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 ، ويدعونعقوبة اإلعدامب كاماألح
حتى  ،عقوبة رادعةالستبدالها ب

 ..إلغائها
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 :مدخلنا للدليل
 

 

 
 
 

ن المسقا  بهق ا الحقق مساسقا   وعليق  فق  ،واجق  مققد  االحفقا  عليهقو الحق في الحياة حقق مققد  
 .هبت لإلنسانبقدسية الحياة التي وُ 

مقن  القتل والتصفية واالغتياالت وذلك ، كجرائمتاالنتهاكامن مختلفة شكاال يواج  الحق في الحياة أ
خققالن نصققون قانونيققة أجققا ت عقوبققة اإلعققدام، ممققا يضققع المجتمققع اإلنسققاني أمققام أسقق لة  ققعبة حققون 

بنققى عليهققا القق ي يعتبققر حجققر الااويققة التققي ي ، الحققق رق معالجتقق  ألقققد  الحقققوقطبيعتقق  اإلنسققانية وطقق
 .وهو الحق بالحياة  رح الحقوق اإلنسانية

  
لقد اجتهدت دون العالم في إيجقاد السقبل الكفيلقة  بحمايقة الحقق فقي الحيقاة، وترجمقت هق   الجهقود 

وب عدد كبير من دون العقالم لمقا ، وبدأ بشكل تدريجي تجاالشرعة الدولية لحقوق اإلنسانمن خالن 
أحكقققام جقققاي فقققي الشقققرعة الدوليقققة ، حيقققد ألعقققت عشقققرات القققدون عقوبقققة اإلعقققدام فيمقققا عطلقققت تنفيققق  

 .اإلعدام عدد آخر من الدون
 

وقد أثبتت التجربة أن الدون التي شرعت عقوبة اإلعدام في نظامها القانوني لم تحقق الهدف من ه   
ي مققن هقق   الققدون إعققادة النظققر بهقق   العقوبققة واسققتبدالها بعقوبققة أخققر  العقوبققة وهققو الققردي ممققا يسققتدع

 .رادعة

 والحفاظ عليه واجب مقدس ،الحق في الحياة حق مقدس



 ــــة لحـقــــــــوق اإلنســــــــــانالهـيئـــة الـمـسـتقلـ

 ديـوان الـمـظـالـم
 The Independent Commission for Human Rights 

    4 

 الحق في الحياة، حق مقدس

 
  

عقوبة أخر  يمكن إ الحها أو التعويض عنهقا باسقتثناي عقوبقة اإلعقدام ألنق  بعقد أي  ويكفي أن نت كر إن
ا مققوت اإلنسققان ال يوجققد مجققان لعودتقق  للحيققاة حتققى إن ثبتققت برايتقق  مققن التهمققة التققي أعققدم ألجلهققا، وكمقق

مققن األحكققام القضققائية قققد حيققد أتضققح أن الكثيققر أن القققانون لققيل بالضققرورة أن يحقققق العققدن بققنعلققم  
 .فوات األوان وإ هاق أرواح بري ة جانبت الصواب، ولكن بعد

 
 
 
 
 

أن مبررات كثيرة قد تسقاق حقون أهميقة تنفيق  عقوبقة اإلعقدام، لكقن سقنكتفي فقي هق ا المقدخل بنعلم،إننا 
باب التي تجعلنا على قناعة بضرورة إلعاي عقوبة اإلعدام أو على األققل وققت تنفيق  هق   ب يراد بعض األس

 :العقوبة
 

 تمثل أحد أهم صور ومظاهر انتهاك الحق في الحياة فهي

  نظرًا لأللم النفسي والجسدي الذي يتعرض له المدان خالل الفتـرة   ،العقوباتأقسى ألنها تمثل مظاهر

 .وبة أو حال تنفيذهاتنفيذ هذه العق التي تسبق

 حاط بكرامة اإلنسان ى درجات القسوة حين تنفيذها، وبشكلألنها تتسم بأقص. 

 

 

 

 

 

 

القانون ليس بالضرورة أن يحقق العدل حيث أتضح أن 
حكام القضائية قد جانبت الصواب، ولكن الكثير من األ

 .بعد فوات األوان وإزهاق أرواح بريئة
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         السياسة الجزائية القائمة على مفهوم االستئصال أو العزل للمجـرم لـم تكـن موفقـة بـدليل ارتفـا

 .تعتمد هذه العقوبةمعدالت الجريمة لدى الدول التي 

 الل هذه العقوبة في العديد من األنظمة السياسيةألنه يتم التعسف في استغ. 

 م أو المعارضة السياسيةوللتخلص من الخص ًاألنها شكلت غطاء قانوني. 

 اءة العديد من األشخاص بعد تنفيذ عقوبـة اإلعـدام،   أثبتت الوقائع المادية في العديد من الدول بر

 .تدارك الخطأ القضائيوبة يمكن بأي حال من األحوال للمتضررين من هذه العق وعليه فال

 أثبتت الممارسة العملية بأن تشريع عقوبة اإلعدام ال يحقق الرد  إن هدف العقوبة هو الرد ، و

 .من هذه الجريمة
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 :تقديم

 
 المحامي موسى أبو دهيم

 

 
 
 
 
 
 

 ه او المعلنة  لرسميةا األعداد هي ه   ،في مختلت دون العالم ن إلت إنسان ينتظرون تنفي  عقوبة اإلعدام بحقهمعشرو 
 .ال يشمل اإلعدام خارج إطار القانون ابتداي من فلسطين مرورا  بالعراق وأفعانستان وغيرها من الدونالعدد 

 

 :تاريخ عقوبة اإلعدام
 

حيد ُتشير معظم السجالت التاريخية وك لك الممارسات ، خ المدونيرجع تاريخ استخدام عقوبة اإلعدام إلى بداية التاري
ية البدائية بأن عقوبة اإلعدام كانت جايا  من النظام القضائي وقد تضمنت العقوبات المجتمعية عدة أشكان كأن يٌقدم القبل

وقد طبق تنفي  عقوبة اإلعدام على المجرمين  .الم ن  غرامة باإلضافة الستخدام العقاب البدني والنفي وك لك اإلعدام
با ، من أجل مكافحة الجريمة وقمع المعارضة السياسية، ففي معظم البلدان والخصوم السياسيين في كافة المجتمعات تقري

العسكرية  ل، التجسل، الخيانة وك لك الجرائمكانت الجرائم التي تستحق العقوبة هي القت  التي طبقت عقوبة اإلعدام
  .والجرائم الجنسية والجرائم الدينية

 عشرون إلف إنسان ينتظرون تنفيذ عقوبة اإلعدام حول العالم
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 :هوية وجنسية ودين عقوبة اإلعدام

 

و ال يوجد لعقوبة اإلعدام أي هوية أو جنسية أعقوبة اإلعدام في العالم يتبين ان  لدون التي تتصدر تنفي  اض حين نستعر 
 ،دين

دولة عربية  ،والسعودية ،عقوبة اإلعدام تنف  التيدولة اشتراكية يدين غالبية سكانها بالبوذية تتصدر الدون  ،فالصين
 .قوبة اإلعدامدين باإلسالم تتصدر أيضا الدون التي تطبق عتُ 

الواليات  أما. يدين غالبية سكانها باإلسالم تتصدر ك لك الدون التي تطبق عقوبة اإلعدامية دولة إسالم ،وإيران
 في حين.الدون التي تطبق عقوبة اإلعدام دولة رأسمالية يدين غالبية سكانها بالمسيحية تتصدر ،المتحدة األمريكية

مما يعني أن تبني عقوبة اإلعدام ليست حكرا على ثقافة أو نظام ، ة اإلعدامال تطبق عقوب االتحاد األوروبيدون 
 .سياسي بعين  وإنما تشمل دوال وثقافات مختلفة

 
 :المواثيق واالتفاقيات الدولية ذات العالقة بعقوبة اإلعدام

 

 دولية معاهدات اعتماد ، من أهمهااإلعدامحول عقوبة تطورات هامة  األخيرةشهدت السنوات  
 على تنص معاهدات أربع اآلن توجد، حيث اإلعدام عقوبة تطبيق بعدم بموجبها الدول تلتزم

 : ، وهيإلغاء عقوبة اإلعدام
 

 دولة 45 علي  قتاد  ال ي ،والسياسية المدنية بالحقوق الخان الدولي بالعهد الملحق الثاني االختياري البروتوكون ،
 في اإلعدام عقوبةتنفي  ب االحتفا  في ترغ  التي للدون يسمح لكن اإلعدام، لعقوبة التام اإللعايوينص البروتوكون على 

 .كاستثناي وذلك الحرب  من

 دون ثماني علي  ادقت  حيد ،اإلعدام عقوبة إللعاي الداعيو  ،اإلنسان لحقوق األمريكية باالتفاقية الملحق البروتوكون 
 .األمريكتين في أخر  واحدة دولة علي  ووقعت

  دولة 55 علي  تادق  ل ي، األساسية والحريات اإلنسان حقوق لحماية األوروبية باالتفاقية الملحق 6 رقم نالبروتوكو 
 .ينص على إلعاي عقوبة اإلعدام في  من السلمو ، أخريان اثنتان علي  ووقعت أوروبية
 
 دولة 13 علي  قتدا  ال ي سية،األسا والحريات اإلنسان حقوق لحماية األوروبية باالتفاقية الملحق 31 رقم البروتوكون 

 ..الظروف جميع في اإلعدام لعقوبة الكامل اإللعاي على وينص، أخر  دولة 31 علي  ووقعت أوروبية
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اعتمدت عدد من  ،الدولية التي اتخذت مسار إلغاء عقوبة اإلعدام إضافة إلى المواثيق واالتفاقيات
. بإلغاء عقوبة اإلعدام المنحى نفستوصيات تأخذ وإعالنات و قراراتالمنظمات الدولية واإلقليمية 

 :منها
 

ها الجمعية العامة لألمم المتحدة باإلجماي في التي اعتمدتاالتفاقية الدولية لحقوق الطفل  

 .األطفان في على حظر تنفي  عقوبة اإلعدام من االتفاقية 13نصت المادة حيد  03/33/3191

 03/30/3133 العامة بتاريخالصادر عن الجمعية  3943/06القرار رقم  

 1/4/3131األون في ، تصادي واالجتماعي لألمم المتحدةالقرارات الصادرة عن المجلل االق 

 .03/4/3193والثاني في 

 3111./63 القرار رقمو  9/3119رقم  ، القرارالقرارات الصادرة عن لجنة حقوق اإلنسان 

 7002. ال ي انعقد في باريل في شباطقرار المؤتمر العالمي الثالد لمناهضة عقوبة اإلعدام  

 .00/5/3193في ، وال ي اتخ   303قرار المجلل األوروبي رقم  

 .39/6/3113بتاريخ ، 913تو ية البرلمان األوروبي رقم  

 .0339أيار في إعالن اإلسكندرية  



 ــــة لحـقــــــــوق اإلنســــــــــانالهـيئـــة الـمـسـتقلـ

 ديـوان الـمـظـالـم
 The Independent Commission for Human Rights 

    9 

 الحق في الحياة، حق مقدس

 

 .0331كانون الثاني   في إعالن الجاائر 

 .0331تمو   في بيان مدريد 

بوقت  ،60/351 درت الجمعية العامة لألمم المتحدة التو ية التاريخية أ 0333في كانون األون  
عن  دولة 01وامتناي  45دون ومعارضة  335التو ية بدعم  توحظي تطبيق عقوبة اإلعدام

 التصويت

 .فقد أبقى على عقوبة اإلعدام، فلسطينإلي   انضمت ال ي، الميثاق العربي لحقوق اإلنسانأما  
 

 
 
 
 
 
 

تنص المادة الثانية حيد  ،اإلشارة إلى عقوبة اإلعدام دولها قوانين ودساتيرُمعظم  من اآلن تخلووربية، التي ففي الدون األ
ما  ان وإن  من ميثاق الحقوق األساسية لالتحاد األوروبي على منع عقوبة اإلعدام في االتحاد األوروبي،

"  بيالروسيا" باستثناي جمهورية روسيا البيضاي  ،بها م أوقفوا العملإال  أنه ،انين بعدالعقوبة في الدساتير والقو  م يُلغبعضها ل
 .التي ما  الت تنف  عقوبة اإلعدام

 
حيد تم  ،سنوات  توقت من نفي هالكن ت ،ما  الت القوانين تنص على تطبيق عقوبة اإلعدام في بعض الحاالت ،روسياي فف

تطبيق عقوبة  إعادة رفض 31/30/0331الدستورية الروسية في أعلنت المحكمة و ، 3111تنفي  أخر حكم اإلعدام في عام 
 .3/3/0333انتهاي سريان قرار التجميد الساري حتى  حيناإلعدام 

دولة فقط ال تطبق  36كانت هناك  ،3133حتى عام 
 69أما اليوم فلم يبق إال  حول العالم، عقوبة اإلعدام

 اإلعدام ةعقوب قيدولة تنص قوانينها على تطب
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في حين أن عقوبة اإلعدام بقيت قانونيا سارية المفعون في  3165خر حكم باإلعدام في عام آكان  ،بريطانيافي و 
 .3119حالة الخيانة العظمى حتى تاريخ 

 
ب لعاي عقوبة تم عرض مشروي قانون على البرلمان الفرنسي  3193ميتران عام ا في عهد الرئيل فرانسو  ،فرنساي وف

 .1/33/3193و ودق علي  بتاريخ  ،اإلعدام
 .قانون دستوري ألعى عقوبة اإلعدام بشكل دستوري ،اعتمد البرلمان 31/0/0333وبتاريخ 

 
 ،العمل بعقوبة اإلعدام قبل أكثر من عشر سنوات ُجمد ،لمثال، كدولة عربية، على سبيل االمغربفي أما 

لم يصدر الملك أوامر  بتنفي  أي حكم باإلعدام رغم  دور عدد من أحكام اإلعدام بعد التفجيرات  3111فمن  عام 
 .0331في الدار البيضاي في العام 

 
 

 :إعدام األحداث
 

ران، السعودية، السودان، إي :هي،  دار أحكام اإلعدام بحق األطفانتتصدر إالدون التي 
  .باكستان واليمن

 
 :نشاطات المؤسسات الحقوقية لمناهضة عقوبة اإلعدام

 

 ،عقوبةالتشكيل االئتالفات والتحالفات لمناهضة لمناهضة عقوبة اإلعدام على الصعيد الدولي واإلقليمي، يتم حاليا  
كالتحالف العربي  ،تحالفات تم إنشاي العربي، ، وعلى الصعيدكالتحالف الدولي لمناهضة عقوبة اإلعدام

 .الجاائر وفلسطين تونل، مصر، األردن، المعرب، موريتانيا، اليمن، :، ال ي يضملمناهضة عقوبة اإلعدام
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 :وعقوبة اإلعدام.. الواقع الفلسطيني
 

فذ منها ُن ،محكمًا باإلعدا 104)  )صدر، 3115في العام منذ قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية 

( 1)حكــم فــي قطــا  غــزة و ( 35) منهــا حكمــًا باإلعــدام(  33 )صــدر 0331فــي عــام ف .حكمــًا(  (19

أحكام في الضـفة الغربيـة وجميعهـا صـدرت عـن المحـاكم العسـكرية ولـم يصـادق الـرئيس علـى            

 (4) ، وتـم تنفيـذ   فـي قطـا  غـزة   عـدام  باإلحكـم   ( 33)  صـدر ، 0333عام وفي  .تنفيذها حتى اآلن

 .أحكام حتى اللحظة

 

علـى أي حكـم    0336عـام  اللـم يصـادق منـذ     السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية،    رئـيس أن ب مع العلم

 3131لقانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام  استندتالتي صدرت  وجميع األحكام .باإلعدام

لسنة ( 5) لقانون القضاء العسكري رقم استند 0331ستثناء حكم واحد صدر في غزة في عام با

 .الصادر في قطا  غزة 0339
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 :عقوبة اإلعدام في التشريعات الفلسطينية
 

 .قانون العقوبات االنتدابي .3
 جريمة الخيانة العظمى. 

 جريمة حمل السالح ضد الدولة. 

 جريمة تحريض العير على اإلغارة على فلسطين. 

 القتل العمد. 
 .قانون العقوبات األردني .0

 حمل السالح ضد الدولة. 

 ل دولة على االعتداي على المحكمةحم. 

 معاونة العدو. 

 اإلضرار بالمنشآت الحيوية  من الحرب. 

 تعيير الدستور بطرق غير شرعية. 

 العصيان المسلح ضد الدولة. 

 االعتداي على الملك. 

 اإلرهاب ال ي يؤدي إلى القتل. 

 القتل العمد. 
 

 .قانون العقوبات الثوري .1
 الخيانة. 

  وتعطيلهااإلضرار بمنشآت الثورة. 

 معاونة العدو على هايمة قوات الثورة. 

 مساعدة القوات المعادية. 

 إلقاي السالح. 
 

 مشرو  قانون العقوبات .5

  تم إلعاي عقوبة اإلعدام 
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 التشريعات الفلسطينية ذات العالقة باإلعدام في موضو  المرأة
 
 

 0690قانون العقوبات األردني لعام  .3
 اإلعدام( 02)المادة 

 .ت كون المرأة محكوم عليها به   العقوبة حامل يبدن حكم اإلعدام باألشعان الشاقة المؤبدةفي حان ثبو 

 
 0699قانون العقوبات االنتدابي لعام  .0

 العقوبات( 702)المادة 
كققل مققن أديققن بارتكققاب جنايققة القتققل قصققدا  يعاققق  باإلعققدام ويشققترط فققي ذلققك أنقق  إذا ثبققت للمحكمققة بنيققة مقنعققة أن 

 .ارتكاب القتل قصدا  وهي حبلى فيحكم على تلك المرأة بالحبل المؤبدامرأة أدينت ب
 
 7000قانون اإلجراءات الجزائية لعام  .1

 (404)المادة 
ال يجققو  تنفيقق  حكققم اإلعققدام فققي المققرأة الحامققل فقق ذا وضققعت مولققودا  حيققا  تقضققي المحكمققة التققي أ ققدرت الحكققم 

 .بالناون بعقوبة اإلعدام إلى عقوبة السجن المؤبد
 

 المعدل 0334قانون مراكز اإلصالح والتأهيل لعام  .5
 (0)الفقرة   (090)المادة 

ال ينف  حكم اإلعدام بحقق النايلقة الحامقل المحكقوم عليهقا باإلعقدام فق ذا وضقعت مولقودا  حيقا  تقضقي المحكمقة التقي 
 .أ درت الحكم بالناون بعقوبة اإلعدام إلى عقوبة السجن المؤبد
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 لتشريعات الفلسطينية على عقوبة اإلعدامالقيود التي أقرتها ا

 

 إلاامية االست ناف في قضايا اإلعدام 

 ال يجو  تنفي  حكم إال بعد مصادقة رئيل السلطة، ال يوجد تحديد لفترة  منية بين المصادقة وموعد تنفي  الحكم. 

 يانة المحكوم علي ال يجو  تنفي  عقوبة اإلعدام في أيام األعياد الرسمية واألعياد الدينية الخا ة بد. 

 تنف  عقوبة اإلعدام داخل مراكا اإل الح والتأهيل. 

 عدم تنفي  عقوبة اإلعدام سو  بحضور وإشراف:- 

 

 .النائ  العام أو من ينيب  .3
 .مدير مركا اإل الح والتأهيل أو من ينوب عن  .0

 .مدير الشرطة في المحافظة .1

 .كات  المحكمة التي أ درت الحكم .5

 .لتأهيلطبي  مركا اإل الح وا .4

 .أحد رجان الدين من الطائفة التي ينتمي إليها المحكوم علي  .6

 

 عدم جوا  تنفي  حكم اإلعدام في المرأة الحامل. 

 عدم جوا  تنفي  عقوبة اإلعدام باألحداث. 
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 :كيفية تطبيق عقوبة اإلعدام

 
 .حتى الموت ينف  حكم اإلعدام على المدنيين بالشنق حتى الموت، وعلى العسكريين رميا  بالر ان 

يعان النايل المحكوم علي  باإلعدام عن سقائر النقاالي ويوضقع تحقت الرقابقة الدائمقة وتمنقع  يارتق  إال بعقد الحصقون  

 .على إذن خطي من المدير العام

 .ال ينف  الحكم الم كور أيام العطل الرسمية واألعياد الدينية والوطنية 

 .عدن رفع أوراق الدعو  فورا  إلى رئيل الدولةمتى  ار حكم اإلعدام نهائيا  وج  على و ير ال 

 .ال يجو  تنفي  حكم اإلعدام بعد تسلم قرار التصديق على الحكم وإخطار المحكوم علي  وأسرت  باألمر 

ألقارب المحكوم علي  باإلعدام أن يقابلو  قبل الموعد المعين لتنفي  الحكم علقى أن يكقون ذلقك بعيقدا  عقن محقل  

 .التنفي 

ديانققة المحكققوم عليقق  تفققرض عليقق  االعتققراف أو غيققر  مققن الطقققو  الدينيققة قبققل المققوت، وجقق  إجققراي إذا كانققت  

 .  التسهيالت لتمكين أحد رجان الدين في مقابلت 

 .يتلو المدير التهمة ومنظومة الحكم على مسمع الحاضرين 

 .تدفن الحكومة على نفقتها جثة من يحكم باإلعدام إذا لم يكن ل  أقارب 
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 :قدمةالم
 

يأتي ه ا الدليل ضمن الجهود التي تب لها       
الهي ة المستقلة لحقوق اإلنسان في تعايا ثقافة 
حقوق اإلنسان وتطوير قدرات المدربين العاملين في 

 .العدالةمجان حقوق اإلنسان وقطاي 
 

وفي ه ا اإلطار عكفت الهي ة وضمن جهودها 
ة عقوبة الهادفة إلى حماية الحق في الحياة ومناهض

اإلعدام، على إعداد دليل تدريبي للمدربين ليشكل 
إليها لتنظيم دورات  تناداالسحد الموارد التي يمكن أ

 .اإلعدامتدريبية متخصصة في مجان مناهضة عقوبة 
 

ويحتوي الدليل على مجموعة من التمرينات 
واألنشطة التدريبية والمواد التدريبية الال مة للتدري  

عقوبة اإلعدام ويستند التدري  في مجان مناهضة 
التي الهي ة المستقلة لحقوق اإلنسان  على خبرة

 .ترتكا على منهج التعلم النشط والتدري  بالمشاركة
 
ملين أن يشكل ه ا الدليل إضافة نوعية في مجان آ

العاملين في مجان حقوق اإلنسان  تدري  المدربين
هضة ن يساهم في تعايا حماية الحق في الحياة ومناوأ

 .عقوبة اإلعدام
 
 
 



 ــــة لحـقــــــــوق اإلنســــــــــانالهـيئـــة الـمـسـتقلـ

 ديـوان الـمـظـالـم
 The Independent Commission for Human Rights 

    17 

 الحق في الحياة، حق مقدس

 :فئة المستهدفة من الدليلال
 

 

علقى  وبالق ات مقن يعملقون ،طينيالمدربين العاملين في قطاي العدالة بالمجتمع الفلسقيستهدف الدليل في المقام األون    
ات حققوق ومنظمق ،وائتالفقات ،وجماعقات مقن مؤسسقات مناهضة عقوبة اإلعدام ويقدعون السقتبدالها بعقوبقة رادعقة، أفقرادا  

 .اإلنسان
 

 :أهداف الدليل التدريبي
لى تطوير المعارف والمهارات والقدرات التدريبية للمدربين العاملين في مجان حقوق يركا الدليل في هدف  العام ع

   .اإلعداماإلنسان وقطاي العدالة فيما يتعلق بحماية الحق في الحياة ومناهضة عقوبة 
 
 :األهداف الخا ة  

 على معايير الحق في الحياة وعقوبة اإلعدام ،تدربونأن يتعرف الم. 

  األحكام القانونية لعقوبة اإلعدام في النظام القانوني الدولي والوطني، على يتعرف المتدربونأن. 

  مبررات مناهضة عقوبة اإلعدام على المتدربون تعرفيأن . 

 المحكومون النتهاكات التي تعرض لها ا على واقع عقوبة اإلعدام في فلسطين وإبرا  ،أن يتعرف المتدربون
 .باإلعدام

 ليات مناهضة عقوبة اإلعدام آعلى استراتيجيات و  ،أن يتعرف المتدربون. 

 على إبرا  الجهود الدولية والوطنية لمناهضة عقوبة اإلعدام ،أن يتعرف المتدربون. 

  ،هضة العقوبةمنا من أجلإلى تحديد دور العاملين في قطاي العدالة أن يتو ل المتدربون. 
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 :محتويات الدليل

   
حكقققام القانونيقققة الدوليقققة والوطنيقققة بتعريقققت عقوبقققة اإلعقققدام واألمجموعقققة مقققن المفقققاهيم المرتبطقققة يبسقققط و القققدليل يسقققتعرض 

لمناهضقة عرض مجموعة من اآلليات  باإلضافة إلىواالتجا  الدولي إللعائها،  ،ومبررات مناهضتها ،الخا ة بعقوبة اإلعدام
 .اإلعدام ودور مؤسسات حقوق اإلنسان في حماية الحق في الحياة ومناهضة عقوبة اإلعدام عقوبة
 :، على النحو اآلتيأجااي رئيسة ةأربع ،يتضمن الدليل في محتوا  المعرفي والمهاريحيد 

 
 :   الجزء األول

األحكقام القانونيقة لقى جانق  تنقاون يسلط الضوي على عقوبة اإلعدام والحق فقي الحيقاة فقي التشقريعات الدوليقة والوطنيقة، إ
 .لعقوبة اإلعدام في النظام القانوني الدولي والوطني

 
 : الجزء الثاني

و القيود والضمانات التي أقرتها التشريعات الدولية  يركا على عرض واقع عقوبة اإلعدام في المجتمع الفلسطيني،
 .اموالفلسطينية على عقوبة اإلعدام ومبررات إلعاي عقوبة اإلعد

 
 :    الجزء الثالث

والجهقود الدوليقة والوطنيقة فقي مجقان مناهضقة العقوبقة، ودور  ،ليقات مناهضقة عقوبقة اإلعقدامآمل علقى اسقتراتيجيات و تيش 
 .وسائل اإلعالم ومؤسسات حقوق اإلنسان في مناهضة عقوبة اإلعدام

 
 ب إرشادات للمدرِّ: الجزء الرابع  
 تباعها لضماناب من المدرب لضمان نحاج عملية التدري ، والخطوات الواج  يركا ه ا الجاي على الدور المطلو  

جابية في مناهضة عقوبة إساب المتدربين لمهارات وإمكانيات المدرب الناجح في تو يل رسالت  وخلق اتجاهات اتإك
 . داماإلع
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ان، وذلك رق التعلم الفع  التدري  التشاركي وطعتمد الدليل في إعداد  على تعايا فلسفة ا:  منهجية الدليل

تقنيات وأسالي  تدريبية متنوعة في كافة الجلسات التدريبية تبعا لطبيعة  عماناستمع  .ةالتعليميتمارين ال باستخدام
بما يضمن  تعايا الجوان  المعرفية والمهارية لد  المشاركين وتحفياها في مجان  ،المحتو  التدريبي المخطط ل 

  .مناهضة عقوبة اإلعدام

 :المادة التدريبية  
وضحا المراجع المستخدمة م ،كتاب مفهر   ورة على في نهاية البرنامج التدريبي سيو ي ملت المادة التدريبية كامال   

 .نهاية الدورة في التي تو ي في نهاية جلسات التدري  أو ،1، إلى جان  مواد التدري  المساندةوالمالحق
 

 : البرنامج التدريبي المقترح 
 

                 
 األيام    

 الجلسة األولى
00:00-00:00 

 الجلسة الثانية
00:00-00:00 

 الجلسة الثالثة 
00:00-00:00 

 الجلسة الرابعة 
00:00-00:00 

اليوم 
 األون

 كسر الجليد/الترحي  والتعارف
 برنامج الدورةأهداف 

 التوقعات والمخاوف وقواعد العمل

  
 دامالحق في الحياة وعقوبة اإلع

 

 
عقوبة اإلعدام في المواثيق 

 الدولية

 
عقوبة اإلعدام في التشريعات 

  ةالفلسطيني

اليوم 
 الثاني

 
 مبررات إلعاي عقوبة اإلعدام

  

 واقع عقوبة اإلعدام في فلسطين 
 حاالت دراسية تطبيقية

 
 متابعة

  
القيود والضمانات الدولية 

 ت الدوليةالقيود والضمانا والوطنية على عقوبة اإلعدام

اليوم 
 الثالد

 
استراتجيات وآليات  مناهضة عقوبة 

 اإلعدام
   

   
الجهود الدولية والوطنية لمناهضة 

 عقوبة اإلعدام
  
 
 

 
دور مؤسسات حقوق اإلنسان 

 في مناهضة عقوبة اإلعدام

 
دور  اإلعالم في مناهضة 

 عقوبة اإلعدام

 محصلة وتقييم الدورة

 
 .د االستراحات يتم باتفاق المدرب مع المشاركينتحديد مواعي: مالحظة 

 

 

                                                 
بمناهضة والوثائق األخرى المتعلقة الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان حول عقوبة اإلعدام التي أصدرتها " بمواد التدريب المساندة " سترشادسيتم اال  1

 .  العقوبة



 ــــة لحـقــــــــوق اإلنســــــــــانالهـيئـــة الـمـسـتقلـ

 ديـوان الـمـظـالـم
 The Independent Commission for Human Rights 

    20 

 الحق في الحياة، حق مقدس

 
 

 اليوم األول
 

 :األولى الجلسة 
 

 لتدريبإلى امدخل  األول،تمرين ال
 

 ض برنامج وأهداف التدري  اواستعر  كسر الجليد: الهدف

 دقيقة 45:  مدة التمرين
 .ملونةبطاقات : المطلوبة الوسائل

 
  :تفا يل الجلسة التدريبية

  ن على أنفسهم باستخدامتدربو أن يعرف الم طل نفس ، ثم ي بالترحي  بالمتدربين و يعرف على يبدأ المدرب  
 .تمرينات تعارف نشطة

   يقوم المدرب بعد ذلك بعرض خطة التدري. 

 بكتابة  مشاركونيطل  المدرب من المتدربين التعبير عن توقعاتهم وتخوفاتهم من الدورة التدريبية، ويقوم ال
ويحتفظ بالبطاقات حتى نهاية  ،ثناي التدري أويأخ ها بعين االعتبار  ،البطاقات باستخدامخوفات التوقعات والت

 . اليوم األخير من التدري  لسؤالهم إن كانت توقعاتهم وتخوفاتهم في محلها أم ال

  (قواعد السلوك) بتحديد قواعد العمل خالن الدورة التدريبية والمتدربونيقوم المدرب.  
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 :الثانية الجلسة 

 

 عقوبة اإلعدامدالالت  الثاني، تمرين ال
 

 .المشاركين  التعرف على داللة عقوبة اإلعدام لد: الهدف

 .دقيقة 60: مدة التمرين
 .قالب ورقي ، ولوح"ماركر"تخطيط ملونة،  وأقالم  بطاقات: المطلوبة وسائلال
 

 :سير التمرين
  :أوال  

: السؤان ال ي يطرح  المدرب، وهوأن تجي  على  منها وعلى كل مجموعة ،المتدربين إلى مجموعات المدربُ  قسميٌ 
من كل مجموعة أن تقرأ  المدرب ثم يطل  ، وتدون ذلك على ورقة اللوح القالب،بالنسبة لك؟ ماذا تعني عقوبة اإلعدام

 صلحتى ي ،بين المجموعات ا استعراض العنا ر المشتركةبعده ، ثم ُيجر ما تو لت إلي  على باقي المجموعات
 .عقوبة اإلعدامجامع ل ىإلى معنالمشاركون 

 
 :ثانيا  

كي يستطيع المدرب ،  ومفهوم مشترك حون عقوبة اإلعدام ةبعد نقاش المجموعات يصل المدرب مع المتدربين إلى دالل
 . لوجود ه   العقوبة؟اجة وهل يوجد ح ،لعقوبة اإلعدام المتدربين معرفةقيا  مد  

 
 :ب خالن النقاش الجماعيأس لة يطرحها المدر 

 ؟اإلعدام لماذا تتعدد المعاني والمفاهيم حون عقوبة  -
 ما ال ي تتشاب  في  ه   التعريفات وما ال ي تختلت في ؟ -

 ؟الحاجة لعقوبة اإلعدام مد برأيك كمشارك، ما  -
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 المادة التدريبية المساندة

  
 مدخل عقوبة اإلعدام

 
 : تعريت عقوبة اإلعدام

 
إلقى إ هقاق  يوأشقدها جسقام  علقى اإلطقالق، إذ تقؤد وأقسقاهابة اإلعدام من أقدم العقوبات التي عرفتهقا البشقرية تعتبر عقو 

 الق ي" الحيقاة فقيالحقق "، وأ قل مقن حققوق اإلنسقان، وهقو يأساسقعلى حقق  تعتديوهى ب لك . روح المحكوم علي  بها
هققو است صققان المحكققوم عليقق  بهققا مققن المجتمققع  –ن إذ -فجققوهر هقق   العقوبققة . يعققد مققن أهققم وأقققد  الحقققوق اإلنسققانية

 . ب  هاق روح 
 
وجققدت عقوبققة اإلعققدام فققي كافققة باعتبارهققا أقصققي عقوبققة توقققع علققى اإلنسققان، و فققي أذهققان النققا   عقوبققة اإلعققدامتققرتبط و  

  العقوبققة كمققا وجققدت هقق . الشققرائع وفققي مختلققت العصققور، فقققد عرفتهققا الشققرائع السققماوية والشققرائع غيققر السققماوية كقق لك
ويرجع تقاريخ اسقتخدام عقوبقة  عند اإلغريق وعند اليونانيين، وعند الفراعنة، وفي عصور ما قبل الميالد والعصور الوسطى، 

اإلعدام إلى بداية التاريخ المدون، حيقد ُتشقير معظقم السقجالت التاريخيقة وكق لك الممارسقات القبليقة البدائيقة بقأن عقوبقة 
وققققد تضقققمنت العقوبقققات المجتمعيقققة عقققدة أشقققكان كقققأن يٌققققدم المققق ن  غرامقققة  .يظقققام القضقققائاإلعقققدام كانقققت جقققايا  مقققن الن

وقققد طبققق تنفيقق  عقوبققة اإلعققدام علققى المجققرمين والخصققوم . باإلضققافة السققتخدام العقققاب البققدني والنفققي وكقق لك اإلعققدام
سققية، ففققي معظققم البلققدان التققي السياسققيين فققي كافققة المجتمعققات تقريبققا ، مققن أجققل مكافحققة الجريمققة وقمققع المعارضققة السيا

طبقت عقوبة اإلعدام كانت الجرائم التي تستحق العقوبة هي القتل، التجسل، الخيانة وك لك العدالة العسكرية والجقرائم 
  .الجنسية والجرائم الدينية

 
 االجتمقاعيالعصر الحديد فقد ثار الجدن حون مد  جدو  عقوبة اإلعدام وشرعيتها كصقورة مقن  قور رد الفعقل  فيأما 
تباينقت اآلراي فقي وققد هاجمقت القنظم الجنائيقة السقائدة،  التقيفقد تميا القرن الثامن عشر باألفكار الفلسفية . الجانيإ اي 

 .وال تاان ه   العقوبة تنص عليها العديد من الدون في تشريعاتها الوطنية شأن إلعاي عقوبة اإلعدام أو اإلبقاي عليها،
المتبعة في تنفي  عقوبة اإلعقدام عبقر العصقور الماضقية، ولكقن مهمقا تعقددت طقرق اإلعقدام تبققى  وتعَددت الطرق والوسائل

وكققان القاضققي القق ي يحكققم بعقوبققة اإلعققدام هققو القق ي يحققدد الطريقققة التققي يتوجقق  . نتيجتقق  واحققدة، وهققي المققوت المحققتم
اريقة أو غيقر ناريقة علقى جسقد المحكققوم اسقتخدامها فقي تنفيق  هق   العقوبقة، وكانقت تنفق  بوسقائل عققدة كق طالق مقق وفات ن

باإلعققدام، أو شققنق ، أو قطققع رأسقق  بالسققيت أو بالمقصققلة، أو أن يثب ققت بيديقق  ورجليقق  ويُققؤتى بفيلققة تدوسقق  بأقققدامها حتققى 
ومقققن أبشقققع طقققرق اإلعقققدام كققق لك اإلعقققدام بواسقققطة مقققا يسقققمى . المقققوت، أو أن يلققققى بققق  مقققن مكقققان عقققان  إلقققى واد سقققحيق

 حتى تخرج من كتف ، بحيد تكون قليلة السمك على أداة حادة، المحكوم باإلعدام  إجال يتم ، حيد "الخا وق"بق
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في بدايتها وياداد سمكها شي ا  فشي ا  مع نهايت ، وغالبا  ما كانقت هق   األداة خشقبية، حتقى يكبقر قطرهقا كلمقا دخلقت إليهقا 
   الطريقققة، والخبيققر فققي تنفيقق  هقق   الطريقققة مققن اإلعققدام هققو الرطوبققة، وبالتققالي تحقققق ألمققا أكبققر بمققن ينفقق  فيقق  اإلعققدام بهقق

ال ي يتمكن من إدخان ه   األداة دون أن يصي  القل  حتى ال يموت المحكوم علي  سريعا ، وإنما يعاني لمدة يقوم إلقى 
 .2ثالثة أيام قبل أن يموت

هوية أو جنسية أو أي   يوجد لعقوبة اإلعدامن  الأحين نستعرض الدون التي تتصدر تنفي  عقوبة اإلعدام في العالم يتبين 
فالصين، دولة اشتراكية يدين غالبية سكانها بالبوذية تتصدر الدون التي تنف  عقوبة اإلعدام، والسعودية، دولة عربية  دين،

 .إلسالم تتصدر أيضا الدون التي تطبق عقوبة اإلعدامدين بالتَ 
أما الواليات المتحدة . إلسالم تتصدر ك لك الدون التي تطبق عقوبة اإلعداموإيران، دولة إسالمية يدين غالبية سكانها با

في حين دون االتحاد .األمريكية، دولة رأسمالية يدين غالبية سكانها بالمسيحية تتصدر الدون التي تطبق عقوبة اإلعدام
قافة أو نظام سياسي بعين  وإنما األوروبي ال تطبق عقوبة اإلعدام، مما يعني أن تبني عقوبة اإلعدام ليل حكرا على ث

السعودية، و إيران، :  الت تصدر أحكام اإلعدام بحق األطفان، فهي ماما الدون التي أ. تشمل دوال وثقافات مختلفة
 . واليمن ،باكستانو السودان، و 
 

                                                 
عندما يبتكر البشر وسائل "وأحمد البكري، مقالة بعنوان . 0691، (دار مكتبة الحياة :بيروت)ألبير كامو، ترجمة جورج طرابيش، المقصلة،   2

إجراءات تنفيذ عقوبة اإلعدام، منشورة في : أحمد سعيد، مقالة بعنوان. 7112، منشورة في مجلة الهالل الصادرة في مصر في شهر نيسان "الموت
 .7117حزيران،  -، أيار96، العدد 92، لسنة "المحامون"مجلة 
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 :الثالثة الجلسة 

 
 

 ليالحق في الحياة وعقوبة اإلعدام في النظام القانوني الدوالثالث، تمرين ال
  

 الدولي الحق في الحياة وعقوبة اإلعدام في النظام القانوني  مفهوم، على مشاركونأن يتعرف ال:  الهدف
 دقيقة 120: مدة التمرين

 . ، لوح ورقي(LCD) أقالم حبر جاف، أوراق، جها  عرض: المطلوبةالوسائل 
 

 :سير التمرين
  :أوال  

األحكام القانونية الدولية التي تضمنتها ثم يعرض  " ق في الحياةالح" ، مفهوم يعرض المدرب باستخدام جها  العرض
 .اإلعالنات والقرارات واالتفاقيات الخا ة بمناهضة عقوبة اإلعدام

 
 :ثانيا  

 .العرض خالنيفتح المدرب باب النقاش والحوار واالستفسارات 
 

 :ثالثا  
 .على ما تم طرح  من قبل المشاركين المدرب يعق 
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 دة التدريبية المساندةالما
 

 الحق في الحياة وعقوبة اإلعدام في النظام القانوني الدولي
  

ال بققققد بدايققققة مققققن اإلشققققارة إلققققى أن األحكققققام القانونيققققة الدوليققققة التققققي تضققققمنتها اتفاقيققققات حقققققوق اإلنسققققان، أو العهققققود، أو 
اتفاقيققة أو قققرار أو أي  المتحققدة، باعتبققار أنأغلبيققة أعضققاي األمققم  راإلعالنققات، أو حتققى القققرارات، إنمققا تعبققر عققن وجهققة نظقق

وه ا يعنقي أن األحكقام التقي تضقمنتها هق   . عهد تخضع لتصويت كافة أعضاي هي ة األمم المتحدة أو األجسام التابعة لها
وطني المواثيق تشكل الحد األدنى من األحكام التي يتوج  على كافة الدون الموقعة عليها إعمالها في نظامهقا الققانوني الق

وتفقرض . 3وتنفي ها، وأن باإلمكان أن تكون األحكام الوطنية المتبناة أكثر تقدما  من األحكقام التقي تضقمنتها هق   المواثيقق
هقق   األحكققام التاامققا ، ولققو أدبيققا  علققى األقققل، علققى الققدون التققي لققم توافققق عليهققا أو التققي تحفظققت عليهققا، وعلققى األجسققام 

ى مستو  الدولة، وال تتمتع بالشخصية القانونيقة الدوليقة، بقأن تحتقرم هق   األحكقام، وتعمقل الدولية ك لك، التي لم ترتِق إل
كمققا تأخقق  بعققض األحكققام القانونيققة الدوليققة، وال سققيما المتعلقققة بحمايققة الحققق فققي . علققى تسققوية أوضققاعها بمققا يققتاليم معهققا

 .4وق اإلنسانالحياة  فة القواعد الدولية اآلمرة، وتمثل جوهر الحماية الدولية لحق
 

 فقبعض. أخقر  إلقى دولقة مقن القوطني الققانوني النظقام فقي ومكانتهقا اإلنسقان حققوق اتفاقيقات قيمقة تختلقت أخقر ، ناحية من

 مثققل للدسققتور مكاف ققة تجعلهققا وبعضققها ،(هولنققدا) مثققل فيهققا الدسققتور علققى تسققمو اإلنسققان حقققوق اتفاقيققات أن تعتبققر الققدون

 وإسققبانيا، وفرنسققا، وبلجيكققا، اليونققان،) مثققل العاديققة القققوانين مققن وأعلققى الدسققتور مققن أدنققى درجققة فققي وبعضققها ،(النمسققا)

 باإلضقافة هق ا(. وتركيا والبحرين، ومصر، وإيطاليا، ألمانيا،: )مثل العادية القوانين درجة في تعتبرها اآلخر وبعضها ،(وسويسرا

 العليققا محاكمهققا اجتهققاد اسقتقر ولكققن كققاألردن، الدوليقة االتفاقيققات ومكانققة قيمققة دسقاتيرها تحققدد لققم التقي الققدون بعققض إلقى

 5.الوطنية التشريعات على الدولية واالتفاقيات المعاهدات سمو على( التمييا لمحكمة 38/91 رقم القرار)

                                                 
دار الثقافة للنشر والتوزيع، : األردن)الحقوق المحمية، الجزء الثاني،  -محمد يوسف علوان ومحمد خليل الموسى، القانون الدولي لحقوق اإلنسان  3

 .01ص  ،(7116
 .001محمد علوان ومحمد الموسى، المرجع السابق، ص   4
 .22محمد علوان ومحمد الموسى، مرجع سابق، ص   5
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 :الدولية المواثيق في الحياة في الحق
 

 وعقدم والنفسية، والعقلية والصحية جسديةال وسالمت  وحيات ، اإلنسان حماية الشخصية، والسالمة الحياة في بالحق يقصد

 فققي حتققى بهققا المسققا  يجققو  وال لإلنسققان، المال مققة الطبيعيققة الحقققوق مققن وهققو للقققانون، مخققالت شققكل بققأي لقق  التعققرض

 .االستثنائية الظروف

 تفاقيققاتاال عليهققا نصققت التققي والسياسققية المدنيققة الحقققوق مققن أساسققيا   حقققا   الشخصققية، والسققالمة الحيققاة فققي الحققق يعتبققر

 اإلنسقان لحققوق العقالمي اإلعقالن مقن( 3) المقادة فقي جقاي فققد. فقورا   وتطبيقق  احترام  وجوب إلى ودعت الدولية، والمواثيق

 المدنيقة بقالحقوق الخقان القدولي العهد من (6) المادة في وجاي. شخص  على مناألو  والحرية الحياة في الحق فرد لكل أن

 حياتق  مقن أحقد حرمقان يجقو  وال الحقق، ه ا يحمي أن القانون وعلى إنسان، لكل مال م حق الحياة في الحق أن والسياسية

 . تعسفا  

 فققي وذلققك ضققمنية بصققورة إليقق  التطققرق تققم وإنمققا مباشققرة، بصققورة الحيققاة فققي للحققق الفلسققطيني األساسققي القققانون يتطققرق لققم

 يتعلققق وفيمققا. االحتققرام وواجبققة مققةملاَ  األساسققية اتقق وحري اإلنسققان حقققوق أن منهققا األولققى الفقققرة فققي جققاي التققي( 10) المققادة

 ويعامقل تعق ي ، أو إكقرا  ألي أحقد إخضقاي يجقو  ال"  أنق  األساسقي الققانون مقن( 13) المقادة فقي جقاي الشخصية، بالسالمة

  قدر عتقرافا أو ققون كقل بقاطال   يققع" أنق ( 2) الفققرة فقي جقاي كمقا". الئققة معاملقة حرياتهم من المحرومين وسائر المتهمون

 ".المادة ه   من األولى الفقرة ألحكام بالمخالفة

 بموجبهقا القدون تلتقام دوليقة معاهقدات اعتمقاد أهمهقا مقن اإلعقدام، عقوبة حون هامة تطورات األخيرة السنوات شهدت وقد

 : وهي اإلعدام، عقوبة إلعاي على تنص معاهدات أربع اآلن توجد حيد اإلعدام، عقوبة تطبيق بعدم
 

  وينص دولة، 54 علي   ادقت ال ي والسياسية، المدنية بالحقوق الخان الدولي بالعهد الملحق الثاني االختياري وتوكونالبر 

  من في اإلعدام عقوبة بتنفي  االحتفا  في ترغ  التي للدون يسمح لكن اإلعدام، لعقوبة التام اإللعاي على البروتوكون

 .كاستثناي وذلك الحرب
 

 ووقعت دون ثماني علي   ادقت حيد اإلعدام، عقوبة إللعاي والداعي اإلنسان، لحقوق األمريكية باالتفاقية قالملح البروتوكون 

 .األمريكتين في أخر  واحدة دولة علي 

 أوروبية دولة (44) علي   ادقت ل ي األساسية، والحريات اإلنسان حقوق لحماية األوروبية باالتفاقية الملحق 6 رقم البروتوكون 

 .السلم  من في اإلعدام عقوبة إلعاي على وينص أخريان، اثنتان علي  تووقع

 

 

 

 

 



 ــــة لحـقــــــــوق اإلنســــــــــانالهـيئـــة الـمـسـتقلـ

 ديـوان الـمـظـالـم
 The Independent Commission for Human Rights 

    27 

 الحق في الحياة، حق مقدس

 
 

 دولة 30 علي   ادقت ال ي األساسية، والحريات اإلنسان حقوق لحماية األوروبية باالتفاقية الملحق 13 رقم البروتوكون 

 ..الظروف جميع يف اإلعدام لعقوبة الكامل اإللعاي على وينص أخر ، دولة (13) علي  ووقعت أوروبية

 الدولية المنظمات من عدد اعتمدتحيد  اإلعدام، عقوبة إلعاي مسار اتخ ت التي الدولية واالتفاقيات المواثيق إلى إضافة

 :منها. اإلعدام عقوبة ب لعاي  نفس المنحى تأخ  وتو يات وإعالنات قرارات واإلقليمية
 

 نصت حيد 20/11/1989 في باإلجماي المتحدة لألمم العامة عيةالجم اعتمدتها التي الطفل لحقوق الدولية االتفاقية 

 .األطفان في اإلعدام عقوبة تنفي  حظر على االتفاقية من 37 المادة

 20/12/1971 بتاريخ العامة الجمعية عن الصادر 7857/26 رقم القرار. 

 20/5/1981 في والثاني 9/5/1979 في األون المتحدة، لألمم واالجتماعي االقتصادي المجلل عن الصادرة القرارات. 

 1999 /61 رقم والقرار 8/1998 رقم القرار اإلنسان، حقوق لجنة عن الصادرة القرارات. 

 2007 شباط في باريل في انعقد ال ي اإلعدام عقوبة لمناهضة الثالد العالمي المؤتمر قرار. 

 22/4/1980 في اتخ  وال ي ،727 رقم األوروبي المجلل قرار. 

 18/6/1991 بتاريخ ،891 رقم األوروبي رلمانالب تو ية. 

 2008 أيار في اإلسكندرية إعالن. 

 2009 الثاني كانون في الجاائر إعالن. 

 2009 تمو  في مدريد بيان. 

 عقوبة تطبيق بوقت ،62/149 التاريخية التو ية المتحدة لألمم العامة الجمعية أ درت 2007 األون كانون في 

 .التصويت عن دولة (29) وامتنايدولة  (54) ومعارضة دون (104) عمبد التو ية وحظيت اإلعدام
 

 الحياة، في اإلنسان حق على تؤكد التي الدولية والقرارات المواثيق من مجموعة وضعت قد المتحدة األمم أن يتضح سبق ومما

 في رادعة عقابية أحكام ضعو  الدون كافة على وأوجبت الرسمية، وغير الرسمية الجهات كافة من الحق به ا المسا  وحظر

 . تعسفا   أو القانون إطار خارج الحياة في بالحق يمسون ال ين األشخان كل على الوطنية قوانينها
 

 للحققوق القدولي العهقد ،ونقص 6الحيقاة فقي إنسقان كقل حقق على 1948 السنة في اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن نص فقد

 حرمقان يجو  وال الحق، ه ا ييحم أن القانون على وأن إنسان، لكل مال م حق اةالحي في الحق أن على والسياسية المدنية

 تشريعاتها في اإلعدام عقوبة استخدام األعضاي الدون على يحظر لم الم كور العهد أن ورغم. تعسفا   حيات  من أحد

                                                 
 .0601من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لسنة  3دة الما  6
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 عقوبقة فقرض( 1: علقى العهقد نقص إذ جقدا ،  قارمة بضقمانات تطبيقهقا وأحقيط  ارم، موقت بشأنها اتخ قد  أن  إال الوطنية،

 الجريمقة ارتكقاب وققت نافق  لتشقريع وفققا   العقوبقة بهق   مجرمقة األفعقان تكقون أن( 2 خطقورة، الجقرائم أشد على إال اإلعدام

 بمقتضقى العقوبقة هق   تطبيق يكون أن( 3 الجماعية، اإلبادة جريمة منع اتفاقية ألحكام أو العهد، ه ا ألحكام مخالت وغير

 حقق باإلعقدام عليق  محكقوم شقخص ألي بلقد كقل فقي الققانوني النظقام يتقيح أن( 4 مختصقة، محكمقة عقن  قادر ئينها حكم

 التق ري يجقو  حكقم أي المقادة هق   فقي لقيل" أن  على ك لك ونص . العقوبة إبدان أو العام العفو أو الخان العفو التما 

  7".العهد في طرف دولة أي قبل من اإلعدام عقوبة إلعاي منع أو لتأخير ب 
 

 هق ا علقى التأكيقد الطفقل حققوق اتفاقيقة أعقادت ثقم ومقن األطفقان، علقى اإلعقدام عقوبقة فقرض المق كور الدولي العهد وحظر

 الق ين وهم األطفان، على الحياة، مد  السجن عقوبة حتى أو اإلعدام، بعقوبة الحكم جوا  عدم على نصت عندما الحظر

 .9الحوامل النساي بحق اإلعدام عقوبة تنفي  حظر إلى باإلضافة ه ا. 8عاما   عشرة ثمانية عن أعمارهم تقل
 

 واللجققان المتحققدة األمققم أ ققدرت الققدون، لكافققة الوطنيققة التشققريعات فققي اإلعققدام عقوبققة حظققر باتجققا  جهودهققا إطققار وفققي

 فقي اإلعقدام عقوبقة اسقتخدام حظقر إلقى فيهقا األعضقاي القدون تدعو التي والقرارات القانونية األعمان من عددا   عنها المنبثقة

 1989 سققنة فققي المتحققدة لألمققم العامققة الجمعيققة وضققعت فقققد. الجققرائم وكافققة األفققراد كافققة يشققمل مطلقققا ، حظققرا   تشققريعاتها

 خاضقع شقخص أي إعقدام جقوا  عقدم علقى يقنص والسياسقية، المدنيقة للحققوق القدولي بالعهقد ملحققا   ثانيقا   اختياريقا   بروتوكوال  

 عقوبققة إللعققاي الال مققة التققدابير جميققع اتخققاذ عليهققا ويفققرض البروتوكققون، هقق ا فققي عضققو دولققةأي  إقلققيم فققي ئيةالقضققا للواليققة

 تقصقر أن األطقراف للقدون أجقا  لكنق  أحكامق ، علقى تحفقظ أي البروتوكقون وحظقر. 10القضقائية واليتهقا نطقاق داخقل اإلعدام

 الطبيعقة ذات الخطيقرة الجقرائم بحقق اإلعدام عقوبة تطبيق تيجةبالن لها ويجو  الحرب، دون السلم حالة على اإلعدام عقوبة

 .11الحرب  من المرتكبة العسكرية

                                                 
 9كما جاء في تعليق اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان في األمم المتحدة رقم . 0699من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة  9المادة   7

لزمة بإلغاء عقوبة اإلعدام إلغاء تامًا، فإنها ملزمة بالحد من أن الدول األطراف ليست م 9-9/7ومع أنه يستنتج من المادة : )على أنه 0617لسنة 
ولذلك ينبغي لها أن تفكر في إعادة النظر في قوانينها الجنائية في " أشد الجرائم خطورة"إال في حالة ارتكاب  استخدامها، ال سيما بإلغاء الحكم بها،

وتشير المادة أيضًا، بصورة عامة إلى إلغاء . ("أشد الجرائم خطورة"م على حال بقصر تطبيق عقوبة اإلعداأي  ضوء ما سبق، وهي ملزمة، على
. وتستخلص اللجنة أنه ينبغي، على ذلك األساس، تقديم تقرير بشأنها إلى اللجنة... عقوبة اإلعدام بعبارات توحي بقوة بأن اإللغاء مستصوب 

محمد يوسف علوان ومحمد خليل الموسى، : وراجع كذلك. إلعدام أو أوقف تطبيقهاوتالحظ اللجنة كذلك أن عددًا من الدول قد ألغى بالفعل عقوبة ا
 .093-061مرجع سابق، ص 

 .0616من اتفاقية حقوق الطفل لسنة  32المادة   8
 .من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، مرجع سابق 9من المادة  6الفقرة   9
ي الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بهدف العمل على إلغاء عقوبة اإلعدام من البروتوكول االختياري الثان 0المادة  10

 1بعد انضمام الدولة العاشرة إلى هذا البروتوكول بحسب ما نصت عليه المادة  0/2/0660، ودخل حيز التنفيذ في 0616الصادر في كانون أول 
من ناحية أخرى، جاء في تعليق اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان في األمم . 0الملحق رقم : كول انظرولمزيد من المعلومات عن هذا البروتو . منه

أن الهدف األساسي للبروتوكول االختياري الثاني هو توسيع نطاق االلتزامات األساسية المتعهد بها في إطار العهد،  0660لسنة  70المتحدة رقم 
لغاء عقوبة اإلعداممن حيث صلتها بالحق في الحياة، من خال  .ل حظر اإلعدام وا 

 .093محمد علوان ومحمد الموسى، مرجع سابق، ص : وكذلك. من البروتوكول االختياري المذكور 7راجع المادة   11
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 الحكومقات علقى تفقرض التقي اإلعقدام لعمليقات الفعقالين والتقصقي، المنقع مبقدأي ذات  العام في العامة الجمعية وضعت كما

 األفعقان هق   وتجقريم محاكمقة، دون واإلعقدام يالتعسقف واإلعقدام الققانون نطقاق خقارج اإلعدام عمليات جميع حظر واج 

  12.خطورتها تراعي مناسبة بعقوبات عليها والمعاقبة الجنائية، قوانينها في

 رققم قرارهقا فقي طلبقت عنقدما اإلعقدام، عقوبقة إلعاي على العالم دون جميع 2005 السنة في 13اإلنسان حقوق لجنة وشجعت

 : 14أن اإلعدام ةعقوب تطبق  الت ما التي الدون من 59/2005
 

 .تنفي ها وقت ذلك، غضون وفي كليا ، اإلعدام عقوبة تلعي .1

 علققى تطبيقهققا مققد عققدم األقققل، وعلققى عليهققا، اإلعققدام عقوبققة فققرض يمكققن التققي الجققرائم عققدد مققن تققدريجيا   تحققد أن .2

 .حاليا   عليها تنطبق ال التي الجرائم

 للمجققرمين وخا ققة اإلعققدام، عقوبققة حققون 4/199915 رقققم قققرارال اإلنسققان حقققوق وحمايققة لتعايققا الفرعيققة اللجنققة وضققعت كمققا

 عامقا   عشقر ثمانيقة عقن أعمقارهم تققل الق ين على هاوتنفي  اإلعدام عقوبة فرض تامة إدانة اللجنة في  أدانت ال ي األحداث،

 تققل الق ين ول قكأل اإلعقدام عقوبقة ب لعقاي االلتقاام اإلعقدام بعقوبقة تحقتفظ التقي القدون جميقع وناشدت الجرم، ارتكاب وقت

 . الجرم ارتكاب وقت عاما   عشر ثمانية عن أعمارهم

 التقي والسياسقية المدنيقة بقالحقوق الخقان القدولي العهقد فقي األطقراف الدون 65/2000 رقم قرارها في ذاتها اللجنة وطالبت

 بقأن عليق ، تصقادق لقم أو دام،اإلعق عقوبقة إلعقاي إلقى يهقدف الق ي ،الم كور للعهد الثاني االختياري البروتوكون إلى تنضم لم

 جققرائم علققى عقابققا   تفرضققها وأال خطققورة، الجققرائم أشققد علققى عقابققا   إال اإلعققدام عقوبققة تفققرض ال وبققأن. بقق لك القيققام فققي تفكققر

 أشققد" مفهققوم يقق ه  أال تضققمن وأن اإلعققدام، عقوبققة مققن الحوامققل تسققتثني وأن عشققرة، الثامنققة سققن دون أشققخان ارتكبهققا

 اإلعقدام عقوبقة تفقرض وأال  الخطورة، البالعة أو الموت، إلى المفضية المتعمدة الجرائم من أبعد هو ما ىإل" خطورة الجرائم

 تفقرض وأال الوجقدان، عقن العنيقت غيقر التعبيقر أو العنيفقة، غيقر الدينية الممارسات على أو العنيفة، غير المالية الجرائم على

 وبصقورة. النقوي هق ا مقن شقخص أي تعدم أو العقلي، االضطراب انأشك من شكل أي من يعاني شخص على اإلعدام عقوبة

 عليهقا المعاقبقة يجقو  التقي الجقرائم عقدد مقن تقدريجيا   تحقد   بقأن اإلعقدام عقوبقة علقى تُبققي تقاان ال التقي القدون طالبت عامة،

 .باإلعدام

                                                 
ن الجمعية المنع والتقصي الفعالين لعمليات اإلعدام خارج نطاق القانون واإلعدام التعسفي واإلعدام دون محاكمة المعتمدة م أيمبد: انظر  12

 .0616/ كانون أول 06المؤرخ في  00/093العامة لألمم المتحدة بموجب القرار رقم 
 .حاليًا محل هذه الجنة 7119حّل مجلس حقوق اإلنسان في سنة   13
قانون الدولي بشأن مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، موقف األمم المتحدة وال/ بهاء الدين السعدي 14

 .6/07/7111مسألة عقوبة اإلعدام، ورقة مقدمة في المؤتمر األول لعقوبة اإلعدام المنعقد في مدينة رام اهلل بتاريخ 
أعضاء عن  خمسةأصوات، وامتناع  خمسة مقابل صوتاً  00، اعتمد باالقتراع السري بأغلبية E/CN.4/2000/2وثيقة األمم المتحدة  15

 .0666أغسطس /آب 70، المؤرخة في 31 الـ في الجلسة التصويت، اعتمد
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 اإلعدام، عقوبة الستخدام ختيارياال بالوقت يقضي قرارا   2007 سنة في المتحدة لألمم العامة الجمعية أ درت وحديثا ،

 عن امتنعت عندما محايدا ، موقفا   دولة 29 اتخ ت بينما دولة، 54 وعارضت  العالم، دون من دون 104 القرار أي دت حيد

 16.القرار على التصويت

 حقوق لحماية وروبيةاأل باالتفاقية الملحق 6 رقم البروتوكون األوروبي االتحاد مجلل أقر فقد اإلقليمي، المستو  على أما

 أو شخص أي على العقوبة به   الحكم جوا  عدم على ونص اإلعدام، عقوبة إلعاي بهدف األساسية والحريات اإلنسان

 17.بالحرب التهديد وقت أو الحرب وقت ترتك  التي األفعان باستثناي في ، تنفي ها

 الثانية المادة تنص حيد اإلعدام، عقوبة إلى اإلشارة ولهاد ودساتير قوانين ُمعظم من اآلن تخلو التي األوربية، الدون ففي

 يُلغ لم بعضها  ان ما وإن األوروبي، االتحاد في اإلعدام عقوبة منع على األوروبي لالتحاد األساسية الحقوق ميثاق من

  الت ما التي"  بيالروسيا"  ايالبيض روسيا جمهورية باستثناي بها، العمل أوقفوا أنهم إال   ،بعد والقوانين الدساتير في العقوبة

 .اإلعدام عقوبة تنف 

 حيد سنوات، من  توقت تنفي ها لكن الحاالت، بعض في اإلعدام عقوبة تطبيق على تنص القوانين  الت ما روسيا، ففي

 عقوبة تطبيق إعادة رفض 13/12/2009 في الروسية الدستورية المحكمة وأعلنت ،1999 عام إعدام حكم خرآ تنفي  تم

 .1/1/2010 حتى الساري التجميد قرار سريان انتهاي حين اإلعدام

 حالة في المفعون سارية -قانونيا   -بقيت اإلعدام عقوبة أن حين في 1964 عام في باإلعدام حكم آخر كان بريطانيا، وفي

 على قانون شرويم عرض تم 1981 عام ميتران فرانسوا الرئيل عهد في فرنسا، وفي .1998 تاريخ حتى العظمى الخيانة

 وريا  دست ا  قانون البرلمان اعتمد 19/2/2007 وبتاريخ. 9/10/1981 بتاريخ علي  و ودق اإلعدام، عقوبة ب لعاي الفرنسي البرلمان

 .كاملبال دستوري بشكل اإلعدام عقوبة ألعى

 الققدون تطبققق ال أن علققى عققداماإل عقوبققة ب لعققاي المتعلققق اإلنسققان لحقققوق األمريكيققة باالتفاقيققة الملحققق البروتوكققون نققص كمققا

 تضققمن  مققا علققى تحفققظ أي إجققراي وحظققر القضققائية، لواليتهققا يخضققع شققخص أي علققى أراضققيها فققي اإلعققدام عقوبققة األمريكيققة

 وققت اإلعقدام عقوبقة تطبيقق بحقق تحقتفظ أنهقا تعلن أن االنضمام، أو التصديق عند األعضاي، للدون أجا  لكن  البروتوكون،

  18.العسكرية الطبيعة ذات للعاية الخطيرة، الجرائم عن الدولي، نللقانو  وفقا   الحرب

 لحققوق العربقي الميثقاق ولكقن النافق ة، العقوبقات ققوانين عليهقا وتقنص قائمة،  الت ما اإلعدام عقوبة ف ن العربية الدون وفي

 بهقا جقاي التقي الضقوابط بعيد حد إلى تشب   ارمة، وضوابط قيودا   من  7و 6 المادتين في وضع 2004 لسنة المعدن اإلنسان

 بأحكقام اإلنسقان لحققوق المسقتقلة الكومنولقد اتفاقيقة أخق ت وققد. الق كر سقالت والسياسية المدنية للحقوق الدولي العهد

 19.منها 2 المادة في مشابهة

                                                 
ولمعرفة المزيد عن الجهود الدولية لألمم المتحدة . 7112كانون أول  01الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة بتاريخ  97/006القرار رقم   16

عمار الدويك، عقوبة اإلعدام في : ام أو الحد منها، راجعواألجهزة التابعة لها في تشجيع الدول األعضاء وتحفيز ها على إلغاء عقوبة اإلعد
 .70-06، ص(0666الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان، : رام اهلل)فلسطين بين التشريعات السارية والمعايير الدولية، 

 .0616، وبدأ العمل به في أول آذار 0613نيسان  71صدر البروتوكول المذكور في   17
 .0661حزيران  1ريكي المذكور في األم لصدر البروتوكو   18
 .093محمد علوان ومحمد الموسى، مرجع سابق،   19
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 :الرابعة الجلسة 
 
 

 

 عقوبة اإلعدام في النظام القانوني الفلسطيني :الرابعتمرين ال
 

   .على عقوبة اإلعدام في القوانين الفلسطينيةالتعرف : الهدف
 دقيقة 120 :مدة التمرين

قانون العقوبات ، 1960 قانون العقوبات األردني لسنة، (LCD) ، جها  عرضقالبلوح ، أقالم: المطلوبةوسائل ال
  1979العقوبات العسكري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة  قانون ،1936االنتدابي لسنة 

 

 :مرينسير الت
 :أوال  

 : تيةاآل بالصورةيتم تقسيم المشتركين إلى ثالث مجموعات عمل 
الساري في  -1960 في قانون العقوبات األردني لسنة عليها باإلعدامالتي يعاق  د األفعان يتحدتقوم ب :ىالمجموعة األول

 .العربيةالضفة 
الساري  -1936في قانون العقوبات االنتدابي لسنة  دامعليها باإلعالتي يعاق  األفعان  تقوم بتحديد: المجموعة الثانية

 .في قطاي غاة
العقوبات العسكري لمنظمة التحرير  في قانون عليها باإلعدامالتي يعاق  األفعان  تقوم بتحديد: المجموعة الثالثة
 .1979الفلسطينية لسنة 

 

تحديد األفعان المعاق  عليها بعقوبة من كل مجموعة مراجعة القانون ال ي جري تو يع  عليها ل المدرب يطل  -
 .اإلعدام

 :ثانيا  
 . يفتح باب المالحظات والنقاش الجماعيمن أفعان، ومن ثم لي  ما تو لت إتعرض كل مجموعة  -
 :ثالثا   
عقوبة اإلعدام والمالحظات على ه   تنص على يعرض المدرب باستخدام جها  العرض القوانين الفلسطينية التي  -

 . القوانينتلك في  إبرا  التعارضاتمع مالحظة القوانين، 
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 المادة التدريبية المساندة
 

 عقوبة اإلعدام في النظام القانوني الفلسطيني
 

 2002على المستو  الدستوري، ورغم عدم وجود نص في القانون األساسقي للسقلطة الوطنيقة الفلسقطينية الصقادر فقي سقنة 
أو تطبيقهققا، إال أن المققادة العاشققرة منقق  نصققت علققى أن حقققوق اإلنسققان وحرياتقق   ، يمنققع فققرض عقوبققة اإلعققدام20وتعديالتقق 

األساسقققية ملامقققة وواجبقققة االحتقققرام، وألامقققت السقققلطة الوطنيقققة الفلسقققطينية بالعمقققل دون إبطقققاي علقققى االنضقققمام إلقققى كافقققة 
ات والمواثيقق المتعلققة بالحقد مقن اإلعالنات والمواثيق اإلقليمية والدولية التي تحمي حقوق اإلنسان، بما في ذلك اإلعالن

 .فرض عقوبة اإلعدام، ال سيما على األفعان الجرمية غير الخطرة
 

عقوبقات  يأما على المستو  القانوني األقل درجة من األحكام الدستورية الموجودة في الققانون األساسقي، فق ن هنقاك ققانون
، النافقق  1960سققنة  16قققانون العقوبققات األردنققي رقققم  المفعققون فققي أراضققي السققلطة الوطنيققة الفلسققطينية، أحققدهما ينافقق 

. ، النافقق  المفعققون فققي قطققاي غققاة1936لسققنة  74المفعققون فققي الضققفة العربيققة، والثققاني وهققو قققانون العقوبققات االنتققدابي رقققم 
لمفرقعققات وكققال هقق ين القققانونين يتضققمن أفعققاال  مجرمققة بالعقوبققة القصققو  وهققي عقوبققة اإلعققدام، هقق ا باإلضققافة إلققى قققانون ا

 .ال ي يجرم بعض األفعان بعقوبة اإلعدام 1963األردني لسنة 
 

 1979كما تطبق المحاكم العسكرية الفلسطينية الموجقودة فقي الضقفة العربيقة وقطقاي غقاة ققانون العقوبقات العسقكري لسقنة 
ناحيقة القانونيقة، فقي أراضقي ال ي كانت تطبق  منظمة التحرير الفلسطينية في الخارج، رغم عدم سقريان هق ا الققانون، مقن ال

 .السلطة الوطنية الفلسطينية
 
 .الساري في الضفة العربية -1960األفعان المعاق  عليها باإلعدام في قانون العقوبات األردني لسنة  (  1

 
 ويمكقققن. مقققادة قانونيققة تفقققرض عقوبققة اإلعقققدام 26النافقق  فقققي الضققفة العربيقققة  1960تضققمن ققققانون العقوبققات األردنقققي لسقققنة 

 :تصنيت األفعان التي تجرمها ه   المواد إلى
جققر م قققانون المفرقعققات األردنققي النافقق  المفعققون فققي الضققفة : أفعققان جرميققة اسققتعملت فيهققا مققادة مفرقعققة بقصققد اإلرهققاب -

العربيققة أفعققان اسققتعمان المققواد المفرقعققة، عنققدما يكققون اسققتخدامها بقصققد اإلرهققاب أو بقصققد إيقققاي الضققرر فققي األرواح أو 
 21.الممتلكات، سواي نتج عن ذلك ضرر أم لم ينتج

 

                                                 
 .7116وفي سنة  7113ُعدل هذا القانون في سنة   20
 .0693لسنة  73القانون المعدل لقانون المفرقعات األردني النافذ المفعول في الضفة الغربية رقم  :انظر  21
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مققن قققانون العقوبققات األردنققي ( 126-124، 120، 113-110)جر مققت المققواد : أفعققان جرميققة ماسققة بققأمن الدولققة الخققارجي -
 :كال  من 1960لسنة  16رقم 

أو االتصققان بهققا  وأفعققان د  الدسققائل لققد  دولققة أجنبيققة( ب)أفعققان حمققل السققالح فققي  ققفوف العققدو ضققد الدولققة ( أ)
اإلقدام، بأي وسيلة كانت، بقصد شل القدفاي ( ج)أو لفو  قوات  على القوات الوطنية، أو  ،لدفعها إلى العدوان ضد الدولة

وسقققققبل  ،واألر اق ،والققققق خائر ،واألدوات ،والمركبقققققات الهوائيقققققة ،والبقققققواخر ،القققققوطني أو اإلضقققققرار بالمنشقققققآت والمصقققققانع
شقيي ذي طقابع عسقكري أو معقد السقتعمان الجقيش أو الققوات التابعقة لق   مقن الحقرب أو وبصورة عامة بأي  ،الموا الت

أفعان تجنيد جنود في البالد دون موافقة الحكومة، للقتان لمصقلحة دولقة ( د)عند توقع نشوبها أو أفضى إلى تلت نفل، 
لقى أشقياي أو وثقائق أو معلومقات الدخون إلى مكقان محظقور بقصقد الحصقون ع ةأفعان الدخون أو محاول( هق)أجنبية عدوة 

سقرقة أشقياي أو وثقائق أو معلومقات كقالتي ( و)يج  أن تبقى مكتومة، حر ا  على سالمة الدولقة لمنفعقة دولقة أجنبيقة عقدوة 
حيققا ة وثققائق أو معلومققات كققالتي (  )سققالت القق كر أو االستحصققان عليهققا لمنفعققة دولققة أجنبيققة عققدوة،  (د)ذكققرت فققي البنققد 
 .سالت ال كر، واإلبالغ عنها أو إفشاي ما فيها لمنفعة دولة أجنبية عدوة( هق) ذكرت في البند

 

 :أفعان جرمية ماسة بأمن الدولة الداخلي -
االعتقداي علقى حيقاة ( مقن ققانون العقوبقات األردنقي النافق  فقي الضقفة العربيقة أفعقان أ( 139،142،148-135)جر مت المقواد 

العمققل علققى تعييققر . حريققة أو أحققد أو ققياي العققرش علققى عهققد أوالداي علققى حيققاة ولققي االعتقق( أو حريتقق ، ب( الققرئيل)الملققك 
كققل مققن اقتققرف فعققال  بقصققد إثققارة عصققيان مسققلح ضققد السققلطات القائمققة بموجقق  ( دسققتور الدولققة بطققرق غيققر مشققروعة  ج

ي يقصققد منقق  منققع االعتققداي القق ( المحققرض علققى الفعققل أعققال  وسققائر العصققيان فققي حققان نشققوب العصققيان  هققق( الدسققتور  د
االعتداي ال ي يتم أو يستهدف إما إثارة الحرب األهليقة ( السلطات القائمة من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور  و

أو االقتتان الطائفي، وذلك بتسليح المواطنين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض اآلخر، أو الحض علقى القتقان 
المؤامرة التي يقصد منها ارتكاب عمل أو أعمان إرهابية إذا أفضى الفعقل إلقى مقوت، أو ( والنه  في محلة أو محالت   

 .هدم بنيان بعض  أو كل ، وفي  شخص أو عدة أشخان
 

 : أفعان جرمية ماسة بالسالمة العامة -
شققخان أو مققن قققانون العقوبققات األردنققي إقققدام أي شققخص علققى القتققل مققن جماعققة تتكققون مققن ثالثققة أ 158جر مققت المققادة 

أكثققر، يجوبققون الطققرق العامققة واألريققاف علققى شققكل عصققابات مسققلحةو بقصققد سققل  المققارة واالعتققداي علققى األشققخان أو 
 .أنان بالمجني عليهم التع ي  واألعمان البربريةأو  تنفي ا  لجناية،األموان أو ارتكاب أي عمل من أعمان اللصو ية، 

من قانون العقوبات األردني أفعان القتل التي تقع قصدا  مع سقبق  328لمادة جر مت ا: أفعان جرمية ماسة بحياة اإلنسان -
اإل رار أو التي تقع تمهيدا  لجناية، أو تسهيال  أو تنفيق ا  لهقا، أو تسقهيال  لفقرار المحرضقين علقى تلقك الجنايقة أو فاعليهقا، 

 .أحد األ ون، بعقوبة اإلعدامأو المتدخلين فيها، أو للحيلولة بينهم وبين العقاب أو القتل الواقع على 
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 : وينجم عنها وفاة إنسان" خطرا  شامال  "أفعان جرمية تشكل  -
من قانون العقوبات األردني أفعان كل من أضرم النار قصدا  فقي أبنيقة أو مصقانع أو ورش ( 372و 369و 368)جر مت المواد

أو عربققات تقققل شخصققا  أو  ،بققات السققكة الحديديققةعمققارات آهلققة واقعققة فققي مدينققة أو قريققة، أو فققي مركأي  أو ،أو مخققا ن
أكثققر غيققر المجققرم، أو تابعققة لقطققار فيقق  شققخص أو أكثققر مققن شققخص، أو فققي سققفن مققاخرة أو راسققية فققي المرافقق ، أو فققي 
مركبات هوائية طقائرة أو جاثمقة فقي مطقار، سقواي أكانقت ملكق  أم ال، أو فقي أبنيقة مسقكونة أو معقدة للسقكن، واقعقة خقارج 

كقل مققن أضققرم النقار قصققدا  فيمققا لعيقر  مققن أحققراج أو غابقات لالحتطققاب، أو فققي . آلهلققة سقواي أكانققت ملكقق  أم الاألمكنقة ا
بسققاتين أو ماروعققات قبققل حصققادها، أو فققي أحققراج أو غابققات لالحتطققاب أو فققي بسققاتين أو ماروعققات قبققل حصققادها إذا  

إذا تقم ( 2إذا نجقم عقن الحريقق وفقاة إنسقان،  أو ( 1: كانت ملكا  ل  وسر  الحريقق إلقى ملقك غيقر ، فأضقر بق  فقي حقالتين
 .إتالف المواد الم كورة أو جاي منها بفعل مادة متفجرة

 

بعقوبققة اإلعققدام أفعققان مققن أحققدث تخريبققا  عققن قصققد فققي طريققق عققام أو جسققر وفققي إحققد   381-376كمققا جر مققت المققواد 
ى سقالمة السقير، ومقن عطقل خطقا  حديقديا  أو آالت المنشآت العامة أو ألحق بها ضررا  عن قصد، ونجم عن فعل  خطر عل

الحركة أو اإلشقارة، أو وضقع شقي ا  يحقون دون سقيرها، أو اسقتعمل وسقيلة مقا إلحقداث التصقادم بقين القطقارات أو انحرافهقا 
وسققيلة خا ققة أخققر  بقصققد إغققراق أي  عققن الخققط، ومققن حطققم أو عطققل آالت اإلشققارة، أو اسققتعمل إشققارات معلوطققة، أو

إسقققاط مركبققة هوائيققة، ومققن أقققدم قصققدا  علققى قطققع سققير المخققابرات البرقيققة أو الهاتفيققة أو إذاعققات الراديققو سققواي سققفينة أو 
طريقة أخر ، وكل من أتلت أثناي فتنة أو عصيان مسلح وقع المملكقة خطقا  أو بأي  ب لحاق الضرر باآلالت أو األسالك أو

 ورة كانت غيقر  قالحة لالسقتعمان أو اسقتولى بأي  عة، أو جعلهاأكثر من خطوط الهاتت أو البرق، أو عطل أجهاة اإلذا
عليها عنوة أو بطريقة أخر  بحيد ترت  على ذلك انقطاي المخاطبات والمراسالت بين موظفي الحكومة أو آحقاد النقا  

 .أحد النا وتعطيل اإلذاعات أو منع تصليح خطوط الهاتت أو البرق أو أجهاة اإلذاعة، إذا نجم عن تلك األفعان موت 
 

 .الساري في قطاي غاة -1936األفعان المعاق  عليها باإلعدام في قانون العقوبات االنتدابي لسنة ( 2
 

ر بحق اإلنسان في طِ خَ  ا بالرغم من وجهة النظر الحقوقية لعقوبة اإلعدام وعدم تأييدها له   العقوبة، لما تشكل  من مس
لتي عاق  عليها القانون بعقوبة اإلعدام، إنما قصد منها توفير حماية ألمن الدولة الحياة، إال أن  من المالحظ أن األفعان ا

إذ إن أغل  األفعان الجرمية . الخارجي وللسلطة الحاكمة، ال سيما  من الحرب، أكثر من اهتمام  بتوفير حماية لإلنسان
ن الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي، المفروض عليها عقوبة اإلعدام في قانون العقوبات االنتدابي بتعديالت  هي م

فقد جر مت ثماني . وقليلة هي األفعان المعاق  عليها باإلعدام من تلك المتعلقة باألمن الداخلي أو لحماية حياة النا 
ماسة بأمن الدولة الخارجي بعقوبة اإلعدام، في حين ال يوجد سو  مادة واحدة التي تعاق  باإلعدام على  مواد أفعاال  

 .تعاق  باإلعدام أفعان تمل حق اإلنسان في الحياة المسا  بأمن الدولة الداخلي، ومادة واحدة أيضا  
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 أفعان جرمية ماسة بأمن الدولة الخارجي( أ

واألفعقان . عدة أفعان بسب  تهديها األمن الخقارجي للقبالد 193622جر مت ثماني مواد في قانون العقوبات االنتدابي لسنة 
 : بة اإلعدام هيالمجرمة بعقو 

 . إشهار حرب على جاللة الملك بعية تخويت المندوب السامي أو إرهاب  -
 . التآمر مع آخر على إشهار حرب على جاللة الملك -
 . تحريض شخص آخر على اإلغارة على فلسطين بقوة مسل حة -
 . مع مصركل فلسطيني من سكان غاة التحق بأي وج  بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب   -
 . كل من سعى لد  دولة أجنبية أو تخابر معها، أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمان عدائية ضد مصر  -
كقل مقن سقعى لقد  دولققة أجنبيقة معاديقة أو تخقابر معهققا، أو منقع أحقد ممقن يعملققون لمصقلحتها أو معاونتهقا فقي عملياتهققا   -

 . لإلضرار بالعمليات الحربية للجمهورية المصريةالحربية أو لإلضرار بالعمالت الحربية أو 
الشققع  المعنويققة أو قققوة  حكقل مققن تققدخل لمصققلحة العققدو فقي تققدبير لاعاعققة إخققالن القققوات المسقلحة، أو إضققعاف رو   -

 . المقاومة عند 
 دولققة أجنبيققة أو سققهل لهقم ذلققك، وكققل مققن تققدخلأي  كقل مققن حققر ض الجنققد فقي  مققن الحققرب علققى االنخققراط فقي خدمققة  -

كيفية، في جمع الجند أو الرجان أو األموان أو مؤن أو عتاد أو تدبير شيي مقن ذلقك لمصقلحة دولقة فقي حالقة بأي   عمدا ،
 .  حرب مع مصر

كقققل مقققن سقققهل دخقققون العقققدو فقققي القققبالد، أو سقققلم  مقققدنا  أو حصقققونا  أو منشقققآت، أو مواققققع، أو مقققوان ، أو مخقققا ن، أو   -
وسائل موا الت، أو أسلحة، أو ذخائر، أو مهمات حربيقة، أو مؤنقا  أو أغ يقة، أو غيقر ترسانات، أو سفنا ، أو طائرات، أو 

 . ذلك، مما أعد للدفاي، أو مما يستعمل في ذلك، أو خدم  بأن نقل إلي  أخبارا  أو كان ل  مرشدا  
و منشققآت، أو كققل مققن أتلققت، أو عيقق ، أو عطققل، عمققدا  فققي  مققن الحققرب أسققلحة، أو سققفنا ، أو طققائرات، أو مهمققات، أ  -

خققائر، أو أدويققة، أو غيققر ذلققك ممققا أعققد للققدفاي عققن الققبالد، أو ممققا يسققتعمل فققي ذوسققائل موا ققالت، أو مرافققق عامققة، أو 
 . ذلك

 قورة وعلقى أي وجق  وبأيقة وسقيلة بقأي  كل من سل م لدولة أجنبية ألحد ممن يعملون لمصلحتها، أو أفشى إليهقا أو إليق   -
طريقة على الحصقون علقى سقر مقن هق   األسقرار بقصقد تسقليم  أو إفشقائ  بأي  الد، أو تو لسرا  من أسرار الدفاي عن الب

لدولققة أجنبيققة أو ألحققد ممققن يعملققون لمصققلحتها، وكقق لك كققل مققن أتلققت لمصققلحة دولققة أجنبيققة شققي ا  يعتبققر سققرا  مققن أسققرار 
 . الدفاي أو جعل  غير  الح ألن ينتفع ب 

  كل االلتاامات أو بعضها التي يفرضقها عليق  عققد توريقد أو أشقعان ارتقبط بق  مقع من أخل، عمدا ، في  من الحرب بتنفي -
إدارة الحاكم العام لحاجات القوات المسلحة، أو لوقايقة المقدنيين أو تمقوينهم، أو ارتكق  أي غقش فقي تنفيق  هق ا العققد، 

                                                 
 .0639من قانون العقوبات االنتدابي لسنة ( أ/13، 17، 10، 11هـ، +ج+ب+أ/ 21ج، +ب+أ /22، 61، 7+06/0)انظر المواد   22
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ن بتنفيقق  االلتققاام راجعققا  إلققى فعلهققم، ويسققري هقق ا الحكققم علققى المتعاقققدين مققن البققاطن، والققوكالي، والبققائعين إذا كققان اإلخققال
 .وإذا وقعت الجريمة بقصد اإلضرار بالدفاي عن البالد أو بعمليات القوات المسل حة

، 78، أ، ب، ج، د، هققق، 77)التحققريض علققى اتفققاق جنققائي سققواي بعققرض ارتكققاب الجققرائم المنصققون عليهققا فققي المققواد  -
 . يلة للو ون إلى المقصود من االتفاق، أو بعرض اتخاذها وس(80أ، ب، ج، د، هق، /78
أو اإلضقرار بالعمليقات الحربيقة  ،أي جناية أو جنحة منصون عليها في القانون، متى كان قصد الجاني منها إعانة العدو -

 .للقوات المسلحة، وكان من شأنها تحقيق العرض الم كور
 

 .أفعان جرمية ماسة بأمن الدولة الداخلي( ب
يقصققد منقق   ،ا  ى معاقبققة كققل مققن يرتكقق  فعققال  عمققدعلقق 1936لسققنة  74انون العقوبققات االنتققدابي رقققم مققن ققق 77نصققت المققادة 

 . المسا  باستقالن البالد أو وحدتها أو سالمة أراضيها بعقوبة اإلعدام
 .أفعان جرمية ماسة بحياة اإلنسان( ت

بة كل من ارتكق  جنايقة القتقل قصقدا  بعقوبقة على معاق 1936لسنة  74من قانون العقوبات االنتدابي رقم  215نصت المادة 
 .اإلعدام، ما لم يكن الجاني امرأة ويثبت للمحكمة ببين  مقنعة أنها حامل، فُيحكم عليها بالحبل المؤبد

 
 :قوانين إ الح األحداث( 3
 

بعقوبقة  23طفقلحظرت قوانين إ الح األحداث الجانحين، الناف ة في أراضي السقلطة الوطنيقة الفلسقطينية، الحكقم علقى ال
، وإذا 24فقد نص قانون إ الح األحداث الناف  في الضفة العربية على عدم جوا  الحكم باإلعدام على الحقدث. اإلعدام

عقن ثقالث  ققلتما ارتك  جناية تستلام عقوبة اإلعدام أو األشعان الشاقة المؤبدة، يحكم على المراهقق باالعتققان مقدة ال 
  26.عن خمل سنواتمدة ال تقل  25سنوات، وعلى الفتى

الناف  المفعون في قطاي غاة على أن ال يحكم بعقوبة اإلعدام وال يسقجل مثقل هق ا " المجرمين األحداث"كما نص قانون 
على أن  يترت  على المحكمة بدال  من الحكم علي  به   العقوبة أن تحكم باعتقالق   27الحكم على ولد أو حدث أو فتى،

 28.ة الوطنيةللمدة التي يقررها رئيل السلط

                                                 
 .سنة 01الطفل هو كل شخص يقل عمره عن   23
كل شخص أتم التاسعة من عمره ولم يتم الثامنة " :0660لسنة  09من قانون إصالح األحداث األردني رقم  7يقصد بالحدث بحسب المادة  24

 ".عشرة ذكرًا كان أم أنثى
كل شخص أتم من العمر ثالث عشرة سنة أو يدل ظاهر ) 0660لسنة  09من قانون إصالح األحداث رقم  7حسب المادة " مراهق"تعني لفظة   25

كل شخص أتم من العمر خمس عشرة سنة أو يدل : ) "فتى"وتعني لفظة (. حاله على أنه أتم الثالثة عشرة من عمره غير أنه لم يتم الخامسة عشرة
 .(حاله على أنه أتم الخامسة عشرة من عمره غير أنه لم يتم الثامنة عشرة ظاهر

 . 0660لسنة  09من قانون إصالح األحداث رقم  07انظر المادة  26
نة من قانون الطفل الفلسطيني لس 0الذي عرفته المادة " الطفل"تندرج في المفهوم العام للمقصود بـ( ولد أو حدث أو فتى)كل هذه التصنيفات   27

7110. 
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 .0632لسنة  7من قانون المجرمين األحداث رقم  03انظر المادة 28 
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 1979:29العقوبات العسكري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة " قانون"األفعان المعاق  عليها باإلعدام في ( 4
 

فعلقى القرغم مقن عقدم دسقتورية هق ا . بعقوبقة اإلعقدام 1979كثرت الجرائم التي عاق  عليها ققانون العقوبقات الثقوري لسقنة 
ة الفلسطينية تعمل بموجب ، وأ درت باالستناد إلي  عشرات أحكام اإلعدام، وققد نُفق  ، إال أن المحاكم العسكري"القانون"

 30.بعضها
 

مادة قانونية تفرض عقوبة اإلعدام على عدد من األفعقان الجرميقة المختلفقة كاألفعقان الماسقة  43" القانون"وقد تضمن ه ا 
صققنيت األفعققان الجرميققة التققي فققرض عليهققا هقق ا القققانون ويمكققن ت. بققاألمن الخققارجي أو األمققن الققداخلي أو بالسققالمة العامققة

 : عقوبة اإلعدام إلى األفعان اآلتية
، 132-130المققواد )مققادة  (21)تضققمن قققانون العقوبققات الثققوري المقق كور : أفعققان جرميققة ماسققة بققاألمن الخققارجي ( أ

يقققة ماسقققة فرضقققت عقوبقققة اإلعقققدام علقققى أفعقققان جرم( 165، 152-153، 147-150، 143-145، 136-141، 134
 : ةتياآلبأمن الدولة الخارجي، ال سيما األفعان 

 (.130المادة )ق، بأي وج  كان، بقوات العدو المسل حة اتحلحمل السالح على الثورة الفلسطينية أو اال -
السققعي لققد  دولققة، أو جهققة معاديققة للثققورة، أو تخققابر معهققا أو مققع أحققد ممققن يعملققون لمصققلحتها للقيققام بأعمققان  -

لثقققورة أو سقققعى لقققد  دولقققة أجنبيقققة معاديقققة أو تخقققابر معهقققا أو مقققع أحقققد ممقققن يعملقققون لمصقققلحتها عدوانيقققة ضقققد ا
 (.131المادة )لمعاونتها في عملياتها الحربية أو لإلضرار بالعمليات الحربية للثورة الفلسطينية 

المقادة )فلسقطينية د  الدسائل لد  العدو أو االتصان ب  لمعاونت ، بأي وج  كان، على فو  قوات  على الثقورة ال -
132.) 

                                                 
غير ساري المفعول في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية من الناحية القانونية، غير أن المحاكم العسكرية الفلسطينية تستند إليه " القانون"هذا  29

 .امفي العمل، بما في ذلك األحكام التي تقضي بعقوبة اإلعد
حكمًا منها كانت قد  (23)، 76/01/7116وحتى تاريخ  0666حكمًا باإلعدام صدرت عن المحاكم الفلسطينية منذ سنة  (60)يشار إلى أن  30

العقوبات الثوري لسنة " قانون"صدرت عن المحاكم العسكرية أو عن محاكم أمن الدولة ذات الطابع العسكرية، والتي استندت في إصدارها إلى 
حكمًا عن محاكم مدنية استندت في أحكامها على األحكام العقابية الواردة في قانون  01غير النافذ من الناحية القانونية، بينما صدر  0626

منها من بين أحكام  (00)حكماً من أحكام اإلعدام المذكورة سابقا،  00وقد تم تنفيذ . العقوبات النافذ المفعول في الضفة الغربية أو قطاع غزة
فقط من األحكام الصادرة عن المحاكم المدنية، األمر الذي يشير إلى أن انتهاكًا خطيرًا وقع على  3إلعدام الصادرة عن المحاكم العسكرية، وا

 .الحق في الحياة في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية
الذي قضى بتشكيل القضاء العسكري، وانطباق  06رقم القرار  01/00/0660من ناحية أخرى، أصدر رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بتاريخ 

. على كل من يعمل في المؤسسة العسكرية وعلى القضاء العسكري 0626مجموعة التشريعات الثورية الجزائية لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 
رام )، 7116ق المواطن الفلسطيني خالل عام الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان، التقرير السنوي الحادي عشر لوضع حقو : راجع بهذا الخصوص

 .096، ص (7119الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان، : اهلل
هو المبرر األساسي والوحيد وراء استعراضنا ألحكام هذا  0626العقوبات العسكري الثوري لسنة " بقانون"لهذا، فإن عمل المحاكم العسكرية 

 .رغم عدم قانونيته" القانون"
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وسققيلة كانققت، بقصققد شققل الققدفاي الثققوري، عققن طريققق اإلضققرار بالمنشققآت، والمصققانع، والبققواخر، بققأي  اإلقققدام -
والمركبققات، واألدوات، والقق خائر، واألسققلحة، والمققؤن، وسققبل الموا ققالت، وبصققورة عامققة بققأي شققيي ذي طققابع 

 (.134المادة ) ليفة عسكري أو معد الستعمان قوات الثورة أو القوات الح

ائل عمققققدا ، أو سققققفن، أو طققققائرات، أو مهمققققات، أو منشققققآت، أو وسقققق ،هققققا، أو تعطيلهققققاييبع، أو تأسققققلحة   إتققققالف -
، أو أدويقققة، أو غيقققر ذلقققك ممقققا أعقققد للقققدفاي عقققن الثقققورة أو ممقققا خقققائر، أو مقققؤن  ذموا قققالت، أو مرافقققق عامقققة، أو 
عمقال  مقن شقأن  أن يجعلهقا  ،عمقدا   ،حها، وكقل مقن أتقى قنعها أو إ قال ،عمقدا   ،يستعمل في ذلك، وكل من أساي

 (.136المادة )أو أن ينشأ عنها الحادث  ،غير  الحة ولو مؤقتا ، لالنتفاي بها فيما أعدت ل 

كل آمر أو قائد سلم إلى العدو الموقع الموكل إليق  دون أن يسقتنفد جميقع وسقائل القدفاي التقي لديق ، وبقدون أن  -
 (.137المادة )لواج  والشرف يعمل بكل ما يأمر ب  ا

كل قائد وحدة مسلحة يسلم في ساحة القتان إذا أد  ذلك إلى وقت القتان أو إذا لم يعمل قبل مخابرة العقدو  -
 (.138الما) بكل ما يأمر ب  الواج  والشرف 

وسيلة إلرغقام أي قائقد أو شقخص آخقر، علقى أن يهجقر أو يسقلم بصقورة شقائنة أي حصقن، أي  كل آمر استخدم -
 (.139المادة )أو مكان، أو نقطة، أو مخفر، مما هو مترت  على ذلك القائد أو الشخص اآلخر الدفاي عن  

أو تخققابر مققع العققدو أو أعطققا  أخبققارا  بصققورة . أسققلحة أو ذخيققرة أو عققدة بصققورة شققائنة أمققام العققدو مققل مققن ألقققى -
أو أمد العدو باألسقلحة أو الق خيرة أو . جبنتنطوي على الخيانة، أو أرسل إلى العدو راية المهادنة عن خيانة أو 

أو قام عن علم من ، أثناي وجود  بالخدمقة، بقأي عمقل . ، وهو يعلم أمر  أو أجار  المؤن أو آو  عدوا  ليل بأسير
 .قو ة من القوات الحليفةأي  أو ،عمليات تقوم بها قو ات الثورةأي  من شأن  أن يعرض للخطر نجاح

ق مختارا  بالقوات المسلحة المعاديقة، أو ققام بعقد وقوعق  باألسقر بقأي عمقل فقي خدمقة كل فرد وقع باألسر والتح -
 .العدو باختيار 

 .كل أسير من األعداي أسر من جديد أو قبض علي ، وقد نقص العهد وحمل السالح على الثورة -

اقققع والمراكققا إعطققاي العققدو وثققائق أو معلومققات مققن شققأنها أن تضققر األعمققان العسققكرية أو أن تضققر سققالمة المو  -
 .العسكرية وسائر المؤسسات العسكرية أو يحس  أن من شأنها ذلك

 .كل فرد يخب  نفس  أو بواسطة غير ، وهو على بينة من أمر الجواسيل أو األعداي -

اإلعطاي، عن خيانة، كلمة السر أو اإلشارة الجوابية ألي شخص ال يحق ل  أن يتلقاها، أو يعطي عن خيانقة كلمقة  -
 .مة سر أو إشارة جوابية خالف كلمة المرور، أو كلمة السر أو اإلشارة الجوابية، التي أعطيت ل مرور أو كل

 .ه   القوات للسير على طريق  حيح إدالنإدالن العدو على أماكن قوات الثورة أو القوات الحليفة، أو  -
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رية، أو إلققى مخققيم أو الققدخون إلققى موقققع حربققي، أو إلققى مركققا عسققكري أو مؤسسققة عسققكرية أو إلققى ورشققة عسققك -
معسققكر، أو أي محققل مققن محققالت القققوات الثوريققة أو أي مكققان محظققور ليحصققل علققى وثققائق أو معلومققات تعققود 

 (.149المادة )بالمنفعة على العدو، أو يحس  بأنها تعود بالمنفعة علي  

 (.149المادة )سرقة أشياي أو وثائق أو معلومات كالتي ذكرت بالمادة السابقة  -

 (. 152المادة )عدو متنكرا  إلى األماكن المبنية في دخون ال -

 . تحريض األفراد على االنضمام إلى العدو وهو على بينة من األمر، أو يجند شخص نفس  أو غير  لصالح العدو -

اقتققراف جنايققة مققن الجنايققات المنصققون عليهققا فققي قققانون العقوبققات الثققوري تسققيي إلققى سققمعة الثققورة الفلسققطينية  -
 (.165المادة )طريق إثارة الجماهير ضدها  وهيبتها، عن

 
 : أفعان جرمية ماسة باألمن الداخلي( ب

تضقققمن ققققانون العقوبقققات الثقققوري المققق كور سقققبع مقققواد فرضقققت عقوبقققة اإلعقققدام علقققى أفعقققان جرميقققة ماسقققة بقققأمن الدولقققة 
تعييقر النظقام األساسقي أفعان االعتداي أو التآمر التي تسقتهدف ( 176-175، 170-166)فقد جر مت المواد . الداخلي

بطققرق غيققر مشققروعة، إذا لجققأ الفاعققل إلققى العنققت، وأفعققان االعتققداي علققى حيققاة رئققيل الدولققة أو أحققد أعضققاي السققلطة 
العليا أو حريت  بقصد تعيير النظام األساسقي أو االسقتيالي علقى السقلطة، وكقل مقن اقتقرف أو حقرض علقى فعقل، بقصقد 

القائمققة بموجقق  النظققام األساسققي، وكققل مققن ارتكقق  اعتققداي يقصققد منقق  منققع  إثققارة عصققيان مسققلح ضققد السققلطة الثوريققة
السلطات الثورية القائمة بموج  النظام األساسقي مقن ممارسقة وظائفهقا، كقل عمقل إرهقابي أفضقى إلقى مقوت إنسقان أو 

أو قيقادة على هدم بنيان بعض  أو كل ، وفي  شخص أو عدة أشقخان، وكقل مقن ألقت عصقابة إرهابيقة أو تقول ى  عامتهقا 
فيهققا، بقصققد اغتصققاب أو نهقق  األراضققي و األمققوان المملوكققة للثققورة أو للعيققر، بقصققد مهاجمققة الجمققاهير الثوريققة أو 

 .مقاومة السلطة بالسالح في تنفي  القوانين
 

 :أفعان جرمية ماسة بالسالمة العامة( ت
ة مكونقة مقن ثالثقة أشقخان علقى األققل من قانون العقوبات الثوري عقوبة اإلعدام على كل جماع 186فرضت المادة  

أو فرد فقي الجماعقة، يجوبقون الطقرق العامقة واألريقاف علقى شقكل عصقابات مسقلحة بقصقد سقل  المقارة أو االعتقداي 
على األشخان أو األموان، أو ارتكاب أي عمل آخقر مقن أعمقان اللصو قية، إذا أققدموا كلهقم أو واحقد مقنهم، أثنقاي 

 .قتل شخص أو أنان ب  تع يبا  وأعماال  بربريةتنفي هم له   األعمان، على 
 

 :أفعان جرمية ماسة بالخدمة العسكرية( ث
 تضمن قانون العقوبات الثوري الم كور خمل مواد تفرض عقوبة اإلعدام على عدد من األفعان الجرمية الماسة  
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لفتنققققة أو العصققققيان أثنققققاي مققققن شققققارك فققققي ا( 230، 213، 204، 200، 199)فقققققد جرمققققت المققققواد . بالخدمققققة العسققققكرية

العمليققات أو إذا أد ت جققرائم الفتنققة أو العصققيان إلققى التصققادم المسققل ح أو وقققوي  قتلققى، وكققل فققرد أبققى إطاعققة األوامققر 
بققالهجوم علققى العققدو، وكققل فققرد ارتكقق  جريمققة الفققرار إلققى العققدو، وكققل مققن سققرق أو بققاي أسققلحة الثققورة أو عتادهققا، أو 

ن اختلل، أو رهقن، أو نققل، أو اشقتر ، أو حقا  حيقا ة غيقر مشقروعة، أسقلحة أو عتقادا   ورة، وكل مبأي  تص رف بها
 . ورة كانت، أو استولى على سالح أو ذخيرة الثورة بأي  ورةبأي  للثورة

 

 :أفعان جرمية ماسة بحياة اإلنسان( ج
غير حاالت االعتداي علقى األمقن من قانون العقوبات الثوري أفعان القتل الواقعة على اإلنسان في  378جر مت المادة 

إذا ارتكقق  فعققل القتققل عمققدا  مققع سققبق ( 1الخققارجي أو الققداخلي أو الخدمققة العسققكرية، والتققي تقققع فققي ثققالث  ققور 
أو تسققهيال  لفققرار المحر ضققين علققى تلققك  ،إذا ارتكقق  القتققل تمهيققدا  لجنايققة أو تسققهيال  أو تنفيقق ا  لهققا( 2اإل ققرار،  أو 

إذا وقع القتل القصقد علقى ( 3المتدخلين فيها، أو للحيلولة بينهم وبين عقاب القتل القصد، أو  الجناية أو فاعليها أو
 .أحد أ ون المجرم أو فروع 

 

 :أفعان جرمية تشكل خطرا  شامال  ( ح
عقوبة اإلعدام كل من أضقرم النقار قصقدا  فقي أبنيقة  1979من قانون العقوبات الثوري لسنة ( 418-417)فرضت المواد 

أو أضققرمها فققي مركبققات  ،واقعققة فققي مدينققة أو قريققة ،عمققارات آهلققة أو غيققر آهلققةأي  أو ،صققانع أو ورش أو مخققا نأو م
أو  ،لقطققار فيقق  شققخص أو أكثققر مققن شققخص ةأو تابعقق ،أو عربققات تقققل شخصققا  أو أكثققر غيققر المجققرم ةالسققكة الحديديقق

رة أو جاثمة في مطقار سقواي أكانقت ملكق  أم ال أضرمها في سفن مارة أو راسية في أحد المراف  أو مركبات هوائية طائ
عقل مقادة فحقد األشقياي المق كورة بأ، أتلقت أو حقاون أن يتلقت، ولقو جائيقا  ( 2نجم عقن الحريقق وفقاة إنسقان، أو ( 1إذا 

 .متفجرة
 

 : األفعان الجرمية الماسة بسالمة طرق النقل والموا الت واألعمان الصناعية( خ
قانون العقوبات العسكري الم كور، عقوبة اإلعدام علقى كقل مقن أحقدث تخريب قا عقن من ال( 425-421)فرضت المواد 

قصقد، فققي طريقق عققام، أو جسقر، أو فققي أحقد المنشققآت العامقة، أو ألحققق بهقا ضققررا  عقن قصققد، عوقق  بققالحبل حتققى 
أو ُوضقع سنة، وإذا نجم عقن فعلق  خطقر علقى سقالمة السقير، أو تعطيقل خقط حديقدي، أو آالت الحركقة، أو اإلشقارة، 

شيي يحون دون سيرها، أو استعملت وسيلة ما إلحداث التصادم بين القطارات أو انحرافهقا عقن الخقط، وكق لك كقل 
وسققيلة أخققر  بقصققد إغققراق سققفينة، أو إسقققاط أي  مققن حطققم أو عطققل آالت اإلشققارة أو اسققتعمل إشققارات معلوطققة أو
ا علققى قطققع سققير المخققابرات ا لبرقيققة والهاتفيققة، أو إذاعققات الراديققو، سققواي ب لحققاق مركبققة هوائيققة، وكققل مققن أقققدم قصققد 

 .من تلك األفعان إلى موت أحد النا  طريقة أخر ، إذا أدت أي  بأي  الضرر باآلالت أو األسالك، أو
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علققى معاقبققة كققل مققن يتسققب  فققي  429نصققت المققاد : التسققب  فققي انتشققار أمققراض سققارية أدت إلققى انتشققار وبققاي عققام( د

 .م عن  وباي عام بعقوبة اإلعدامنشر مرض سار  ينج
من الققانون المق كور علقى  442نصت المادة : أفعان الضرب واستعمان القوة ضد موظفي المسكرات والمخدرات( ذ

المعاقبة باإلعدام لكقل مقن اعتقد  علقى أحقد المقوظفين أو المسقتخدمين العمقوميين المكلفقين بمتابعقة تنفيق  األحكقام 
خدرات، المنصون عليها في ه ا القانون، أو قاوم  بالقوة أو العنقت أثنقاي تأديتق  وظيفتق  المتعلقة بالمسكرات أو الم

 .أو بسببها وأفضت أعمال  تلك إلى الموت
 

 .ضمانة تخفيض عقوبة اإلعدام إذا وجدت أع ار أو أسباب مخففة في قوانين العقوبات .5

لقق كر علققى تنايققل العقوبققة مققن اإلعققدام إلققى الحققبل إذا نصققت قققوانين العقوبققات النافقق ة فققي أراضققي السققلطة الوطنيققة سققالفة ا
  31.وجدت أسباب أو أع ار مخففة في الجريمة المعاق  عليها باإلعدام

 
الظققروف والققدوافع التققي ترافققق الجريمققة، التققي مققن شققأنها العمققل علققى تخفيققت العقوبققة المقققررة : "ويقصققد باألعقق ار المخففققة

تققرك المشققري أمققر تقققديرها للقضققاي، وإنمققا نققص عليهققا بشققكل  ققريح فققي مققتن وهقق   الظققروف والققدوافع لققم ي. علققى الجققاني
أعلقى وأدنقى، : ، لكن  وضع العقوبة البديلة عن عقوبة اإلعقدام بقين حقدين"القانون، وال يجو  التوسع فيها أو التعاضي عنها

 :وتنقسم األع ار المخففة إلى قسمين. 32يقدرها القاضي بحس  ظروف كل حالة
 ققعر السققن، ودواعققي الشققرف، والقتققل واإليقق اي : ، وهققيكافققة فققة العامققة، التققي تنطبققق علققى الجققرائماألعقق ار المخف (1

 .عن تعدد األسباب، وع ر اإلثارة الناجمين
 . األع ار المخففة الخا ة بجرائم معينة على وج  التحديد (2

 
جريمقة االشقتراك ( أ: لمخففقة الخا قةومن الجرائم المعاق  عليها باإلعدام، والتي يمكن أن يسقتفيد فاعلهقا مقن األعق ار ا

مقؤامرة أو بقأي  في مؤامرة على أمن الدولة وإخبار السلطات بها، بعد البدي بهقا أو حتقى بعقد ارتكابهقا، أو إخبقار السقلطات
علقى المتهمقين اآلخقرين  -ولقو بعقد مباشقرة المالحققات  -جريمة أخر  على أمن الدولة قبل إتمامهقا، أو أنق  أتقاح الققبض 

إذا تسببت امرأة بفعل أو ترك مقصود فقي قتقل وليقدها الق ي لقم يتجقاو  السقنة مقن ( "ب  33ى ال ين يعرف مخبأهم،أو عل
عمر  على  ورة تستلام الحكم عليها باإلعدام، ولكن المحكمة اقتنعت بأنها حينما تسببت بالوفاة لم تكن قد اسقتعادت 

                                                 
من ( 62-67) ا الخصوص األحكام القانونية المتعلقة باألسباب واألعذار المخففة للعقوبات في قوانين العقوبات، ال سيما المواد انظر بهذ  31

-000، 61-60، 02)، والمواد 0639لسنة  20من قانون العقوبات االنتدابي رقم ( 70-1)، والمواد 0691لسنة  09قانون العقوبات األردني رقم 
 .0626ن العقوبات العسكري الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة من قانو ( 079

 .667-603، ص(0662مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، : عمان)القسم العام،  -محمد على الحلبي، شرح قانون العقوبات  32
 .0691لسنة  09من قانون العقوبات األردني رقم  3و 7/ 016انظر المادة   33
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الناجمة عن والدت ، فتبدن عقوبة اإلعدام باالعتققان مقدة ال تققل عقن  وعيها تماما  من تأثير والدة الولد، أو بسب  الرضاعة
 . 34"خمل سنوات

الظروف القضقائية المخففقة، التقي تقرك المشقري أمقر تققديرها لفطنقة القاضقي، وتخفيقت العقوبقة "أما األسباب المخففة فهي 
عة فققي بيققان األسققباب والظققروف التققي بنققاي عليهققا مققن وقققائع القضققية، ويتمتققع قاضققي محكمققة الموضققوي بسققلطة تقديريققة واسقق

، وه   األسباب متعددة وغيقر قابلقة للحصقر، ولمحكمقة "تؤدي إلى تخفيت العقوبة بحس  ما يظهر ل  من وقائع الدعو 
، حتقى إذا  35الموضوي أن تقوم باستخال قها مقن مالبسقات كقل جريمقة والظقروف المحيطقة بهقا، وال رقابقة عليهقا فقي ذلقك

 . 36اب المخففة في جناية أو جنحة كان من الواج  عليها أن يكون قرارها معلال  تعليال  وافيا  أخ ت المحكمة باألسب
عندما ينص الققانون علقى : " على أن  1960لسنة  16من قانون العقوبات األردني رقم  97ففي الضفة العربية، نصت المادة 

 99ونصقت المقادة ". بقة إلقى الحقبل سقنة علقى األققلحو لت العقو ... إذا كان الفعل جناية توج  اإلعدام -1:ع ر مخفت
عقن اإلعقدام باألشقعان الشقاقة  بقدال   -1:إذا وجدت فقي قضقية أسقباب مخففقة قضقت المحكمقة:" على أن   ذاتمن القانون 

 37".المؤقتة من عشر سنين إلى عشرين سنة
 

 أما في قطاي غاة، 
 :اد إليها للناون بعقوبة اإلعدام إلى عقوبة الحبلفقد تعددت األسانيد القانونية التي يمكن للمحكمة االستن

إذا اقتنعققت المحكمققة بققأن : " علققى أنقق  1936لسققنة  74مققن قققانون العقوبققات رقققم  42الفقققرة  الثالثققة مققن المققادة نصققت ( 1 
 المققتهم ينتمققي إلققى عشققيرة اعتققادت حسققم خالفاتهققا طبقققا  للعققرف والعققادة، وبققأن المصققلحة العامققة تقضققى فصققل دعققوا  علققى
الوج  الم كور، فيجو  لها بعد الحكم علقى المقتهم بالعقوبقة المققررة فقي هق ا الققانون أو فقي أي تشقريع آخقر أن تسقتبدلها 

 ".بالعقوبة المألوفة حس  عرف العشائر، على أن ال تكون تلك العقوبة مخالفة لمبادئ العدالة الطبيعية أو اآلداب العامة

                                                 
هذا باإلضافة إلى المواد األخرى لقانون العقوبات المذكور التي تحدثت عن . 0691لسنة  09من قانون العقوبات األردني رقم  330المادة   34

 .377،373،301،072، 370، 766، 700، 020،022،709،702،737: األعذار المخففة في حاالت خاصة، وهي المواد
 .691 -663محمد على الحلبي، مرجع سابق، ص   35
 .0691لسنة  09من قانون العقوبات األردني رقم  011/3انظر المادة   36
 رغم اشتراك األعذار المخففة مع األسباب المخففة في مساهمتهما في تخفيض العقوبة من اإلعدام إلى الحبس، إال أنهما يختلفان عن بعضهما 37

 :في الجوانب التالية
 .أما األسباب المخففة فال سبيل لحصرها. ، وال يجوز للقاضي القياس عليهاوردت األعذار المخففة على سبيل الحصر في القانون

، أما األسباب المخففة فهي تقديرية وعائدة للقاضي وفطنته (األخذ بها واجب)يجب على القاضي األخذ باألعذار المخففة، وليس له تجاوزها 
 (.األخذ بها جائز)

جنائية ويحول الجناية إلى جنحة، أما األسباب المخففة فال أثر لها على وصف الجريمة بل تبقى إن وجود األعذار المخففة قد يؤثر في الصفة ال
 . كما هي، ويقتصر أثرها فقط على خفض العقوبة

 .691محمد على الحلبي، مرجع سابق، ص : لمزيد من التفصيل راجع
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، المقققأخوذة مقققن ققققانون 1950لسقققنة  102المصقققري رققققم  مقققن أمقققر الحقققاكم اإلداري 4األولقققى مقققن المقققادة نصقققت الفققققرة ( 2 
يجقو  فقي مقواد الجنايقات إذا اقتضقت أحقوان الجريمقة المقامقة مقن أجلهقا القدعو  العموميقة :"العقوبات المصري، علقى أنق 

 ".ة أو المؤقتةعقوبة اإلعدام بعقوبة األشعان الشاقة المؤبد: رأفة القضاة تبديل العقوبة على الوج  اآلتي
فققي النظققام القققانوني النافقق  فققي قطققاي غققاة، ف نقق  يجققو  للمحكمققة فققي قطققاي غققاة " السققوابق القضققائية"نظققام نظققرا  لوجققود ( 3 

،  (محكمققة االسققت ناف فققي غققاة، ومققن ثققم محكمققة الققنقض)تحديققدا  أن تسققتند إلققى مققا أخقق ت بقق  أعلققى محكمققة فلسققطينية 
 38.عقوبة اإلعدام في قضايا سابقة كسب  من األسباب التي أدت إلى تخفيض

لققد  مراجعققة األحكققام القانونيققة المتعلقققة باإلعققدام فققي النظققام القققانوني الفلسققطيني مققع األحكققام القانونيققة ذات العالقققة فققي 
 : النظام القانوني الدولي، ال سيما الموجود في اإلعالنات والمواثيق الدولية لحقوق اإلنسان يالحظ ما يأتي

 
 ستنتاجات المتعلقة باألحكام الموضوعية لعقوبة اإلعداماال :أوال  

 
رغم أن األمم المتحدة لم تحظر األخ  بعقوبة اإلعقدام، إال أنهقا قامقت بقبعض الجهقود باتجقا  إقنقاي القدون التقي لقم تحظقر 

روتوكقوال  اختياريقا  فمثال ، وضعت هي قة األمقم المتحقدة ب. عقوبة اإلعدام بالعمل على حظرها، وعدم األخ  بها في تشريعاتها
كققان هنققاك القققرار القق ي يقضققي بققالحظر االختيققاري لعقوبققة   2007، وفققي السققنة 1989ثانيققا  لحظققر عقوبققة اإلعققدام فققي السققنة 

 . اإلعدام
بققالرغم مققن هقق ا كلقق ، نجققد أن النظققام القققانوني العقققابي الفلسققطيني مققا يققاان يعققرف عقوبققة اإلعققدام، ويفرضققها علققى عشققرات 

فقط على الجرائم األكثر خطورة، ولم تتخ  السلطة الوطنية الفلسطينية أي إجراي تشقريعي للحقد مقن عقدد الجرائم، وليل 
 . 1994األفعان المعاق  عليها بعقوبة اإلعدام من  قيامها في سنة 

 العقوبققات العسققكري الثققوري الصققادر عققن منظمققة التحريققر" قققانون"كمققا اسققتمرت المحققاكم العسققكرية الفلسققطينية بتطبيققق 
وبالتقالي، مخالفقة االسقتناد إلقى هق ا الققانون . ، رغقم وجقود خقالف علقى مقد  دسقتورية هق ا الققانون1979الفلسطينية لسنة 

 .للمعايير الدولية التي تفترض وجود نص قانوني يجرم األفعان المعاق  عليها باإلعدام قبل وقوي الفعل
نصقت ققوانين األحقداث : المسقألة األولقى: ة في مسألتين مهمتقينكما انسجم النظام العقابي الفلسطيني مع المعايير الدولي

. الجانحين على تنايل عقوبة اإلعدام إلى عقوبة األشعان الشاقة عنقدما يقدان طفقل بارتكقاب أفعقان تسقتحق عقوبقة اإلعقدام
ق ضوابط وفي ظقروف وهي وجوب تنايل العقوبة من اإلعدام إلى األشعان الشاقة بحق المرأة الحامل، وف: والمسألة الثانية

ه ا رغم وقوي القوانين الناف ة في حالقة مقن حقاالت التمييقا بشقأن المقرأة الحامقل، حيقد ال تسقتفيد المقرأة الحامقل . معينة
إال إذا ثبت الحمقل قبقل  قدور حكقم المحكمقة،  1936في قطاي غاة من حكم التخفيض الوارد في قانون العقوبات لسنة 

حكم المحكمة، فال تستفيد المرأة مقن ميقاة التخفقيض، إال إذا وضقعت طفقال  حيقا  بحسق  أما إذا ثبت الحمل بعد  دور 
فققي حققين تسققتفيد المققرأة الحامققل التققي ترتكقق  الفعققل ذاتقق  فققي الظققروف ذاتهققا فققي . 2001قققانون اإلجققرايات الجاائيققة لسققنة 

                                                 
قاضي المحكمة العليا في قطاع غزة في شهري  -ضي مازن سيسالمأعدت هذه الفقرة بعد نقاش مستفيض من الباحث مع سعادة المستشار القا  38

 .7101شباط وآذار 
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قبقل أكقان ت الق ي يثبقت فيق  الحمقل سقواي شقعان الشقاقة، أيقا كقان الوققالضفة العربية من تنايل العقوبة من اإلعدام إلقى األ
 .الحكم أم بعد 

 
 .االستنتاجات المتعلقة باألحكام اإلجرائية لعقوبة اإلعدام :ثانيا  

اتفقققت األحكققام العقابيققة اإلجرائيققة المتعلقققة بققالحكم بعقوبققة اإلعققدام فققي النظققام القققانوني الفلسققطيني الضققمانات والمعققايير 
 :ما اآلتيةالدولية في ه ا الشأن، وال سي

 
نص القانون األساسي على حق كقل إنسقان فقي أن يحقاكم محاكمقة عادلقة، يراعقى فيهقا كافقة ضقمانات المحاكمقة  .1

العادلققة التققي ذكرتهققا المواثيققق الدوليققة، وأن المققتهم بققريي حتققى تثبققت إدانتقق ، مققن محكمققة مختصققة وفققق إجققرايات 
 .في توكيل محام   عادلة، وال جريمة وال عقوبة إال بنص قانوني، وحق المتهم

 .منح المحكوم باإلعدام الحق في االستفادة من العفو العام أو العفو الخان .2

 ال ينف  حكم اإلعدام إال بعد المصادقة علي  من قبل رئيل السلطة الوطنية .3

 .اشترط القانون  دور قرار المحكمة ال ي يقضي باإلعدام ب جماي أعضاي الهي ة الحاكمة وليل بأغلبيتهم .4

 .است ناف ونقض الحكم الصادر باإلعدام إلى محكمة االست ناف ومحكمة النقضوجوب  .5

أسققباب أو ظققروف قققد تسققاعد فققي تحويققل عقوبققة اإلعققدام إلققى عقوبققة األشققعان أي  حققق القاضققي فققي االسققتناد إلققى .6
 .الشاقة

 
 :غير أن المشكلة اإلجرائية العملية األساسية التي ظلت قائمة هي

 
اكمققة العادلققة فققي محاكمققات المحققاكم العسققكرية ومحققاكم أمققن الدولققة ذات الطققابع عققدم تققوافر ضققمانات المح.1

 .العسكري التي  درت عنها أحكام اإلعدام
عدم تفعيل الحكم القانوني المتعلق بالعفو الخان وال ي يسمح لرئيل السلطة الوطنية ب ناان عقوبة اإلعقدام  .2

 .شخصا  ( 14)حكما  باإلعدام، وإ هاق أرواح ( 14)إلى عقوبة اإلشعان الشاقة، مما نجم عن  تنفي  
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 اليوم الثاني
 

 :األولى الجلسة 
 

 مبررات مناهضة عقوبة اإلعدام :الخامستمرين ال
 

 مبررات مناهضة عقوبة اإلعدامن و المشاركأن يتعرف : الهدف
 دقيقة 15: مدة التمرين

 .قالب، لوح  (LCD) أقالم حبر جاف، أوراق للكتابة، جها  عرض: المطلوبةلوسائل ا
 

 :سير التمرين
 :أوال  

 ".أنا مع عقوبة اإلعدام" يقون المدرب بصوت مرتفع  -
 ".أنا ضد عقوبة اإلعدام" قون أيضا  يو  -

الجملتين التي سمعوها، بوقوف ال ين هم مع في  على يطل  المدرب من المشاركين تحديد موقفهم بناي -
 .بلةإحد   وايا العرفة والل ين ضد في الااوية المقا

مجموعة المؤيدين ومجموعة  من عقوبة اإلعدام، ن إلى مجموعتين حس  وجهة نظرهمو المتدرب ب لك يقسم -
 .المعارضين

، دقيقة 25إلعاي عقوبة اإلعدام لمدة  سواي أكانت مع أو ضدذكر مبرراتهم  كل مجموعة  من المدرب يطل   -
حتى إبقاي عقوبة اإلعدام  أوت إلعاي ويعطي المدرب في كل مرة ولكل مجموعة حق  ذكر مبرر من مبررا

 .المبررات داستنفا

يبدن موقعة بالمجموعات ارتباطا بتعيير قناعت  بناي على المعلومات  بأن ،من يرغ ل ،بعد ذلك يطل  المدرب  -
 .التي استمع إليها 

 :ثانيا  
 .النقاش مع المشاركين باب يعرض المدرب أهم مبررات إلعاي عقوبة اإلعدام ويفتح 
 

النقاش  تفعيل يعمل على نبتو يع األدوار بالتساوي بين المجموعات، وأ يقوم أن: المدرب خالن التمرين لىع
 .ن ال يسمح بخروج النقاش عن الموضويأو  ين،تبين المجموعالديمقراطي 
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 المادة التدريبية المساندة

  
 مبررات مناهضة عقوبة اإلعدام

  
منها تدابير وقائية وعالجية  ال  قائمة على االست صان والعان للمجرم تتراجع، وحلت بدبدأت السياسة الجاائية التقليدية ال 

هيلية في مكافحة الجريمة، حيد سادت في معظقم القدون سياسقية قائمقة علقى اعتبقار العقوبقة ليسقت هقدفا بحقد ذاتهقا، وتأ
 يتجقاو  القصقد مقن العقوبقة تصقوي  وإنما تتجسقد بكونهقا إحقد  وسقائل الوقايقة والعقالج مقن الجريمقة، ولهق ا يجق  أن ال

 .سلوك المجرم وإعادة دمج  من جديد في المجتمع 
فالمؤيقدون لهق   العقوبقة، أرجعقوا تأييقدهم ألسقباب عقدة، كقان  ،عقوبقة اإلعقدام بقين مؤيقد ومعقارض لقد تعددت اآلراي تجا 

 39:منها ما يأتي
ال يمكقن للمجتمقع حرمقان اإلنسقان مقن حقق  فقي إن من حق المجتمع فرض عقوبة اإلعدام، وال يمكقن الققون بأنق   (1

الحيقققاة، ألنققق  لقققم يمقققنح الحيقققاة لإلنسقققان، ألن هققق ا المنطقققق مقققن التحليقققل باإلمكقققان اسقققتعمال  تجقققا  كقققل الحققققوق، 
 . فالمجتمع أيضا  لم يمنح اإلنسان حريت  الشخصية، وبالتالي ال يجو  ل  حرمان  منها، وحبس  وحرمان  من حريت 

 
ما يمكقن أن يققع بق  القاضقي مقن خطقأ، فعقوبقة الحقبل فقي هق   الحالقة هقي  اإلعدام خطرة لسب  ت عقوبةإذا كان (2

 . جائرة أيضا ، وتؤثر في  حة الفرد وحيات ، وقد تكون عقوبة المؤبد أكثر ضررا  من اإلعدام نفس 

مققن عققدد  إن عقوبققة اإلعققدام لققم تخفققت مققن موجبققات اإلجققرام لققد  كبققار المجققرمين، فهققي ال شققك خففققت كثيققرا   (3
 . األكثر عددا   مالمجرمين وه

هق   العقوبقة، يمكقن أن يصقح  االمفروضقة عليهق فعقانإن االعتراض الققائم علقى عقدم تناسق  عقوبقة اإلعقدام مقع األ (4
 .أيضا  بشأن عقوبات السجن

إن خققوف المجققرمين مققن عقوبققة اإلعققدام، وإن لققم يكققن رادعققا  لكافققة المجققرمين، إال أن مققن شققأن  أن يحقققق الققردي  (5
 . لبعضهم، وبالتالي يحد من مستو  الجريمة

إن الحكققم ب عققدام قاتققل عققن سققابق تصققو ر وتصققميم ال يصققدر عققن المحكمققة المختصققة بصققورة متعجلققة، أو تشققفيا   (6
بقالمجرم بالعقا  مقا بلعقت فظاعقة الجقرائم التقي ارتكبهقا، إذ إن هق   المحكمقة تأخق  الوققت الكقافي والطويقل قبقل أن 

ة بالحكم باإلعدام، وبعد توافر األدلة الدامعة، وبعد مرور حكقم اإلعقدام بقأكثر مقن درجقة يتكون لد  القاضي قناع
 .من درجات التقاضي، وبعد توافر كافة ضمانات المحاكمة العادلة التي نصت عليها كافة المواثيق ذات العالقة

 

                                                 
 .2، ص (7111منشورات الحلبي الحقوقية، : بيروت)دراسة مقارنة حول نهاية العقوبة،  -غسان رباح، الوجيز في عقوبة اإلعدام  39
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تتوققققت أو أن ُيحقققد منهقققا إال إن ظقققاهرة الثقققأر الموجقققودة فقققي المجتمعقققات، ال سقققيما العربيقققة منهقققا، ال يمكقققن أن  40 (7
ب عدام الشخص ال ي قام بقتل شخص آخر، وهي الجااي الشافي ال ي يمكن أن يقبقل بق  ذوو القتيقل، وإن إلعقاي 

 .عقوبة اإلعدام من القوانين على إطالقها من شأن  أن يعا  ثقافة الثأر وأخ  القانون باليد
 

سققتاون عقوبققة : "د البققار ين فققي مجققان القققانون فققي القققرن العشققرينأحقق" فققاير"الفرنسققي  رإضققافة إلققى ذلققك، قققان البروفسققو 
فيمقا يقققون ". اإلعقدام فقي اليقوم الق ي تكفقي فيق  العقوبقة التاليقة لهقا، فققي شقعور القرأي العقام والتقاليقد للقدفاي عقن المجتمقع

وأثبتققت أيضققا  أن عققدد إن الخبققرة أثبتققت لنققا ا ديققاد اإلجققرام عنققدما اسققتبدلت عقوبققة اإلعققدام، ": ألكققل باترسققون"السققير 
 .41العقوبات باإلعدام والمنف ة منها، ألسباب عدة قد قل ت، وه ا دليل على أثرها الحسن

 
 :معارضتهم تلك إلى عدة أسباب آتية ا، فأرجعو 42أما المعارضون لعقوبة اإلعدام

لشخص عقن فعقل واققع، أن العرض من عقوبة اإلعدام ليل معاقبة ا" سياار بكاريا"من ناحية فلسفية، رأ  األستاذ  (1
فقي نظريقة العققد االجتمقاعي مقن " جقان جقاك روسقو"وإنما منع وقوي مثل ه ا الفعل مستقبال ، على خالف مقا قالق  

إذ ال يجققو  للدولققة أن توقققع عقوبققة اإلعققدام إال فققي الظققروف . أن الفققرد فققوض الدولققة مقققدما   ققالحية إ هققاق روحقق 
 .لظروف العاديةالسياسية العصيبة، وال محل لتطبيقها في ا

 .مصلحة المجتمع، عندما يوقع عقوبة على الجاني، هو أن يصلح ، وه ا ال يتحقق ب عدام  (2
 .الضرر الناتج عن عقوبة اإلعدام ال حد ل ، وهو ال يتناس  والجريمة التي ارتكبها المحكوم علي  (3
تبقين بعقد ذلقك خطقأ فقي الحكقم،  عقوبة اإلعدام ال يمكن تالفيها أو إ قالحها إذا نُقف ق ت فقي المحكقوم عليق ، ثقم (4

 . وثبتت براية المحكوم علي 
كمقا أن األديقان السقماوية كافقة، . إن الهي ة االجتماعية لم ته  الفرد الحياة حتى يكقون لهقا الحقق فقي سقلب  إياهقا (5

نقت وبصورة جا مة، تمنع على اإلنسان قتل نفس  باالنتحار، فكيت ُيسمح بقأن يقتقل المقري بواسقطة غيقر ، مهمقا كا
 . الصفة المعطاة له ا العير

إن عقوبة اإلعدام لم تكن  اجرة ورادعة للمجقرمين، بقدليل أن عقدد الجقرائم المعاقق  عليهقا باإلعقدام لقم تقنخفض  (6
43.في الدون التي أبقت ه   العقوبة، ولم تادد في البالد التي ألعتها

 

                                                 
 بتاريخيح له في ورشة عمل عقدتها الهيئة حول عقوبة اإلعدام أفاد رئيس جهاز لقضاء العسكري الفلسطيني القاضي أحمد المبيض في تصر   40
، على حد قوله، والتي ال يمكن معالجتها إال بإعدام الفاعل، "هناك من الجرائم التي يشيب لها الولدان"أنه مع عقوبة اإلعدام، ألن  0/00/7116

في مسألة إلغاء عقوبة اإلعدام، ألنه إذا لم يتم إعدام القاتل بحكم  كما أنه يتوجب التفكير في موضوع الثأر في المجتمع الفلسطيني عند البحث
ا المحكمة، فإن ذوي القتيل سوف يسعون بشتى الوسائل لقتل القاتل، حتى و إن كان تحت حماية الجهات األمنية، كما حدث في سجن أريحا، عندم

 . آخرين ليس لهم عالقة بالجريمة اً لية القتل، وقتل أناستمكن ذوو أحد القتلى من الدخول إلى السجن وقتل كافة المتهمين في عم
 .6غسان رباح، مرجع سابق، ص   41
 .المرجع السابق  42
 أفاد النائب العام في السلطة الوطنية الفلسطينية المستشار أحمد المغني في ورشة العمل التي عقدتها الهيئة حول عقوبة اإلعدام بتاريخ  43

عقوبة اإلعدام، ولكن بحكم تجربته العملية واطالعه على بعض الجرائم، فهو يرى أن هناك بعض الجرائم التي بأنه شخصيًا ضد  0/00/7116



 ــــة لحـقــــــــوق اإلنســــــــــانالهـيئـــة الـمـسـتقلـ

 ديـوان الـمـظـالـم
 The Independent Commission for Human Rights 

    49 

 الحق في الحياة، حق مقدس

تعققد مققن  أنهققاالحقققوق ،كمققا  اأبققلقق ي يعققد وا  ومظققاهر تمثققل هقق   العقوبققة أحققد أهققم  ققور انتهققاك الحققق فققي الحيققاة  (7
لأللم النفسي والجسقدي الق ي يتعقرض لق  المقدان بهق   العقوبقة فعقادة مقا يتسقم تنفيق  هق    العقوبات القاسية نظرا  

العقوبة بقسوة وعلى وج  حاط بكرامة اإلنسان، وذلك جراي مجموي اإلجرايات التي  تفرض على المحكقوم عليق  
المحكقوم عليق  أو تمييقا  بلبقا  خقان يرتديق   ،عقانع  بظقروف نفسقية  قعبة كوضقع  فقي البه   العقوبقة والتقي تضق

به   العقوبة، فجميع ه   اإلجرايات تضع المحكوم علي  تحت تأثير واقع مخيت يبقي  طوان الفترة الفا لة بقين 
 .الحكم والتنفي  تحت ضعط الخوف والرع  والع اب النفسي

بققأن السياسققة الجاائيققة القائمققة علققى مفهققوم االست صققان أو العققان للمجققرم ، لققم تكققن  لقققد أثبتققت الممارسققة العمليققة  (8
موفقة بدليل ارتفاي معدالت الجريمة لد  الدون التي تتبنى منظومتها الجاائية ه   العقوبة، بل يسقتطيع المتصقفح 

تقي تتبنقى عقوبقة اإلعقدام لخريطة الجريمة في شتى دون العالم الوقوف علقى ارتفقاي معقدالت الجريمقة فقي القدون ال
 .مع الدون التي ألعت ه   العقوبة قياسا  

ن التعست في اسقتعالن هق   العقوبقة فقي العديقد مقن األنظمقة السياسقية ، ولقيل هق ا فحسق  إذ أأثبتت الوقائع ب  (9
 شكلت ه   العقوبة العطاي القانوني للتخلص من الخصوم والمعارضة السياسية في العديد من الدون، بقل شقهدت

 .بعاد سياسية أالتي تمت لعايات و  أحكام اإلعدامالدون العربية على مدار العقود المنصرمة عشرات 

ممقا  ،أثبتت الوقائع المادية في العديد من الدون براية العديد من األشخان ال ين أدانتهم المحقاكم بهق   العقوبقة (10
ال قيمة مادية له   البراية حيد ال يمكن ف ن  بع يؤكد على سقوط العديد من األبرياي كضحايا له   العقوبة، وبالط

 .تدارك الخطأ القضائي 

، ومققن هقق ا  وتأثيراتققفققي العققالم الثالققد، لتوجهققات الققرأي العققام  وخصو ققا  ، تخضققع الكثيققر مققن األنظمققة السياسققية (11
   العقوبة استجابة تنفي  ه إلىقد تلجأ  ،من ه   األنظمة بما فيها النظام السياسي الفلسطيني كثيرا    ، ف نالمنطلق

حداث التقي شقهدتها األراضقي الفلسقطينية ولعل في األ. لضعط الرأي العام وليل تحقيقا للعدالة بمفهومها المجرد
جراي ووسقيلة لخفقض االحتققان  في العقد المنصرم ما يؤكد على مقد  اسقتخدام األنظمقة السياسقية لهق   العقوبقة كق

 .ا نف ت ه   العقوبة كثمن إلسكات الشاري وإعادة تهدئت م على  عيد الشاري العام، وله ا كثيرا  

مقا  كثيقرا  إنق   أثبتت الممارسة العملية بأن تشريع عقوبة اإلعدام ال يحقق الردي المستهدف مقن هق   الجريمقة،حيد  (12
تكققرار ارتكققاب الجققرائم لقناعتقق   إلققىمققن األفعققان المعاققق  عليهققا بهقق   العقوبققة  ا  يلجققأ الشققخص القق ي يقتققرف أيقق

 .ومن ثم حتمية الموت واإلعدام ل   ،تمية نهايت بح

                                                                                                                                                        

ال من القرآن وال من السنة،  ،أن عقوبة اإلعدام ال تلغى"كما يرى المفكر اإلسالمي حمدي مراد . يجب أن تفرض على مرتكبيها عقوبة اإلعدام
 ".ار آخر يصلح فيه إنزالها حينما تنضج المجتمعات اإلنسانيةولكن يجب توقيف تطبيقها إلى إشع
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 :الثانية الجلسة 

 

 
 حاالت دراسية تطبيقية، واقع عقوبة اإلعدام في فلسطين :السادستمرين ال

 
 .هاوتطبيقات فلسطينعلى واقع عقوبة اإلعدام في  أن يطلع المشاركون: الهدف

 دقيقة 120: مدة التمرين
 دراسية حاالت  3، (LCD)جها  عرض  أوراق للكتابة، جاف،أقالم حبر  :المطلوبةوسائل ال
 

 :سير التمرين
 

 .مجموعات ثالثن إلى بيالمتدر المدرب يقسم  :أوال  
  .حالة دراسية منها يسلم كل مجموعةحيد  -
 .على كل مجموعة أن تجي  على األس لة المرفقة مع الحاالت الدراسيةثم  -

   
 .دقيقة لكل مجموعة 15 خالنمن خالن طريقة الحوار التلفايوني تعرض كل مجموعة خال ة عملها  :ثانيا  

 .مناقشة عامة وعرض وتعقي  من المدرب يتبع ذلك،  -       
 

 ليت التي األس لة ومناقشة الحالة تحليل المشاركين من ويطل  ،واحدة تلو األخر  الدراسية الحاالت المدرب يعرض:ثالثا  
 .ةالدراسي الحالة
ثم تجي  كل مجموعة  ،األخر  المجموعات تستمع فيما ،الدراسية الحالة بقراية ينمشاركال أحد ييتطو  أن مكني -

 .المرفقة مع كل حالة األس لة على
 :للمدرب تعليمات 
 دقائق 10 بحدود مجموعة لكل عرض يتبعها( دقيقة 50 - 45 ) بين ما يستعرق لألس لة إلجابات والخلون النقاش مدة 

 .دقيقة 15 – 10 بحدود من  بتعقي  ويختم دقيقة، 30 لمدة للمناقشة مجاال   المدرب يفتح هاوبعد ،مجموعة لكل
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 مقترحة حالة دراسات
 

 
 :ىاألول الحالة

 
 المركاي غاة سجن في مسجونا   الم كور وكان ،ا  سائق ويعمل غاة، سكان من عاما ، 37 العمر من يبلغ ،  . م المواطن

 ،15/7/2009 بتاريخ بعاة العليا العسكرية المحكمة من المؤبدة الشاقة باألشعان حكم ق بح  در  ،5/2/2008 تاريخ من 
 3/11/2009 بتاريخ الحكم المحكمة وعدلت الحكم على است نافا   ،22/7/2009 بتاريخ قدم العسكري العام المدعي ولكن

 ."القتل في والتدخل الخيانة وهي إلي  المنسوبة بالتهم إدانت  بعد اإلعدام، إلى المؤبدة الشاقة األشعان من
 إعادة بطل  تقدم قد الم كور وكان الموت، حتى شنقا   أم بالر ان رميا   اإلعدام تنفي  آلية المحكمة قرار يحدد ولم  

 قرار على المصادقة بعدم الفلسطينية الوطنية السلطة رئيل مناشدةقام بو  ،24/3/2010 بتاريخ مدنية محكمة مامأ المحاكمة

 ولم بالر ان، رميا   بحق  الصادر اإلعدام حكم المقالة الحكومة في الداخلية و ارة نف ت ،15/4/2010 وبتاريخ. كمةالمح
  ".؟يت  ومكان كيف، وعن  اإلعدام حكم  ينفعن  من ت إبالغها حتى يتم ولم ،الجثة بمعاينة للعائلة السماح يتم
 

 :المجموعة من المطلوب
 ولماذا؟ الحالة ه   في اإلعدام حكم نفي لت موافقا   المجموعة موقت كان  ما إذا لتحديد الحالة تحليل -1

  بحق ؟ اإلعدام حكم نف  ال ي الشخص لها تعرض التي االنتهاكات تحديد -2

 ؟ اإلعدام عقوبة مناهضة لضمان تباعهاا الواج  الخطوات تحديد -3
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 :الثانية الحالة
 

 االنقسام بسب  العمل عن أوقت لكن ، ا  ضابط يعمل أطفان، لستة أبو  متاوج غاة، مدينة من عاما ، 41 ،ج. ي المواطن

 رميا   باإلعدام حكما   بعاة الخا ة العسكرية المحكمة من 10/3/2010 بتاريخ بحق   در ،األمنية األجهاة حدأ في

 رميا   18/5/2010 بتاريخ بالم كور اإلعدام حكم المقالة الحكومة في الداخلية و ارة ف تنَ  وقد القتل، بتهمة بالر ان

 .بالر ان

 حدأ مقتل خلفية على توقيف  تم 15/10/2008 بتاريخ أن " فيها جاي الحقوقية المؤسسات  لد بشكو  الم كور تقدم

 وأجبر للتع ي  تعرض أن  وأفاد باالشتراك، القتل تهمة العسكرية النيابة قبل من ل  ووجهت ،ا   راف يعمل ال ي المواطنين

 غاة سجن في ا  محتجا  وبقي ،عسكرية محكمة أمام حوكم كون  نفس  عن للدفاي فر ة يعط لم اكم االعتراف، على

 ".المركاي

حيد  ، غاة سجن في ابنها بايارة ي لها ف سمح السجن إدارة قبل من اتصاال   العائلة تلقت ،17/5/2010 يوم مساي في
 على النار ب طالق الحكم تنفي  تم التالي اليوم من ىاألول الفجر ساعات وفي.  تقريبا   ساعة نصت مدة الايارة ستمرتا

 الشفاي مستشفى في الشرعي الط  مقر إلى نقل  تم ثم ومن غاة، بمدينة الجوا ات في الشرطة قيادة مقر في المحكوم

 قليل ددع بواسطة دفن قد تم و  ،لعائلت  الجثة تسليم وتم ل ، الوفاة شهادة وإخراج وتكفين  تعسيل   وتم ،الطبي للفحص

 .الشرطة تواجدوب ذوي  من
 

 : المجموعة من المطلوب
 ولماذا؟ الحالة ه   في اإلعدام حكم نفي ما إذا كان موافقا  لت موقت المجموعة لتحديد الحالة تحليل -1

  بحق ؟ اإلعدام حكم نف  ال ي الشخص لها تعرض التي االنتهاكات تحديد -2

 ؟ اإلعدام عقوبة مناهضة لضمان تباعهاا الواج  الخطوات تحديد -3
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 :الحالة الثالثة
 
 جلستها في الفلسطينية الدولة أمن محكمة قبل من باإلعدام حكم بحق   در جنين، مدينة من ، عام 24 ي. ي المواطن 

 15 فترة وأمهلتهما ،هاذات الجلسة في المتهم عن دفاي محاميي المحكمة عينت حيد ، 7/12/2000  بتاريخ نابلل بمدينة

 جريمتي للمتهم المحكمة أسندت وقد ،ساعتين قرابة استعرقت التي الجلسة عقد قبيل القضية ملت على طاليلال دقيقة

 الجلسة فيو األولى، التهمة ونفى الثانية بالتهمة المتهم اعترف وقد إسرائيل، لصالح والتجسل باالشتراك، العمد القتل

 شنقا   وباإلعدام القتل، في المشاركة لتهمة الشاقة األشعان مع الحياة مد  بالسجن المتهم ىعل المحكمة حكمت هاذات

 . 13/1/2001 بتاريخ اإلعدام حكم بحق  ونف  الحكم على السلطة رئيل  ادق وقد العدو، دولة مع التخابر لتهمة
 
 

 : المجموعة من المطلوب  

 ولماذا؟ الحالة ه   في اإلعدام حكم تنفي موافقا  ل المجموعة موقتما إذا كان  لتحديد الحالة تحليل -1

 بحق ؟ اإلعدام حكم نف  ال ي الشخص لها تعرض التي االنتهاكات تحديد -2

 ؟ اإلعدام عقوبة مناهضة لضمان تباعهاا الواج  الخطوات تحديد -3
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 :الثالثة الجلسة 
 

 السابقةمرين الجلسة تلمتابعة جلسة 
 

 .هاوتطبيقات نعلى واقع عقوبة اإلعدام في فلسطيأن يطلع المشاركون :  الهدف
 دقيقة 20: مدة التمرين

 .اإلعدام التي  درت من  قدوم السلطة الوطنية أحكامالئحة  :المطلوبة الوسائل
 

 سير التمرين
اإلعدام  بأحكاميعرض المدرب الئحة ، بعد انتهاي عرض المجموعات وعرض المدرب أي بعد انتهاي الجلسة السابقة -

 .ةالتي  درت من  قدوم السلطة الوطني
 .عقوبةالثناي تطبيق أواألخطاي التي وقعت  ،ن باإلعدامو ها المحكملبر  االنتهاكات التي تعرض يركا المدرب على أ -
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 المادة التدريبية المساندة
 

بحقهم في الحاالت الدراسية الواردة  اإلعدام حكم نفذ الذين األشخاص لها تعرض التي االنتهاكات
 44"في الدليل  

 
 .اإلعدام حكم تنفي  على الفلسطينية الوطنية السلطة رئيل مصادقة عدم .1
من أالعسكري أو من محكمة  القضاي قبل من بحقهم اإلعدام حكم تنفي  تم ال ين المدنيين بعض على الحكم .2

 .الدولة
 .العادلة المحاكمة ضمانات غياب .3
 .الجاائية اإلجرايات لقانون اإلعدام حاالت تنفي  مخالفة .4
 .اإلعدام عقوبة ي تنف مكان مخالفة .5
 .التنفي  قبل ألقارب  باإلعدام علي  المحكوم مقابلة حيد من الجاائية اإلجرايات لقانون التنفي  مخالفة .6
 .الحكم منطوق لتالوة الحكم تنفي  مخالفة .7
 .باإلعدام علي  المحكوم جثة بدفن يتعلق فيما الحكم تنفي  مخالفة .8
 .اإلعدام عقوبة بتنفي  محضر عدم تنظيم .9

 
مدنيين  ى دور كم هائل من أحكام اإلعدام عل  كما نر   ،لعقوبة اإلعدام في عدد من الحاالت ا  تنفي   ي فلسطين نر ف

 إنهاييؤكد ضرورة األمر ال ي  ،من محاكم استثنائية وعسكرية تفتقد إلى الحد األدنى من ضمانات المحاكمة العادلة
 . وضمان معايير المحاكمات العادلة ،درجات التقاضي الطبيعيةالمدنيين لمحاكم عسكرية، والحرن على توفير  إحالة

 
 2009 عام فيو . حكما   19 منها نُف  باإلعدام، حكما   104  در ،1994 العام في الفلسطينية الوطنية السلطة قدوم ومن 

 المحاكم عن درت  وجميعها ،العربية الضفة في حكامثالثة أ و غاة قطاي في ا  حكم 14 منها ،باإلعدام حكما   17  در

 من  يصادق لم الفلسطينية، الوطنية السلطة رئيل بأن العلم مع. اآلن حتى تنفي ها على الرئيل يصادق ولم ،العسكرية

 1979 لعام الفلسطيني الثوري العقوبات لقانون ُمستندة   جميعها  درت التي. اإلعداممن أحكام  أي على 2006 العام

 قطاي في الصادر 2008 لسنة( 4) رقم العسكري القضاي لقانون استند 2009 عام في غاة في  در واحد حكم باستثناي

 .اآلن حتى منها حكامخمسة أ تم تنفي و ، فقط في قطاي غاة باإلعدام ا  حكم 11  درفقد  ،2010 العام ه ا في أما. غاة

                                                 

 .7101، عام  الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسانياسر عالونة ،  –اإلعدام خارج إطار القانون تقرير يرجي مراجعة  44   
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شدد على وجوب إلعاي نعدام، و في ه ا السياق نود التأكيد على موقت مؤسسات حقوق اإلنسان الرافض لعقوبة اإلو 

تشجع الهي ة السلطة الوطنية الفلسطينية على اتخاذ  ،ه   العقوبة من قانون العقوبات القادم، وإلى أن يتم ذلك
، وفي مقدمة ذلك تشجع هاأو تنفي  الخطوات واإلجرايات، التي من شأنها أن تحون دون فرض العقوبة السالبة للحياة

فلسطينية على عدم المصادقة على تنفي  أي حكم باإلعدام، كي تنسجم توجهات السلطة، في رئيل السلطة الوطنية ال
 .بناي دولة ديمقراطية، مع توجهات المجتمعات الدولية التي تسير نحو إلعاي العقوبة، أو فرض قيود على تنفي ها
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 :الرابعة الجلسة 
 

 

 لى عقوبة اإلعدامالقيود والضمانات الدولية والوطنية ع :السابعتمرين ال
 

 التعرف على القيود والضمانات الدولية والوطنية على عقوبة اإلعدام: الهدف

 دقيقة 55: مدة التمرين
 (.LCD)جها  عرض ، فلوماسترتخطيط أوراق كرتون كبيرة، أقالم : الوسائل المطلوبة

 
 :سير التمرين

 .مجموعات إلى المتدربين المدرب قسمي :أوال  
    .اإلعدام عقوبة وتطبيق الحكم عند مراعاتها المطلوب والقيود بالضمانات قائمة تضع أن موعةمج كل من طل ي -

 
 .اإلعدام عقوبة وتطبيق للحكم أساسية تعتبرها ،نظرها وجهة من ضمانات ثالث بعرض مجموعة كل تقوم :ثانيا  

 
 من ،والوطنية الدولية التشريعات رطتهااشت التي والضمانات القيود أهم المدرب يعرض المجموعات، عرض بعد :ثالثا  

 .جها  العرض خالن
 

 .الستفسارالنقاش و االمدرب باب  يفتح: رابعا  
لية افع  ة السياسية الفلسطينية في مجان مناهضة عقوبة اإلعدام، ومدادر إلم ايعلى تقي ونيعمل المدرب والمشارك -

 .الضمانات الممنوحة للمحكومين بعقوبة اإلعدام
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 :ة التدريبية المساندةالماد
 

 الضمانات والقيود الدولية والوطنية على عقوبة اإلعدام

 الضمانات القانونية الدولية على عقوبة اإلعدام  :أوال  

رغم أن القانون الدولي لحققوق اإلنسقان لقم يحظقر سقن عقوبقة اإلعقدام فقي الققوانين الوطنيقة أو تنفيق ها، إال أنق  يعتبقر هق   
لقق لك، عملققت األمققم . ا  بققالحق فققي الحيققاة القق ي أقر تقق  الكثيققر مققن المواثيققق الدوليققة لحقققوق اإلنسققانالعقوبققة مسققا  خطيققر 

المتحققدة علققى وضققع جملققة مققن اإلجققرايات التققي مققن شققأن العمققل بهققا أن يحققد مققن الحكققم بعقوبققة اإلعققدام أو تنفيقق ها فققي 
 .الدون التي ما  الت قوانينها تقضي بعقوبة اإلعدام في بعض الجرائم

 
عدة ضوابط إجرائية، يتوج  على القدون التقي لقم تلقِغ عقوبقة  العهد الدولي الخان بالحقوق المدنية والسياسيةفقد وضع 

 : اإلعدام العمل بها، وهي
 .تطبيق ه   العقوبة إال بمقتضى حكم نهائي  ادر عن محكمة مختصةعدم جوا   -
 .أو العفو العام و الخان أو إبدان العقوبةالتما  العفمن  متمكين األشخان ال ين يحكم عليهم باإلعدا  -

ن نصت إحتى و  الحكم بعقوبة اإلعدام على جرائم ارتكبها أشخان دون الثامنة عشرة من العمر،عدم جوا   -
 .على ذلك القوانين

 .الحواملحق تنفي  عقوبة اإلعدام بعدم جوا   -
 

 محاكمقة دون واإلعقدام التعسقفي واإلعقدام الققانون، نطقاق خقارج اإلعقدام لعمليقات الفعالين والتقصي المنع بدآم وضع كما

 الققدون علققى ينبعققي اإلعققدام، عقوبققة بشققأن اإلجققرايات مققن مجموعققة 1989 عققام المتحققدة لألمققم العامققة الجمعيققة عققن الصققادرة

 45:أهمها ومن بها، العمل ضرورة اإلعدام عقوبة تلغ لم التي

العمليقات اعتبقار هق   واإلعقدام دون محاكمقة، و  ،تعسقفيواإلعقدام ال ،حظر عمليات اإلعدام خارج نطاق القانون -
في حكم الجرائم المعاق  عليها في القانون بعقوبات تتاليم مع خطورتها، ال سيما عنقدما تققع هق   األفعقان مقن 

 .األفراد المكلفين ب نفاذ القانون

هقددين بخطقر اإلعقدام خقارج القضقائية وغيرهقا، حمايقة فعالقة لألفقراد والمجموعقات المكافقة الوسقائل تكفل، بأن  -
 .أو اإلعدام دون محاكمة ،أو اإلعدام التعسفي ،نطاق القانون

                                                 
 .مرجع سابق  45



 ــــة لحـقــــــــوق اإلنســــــــــانالهـيئـــة الـمـسـتقلـ

 ديـوان الـمـظـالـم
 The Independent Commission for Human Rights 

    59 

 الحق في الحياة، حق مقدس

جوهريقة لالعتققاد بأنق  يمكقن أن يق ه  فيق  ضقحية لإلعقدام  ا  بلقد توجقد أسقباب ىال يعاد أحد عنوة أو يسلم إلقأن  -
 .أو اإلعدام التعسفي أو اإلعدام دون محاكمة ،خارج نطاق القانون

شامل عاجل ناي  عند كقل اشقتبا  بحالقة إعقدام خقارج نطقاق الققانون أو إعقدام تعسقفي أو إعقدام يجري تحقيق أن  -
 .مع توفير واتخاذ كل ما يلام ل لك من أدوات وإجرايات وأعمان دون محاكمة،

أو اإلعقدام دون محاكمقة، ولمقن  ،أو اإلعقدام التعسقفي ،يحق ألسر ضحايا عمليات اإلعدام خارج نطاق الققانون -
 .تعويض عادن وكاف ىهؤالي الضحايا، الحصون خالن فترة معقولة عل يعولهم

 
 خا قققة اإلعقققدام، عقوبقققة حقققون 1999/4 رققققم الققققرار بموجققق  ،تهقققاوحماي اإلنسقققان حققققوق لتعايقققا الفرعيقققة اللجنقققة وناشقققدت

 الخدمقة، مقن ارالفر  أو العسكرية الخدمة أداي لرفض خا ة اإلعدام، بعقوبة تحتفظ التي الدون جميع األحداث، للمجرمين

 هقق   أداي عققن ضققميري اسققتنكاف إلققى منهققا الفققرار أو العسققكرية الخدمققة أداي رفققض يعققود عنققدما اإلعققدام عقوبققة تطبققق أال

 46.الخدمة

 فعالقة إجقرايات اتخقاذ إلقى بالحاجقة منهقا واقتناعقا   اإلعقدام، عقوبقة إلعقاي إلقى الو قون إلقى الراميقة األمميقة الجهقود إطار وفي

  ققارخا   انتهاكققا   تمثققل التققي ، تعسققفا   أو مققوجاة بقق جرايات أو القضقاي خققارج اإلعققدام فققي المتمثلققة المقيتققة سققةالممار  لمكافحقة

 خقارج اإلعقدام عمليقات إدانقة 31/2000 رققم القرار في اإلنسان حقوق لجنة أعادت ،هاواست صال الحياة في األساسي للحق
يع الحكومات بضمان وضع حد لممارسة اإلعدام خقارج القضقاي جم، وطالبت أو ب جرايات موجاة أو تعسفا  نطاق القضاي 

وسجلت اللجنقة . أو ب جرايات موجاة أو تعسفا ، واتخاذ إجرايات فعالة لمكافحة واست صان ه   الظاهرة بجميع أشكالها
نسقان، بمقا فقي اإلفالت مقن العققاب مقا  ان سقببا  رئيسقا  السقتمرار انتهاكقات حققوق اإلتها التي أشارت فيها إلى أن امالحظ

العقدد الكبيقر الموجقود فقي مختلقت ، وكق لك الحظقت، بقلقق، أو بق جرايات مقوجاة أو تعسقفا   ،ذلك اإلعدام خارج القضاي
أو  ،أنحاي العقالم مقن حقاالت القتقل باسقم االنفعقان العقاطفي أو الشقرف، وحقاالت قتقل األشقخان بسقب  ميقولهم الجنسقي

حكومقات جميقع القدون التقي لقم  تدعقو ن عقن حققوق اإلنسقان أو كصقحفيين، كمقدافعي ألسباب تتعلق بأنشطتهم السقلمية
تلغ عقوبة اإلعدام إلقى التقيقد بالتااماتهقا القواردة فقي األحكقام ذات الصقلة فقي الصقكوك الدوليقة لحققوق اإلنسقان، بمقا فقي 

 .بالحقوق الخان الدولي العهد من 14و 6 المادتينذلك بشكل خان في 

 بقأال تشقريعاتها فقي اإلعقدام عقوبقة علقى تبققي  القت مقا التقي الدون كل 65/2000 رقم قرارها في اإلنسان حقوق لجنة وحث ت

 محاكمقة فقي الحقق تقؤمنن وأن ومحايقدة، مسقتقلة مختصقة محكمقة عقن  قادر نهقائي حكقم بمقتضقى إال اإلعقدام عقوبة تطبق
يلققة بحمايققة حقققوق القق ين يواجهققون عقوبققة الضققمانات الكف أن تراعققيَ و . نايهققة والحققق فققي التمققا  العفققو أو تخفيققت الحكققم

وكقق لك . يإجققراي قققانوني علققى المسققتو  الققدولي أو الققوطن شققخص مققا بقققي معلقققا  بصقققدد حالتقق  أي   أال تعققدم أي  و  اإلعققدام،
مققن عققدد الجققرائم التققي يجققو  المعاقبققة ، إضققافة إلققى الحققد التقدريجي بقققي علقى عقوبققة اإلعققدامتققاان تُ  مققاالققدون التققي طالبقت 

 أن توفر للجمهور معلومات فيما يتعلق ، و عقوبة إلعاي  كامال  الأن تقرر إيقاف تنفي  اإلعدام بعية إلعاي  ،ا باإلعدامعليه

                                                 
أعضاء عن التصويت، اعتمد  6أصوات، وامتناع  6قابل م صوتاً  00، اعتمد باالقتراع السري بأغلبية E/CN.4/2000/2وثيقة األمم المتحدة   46

 .0666أغسطس /آب 70، المؤرخة في 31الـ في الجلسة 
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تطل  إلى الدون التي تلقت طل  تسليقم بناي على تهمة عقوبتها اإلعدام أن تحتفظ  راحة ، وأيضا بفرض عقوبة اإلعدام
 .طالبة بأن عقوبة اإلعدام لن تنف مت فعالة من السلطات المختصة للدولة البالحق في رفض التسليم ما لم توجد تأكيدا

 الضمانات القانونية الوطنية على عقوبة اإلعدام :ثانيا  

، فقققرض عقوبقققة 2003لسقققنة المعقققدن لقققم يحظقققر النظقققام الققققانوني الفلسقققطيني، وال سقققيما الققققانون األساسقققي للسقققلطة الوطنيقققة 
خطققرة، لكنقق  وضققع جملققة مققن الضققمانات التققي مققن شققأن العمققل بهققا تققوفير قققدر أعلققى مققن اإلعققدام علققى األفعققان الجرميققة ال

ضقققمن ققققانون العقوبقققات وققققانون يكمقققا . العدالقققة لألشقققخان الققق ين ققققد يكونقققون معرضقققين للحكقققم علقققيهم بعقوبقققة اإلعقققدام
بخفقض هق   العقوبقة إلقى اإلجرايات الجاائية جملة من الضمانات المحيطة بتنفي  عقوبة اإلعدام، أو التقي تسقمح للقضقاي 

 . عقوبة أدنى

 :الضمانات اإلجرائية للحكم باإلعدام في القانون األساسي :أوال  
 

ألام القانون األساسي السلطة الوطنية بالعمل دون إبطاي على االنضمام إلى المواثيق واإلعالنقات الدوليقة : الضمانة األولى 
تققاان  مققاتضققع ضققمانات عديققدة لتنفيقق  عقوبققة اإلعققدام مققن الققدون التققي  لحقققوق اإلنسققان، ومنهققا اإلعالنققات والمواثيققق التققي

 (.10 المادة)تحتفظ به   العقوبة في تشريعاتها الوطنية 

 أن علقى فقنص عادلة، محاكمة ل  تكفل التي الضمانات من ا  عدد بجريمة متهم لكل األساسي القانون كفل: الثانية الضمانة 

 يكقون أن وجقوب ذلقك فقي بمقا نفسق ، عقن القدفاي ضقمانات فيهقا ل  تكفل قانونية حاكمةم في إدانت   تثبت حتى برئ المتهم

 عقوبقة وال جريمقة وال الجماعيقة، العقوبقات وتمنقع شخصية، العقوبة أن على ونص عن ، يدافع محام 47"جناية" في متهم لكل

 (. 15و 14 المواد) القانون لنفاذ الحقةال األفعان على إال عقاب وال قضائي، بحكم إال عقوبة توقع وال ،قانوني بنص إال

                                                 
تكون الجريمة جناية أو جنحة أو مخالفة حسبما يعاقب عليها بعقوبة : "على أنه 0691لسنة  09من قانون العقوبات رقم  66المادة نصت  47

االعتقال و  ،األشغال الشاقة المؤبدةو  ،اإلعدام :هيلجنائية من القانون ذاته على أن العقوبات ا 00ة ، ونصت الماد"جنائية أو جنحية أو مخالفة
، أما العقوبات الربط بكفالة، و الغرامةو  العقوبات الجنحية هي الحبسعلى أن  06، ونصت المادة االعتقال المؤقت، و األشغال الشاقة المؤقتةو  ،المؤبد

من القانون المقصود باألشغال  01وحددت المادة  .الغرامةو  الحبس التكديريفي  09المادة لمخالفات فقد حصرتها التكديرية التي تفرض على ا
أما عقوبة االعتقال فقد  .(تشغيل المحكوم عليه في األشغال المجهدة التي تتناسب وصحته وسنه، سواء داخل السجن أو خارجه) هانأالشاقة على 
وضع المحكوم عليه في أحد سجون الدولة المدة المحكوم بها عليه مع منحه معاملة خاصة وعدم إلزامه )ا على أنها المقصود به 06حددت المادة 

ذا لم يرد في هذا القانون نص ، على أنه إ71لمادة بينما نصت ا .(السجناء وعدم تشغيله بأي عمل داخل السجن أو خارجه إال برضاه زيبارتداء 
أما الحبس فيقصد به  .كم باألشغال الشاقة المؤقتة واالعتقال المؤقت ثالث سنوات، والحد األعلى خمس عشرة سنةخاص، كان الحد األدنى للح

وضع المحكوم عليه في أحد سجون الدولة المدة المحكوم بها عليه وهي تتراوح بين أسبوع وثالث سنوات إال إذا نص القانون ) 70حسب المادة 
إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم، وهي تتراوح بين )فهي  77المادة ، والغرامة حسب (على خالف ذلك

الحبس بين أربع وعشرين هو  73، والمقصود بالحبس التكديري حسب المادة (ذلك خمسة دنانير ومائتي دينار إال إذا نص القانون على خالف
أما الغرامة  .يهم في أماكن غير األماكن المخصصة بالمحكوم عليهم بعقوبات جنائية أو جنحية ما أمكنالمحكوم عل بحقساعة وأسبوع، وتنفذ 

الحبس )فهي  79والحدين األدنى واألقصى للحبس والغرامة بحسب المادة  .فلس وخمسة دنانير( 011)بين فتتراوح  70مادة التكديرية حسب ال
القانون أو أي قانون آخر دون أن يبين حداهما األدنى واألقصى أو بين الحد األقصى أكثر من  والغرامة المنصوص عليهما في بعض مواد هذا
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 العام العفو أن على ونص تخفيضها، أو العقوبة عن الخان العفو حق الوطنية السلطة لرئيل القانون سمح: الثالثة الضمانة 

 (.42 المادة) بقانون إال يكون فال الجريمة عن العفو أو

 الوطنية السلطة رئيل من علي  التصديق بعد إال كمةمحأي  من الصادر اإلعدام حكم ينف  ال: الرابعة الضمانة 

 (.109 المادة) يخفضها أو العقوبة من المتهم يعفيَ  بأن للرئيل الفر ة يعطي وه ا الفلسطينية،

 والحريات الحقوق على قيود فرض الطوارئ حالة إعالن حق لها التي الرسمية السلطات القانون منع: الخامسة الضمانة 

 (. 111 المادة) الطوارئ حالة إعالن مرسوم في المعلن الهدف لتحقيق الضروري القدرب إال األساسية

 (.117 المادة) القانون نفاذ قبل الماضي في وقعت أفعانو جاائية مواد تجريم األساسي القانون منع: السادسة الضمانة 

 
 48"السجون"وقانون  الضمانات اإلجرائية للحكم باإلعدام في قانون اإلجرايات الجاائية :ثانيا  
 

تضقققمن ققققانون اإلجقققرايات الجاائيقققة والققققوانين األخقققر  ذات العالققققة مجموعقققة مقققن الضقققمانات التقققي يجققق  توافرهقققا فقققي 
المحاكمققات الجنائيققة التققي ُتجققر  للمتهمققين، كاشققتراط تققوافر كافققة ضققمانات المحاكمققة العادلققة فققي هقق   المحاكمققات، ال 

قالل  في حكم  عن الجهات التنفي يقة واختصا ق  وخبرتق  العاليقة، وضقرورة عالنيقة سيما ضرورة حياد القاضي ونااهت  واست
فباإلضقافة . 49المحاكمة وشفويتها وتقدوينها، وضقرورة توكيقل محقام  عقن المقتهم، وخصو قا  فقي الجقرائم المصقنفة كجنايقات

، يققنص  ققراحة  كافققة الجققرائم إلققى الضققمانات اإلجرائيققة العامققة التققي يشققترطها القققانون فققي المحاكمققات التققي تجققري بشققأن
 :ك لك على عدد من الضمانات المتعلقة بالحكم بعقوبة اإلعدام أو تنفي ها على وج  الخصون، وهي

تتخق  الهي قة القضقائية الحاكمقة التقي تنظقر القضقية  .الحكم باإلعدام ىإجماي الهي ة الحاكمة عل: الضمانة اإلجرائية األولى
راي الهي ققققة آلبيققققة أعضققققائها، باسققققتثناي عقوبققققة اإلعققققدام، إذا ال يجققققو  فرضققققها إال ب جمققققاي الجاائيققققة قراراهققققا فققققي العققققادة بأغ

 50.الحاكمة
نققص القققانون علققى أن ُتسققتأنت، بحكققم القققانون،  .وجققوب االسققت ناف والققنقض بحكققم القققانون: الضققمانة اإلجرائيققة الثانيققة

كمققا نققص القققانون علققى أن يققتم الطعققن بققالنقض   51.األحكقام الصققادرة بعقوبققة اإلعققدام، ولققو لققم يتقققدم الخصققوم بطلقق  ذلققك
 52.ك لك بحكم القانون في جميع األحكام الصادرة باإلعدام حتى ولو لم يطل  الخصوم ذلك

                                                                                                                                                        

كما يعتبر الحد األقصى للحبس ثالث سنوات وللغرامة  ،وللغرامة خمسة دنانير ،يعتبر الحد األدنى للحبس أسبوعاً . أسبوع أو أكثر من خمسة دنانير
 .ىا األقصدهممائتي دينار عندما ال يعين ح

في الضفة الغربية وقطاع غزة،  ،النافذ في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية كافة 7110لسنة 09قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم   48
 .0661لسنة  9رقم " السجون"وكذلك قانون مراكز اإلصالح والتأهيل 

: القدس)ضمانات المحاكمة العادلة في التشريعات الدولية والمحلية، معن ادعيس، : وانظر كذلك. من القانون األساسي( 06و 00)المواد   49
 (.0666القانون،  –الجمعية الفلسطينية لحماية حقوق اإلنسان والبيئة 

 .من قانون اإلجراءات الجزائية المذكور 727انظر المادة   50
 . من قانون اإلجراءات الجزائية المذكور 372انظر المادة   51
 .من قانون اإلجراءات الجزائية المذكور 361انظر المادة   52
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مصادقة رئيل السلطة الوطنية على حكم اإلعدام وحقق  فقي العفقو الخقان عقن المحكقوم عليق ،  : الضمانة اإلجرائية الثالثة
ة التققي اشققترطها القققانون األساسققي عنققدما اشققترط عققدم جققوا  تنفيقق  حكققم اإلعققدام إال بعققد كققرر القققانون الضققمانة اإلجرائيقق

وهقق ا يفققتح المجققان أمققام رئققيل الدولققة فققي اسققتخدام  ققالحيت  فققي إ ققدار عفققو  53.مصققادقة رئققيل السققلطة الوطنيققة عليقق 
   .خان عن المتهم، يعفي  من عقوبة اإلعدام أو يخفض حكم اإلعدام إلى عقوبة أدنى درجة

تضقمن النظقام الققانوني : عدم الحكم بعقوبة اإلعدام أو عدم جوا  تنفي ها بحقق المقرأة الحامقل : الضمانة اإلجرائية الرابعة
فققد تضقمن ققانون العقوبقات النافق  . الفلسطيني أحكاما  قانونية خا ة بعقوبة اإلعدام بحق المرأة الحامل في أربعقة ققوانين

الحكقم عليهقا أنهقا  بعقدينص على استبدان حكم اإلعقدام الصقادر بحقق المقرأة التقي يثبقت  حكما  عاما   54في الضفة العربية
أنقق  إذا ثبققت ، واشققترط قققانون العقوبققات النافقق  فققي قطققاي غققاة هققاجميع الجققرائمحامققل بعقوبققة األشققعان الشققاقة المؤبققدة فققي 

 أو 49)الخيانة المنصون عليهقا فقي المقواد  أوببينة مقنعة أن امرأة أدينت بارتكاب القتل قصدا  ، وقبل الحكم ،للمحكمة

 المفروضقة العقوبقة فيهقا تسقتبدن التقي الجقرائم حصقر القنص هق ا أن غيقر 55المؤبقد، بقالحبل عليهقا فيحكم حامل، بأنها( 50

 50و 49 المقواد فقي عليهقا المنصقون الخيانقة وجقرائم القتقل جقرائم فقي المؤبقد السقجن إلقى اإلعقدام من الحامل المرأة على

 باسقتبدان ألقام الق ي العربية الضفة في الناف  القانون خالف على الحكم، قبل الحمل يثبت أن اشترط أن  إلى إضافة ،فقط

 فيق  يثبت وقت أي وفي بعينها، جرائم في فقط وليل ،جميع الجرائم في حامل أنها يثبت التي المرأة بحق الصادرة العقوبة

 العربيقة الضقفة فقي النافق  2001 سقنة فقي الجاائيقة اإلجقرايات ققانون جقاي مث. الحكم  دور بعد ذلك كان وإن حتى الحمل

 التقي المحكمقة تقضقي حيقا   مولقودا   وضقعت فق ذا الحامقل، المقرأة فقي اإلعقدام حكقم تنفي  جوا  عدم على ونص غاة، وقطاي

 الحكقم علقى واضقحا   تعقديال   الحكقم هق ا أحقدث وققد 56.المؤبقد السقجن عقوبقة إلقى اإلعدام بعقوبة بالناون الحكم أ درت

 بحققق اإلعققدام حكققم تنفيقق  يوقققت أن علققى يققنص كققان القق ي ،1998 سققنة فققي والتأهيققل اإل ققالح مراكققا قققانون بقق  جققاي القق ي

 إلققى يُقق ه  أن قبققل  57عمققر  مققن سققنتين الطفققل بلققوغ وحتققى الققوالدة، بعققد مققا إلققى باإلعققدام عليهققا المحكققوم الحامققل النايلققة

 .2005 سنة في تعديل 

تققأخير تنفيقق  حكققم اإلعققدام لققد  الطعققن فققي الحكققم بققالنقض أو إعققادة المحاكمققة، ال يترتقق  : اإلجرائيققة الخامسققةالضققمانة 
 كما ال يترت  على طل  إعادة . على الطعن في الحكم بطريق النقض إيقاف تنفي  ، إال إذا كان الحكم  ادرا  باإلعدام

 
                                                 

 .من قانون اإلجراءات الجزائية المذكور 016و 011انظر المواد   53
 .0691لسنة  09من قانون العقوبات األردني رقم  02انظر المادة  54

 .0639لسنة  20من قانون العقوبات االنتدابي رقم  706انظر المادة   55
 7116المعدل الصادر في سنة " السجون"كما جاء قانون مراكز اإلصالح والتأهيل . إلجراءات الجزائية المذكورمن قانون ا 000انظر المادة  56

 .من قانون اإلجراءات الجزائية المذكورة 000وكرر الحكم الذي تضمنته المادة 
 .0661لسنة ( 9)السجون رقم "من قانون مراكز اإلصالح والتأهيل  91انظر المادة   57
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عققدام، ولمحكمققة الققنقض أن تققأمر بوقققت تنفيقق  الحكققم فققي قرارهققا المحاكمققة إيقققاف تنفيقق  الحكققم إال إذا كققان  ققادرا  باإل
هقق   باإلضققافة إلققى اإلجققرايات األخققر  التققي تشققترط عققدم جققوا  تنفيقق  عقوبققة  58.القاضققي بقبققون طلقق  إعققادة المحاكمققة

 :اآلتيةيام األاإلعدام في 

وب ك أن يشقرف النائق  العقام أو مقن ينقوتشقترط كق ل 59األعياد الرسمية أو األعياد الدينية الخا ة بديانة المحكوم علي ،
من مساعدي  على تنفي  حكم اإلعدام، وأن يحضر عمليقة تنفيق  الحكقم النائق  العقام أو مقن ينقوب عنق ، ومقدير مركقا  عن 

أو مققن ينققوب عنقق ، ومققدير الشققرطة فققي المحافظققة، وكاتقق  المحكمققة التققي أ ققدرت الحكققم، ( السققجن)اإل ققالح والتأهيققل 
، وأحقد رجقان القدين مقن الطائفقة التقي ينتمقي إليهقا المحكقوم عليق ، وأن يسقمح (السقجن)والتأهيقل  وطبيق  مركقا اإل قالح

ألقققارب المحكققوم عليقق  باإلعققدام أن يقققابلو  قبققل الموعققد المعققين لتنفيقق  الحكققم، علققى أن يكققون ذلققك بعيققدا  عققن محققل 
الطقققو  الدينيققة قبققل المققوت، وجقق  إجققراي وإذا كانققت ديانققة المحكققوم عليقق  تفققرض عليقق  االعتققراف أو غيققر  مققن . التنفيقق 

وكق لك النصقون اإلجرائيقة األخقر  المتعلققة بقالحكم وتنفيق  عقوبقة  60.التسهيالت لتمكين أحقد رجقان القدين مقن مقابلتق 
  .اإلعدام في قانون اإلجرايات الجاائية وفي قانون مراكا اإل الح والتأهيل

أ ون المحاكمات الجاائية العسكري لمنظمة التحريقر الفلسقطينية " قانون"الضمانات اإلجرائية للحكم باإلعدام في  :ثالثا  
 1979 لسنة

 ،باإلضققافة إلققى الضققمانات اإلجرائيققة الدسققتورية التققي تضققمنها القققانون األساسققي للسققلطة الوطنيققة الفلسققطينية سققالفة القق كر
ون المحاكمققات الجاائيققة الثققوري لسققنة أ قق" قققانون"والتققي يتوجقق  علققى المحققاكم العسققكرية الفلسققطينية االلتققاام بهققا، نققص 

 :، ال ي تلتام ب  المحاكم العسكرية الفلسطينية على الضمانات اإلجرائية التالية0626
ال  .درجقة أدنقى المصادقة على حكم اإلعدام وحق العفو الخقان عقن عقوبقة اإلعقدام أو تنايلهقا: الضمانة اإلجرائية األولى

المحقاكم العسقكرية إال بعقد المصقادقة عليق  مقن قبقل القائقد األعلقى لققوات األمقن، يجو  تنفي  حكم اإلعقدام الصقادر عقن 
ويكققون للجهققة المخولققة بالتصققديق علققى الحكققم اسققتبدان عقوبققة  ،أ ققون المحاكمققات الجاائيققة الثققوري" قققانون"وفقققا لققنص 

 61.وبة اإلعداماإلعدام بعقوبة أدنى، أو إلعائها أو إيقاف تنفي ها أو إعادة محاكمة المحكوم علي  بعق
أ ون المحاكمات الجاائية الثقوري علقى تقأخير " قانون"حكم اإلعدام بحق المرأة الحامل، نص : الضمانة اإلجرائية الثانية

 . 62تنفي  حكم اإلعدام بالمرأة الحامل المحكوم عليها باإلعدام حتى تضع حملها
                                                 

 .من قانون اإلجراءات الجزائية 361و 311المواد انظر   58
 . 0661لسنة ( 9)من قانون مراكز اإلصالح والتأهيل السجون رقم  91من قانون اإلجراءات الجزائية المذكور، والمادة  002انظر المادة   59
 .من قانون اإلجراءات الجزائية المذكور( 007-001)المواد   60
أصول المحاكمات الجزائية الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة " قانون"من  367-360والمادة  333مادة وال( 761-706)انظر المواد   61

0626. 
 .من قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري المذكور 333انظر المادة   62
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مققن أجققل تققوفير قققدر أعلققى مققن العدالققة لألشققخان  .رافعققةالنظققر فققي نقققض الحكققم باإلعققدام م :الضققمانة اإلجرائيققة الثالثققة
 63.المحكومين باإلعدام اشترط القانون أن تنظر محكمة النقض في القرار القاضي باإلعدام مرافعة، وليل تدقيقا  فقط

، واألعيقاد ه ا باإلضافة إلى الضمانات اإلجرائية األخر  كاشتراط عدم جوا  تنفي  عقوبة اإلعدام في أيام الُجمقع واآلحقاد
وضققرورة أن يققتم تنفيقق  حكققم اإلعققدام بحضققور رئققيل أو عضققو مققن المحكمققة التققي أ ققدرت الحكققم،  64الدينيققة والوطنيققة،

والنائقق  العققام أو أحققد معاونيقق ، وكاتقق  المحكمققة التققي أ ققدرت الحكققم، وطبيقق  مركققا اإل ققالح أو طبيقق  مققن الخققدمات 
  65.ليها المحكوم علي ، ومسؤون مركا اإل الح أو نائب الطبية، وأحد رجان الدين من الطائفة التي ينتمي إ

                                                 
 .من قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري المذكور 709انظر المادة   63
 .من قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري المذكور 330انظر المادة   64
 .من قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري المذكور 339انظر المادة   65
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 اليوم الثالد

 
 :ولىاأل الجلسة 

 
 الجهود الدولية لمناهضة عقوبة اإلعدام:  الثامنتمرين ال

 

  اإلعدام عقوبة مناهضة في ووطنيا   دوليا   المب ولة الجهود نتائج على طالياال: الهدف

 دقيقة 30: التمرين مدة

  (LCD) جها  عرض :بةالوسائل المطلو 
 

 : التمرين سير

 (LCD)جها  العرض  باستخدام محاضرةيقدم المدرب  -
 .بعد انتهاي العرض، يفتح المدرب باب الحوار الجماعي -

 .  وتقييم  للحوار ال ي دار بين المشاركينتعقيب بعد انتهاي الحوار بين المشاركين يقدم المدرب -
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 المادة التدريبية المساندة

 
 الدولية لمناهضة عقوبة اإلعدامالجهود 

لجأت العديد من دون العالم إلى العمل على إلعاي عقوبة اإلعدام في نظامها القانوني والتشريعي، وك لك من 
حيد نجد أن المجتمع الدولي ينقسم إلى أربع ف ات من حيد خالن الممارسة العملية على أرض الواقع، 

 :آلتيتنفي  عقوبة اإلعدام، وهي على النحو ا

 :الجرائم لجميع بالنسبة اإلعدام عقوبة ألعت دولة( 95. )1

ألبانيا، وأندورا، وأنعوال، ) :وه   الدون هي. وهي الدون التي ال تفرض عقوبة اإلعدام مطلقا  بشأن كافة األفعان الجرمية
لهرسك، وبلعاريا، وكمبوديا، وكندا، والرأ  وبلجيكا، وبوتان، والبوسنة وا واألرجنتين، وأرمينيا، وأستراليا، والنمسا، وأذربيجان،

الدومينيكان،  والدنمارك، وجيبوتي، وجمهورية وكر ستان، وقبرن، ،وكوستاريكا، وكوت ديفوار، وكرواتيا، األخضر، وكولومبيا
هنعاريا، وأيسلندا، بيساو، وهاييتي، وهندورا ، و  واإلكوادور، وإستونيا، وفنلندا، وفرنسا، وجورجيا، وألمانيا، واليونان، وغينيا

 وليتوانيا، ولوكسمبورغ، ومقدونيا، ومالطا، وجار ماريشان، وموريشيل، والمكسيك، وإيرلندا، وإيطاليا، وكيريباتي، وليختنشتاين،

ونيكاراغوا، ونيوي، ، ونيو يلندا ومولدوفا، وموناكو، والجبل األسود، ومو مبيق، وناميبيا، ونيبان، وهولندا،  وميكرونيايا،
والبرتعان، ورومانيا، ورواندا، وساموا، وسان مارينو، وساو توم،  ،لنرويج، وباالو، وبنما، والبراغواي، والفلبين، وبولنداوا

فريقيا، وإسبانيا، والسويد، إوجار سيشل، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وجار سليمان، وجنوب ، وبرينسي ، والسنعان، و ربيا
وفانواتو، ودولة مدينة ، كمانستان، وتوفالو، وأوكرانيا، والمملكة المتحدة، واألورغوايلست ، وتركيا، وتر -وتيمور ،وسويسرا

  .(الفاتيكان، وفناويال، وبوروندي، وتوغو

 في الحان هو كما عام، مائة من أكثر فيها اإلعدام عقوبة إلعاي على مر الدون ه   بعض أن كما

 . 1863 امالع من  اإلعدام عقوبة فيها تطبق ال حيد فناويال،

 :فقط العادية للجرائم بالنسبة العقوبة ألعت دون( 9. )2

اإلعدام بالنسقبة للجقرائم غيقر العاديقة فققط، كقالجرائم  هي الدون التي تنص  قوانينها على فرض عقوبة
. العسقكري، أو الجقرائم المرتكبقة فقي ظقروف اسقتثنائية أو  مقن الحقرب المنصون عليهقا فقي الققانون

تلك الدون على عقوبة اإلعدام في الجرائم العاديقة، وإنمقا تطبقق عليهقا عقوبقات أققل وال تنص قوانين 
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بوليفيقققا، والبرا يقققل، وتشقققيلي، والسقققلفادور، وفيجقققي، : "درجقققة مقققن عقوبقققة اإلعقققدام، وهققق   القققدون هقققي
 66".والتفيا، والبيرو وإسرائيل، وكا اكستان،

 باإلعقدام حكقم آخقر نفق  كمقا ،1996 عقامال إلقى التفيقا دولقة فقي القدون ه   في نف  حكم خرآ ويرجع

 .1855 العام إلى البرا يل في

 :الوطنية قوانينها في تلعها لم وإن عمليا ، العقوبة ألعت ةدول( 35. )3
 

 مثل الجرائم من وغيرها القتل، مثل العادية للجرائم بالنسبة اإلعدام بعقوبة تحتفظ التي الدون هي

 العشر السنوات خالن أحدا   تعدم أو تنف  لم ألنها عمليا   للعقوبة ملعية اعتبارها يمكن لكن. التجسل

 تشمل كما. اإلعدام عمليات تنفي  عدم في راسخة ممارسة أو سياسة لديها أن ويُعتقد الماضية،

 عن اإلعالن تم الجاائر، ففي. اإلعدام عقوبة استخدام بعدم دوليا   التااما   قدمت التي الدون القائمة

 .2004 العام من  فعليا   اإلعدام قوبةع تنفي  تجميد

وكان وقت ممارسة التع ي  وتجميد عقوبة اإلعدام شرطا  لسريان اتفاقية الشراكة بين الجاائر 
 فعليا   تجميدا   هناك أن إال اإلعدام عقوبة سريان من الرغم على المعرب وفي بي،و األور  واالتحاد

أي  على 1999 العام في العرش تولي  من  الساد  محمد الملك يوقع ولم ،1993 العام من  للتطبيق
ومن الدون التي تأخ  تشريعاتها بعقوبة اإلعدام، لكنها جمدت عملية . مرسوم تنفي ي لتنفي  العقوبة

الوسطى، وجمهورية  فريقياإوبوركينا فاسو، وجمهورية  الجاائر، وبنين، وبروناي،): كل منتنفي ها  
والو ، ومدغشقر،  الجنوبي ، غامبيا، وغانا، وغرانادا، وكينيا، وكورياالكونعو، وأريتريا، والعابون، و 

والمعرب، وميانمار، وناورو، والنيجر، وبابوا  ومالوي، وجار المالديت، وليبيريا، ومالي، وموريتانيا،
وتونعا، وتونل، و امبيا،  وسوا يالند، وسورينام، غينيا الجديدة، وروسيا االتحادية، وسريالنكا،

 (. كستانوطاجي

 اإلعدام عقوبة أن غير اإلعدام، عمليات تنفي  بوقت قرارا   الروسي االتحاد أ در ،1996 آب فيو 

أكثر من  بها مر الدون ه   بعض أن ونر  . "1999و 1996 عامي بين الشيشان جمهورية في نُف ت
نيجر، على الرغم الإلعدام داخل أراضيها كما هو الحان في باثالثين عاما  على عدم تنفي  أي حكم 

 .من نص القوانين الوطنية على عقوبة اإلعدام

                                                 
66  http://www.amnesty.org/ar/death-penalty/countries-abolitionist-in-practice 
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 :العقوبة على أبقت فقط دولة( 58. )4

، وهق   القدون يقنص نظامهقا الققانوني للجقرائم العاديقة هقي القدون والمنقاطق التقي تطبقق عقوبقة اإلعقدام بالنسقبةو 
ن، وأنتيعقققا، وبربقققودا، وجقققار البهامقققا، أفعانسقققتا: )علقققى فقققرض عقوبقققة اإلعقققدام علقققى بعقققض الجقققرائم العاديقققة، وهقققي

وبربققادو ، وبيالروسققيا، وبليققا، وبتسققوانا، وتشققاد، والصققين، وجققار القمققر، وجمهوريققة  والبحققرين، وبققنعالدش،
وغيانقا، والهنقد،  الكونعو الديمقراطية، وكوبا، ودومينيكا، ومصر، وغينيا االستوائية، وإثيوبيا، وغواتيماال، وغينيقا،

لشقققمالية، والكويقققت، ولبنقققان، وليسقققوتو، ا ان، والعقققراق، وجامايكقققا، واليابقققان، واألردن، وكوريقققاوإندونيسقققيا، وإيقققر 
والسقققلطة الفلسقققطينية، وقطقققر، وسقققانت كريسقققتوفر،  وليبيقققا، وماليايقققا، ومنعوليقققا، ونيجيريقققا، وُعمقققان، وباكسقققتان،
ورة، والصققققومان، والسققققعودية، وسققققيراليون، وسققققنعاف ونفققققيل، وسققققانت لوسققققيا، وسققققانت فينسققققنت، وغرانققققادين،

وترينيققداد، وتوبققاغو، وأوغنققدا، واإلمققارات العربيققة المتحققدة، والواليققات  والسققودان، وسققورية، وتققايوان، وتايالنققد،
 67(.وأو باكستان، وفيتنام، واليمن، و يمبابوي المتحدة األمريكية،

 
 
 
 
 
 

                                                 
67  http://www.amnesty.org/ar/death-penalty/countries-abolitionist-in-practice 
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 :الثانية الجلسة 
 

 هاوآليات اتيجيات مناهضة عقوبة اإلعداماستر :التاسعتمرين ال
 

دور القطاعات المختلفة في مناهضة عقوبة و  ،على أهم آليات مناهضة عقوبة اإلعدام يتعرف المشاركون أن:  الهدف
 اإلعدام 

 دقيقة 60: مدة التمرين
 ، أقالم فلوماستر أو أوراق اللوح القالب أوراق كرتون كبيرة: المطلوبة وسائلال
 

 :سير التمرين
 

 .دربين إلى مجموعاتالمت المدرب قسمي :أوال  
حس  تباعها لمناهضة عقوبة اإلعدام امكن يمن كل مجموعة أن تضع االستراتجيات واآلليات التي المدرب طل  ي -

 .تصورها
 

 .يقوم ممثل عن كل مجموعة باستعراض ما تو لت إلي  مجموعت  من استراتجيات وآليات لمناهضة عقوبة اإلعدام :ثانيا   
 :من خالنرض المجموعات، يقوم المدرب بالتعاون مع المشاركين بعد انتهاي ع  :ثالثا  
 .   ر د نقاط التشاب  واالختالف في عرض اآلليات بين المجموعات المختلفة -

 

ليصل معهم إلى آليات مناهضة  ، من خالن الحوار الجماعي المفتوح،المجموعات عمل يقوم المدرب بمتابعة :رابعا  
 :خالنالعقوبة من 
 .دة سياسية حقيقيةوجود إرا -
 .تعديل التشريعات وتوحيدها -

 ضمان محاكمات عادلة -

 .وضع خطة وطنية  -

 .االنضمام للجهود الدولية وتطبيق المواثيق الدولية  -

 .وتنظيم حمالت تعب ة في المجتمع مناهضة لعقوبة اإلعدام ،تشكيل شبكات -
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 :المادة التدريبية المساندة

 
 .مناهضة لعقوبة اإلعدامتشكيل االئتالفات والتحالفات ال

 
لمناهضة عقوبة اإلعدام على الصعيد الدولي واإلقليمي، يتم حاليا  تشكيل االئتالفات والتحالفات لمناهضة العقوبة،  
كالتحالت الدولي لمناهضة عقوبة اإلعدام، وعلى الصعيد العربي، تم إنشاي تحالفات، كالتحالت العربي لمناهضة عقوبة 

 .تونل، مصر، األردن، المعرب، موريتانيا، اليمن، الجاائر وفلسطين :اإلعدام، ال ي يضم
 

  :وتتلخص استراتجيات مناهضة عقوبة اإلعدام ب
قضى فيها بهدف تقليص عدد الجرائم التي يُ وتوحيدها ضمن قانون عقابي عصري ، مراجعة قوانين العقوبات  .1

 . باإلعدام، و حصرها في أضيق نطاق
 . و إلعاي عقوبة اإلعدام في الجرائم السياسية"عسكرية أو أمن دولة "لمحاكم استثنائية  إلعاي إحالة المدنيين   .2
فر لها كافة اضمان حقوق المتهمين في محاكمات عادلة، وذلك في جلسات علنية أمام محاكم مختصة تتو  .3

 . ضمانات النااهة واالستقالن
النظر في  وإعادةاست ناف األحكام، ضمان حق من  درت ضدهم أحكام باإلعدام من محاكم جنائية في  .4

 . قضاياهم على نحو كامل أمام محكمة أعلى
 . البحد عن بدائل في قوانين العقوبات تحل محل عقوبة اإلعدام في الجرائم المختلفة  .5
ضرورة استمرار الحوار الجاد حون عقوبة اإلعدام وشرعيتها وجدواها كصورة من رد الفعل االجتماعي تجا   .6

 .الجاني
 
ضرورة أن تأخ  السلطة الوطنية الفلسطينية في التجارب الدولية المتعددة في مسألة تجميد العمل بعقوبة   ما سبق، نر م

ن  من الضرورة بمكان في ظل تعطل أعمان المجلل التشريعي وغياب إمكانية فعل إاإلعدام في الطريق إلى إلعائها، حيد 
 ين يفرضان عقوبة اإلعدام على كثير من ل  لضفة العربية وقطاي غاة، التعديالت على قانوني العقوبات المطبقين في ا

كما جاي بها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وأن تقوم " الجرائم األشد خطورة"األفعان، التي ال تتوافر فيها  فة 
 . قوبة على كافة الجرائمرئاسة السلطة الوطنية ب جراي مؤقت به ا الخصون، يتمثل في تجميد العمل به   الع



 ــــة لحـقــــــــوق اإلنســــــــــانالهـيئـــة الـمـسـتقلـ

 ديـوان الـمـظـالـم
 The Independent Commission for Human Rights 

    71 

 الحق في الحياة، حق مقدس

 
 : ُمتابعة

 
        

 دور مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينيةالعاشر، تمرين ال
 

  اإلعدام عقوبة مناهضة في السلطة مؤسسات دور على ونالمشارك يتعرف أن:  الهدف

 .لوح قالب أوراق ماركر، أقالم ،A4 ورق ، جاف أقالم:  المطلوبة وسائلال

 قةدقي 60: التمرين مدة

 
 :سير التمرين

الجهات التالية في  إحد  يتم تقسيم المشتركين إلى ثالث مجموعات وعلى كل مجموعة أن تقوم ببحد دور:أوال  
 :مناهضة عقوبة اإلعدام 

 :دور المجلل التشريعي في حماية حقوق اإلنسان ومناهضة عقوبة اإلعدام: األولىمجموعة ال
1. 
2. 
3. 

 :ومناهضة عقوبة اإلعدام اإلنسانة التنفي ية ومؤسسة الرئاسة في حماية حقوق دور السلط: الثانية مجموعةال
1. 
2. 
3. 

 دور السلطة القضائية في حماية حقوق اإلنسان ومناهضة عقوبة اإلعدام: الثالثة مجموعةال
1. 
2. 
3. 
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مجلل التشريعي، والسلطة ال)مؤسسات السلطة الوطنية على ينبعي نتائج أن يتو لوا إلى  على المشاركين :ثانيا  

 .لمناهضة عقوبة اإلعدام  أن تقوم بها (والسلطة القضائية  التنفي ية،
 

 .المجموعاتيقوم ممثل عن كل مجموعة بعرض مخرجات عمل المجموعة ومشاركة األجوبة مع باقي :ثالثا  
 

 لسلطة في مناهضة عقوبة اإلعدامأهمية دور ا إلىنقاش ال بعد فتح بابالمدرب مع المتدربين  يج  أن يتو ل :رابعا  
 .والخطوات المطلوب القيام بها من طرف السلطة في ه ا المجان
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 المادة التدريبية المساندة
 

 دور السلطة في مناهضة عقوبة اإلعدام
 

النظقققام  السققلطة الوطنيققة الفلسققطينية مطالبققة باتخقققاذ كافققة الخطققوات التشققريعية الال مققة إللعقققاي عقوبققة اإلعققدام مققن كامققل  
القققانوني الفلسققطيني، وذلققك عمققال  بمققا اعتمدتقق  أكثققر مققن م ققة دولققة مققن دون العققالم، وعمققال  بمققا تسققعى إليقق  هي ققة األمققم 

هق ا مقع األخق  بعقين االعتبقار أن . المتحدة، وكر ست  في العديقد مقن الققرارات واألعمقان التقي تصقدر عنهقا فقي هق ا الصقدد
امققل النظققام القققانوني الفلسققطيني، يسققتدعي اتخققاذ جملققة مققن اإلجققرايات، والمققرور فققي إلعققاي عقوبققة اإلعققدام مققن ك النجققاح

 :بسلسلة من مراحل العمل، تتمثل بما يأتي
 .هائتعليق العمل بعقوبة اإلعدام إلى حين إلعا: اإلجراي األون

أن تقوم السلطة الوطنية الفلسطينية، وك جراي أولي على طريق إلعاي عقوبقة اإلعقدام مقن كامقل النظقام الققانوني الفلسقطيني،  
 .باتخاذ اإلجرايات التشريعية الال مة لتعليق العمل بعقوبة اإلعدام

 
 العمل على إلعاي عقوبة اإلعدام من خالن اتباي سلسلة من المراحل: اإلجراي الثاني

 :تيةاآلتباي مراحل العمل االعمل على إلعاي عقوبة اإلعدام من كامل النظام القانوني الفلسطيني من خالن  
 

 إجرايات فورية: المرحلة األولى
التققام لعقوبققة العققام، يتوجقق   يبدايققة، وكقق جرايات فوريققة، يتوجقق  علققى السققلطة الوطنيققة فعلهققا فققي طريققق الو ققون إلققى اإللعققا

 :كافة جرايات على المستوياتالقيام بجملة من اإل
يتوجقق  علققى السققلطة الوطنيققة أن تسققتمر فققي إجراياتهققا فققي إ ققالح السققلطة القضققائية : علققى المسققتو  القضققائي .1

وأجهاة العدالة، وذلك باتجا  توافر كافة ضمانات المحاكمة العادلة في كافة المحاكمات التقي تجريهقا المحقاكم 
ت التقي ُتجقر  ألشقخان متهمقين بارتكقاب جقرائم خطيقرة معاقق  عليهقا الفلسطينية بصورة عامة، وفي المحاكما

 . بعقوبة اإلعدام، بصورة خا ة
عقققدم ( يتوجققق  علقققى رئاسقققة السقققلطة الوطنيقققة الفلسقققطينية أ: علقققى مسقققتو  رئاسقققة السقققلطة الوطنيقققة الفلسقققطينية .2

الققق ي ال يقققوف ر  أحكقققام باإلعقققدام، ال سقققيما فقققي األحكقققام الصقققادرة عقققن القضقققاي العسقققكريأي  المصقققادقة علقققى
إ ققدار قققرارات عفققو خققان عققن المحكققومين باإلعققدام ( ب. ضققمانات كافيققة للمتهمققين القق ين يحققاكمون أمامقق 

ن قققرار ، ولقيل فقققط االمتنققاي عقن التصققديق علققى هق   األحكققام، أل"الحققبل المؤبققد"تخفقض عقوبققة اإلعققدام إلقى 
، وققد يقأتي رئقيل سقلطة وطنيقة آخقر ال يؤيقد إلعقاي االمتناي ه ا ال يلعي عقوبة اإلعدام، وإنما يؤجل تنفي ها فقط

وبهقق   الصققورة، يصققبح عققدم المصققادقة علققى تنفيقق  . ويصققادق علققى هقق   األحكققام، ويققتم تنفيقق ها، عقوبققة اإلعققدام
 .الحكم من قبل الرئيل بعير جدو 
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الرسققمية وغيققر  ،ةيتوجقق  علققى كافققة المسققتويات الثقافيققة واالجتماعيققة والدينيقق: علققى المسققتو  الثقققافي واالجتمققاعي .3
، ووضع المبقررات المؤيقدة لوققت العمقل كافة  الرسمية، العمل على مناقشة عقوبة اإلعدام في المحافل الخا ة بها

 .بعقوبة اإلعدام من القضاي، والمبررات التي تدعم إلعايها من النظام القانوني الفلسطيني

ي وغيقققر الرسقققمي وعلقققى كافقققة المؤسسقققات يتوجققق  علقققى كافقققة جهقققات اإلعقققالم الرسقققم: علقققى المسقققتو  اإلعالمقققي .4
 رأي تكقوين بهقدف وذلقك ومقؤثرة، واسقعة إعالميقة حمقالت إعقداد ىعلق دؤوب بجهد العمل العالقة، ذات حقوقيةال

 .الفلسطيني القانوني النظام من اإلعدام عقوبة إللعاي ومؤيد داعم عام

 لسقنة 16 رققم األردني العقوبات قانون) العربية فةالض في الناف ة العقوبات لقوانين العسكرية المحاكم امتثان ضرورة .5

 لسققنة 3 رقققم الفلسققطيني الجاائيققة اإلجققرايات ولقققانون( 1936 لسققنة 74 رقققم العقوبققات قققانون) غققاة قطققاي وفققي( 1960

 الوطنيققة السققلطة رئققيل عققن قققرار إ ققدار كمثققل الشققأن،  ابهقق رسققمية إجققرايات اتخققاذ يسققتدعي القق ي األمققر. 2001

 العقوبقققات ققققوانين بتطبيقققق العسقققكرية المحقققاكم فيققق  يقققأمر الفلسقققطينية، للققققوات األعلقققى القائقققد صقققفت ب الفلسقققطينية،

 حكقامأي أ علقى المصقادقة عقدم نفسق  الوققت وفي. أخر  دستورية قوانين وأي ال كر، سالفة واإلجرائية الموضوعية

 . القوانين تلك إلى تستند ال العسكرية المحاكم عن  ادرة
 

 .  وتنفي ها اإلعدام بعقوبة وتعقيد  الحكم تقليص مرحلة: ةالثاني المرحلة

 وققت بهقدف غقاة، وقطقاي العربيقة الضقفة فقي القوطن، شققي بقين النافق ة العقوبات قوانين توحيد على العمل ضرورة .1

 أحقدهم أن غيقر نفسق ، الفعقل يرتكبقون مجرمين على فرضها يمكن التي العقوبات في المساواة وعدم التمييا حالة

 .غاة قطاي في موجود واآلخر العربية، الضفة في ودموج

 وحصقر اإلعقدام، بعقوبقة عليهقا المعاقق  األفعقان عقدد وتقلقيص الناف ة العقوبات أحكام تعديل على العمل ضرورة .2

 المدنيققة للحقققوق الققدولي العهققد عليقق  نققص بمققا عمققال   جققدا ، الخطققرة الجققرائم فققي باإلعققدام عليهققا المعاققق  الجققرائم

 .خطورة الجرائم أشد على إال اإلعدام عقوبة فرض جوا  عدم على نص ال ي ،والسياسية

 األشقعان عقوبقة إلقى اإلعقدام بعقوبقة بالناون يقضي للعقوبات الفلسطيني القانوني النظام في  ريحة نصون وضع .3

 . نفي الت وقبل الحكم بعد مأ عليها الحكم قبل الحمل اكتشاف تمأ سواي الحامل، للمرأة بالنسبة الشاقة

 68.السن كبار بحق الحياة مد  الحبل عقوبة إلى اإلعدام بعقوبة بالناون تقضي قانونية أحكام وضع .4

 إلقى بهقا والنقاون اإلعدام بعقوبة عليها المعاق  الجرائم في العقوبة قديربت للمحكمة يسمح عام قانوني نص وضع .5

" ققانون" مقن 62 المقادة فقي جقاي كمقا) شقريفا   فعالقدا أو الباعقد كقان إذا أو ل لك، سب  فراتو  إذا الحبل، عقوبة

 . العقوبة تخفيت يستدعي سب  أو ع ر الواقعة في يتوافر لم وإن حتى ،(1979 لسنة الثوري العقوبات

                                                 
محمد علوان ومعتصم مشعشع، . أمين مكي مدني، تعقيب على دراسة حقوق اإلنسان في قوانين العقوبات السارية في فلسطين المعدة من د  68

 (.0666الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان، : رام اهلل)حقوق اإلنسان في قوانين العقوبات السارية في فلسطين، "ضمن التقرير بعنوان 
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 .الفلسطيني القانوني النظام من اإلعدام عقوبة إلعاي مرحلة: الثالثة المرحلة

 

 اإلجقرايات ووضقعنا سابقا ، بها المو ى باإلجرايات نقوم أن ب لك طاعتناواست اإلجرايات، من األولى بالمراحل المرور بعد

 عقوبققة إلعققاي الحالققة بهقق   يمكققن اإلعققدام، لعقوبققة التققام اإللعققاي عققن تققنجم قققد سققلبية ائجأي نتقق مققن تحققد أن شققأنها مققن التققي

 .استثناي دونكافة  الجرائم شأنب شاملة، بصورة الفلسطيني القانوني النظام من اإلعدام
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 :الثالثة الجلسة 

 
 

 دور مؤسسات حقوق اإلنسان في مناهضة عقوبة اإلعدام :الحادي عشرتمرين ال
 

 .بة اإلعدامدور مؤسسات حقوق اإلنسان في مناهضة عقو  أن يتعرف المشاركون: الهدف
 دقيقة 90: مدة التمرين

 .أوراق كرتون كبيرة ، شريط ال ق، أقالم فلوماستر: المطلوبة الوسائل
 

 :ر التمرينسي
 .عمل قصيرة حون دور مؤسسات حقوق اإلنسان خبراي إلعداد أوراقن إلى مجموعات و المتدرب المدرب قسمي  :أوال  

  
 . على كل مجموعة اإلجابة في غضون نصت ساعة على المحاور التي تشملها ورقة العمل المرفقة  :ثانيا   
 
المحور  ىبحيد تعرض المجموعة األول ،تائج وفق طريقة التتابعتقوم كل مجموعة بعرض ما تو لت إلي  من ن  :ثالثا   

 .كافة المجموعات حتى ينتهي عرض المحور الثاني وهك ا تعرض الثانيةالمجموعة األون و 
 .غير المدونة في ورقة العمل جديدة إضافية مجموعة إضافة نقاط ألييمكن  -
 .يقوم مشارك من كل مجموعة بعرض ما تو لت إلي  مجموعت  -

 

بعد نقاش المجموعات يصل المدرب مع المشتركين إلى تحديد لدور مؤسسات حقوق اإلنسان والتحديات التي  :رابعا  
 .والمطلوب منها لموا لة مناهضة عقوبة اإلعدام ،تواجه 
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 ورقة عمل
 

 اإلعدام عقوبة مناهضة في اإلنسان حقوق مؤسسات دور
 

 حقوق لمؤسسات يمكن هل برأيكم اإلنسان، حقوق حماية إلى تهدف اإلنسان حقوق مؤسسات أن المعروف من
 ؟ اإلعدام عقوبة مناهضة في دورا   تلع  أن اإلنسان

 
 ؟نظرك وجهة من اإلعدام عقوبة مناهضة في حماية الحق في الحياة و اإلنسان حقوق مؤسسات دوارأ أهم اذكر
 -
 -
 -
- 

 العقوبة إلعاي أو اإلعدام بعقوبة عليها المعاق  الجرائم عدد تقليل في تساهم أن اإلنسان حقوق لمؤسسات يمكن هل
 .سلبيا   أو جابيا  إي الجواب كان من وجهة نظرك؟ سواي يتم ذلك وكيت الوطني؟ القانوني النظام من
 -
 -
 -
 -
 ؟ثناي عملها لمناهضة عقوبة اإلعدامأالتحديات التي توجه  مؤسسات حقوق اإلنسان  هيما 
 -
 -
 -
 -
 ؟لتطوير أداي مؤسسات حقوق اإلنسان في مناهضة عقوبة اإلعدامتو ياتكم  هيما 
 -
 -
 -
 -
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 :الثالثة الجلسة 
 

دور مؤسسات حقوق اإلنسان في الضغط لوقف تطبيق عقوبة  :الثاني عشر تمرينال
 اإلعدام

 
 .بة اإلعدامن دور مؤسسات حقوق اإلنسان في الضعط لوقت تطبيق عقو و أن يتعرف المشارك: الهدف
 دقيقة 30: لتمرينمدة ا

 . ، نموذج رسالة(LCD) ، جها  عرضقالب، لوح وأقالم ،أوراق: الوسائل المطلوبة
   

 :سير التمرين 
ستبدان عقوبة اإلعدام الطل  من  التصويت بالموافقة ، يكل مشارك كتابة رسالة إلى عضو مجلل تشريعي  المدرب من يطل  -

 .أخر بعقوبة 
    .الفلسطينيةن المحاكم حكام اإلعدام الصادرة عأادقة على لسلطة الوطنية تطل  من  عدم المصأو كتابة رسالة إلى رئيل ا -

 .دقيقة لكتابة الرسالة 20المدرب  ىعطيُ  -
 .رسائلهم مننماذج  عرضبعد انتهاي الوقت المحدد، يطل  المدرب من المشاركين  -
 .ضح ب  مكونات الرسالةيعرض المدرب نموذج رسالة يو عروض المشاركين  يبعد انتها -

 :وفق النموذج المرفق 
  الرسالة نموذج
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   المحترم ............     / إلى السيد النائ 

 

  رام اهلل –فلسطين 
 تحية طيبة وبعد،

 
 يقادة عقدد الجقرائم التقي يعاقق  عليهقا مقد  اناعقاجي وقلققي مقن  كمواطن أعيش من  فترة في مدينة غاة، اسمح لي أن أنقل لك

 .الحياة في  بأن من حق كل إنسان أن يتمتع بحق  منأو ني إو   اإلعدامقوبة بع
 " في هذه الفقرة أنت تبرز اهتمامك"  
 

مع الهي ة المستقلة لحقوق اإلنسان، وكقم تعجبقت عنقدما اكتشقفت أن  يةقبل شهر في دورة تدريب ني قد شاركتأحيطكم علما  بأن
ــك   " .العادلققة ن دون مراعققاة معققايير المحاكمققة قققد  ققدرت علققى مققواطني اإلعققدام حكققامأعشققرات  ــرز تجربت ــت تب ــا أن هن

   "الشخصية
 

 باإلعقدام ال ين حكموا نو المواطنوانتهاكات كثيرة تعرض لها  أخطايظهر أف ن ر دنا قد  وإنني كعضو في جمعية حقوق اإلنسان
  "تعرف انتمائك" .عليهم اإلعدامتم تطبيق عقوبة  أو
 

واالنضقمام إلقى الجهقود الدوليقة لمكافحتهقا وضقمان اسقتبدالها  وققت عقوبقة اإلعقداملمن أجل التصقويت  ول ا فأنا أحد سيادتكم
 " تطلب إجراًء محددًا" .   الجرائم وضمان حقوق اإلنسانخطوة ذات معا  كبير لمكافحة  رإن ه ا يعتب. بديلة بعقوبات

 
نحتققاج إلققى دعمكققم لضققمان العدالققة ....  تصققويت مققن طققرفكملفققت عنايققة سققيادتكم بققأنني أرغقق  فققي معرفققة كيققت سققتتم عمليققة الأُ 
  "اسأله كيف يخطط للتصويت"  . حقوق اإلنسان ون كرامة و و 
 

 وتفضلوا بقبون فائق االحترام
 

  :اسمك                                                                                       
 :جوانال  رقم                                                                                         

  :لكترونياإلبريد ال                                                                                           
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 المادة التدريبية المساندة

 دامالحقوقية في مناهضة عقوبة اإلعدور المنظمات 
 

مبدأ سيادة القانون و قيم وممارسات أساسها احترام و في بناي ثقافة مجتمعية  مهما   دورا   الحقوقيةتلع  المنظمات 
  : من خالنة وحقوق اإلنسان وذلك المواطن
بدور فاعل في رفع مستو  تنظيم أنشطة التدري  والتوعية الجماهيرية حيد تقوم منظمات حقوق اإلنسان  -

 .حقوق اإلنسان ومناهضة عقوبة اإلعدام الوعي العام حون

 .لهاوتنمية القيم المناهضة  حون عقوبة مناهضة اإلعدامإعالمية مستمرة توعوية القيام بجهود  -

 .خالن التعليم والتدري  والنشروثقافة حقوق اإلنسان من إرساي أسل الثقافة المدنية  -

  و متابعة شكاو  ،في مجان الحق في الحياة وننحون االنتهاكات التي يتعرض لها المواط  استقبان الشكاو   -
 .السلطةفي المواطنين المحكومين باإلعدام مع الجهات المعنية 

 ودوليا   وإقليميا   محليا  بمناهضة عقوبة اإلعدام وتجميع المعلومات المتعلقة  ،التقارير واألبحاث والبياناتإعداد  -
 .ووضعها في متناون الجمهور المحلي

 .ل مؤسسات النظام السياسي لضمان امتثالها لمعايير حقوق اإلنسانعلى عمالرقابة  -

 وذلك من خالن والتأثير على مؤسسات النظام السياسي لضمان حماية حقوق اإلنسان،الضعط والتعب ة ممارسة  -
 سيادة القانونوتعب ة الموارد التي تعا  ، السياسات العامةالتشريعات و التأثير في  تشكيل ائتالفات هدفها

المجلل التشريعي لضمان تشريعات الضعط على أو من خالن ممارسة  تها،وإدار وتضمن محاكمات عادلة 
أو من خالن الضعط على الرئيل لضمان عدم التوقيع على  اإلحكام  ،الدولية لحقوق اإلنسان المعاييرَ و م يتتوا

 .الصادرة بعقوبة اإلعدام وبالتالي ضمان عدم تنفي ها

 .فر معايير المحاكمات العادلةاان تو مراقبة المحاكم لضم -
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 :الرابعة الجلسة 
 

 دور اإلعالم في مناهضة عقوبة اإلعدام : الثالث عشرتمرين ال
 

   .التأثير على الرأي العامن أهمية دور وسائل اإلعالم في و المتدرب أن يتعرف: الهدف
 دقيقة 60: مدة التمرين

 .أوراقأقالم حبر جاف، :  الوسائل المطلوبة
 

 :سير التمرين
 :أوال  
 .يشرح المدرب مادة الحمالت اإلعالمية -
 .مجموعات 3 ن إلىو المشترك مقس  يُ  -
 . بعقوبة اإلعدام ، على أن يتعلق موضوي الحملةأن تعد ورقة إلعداد حملة إعالمية كل مجموعة  على -
 .أدواتهاو  يج  أن تتقيد المجموعات بالشروط التي تم شرحها حون طرق تنفي  الحمالت -
 .دقيقة لتنفي  التمرين 30 المشاركين يعطي المدربُ  -

 :ثانيا  
 .حون الحملة اإلعالمية التي تبنتها مجموعت يقوم ممثل عن كل مجموعة بعرض ما تو لت إلي  مجموعت   -

 :ثالثا  
 .ثالث، يتم فتح باب النقاش الجماعي وتقييم الحمالت اإلعالمية الالثالث مجموعاتالبعد انتهاي عرض  -

 :رابعا  
الحمالت اإلعالمية في  دوريتو ل المدرب مع المتدربين إلى أهمية  ، بحيدالنقاش التلخيصييفتح المدرب باب  -

 .  ومد  تأثير  على الرأي العام ،الترويج
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 المادة التدريبية المساندة

 دور اإلعالم في التأثير على الرأي العام

 مسؤون اإلعالم والعالقات العامة

 تجا  معينة سياسات تبني نحو القرار  ناي وتوجي  الحكم أنظمة في التأثير على يعمل أن  في العام الرأي أهمية تكمن

 الرأي االجتماي علماي ويعرف. وآرائها اتجاهاتها مع وتتماشى الجماهيرية، والقاعدة تنسجم قرارات واتخاذ محددة، قضايا

 نتحدث المقام ه ا في أننا وبما .بعالبيتهم يتعلق مشترك غرض أو معينة كلةمش إ اي األفراد آراي مجموي  أن  على العام

 وسائل بمختلت العالقة ذات اآلليات عبر اإلعدام عقوبة مناهضة مجان في الهي ة ا،وتب له،اب لته التي الجهود عن

 .اإلعالم

 :العام الرأي على اإلعالم وسائل تأثير

 تحدثق  الق ي والتقأثير المسقتقبلين، جمهقور فقي أثقرت ققد تكقون تلققائي وبشقكل نهقاف  وظائفهقا اإلعقالم وسقائل تمار  عندما

 تعييققر علققى ،(أخققر  عوامققل مققع) قققادر اإلعققالم. كقق لك والسققلوكي والمعرفققي، النظققري المسققتويين علققى يكققون اإلعققالم وسققائل

 مقن تمكنقت ققد تكقون ولهقا،ح وتفسقيرات وتحليالت بمعلومات تاود  فعندما ما، قضية تجا  النا  من عريض جمهور آراي

 .حكومات وإسقاط رسمية، سياسات تعيير على قادر العام والرأي( العام الرأي في التأثير) يعرف ما

 عملها وآلية اإلعالم وسائل

 مرئيققةأو  مرئيققة،أو  مطبوعققة،أو  شققفهية، وقققد تكققون واإلنترنققت، التلفايققون اإلذاعققة، المجلققة، الصققحيفة، هققي اإلعققالم وسققائل
 لق  يتسن لم ،(شتى مواضيع) حون جمهورها احتياجات تلبية إلى تهدف وهي، إلكترونية وسائلأو  مسموعة،أو  ،ومسموعة

 المهمقة وهق   معقين، مكقان فقي وهقو حدوثق  وققت شقيي كقل يعقرف أن يسقتطيع ال( الجمهقور) الفرد كون عليها، طالياال

 . االستمرارية لضمان احالنج تحقيق في المتمثل هدفها من اُ جاي تعتبر  ذات الوقت في هي

 وإقامة  ،الُمخاطَ  للجمهور والتوجهات والمواقت المعلومات إيصان. واتصان إيصان عملية هي اإلعالمية العملية نإذ

 فردي نشاط ن أ أي العلنية، التوجهات وتبني المواقت و ياغة المعلومات جمع عملية في للمشاركة مع  االتصان

 المواقت  ياغة إعادة إلى ويهدف والجمهور اإلعالم أجهاة بين البن اي التفاعل على يقوم رسمي وغير رسمي وجماعي،

 جماهير بين ويعمل المشاركة، في العير بحق تؤمن واضحة ومفاهيم مبادئ من ينطلق اإلعالم فان ول لك والتوجهات،

 العلمي التقدم نتاج هي إعالمية ئلوسا ويستخدم معها، الديمقراطي تفاعل  خالن من توجهاتها في التأثير يحاون محددة

 .العصر ه ا في والتكنولوجي
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 :اإلعالم وسائل وظائت

 كقي ،هاونشقر  هقاتحليلو ، هقاحفظو  الفقرد يحتاجهقا التي والصور المعلومات جمع في تتمثل اإلخبار عملية: اإلخبار -1

 .الحياتية الشؤون مختلت في يجري ما يفهم

 السياسققية للدعايققة المخصصققة اإلعققالم كوسققائل محققددة، قضققايا حققون ادواإلرشقق النصققح تقققدم: والتوجيقق  اإلرشققاد -2

 .العام الرأي وتعب ة

 .الجمهور إلمتاي المسلية والمعلومة المادة تقديم: والترفي  التسلية -3

 .الموجهة التعليمية البرامج تحدث  ال ي التأثير خالن من: والتربية التعليم -4

 .الطوارئ حاالت في اإلعالن الطقل، أخبار: العامة الخدمات -5

 .اإلعالنية الخدمات: التسويق -6

 األفقققراد كقققون واألسقققرة، والجامعقققة كالمدرسقققة المؤسسقققات مقققع جنققق  إلقققى جنبقققا  فهقققي تققققت : االجتماعيقققة التنشققق ة -7

 للتنشقق ة ر ققيدا   تشققكل المجتمققع بقضققايا الملتامققة اإلعققالم ووسققائل كبيققر، بشققكل اإلعققالم وسققائل لتققأثير يتعرضققون

 .االجتماعية

 .الثقافية البرامج خالن من :التثقيت -8

 .اآلخر والرأي للرأي النقاشات فتح خالن من: التعبير وحرية الديمقراطية تعايا -9

 .الجمهور تهم معينة قضية حون الوعي نشر من خالن :التوعية -10

 .التنمية عملية من يتجاأ ال جاي اإلعالم وسائل: التنمية -11

 المكتوبة الصحافة
 

 الصقحفية، لقصقةوا المركق ، لخبقروا الخبقر، تتضقمن والتقي الصقحفية، باألجنا  المطبوعة حافةالص في الكتابة أنواي فر  عتُ 

 فنققون مققن وغيرهققا ،التجققاري إلعققالنوا إلعققالن،وا الصققحفي، لبيققانوا لمقابلققة،وا الصققحفي، لتحقيقققوا لمقققان،وا لريبورتققاج،وا

 . أخر  عنا ر في وتختلت ،عدة بعنا ر بينها فيما ركوتشت وفنا ، لونا   عشرين عن تقل ال التي ها،وأشكال الصحافية الكتابة

 نفيق ها،بت أو األحكقام ب  قدار سقواي اإلعقدام عقوبقة مقن موقفهقا توضقح التقي البيانقات من العديد تر  دقد أ الهي ة أن وبما

 تققت التقي الجهقة نظقر وجهقة يتضقمن والق ي ،(Press Release) الصقحفي بالبيقان التعريقت بمكقان األهميقة مقن وجدت فقد

 نطققاق علققى إعالميققا   إثارتهققا بهققدف واحققدة قضققية علققى ركققافهققو ي ،.... ارةأو و  نققك،أو ب ركة،أو شقق ؤسسققة،كم ،هققاورأي خلفقق 

 بعقض الصقحفي البيقان تضقمنوي وغيرها، والدينية والقومية الوطنية المناسبات مثل عدة،أبعاد  ذات القضية كانت وإن واسع

 مقدفوي كق عالن نشريُ  كأن خلف ، تقت التي الجهة رغبة وفق البيان مع التحرير إدارة وتتعامل المعنية، القضية حون الحقائق

 .مناسبا   ذلك دجِ وُ  إذا خبر إلى تحويل  يتم وأحيانا   األجر،
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 االسقتهالن لمقدمقة،فا .العنقوان إلقى باإلضقافة ،والخاتمقة ،لجسقموا المقدمقة،:  مقن مقن حيقد البنيقة يتكقون الصقحفي لبيانوا

(Lead)، أسقطر، عقدة تتجقاو  ال قصقيرة كقونوت ،(لمقاذا) عقن مختصر بشكل تجي  عن ، أولية وفكرة ،للموضوي تمهيدي ه 

 الطريققق مهققدت كونهققا فققي تكمققن أهميتهققا أن غيققر ،(ألكثققر أهميققةا المعلومققة المقدمققة تحمققل ال) المعتققدن الهققرم  ققياغة وفققق

 .النص خاتمة في تأتي التي أهمية األكثر للمعلومة

 بالقضققية الخا ققة والمعلومققات الحقققائقَ بققدور   يتضققمن القق ي الصققحفي، البيققان لجسققم الفعليققة البدايققة هققي مقدمققةال ونهايققة

 مقن أهميقة أكثقر معلومقات يحمقل والجسم سليمة، قوية وبلعة مكثفة واضحة، فقرات ضمن عرضها يفضل والتي المطروحة،

 أهميقة األكثقر المعلومقة بقدورها تتضقمن التقي الخاتمة إلى الطريق يفتح الصحفي البيان وجسم المقدمة، في وردت التي تلك

 حيقد مقن الصحفي النص قمة تحتل والخاتمة الصحفي، البيان خلت تقت التي الجهة تريد( ماذا) سؤان على تجي  كونها

 أو ،دعقوة أو إعقالن،أو  نققاط، شقكل علقى تقأتي ققد واضقحة، قصيرة فقرات في تأتي أن يج  والتي أهمية األكثر المعلومة

 .نداي
 

 : واإللكترونية ،والمسموعة ،المرئية الصحافة

 يتعلقق فيمقا سقواي اإلعالميقة، للحمقالت تنفي ها خالن كبيرة أهمية الوسيلتين هاتين الهي ة أولت وقد والم ياي، التلفا  وهي

 باألشقخان الخا قة بالتوالمققا الحواريقة كالحلققات مباشقرة، الهقواي علقى تبد التي أو منها المسجلة المتلفاة، بالحلقات

 سققواي اإللكترونيققة بالصققحافة كبيققرا   اهتمامققا   تققولي الهي ققة إن ثققم. التوعويققة اإلعالنققات علققى عققالوة واالختصققان، العالقققة ذوي

 الهي قة بوابقة عبقر أو والدوليقة، والعربيقة المحليقة اإللكترونيقة اإلعقالم وسقائل لمختلت تهاوتعطي وأخبارها نشاطاتها تعميم عبر

 . ترونيةاإللك

 
 اإلعالمية الحمالت

 وحشد معينة، قضية دعم إلى الهادفة اإلعالمية النشاطات مجموعة في اإلعالمية الحملة تتمثل: اإلعالمية الحملة مفهوم

 خدمة أجل من وإقناع  وتثقيف  العام الرأي على التأثير أدوات إحد  تمثل ب لك وهي لها، والتأييد الدعم من حجم أكبر

 .ما قضية

 ،(stakeholders) و بهقاالققرار  و قناي الجمهقور وعقي يقادةو   مقا، قضقية حقون المعلومقات تقوفير: اإلعالميقة الحمقالت دفه
 .منها ينوالمستهدفَ  للقضية والتأييد الدعم وحشد

 
 :اإلعالمية الحملة تنفي  خطوات

 .التحضير مرحلة -1

 .التنفي  مرحلة -2

 
 :اآلتي مراعاة علينا الحملة في البدي قبل ولكن
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 .لجمهورإلى ا إيصال  المنوي( الهدف) الرسالة تحديد -1
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 .واحتياجاتها اإلعالم وسائل عمل بطبيعة المسبقة المعرفة -2

 .والتقييمية العملية التحضيرية، الحملة لمراحل المناس  التوقيت اختيار -3

 .أفعالها ردود واستقراي تجاوبها إمكانية إلى والتعرف المستهدفة الف ة دراسة -4

 ومؤسسقققات   و ارات  ، و المققدني المجتمققع ؤسسققاتن ممقق ، البدايققة فقققيالشققركاي  تحديققد: تتطلقق  تحضققيرال مرحلققة 

 يممثلققو ،ينياسققيوس األهققم، العنصققر وهققي أنواعهققا بمختلققت اإلعققالم سققائلو و  ، ذاتقق المجققان فققي تعمققل حكوميققة
 خصقياتوش لحملقة،ا إنجقاح فقي يمثلونهقا التقي المؤسسقات مقن االسقتفادة بهقدف نيلممقولوا والفصائل، األحااب

 األشقخان معرفقة مقن الضقروري إذ. إلقخ..يناقتصقادي مؤسسقات درايومق التشريعي، كأعضاي قرار، و نايِ  اعتبارية

قق أمققا. وتصققرفاتها مواقفهققا علققى للققرد وذلققك ،للحملققة المعارضققة والمؤسسققات والجهققات  المرحلققة مققن الثققاني قالشن

 :فيتطل  التحضيرية

 . حفية بيانات -1

 . حفية مؤتمرات -2

 .وملصقات منشورات -3

 .وتلفايونية إذاعية برامج -4

 . حفية مقاالت -5

 محقددة   معلومقات  : متضمنا   القرار، و ناي والمهتمين ،اإلعالم وسائل يوممثل الصحافيين على يو ي إعالمي ملت -6

 والفقاكل هواتقتال وأرققام ،العنقوان مقع الحملقة علقى القائمقة الجهقة أو بالمؤسسقة تعريقتو الحملقة، أهداف حون

 رققاموأ ققائق،وح ققاالت،وم ثقائق،و و . (Contact person) مقا يسقمى بقق إلقى باإلضقافة ،(E-mail) لبريقد اإللكترونقياو 

 عليهققا اإلجابققة تققتم متوقعققة أسقق لة علققى المشققتملة ،(FAQ) الققق ائمققةوق ،هاوتققدعيم الحملققة رسققالة تقويققة شققأنها مققن

 .مختصر بشكل

 الصققحفية، البيانققات عبققر المسققتجدات متابعققة إضققافة إلققى ذكققر ، سققبق مققا تنفيقق  فققي االسققتمرار يجقق  الحملققة تنفيقق  خققالن

 وعققدة الحملققة طبيعققة حسقق ) الممكققن ومققن الصققحفية، المقققابالت جققرايوإ اإلعققالم، وسققائل مختلققت فققي اإلخباريققة لتعطيققةوا

 .بالحملة خا ة إلكترونية  فحة إنشاي ،(أخر  عوامل

 :هي ي تنفي  الحملةأثنا إليها التنب  يج  التي الهامة القضايا ومن

 .الحملة رسالة تحديد -1

 .(Language) الق وك لك (Discourse) الخطاب لعة تحديد -2

 .(Logo & Slogan) والنص الشعار اعتماد -3

 .المد  وطويلة المد  قصيرة لثانوية،وا الرئيسة، األهداف تحديد -4

 والمختصقين الخبقراي استشقارة علقى عقالوة ،الحملة مراحل من مرحلة لكل والتقييم النجاح، قيا  مؤشرات وضع -5

 .اإلعالم في
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 :وإرشادات ألفضل الممارسات التدريبية نصائح 
 

 

 أفضل الممارسات التدريبية في موضوي مناهضة عقوبة اإلعدام
 

 للمعرفة المشاركين إكساب يضمن بما ،ناعوالف النشط التعلم وطرق بالمشاركة التعلم منهجية على الجاي ه ا يركا

 عقوبة مناهضة في ايجابية اتجاهات وخلق رسالت  تو يل في الناجح المدرب إمكانياتوالتركيا على  ،الجديدة والمهارات

 .اإلعدام

 طرق مةيموا لضمان التدري  إجراي عند مراعاتها ينبعي التي اإلرشادات من جملة على الجاي ه ا احتواي جان  إلي

، ك لك إبرا  بعض المواقت الصعبة التي يتعرض لها المدرب لتدري ا وأهداف فةالمستهدَ  الف ة احتياجات مع التدري 
 .خالن التدري  في مواضيع تخص عقوبة اإلعدام

 

 (:  وبعد ، اللوخ ،التدري  قبل) الثالث مراحل  في التدري  تنظيم عملية هنا نستعرض
 

 للمدرب إرشادات
 

 :تيةاآل اداتاإلرش مراعاة المدرب على المطلوب بالشكل التدري  نجاح لضمان
 

 قبل التدريب :أواًل
 

   . أهداف وتحديد ،التدري  برنامج إعداد .1

 .المستهدفة ةالف  خصائص مراعاة .2

بنهج  تلتام يةتدريب تقنيات واختيار ،للتدري  المخصص الوقت وفق ومتكامل متسلسل تدريبي  محتو  تحديد .3
 . ناعوالف النشط التعلم وطرق الكبار تعلم ومنهجية التشاركي التدري 

 .للتدري  مالئم مكان اختيار .4
 .قبل الوقت المحدد للدورة التدريبية التدري  إلنجاح الال مة واللوجستية الفنية التحضيرات كافة نجا إ .5
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 :التدريب خالل :ثانيًا
 

 : للتدري  مدخل  .أ

 لتدري وقت ا تنظيم كيفية حون يه األس لة ه   بعض األس لة، من العديد وبأذهانهم التدريبية الدورة المشاركون يبدأ

 من والقلق المدربون، هم منو  .األنشطة والتمارين ويون ،الدورة رنامجوب ،االستراحة تراتوف جلسة، كل ومدةت ، وإدار 

 . إلخ... بالنفل الثقة قدانوف بالوحدة، لشعوروا اآلخرين، معرفة عدم

 معها والتعامل ينالمتدرب قلق أسباب معرفةو  مباشر، بشكل هامع التعاملللمدرب  مكنفي واإلجرائية العملية األمورأما 

  .ة من المدربيوالكفا ،بالنفل والمهنية العالية الثقة من الكثير يتطل  المناس  بالشكل
 

 : التالية بالخطوات البدي نقترح تنفي   في لبديلو  ،لبرنامجل تقديم مجرد من أكثر يعنبر البدي بالتدري : التدري ب البدي -
 

 ويمكن ،والمدرب نيالمتدرب بين الحواجا كسر يتم بحيد نشطة بطرق العملية تتم يج  أن :التعارف عملية .1

 ." و فات أسماي" تمرين ونقترح بشكل عملي ،عدة تمارين لتنفي  التعارف استخدام

 بحرف دأتب أن على لدية محببة  فة وتحديد ، تومهن اسم  كتابة شخص كل من المدرب بطل  التمرين يبدأ -

 . التي لدي  بطاقةال على ذلك يدونو  ،األون سمةا

 و فت  ومهنت  اسم  وبصوت مرتفع متدرب كل ي كر ثم  ،كتف على البطاقة لصق متدرب كل من طل ي ثم -

  .المحببة
 

 :التدريجي االتفاق طريقة باستخدامتتم  :عن الدورة المشاركين توقعات ر د .2

 .التدري  نع توقعات ثالث همأ تحديد متدرب كل من المدرب يطل  -
 .توقعات ثالثة على االتفاق متجاورين اثنين كل من يطل  دقائق خمل بعد  -

 بطاقة على وكتابتها أخر  توقعات ثالث على االتفاق متقابلين أو متجاورين مشاركين ةأربع كل من الطل  يتبعها  -

 .ورقية

 .الدورة عن توقعاتها عرضب ،مجموعة كل من الطل  يليها -

 توقعاتهم كانت إن لسؤالهم ،التدري  من األخير اليوم نهاية حتى بالبطاقات المدرب يحتفظ يج  أن  -

 . ال أم محلها في وتخوفاتهم

  :ت وخط التدري  برنامج تو يع .3

 . ومحتويات التدري  وأهداف الدورة أهميةويركا على  ،برنامج الدورة المدرب يعرض -
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 :سلوك خالن الدورةأو قواعد ال العمل قواعد تحديد .4

: مثل من خالن النقاش واالتفاق الجماعي التدريبية الدورة خالن العمل قواعد بتحديد والمتدربون المدرب يقوم

تحديد طريقة التعامل خالن التدري  مع  القاعة، داخل التدخينتحديد الموقت من  جلسة، لكل االستراحة أوقات
 .لخإ ...اآلخرين نظر وجهات اماحتر  بالوقت، االلتاام النقالة، الهواتت

 

 . اإليضاح وسائل أو العرض أجهاة وتوافر التدري  عروض جاهاية لضمان والتحضير االستعداد .5
 

 التدريب  خالل. ب
 

 علي  الناجح فالمدرب ،يالتدريب  محتو ووفق ال، مسبقا  ة المحدد التدريبية الخطة وفق التدري  تنفي  في المدرب يشري

 : يما يأت يراعيَ  نأ
 

 لكي التدري  خالن النشطة المتدربين مشاركة على تعتمد التي :التشاركي التدري  منهجيةاالعتماد على  .1

 جموعاتم ال هني، العصت :منها طرق عدة وتشمل من خالن العمل، والمهارات المعارف نو المتدرب يكتس 
 المنظمة والمداخالت حالة، دراسات ،والنقاش الحوار ،األدوار تمثيل ،األدوار لع  الخبراي،مجموعات  ،العمل

 . المدرب قبل من
 

 الوقت بحدود نظرهم وجهات ب بداي لهم والسماح ،نفور أو ملل دون متفاعلين وإبقائهم المتدربين مشاركة تفعيل .2

 .ب  المسموح

 فاتاالختال وإدارة ،المختلفة النظر وجهاتو  الوقت احترام يضمن وبما ،بفاعلية التدريبية الجلسات إدارة .3

 . بدبلوماسية

  .في بداية الدورة عليها االتفاق تم التي العمل قواعد احترام .4

 القصص وسرد الملموسة األمثلة استخدام للمدرب ويمكن ،الجسد لعة استخدام وحسن التدري  عروض فاعلية .5

 . المتدربين واقع من المقربة

 .بين المشاركين لفرديةا الفروق ومراعاة المتنوعة المشاركين أنماط مع الجيد التعامل .6

 التي اإلشكاليات بعض حدوث من بد ال المدرب، خبرة كانت فمهما المهارة في حل اإلشكاليات التي تحدث، .7

 عدم من نوي المشاركين يعتري  قد اللحظات بعض في ن إ إذ لها، مخطط هو ماوفق  تسير ال الدورة تجعل

 . كل  ذلكة لمعالج مناسبةال قالطر  راختيا يج  ل ا ؟ الملل أو ،مثال   القاعة من الرضا
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 التدريب انتهاء  :ثالثًا
 

 الدورة إنهاي يتم لم إذاو التدري ، إلنهاي فر ة تعطي فهي التدريبية الجلسات أهم من تعد الختامية التدري  جلسة

 .يكتمل لم  التدري كأن  و  مريح غير ب حسا  الدورة سيعادرون المتدربين ف ن المناس  بالشكل التدريبية
 :األشكان ه   من أكثر أو ا  واحد يأخ  قد التدري  إنهاي

 دورهمو  ،الدورة خالن عرض  تم ما مراجعة من نيالمتدرب يمك ن نشاط في المدرب يفكر أن ينبعي: ختامي نشاط .1

 . التدريبية الدورة خالن تعلموها التي والمهارات المعارف تطبيق في

 .ةيالتدريب الدورة تقييم .2
 

 فعل ردودك لك تقييم  ،درجة التعلم واكتساب المعارف والمهارات الجديدة تقييم هو الدورة تقييم من هدفال -

 .مستقبال   األداي وتحسين التي حدثت األخطاي لمعالجة هام أمر وهو. التدريبية الدورة تجا  المشاركين
 

 .المشاركين توقعاتثم يتم ربطها ب ،أهداف الدورة بشكل رئيل على بناي الدورة تقييم يتم -

  .تقييمال نموذج استمارة خالن من المكتوب التقييم طرق باستخدام التدريبية الدورة تقييم يتم أن نقترح -

 ،محددة دقائق حدود وفي ،يرغ  لمن المدرب يسمح حيد :الشفهي التقييم طريقةيمكن أحيانا  استخدام و  -
ة من عدم موضوعية التقييم الشفهي بسب  خوف محاذير ه   الطريق، كافة الجوان  من التدري  بتقييم

 .المشاركين من اإلفصاح الحقيقي عن مواقفهم
 .المتدربين على المشاركة شهادات وتو يع الدورة اختتام .3

 .للتدري  المنظمة للجهات وتقديم  الدورة عن ختامي تقرير وإعداد التقييم نتائج تفريغ .4
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 :ناجحال المدرب  فات
 

والتيسير والمساندة وتقديم المعلومات  إدارة التدريب،الدور األساسي للمدرب في يتمثل 
 :يجبولتحقيق ذلك  ،الالزمة

 .مسبق بشكل ةالتدريبي للدورة جيدا   ريحض  أن  -

 .المشاركون يحتاجها يتوقع أن التي المعلومات أن يمتلك كافة -

 .خإل ...والبصرية السمعية المعينات استخدام على ا  قادر أن يكون  -
 . وبمهنيت وبقدرات  بنفس  يثقأن  -
 .بفاعلية المرح استخدام جيدأن ي -

 .اللفظي وغير اللفظي التوا ل مهارات يتقنأن  -

 .التدري  عملية في بفاعلية المشاركة على المشاركين يشجعأن  -

 .وحاجاتهم المشاركين إمكانيات يتفهمأن  -

 .ةوقراطيأوت أو استبداد دون ديمقراطي بشكل القيادة يمار أن  -

 ....(أدوار لع  - تمارين - حالة دراسة) . المشاركين مساهمات على ويعتمد التدري  أسالي  ينويأن  -

 .بها ويعمل المشاركين من (Feedback) الرجعية التع ية إلى يستمعأن  -

 . دون تسي  لكن بمرونة يتعاملأن  -
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 :اإلعدامخالن التدري  في مناهضة عقوبة  المدرب مواقت  عبة يتعرض لها

 
 العقوبة إلعاي هل: أمثلة من التدري  ثنايأ المشاركين قبل من والحساسة الصعبة األس لة بعض إلى المدرب يتعرض قد

 مؤسسات موقت هو ال ي يجعل األجنبي التمويل وهل اإلسالمي؟ الدين وبال ات ،السماوية األديان في ما مع يتعارض

  ؟ اإلعدام عقوبةل ضمناه والفلسطينية العربية اإلنسان حقوق
 االختالف وتقبل ،للحوار مجان وإتاحة المواقت ه   مثل في بدبلوماسية والتعامل بالهدوي بالتحلي المدرب ننصح هنا 

 منطقي إطار في يقدمها أن علي    على األس لة،ردودعند و  للمعلومات المدرب تقديم وعند ،شاركينالم قبل من الرأي في

 . ريوالتعي للتفكير الفر ة تعطيهم وال النا ، تعير ال القطعية المواقت كون قطعي، غير
 :يتعرض لها المدرب خالن التدري  في مناهضة عقوبة اإلعدام قد من المواقت الصعبة التي النماذج بعض  إليكمو 
 

 : الموقت األون
 
 ُكِتَ  عليكم " و ،[179:لبقرةا] "َوَلُكْم ِفي اْلِقَصاِن َحَياةٌ " :، مثلربط عقوبة اإلعدام بالنصون القرآنية

َلى  .[178:البقرة]"اْلِقَصاُن ِفي اْلَقتقْ

  بضرورة األخ   يواالقتنا ".الثأر " الربط بين ضرورة عقوبة اإلعدام للتقليل من حاالت االنتقام الشخصي أو العائلي
  ".ولو بعد حين القاتل بالقتل ابشرو " والحديد النبوي القصان العادن باعتبار  .بالثأر

 
 : ثانيالموقت ال

 
  حمل شعار إلعاي عقوبة اإلعدام أجندة غربية  حيد يعتبرون، "الممولين وأجندتهم" مواقت المشاركين السلبية من

 . ن على المؤسسات الوطنيةو يفرضها الممول

  بق ا  الت تطمكدولة عظمى وحاملة راية حقوق اإلنسان " أمريكا " يتم دعم الموقت السلبي من الممولين، بأن
 .وترفض التوقيع على االتفاقات التي تدعو إللعاي العقوبة، عقوبة اإلعدام 

 من الدون العظمى التي تمار  عقوبة اإلعدام كأمريكا والصين ا  سلبي ا  موقف نن، ال يتخ و و الممول. 

 وال يتم  ،بةن من دون العالم الثالد والدون اإلسالمية أن تلعي العقو و لماذا يطل  الممول :نو ن المشاركيتساقد ي
 الطل  من الدون األخر ؟
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 : الموقت الثالد

 
  واإلعدام فقط ،هي اإلعدام ،الجميع بأن عقوبة الخيانة العظمى لد اإل رار بشكل كبير. 

  اإلعدام خارج نطاق القانون لجريمة الخيانة هو إعدام شرعي، أي ليل بالضرورة توجي  التهمة وإعطاي المتهم حق
 .الدفاي عن نفس 

 
 

 : الموقت الرابع
 

  فيها ن الحاالت التي تم تنفي  عقوبة اإلعدام إرضى المشاركين العالي عن نسبة تنفي  العقوبة في فلسطين، حيد
 .2006 العام يصادق على العقوبة من  لمفقط، وأن الرئيل  ا  حكم( 14) هي حاالت قليلة 

  لرفع شعار إلعاي عقوبة اإلعدام" السابقةلألسباب " اقتناي المشاركين بأن  ال يوجد ضرورة في فلسطين. 

 
 

 : الموقت الخامل
 

 اقتناي المشاركين بوجود تعارض في النصون القانونية السارية في فلسطين التي تنص على تنفي  عقوبة اإلعدام. 
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  -:المراجع

 

 المستقلة الهي ة ادعيل، معن ،"الفلسطيني القانوني النظام في اإلعدام لعقوبة قانونية مراجعة" بعنوان قانوني تقرير -1

 . 2010 اإلنسان، لحقوق

 المستقلة الهي ة ، 73رقم خا ة تقارير سلسلة ،ةعالون ياسر ،"القانون إطار خارج إعدام" بعنوان خان تقرير -2

 . 2010 اإلنسان، لحقوق

 .2010، اإلنسان لحقوق المستقلة الهي ة ،38 العدد الفصلية، مجلةال -3

 إلعاي ىعل العمل بهدف والسياسية المدنية بالحقوق الخان الدولي بالعهد الملحق لثانيا االختياري البروتوكون -4

 .اإلعدام عقوبة

 .اإلنسان لحقوق الدولية المواثيق من عدد في باإلعدام الحكم جوا  عدم أو الحياة في الحق -5

 قانون) الفلسطينية طنيةالو  السلطة أراضي في المطبقة التشريعات في اإلعدام بعقوبة عليها المعاق  الجرائم -6

 التحرير لمنظمة الثوري العقوبات وقانون ،1936 لعام الفلسطيني العقوبات وقانون ،1960 لعام األردني العقوبات

 (.1979 لعام الفلسطينية
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 -:المالحق

 
 :األون الملحق

 .اإلعدام عقوبة إلعاي ىعل العمل بهدف والسياسية يةالمدن بالحقوق الخان الدولي بالعهد الملحق الثاني االختياري البروتوكون
 

 ،1989 ديسقمبر /األون كقانون 15 فقي المقؤرخ 44/128 المتحقدة لألمقم العامقة الجمعيقة قرار بموج  واالنضمام والتصديق للتوقيع وعرض اعتمد
 .8 المادة ألحكام وفقا ،1991 يوليو /تمو  11 في: النفاذ حيا دخل

 اإلنسقان، لحققوق التقدريجي والتطقوير اإلنسقانية الكرامقة تعايقا في يسهم اإلعدام عقوبة إلعاي بأن تؤمن إذ البرتوكون، ه ا في األطراف الدون إن

 الخقان القدولي العهقد مقن 6 والمقادة ،1948 ديسمبر /األون كانون 10 في المعتمد اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن من 3 المادة إلي تشير وإذ

 المدنيقة بقالحقوق الخقان القدولي العهقد مقن 6 المقادة أن تالحقظ وإذ ،1966 ديسقمبر /األون كانون 16 في المعتمد السياسيةو  المدنية بالحقوق

 التقدابير جميقع اعتبقار ينبعقي بأنق  منهقا واقتناعقا  . مستصقوب أمقر اإللعقاي هق ا بقأن بشقدة تقوحي بعبقارات ،اإلعقدام عقوبة إلعاي ىإل تشير والسياسية

 دوليققا   التاامقا   البرتوكققون هق ا بموجق  عاتقهققا ىعلق تأخق  أن فققي منهقا ورغبقة الحيققاة، فقي بققالحق التمتقع فقي تقققدما   اإلعقدام عقوبقة عققايإل إلقى الراميقة

 :يلي ما على اتفقت اإلعدام، عقوبة ب لعاي

 1 المادة

 .البروتوكون ه ا في طرف لدولة القضائية للوالية خاضع شخص أي يعدم ال .1

 .القضائية واليتها نطاق داخل اإلعدام عقوبة إللعاي الال مة التدابير جميع طرف دولة كل تتخ . 2

 2 المادة

 تطبيققق علقى ويققنص إليق ، االنضققمام أو عليق  التصقديق عنققد أعلقن قققد يكقون لققتحفظ بالنسقبة إال البروتوكقون هقق ا علقى تحفققظ بقأي يسقمح ال .1

 .الحرب وقت في وترتك  عسكرية طبيعة ذات تكون رةالخطو  بالعة جريمة في إلدانة طبقا الحرب وقت في اإلعدام عقوبة

 إليقق ، االنضققمام أو البروتوكققون ىعلقق التصققديق عنققد المتحققدة، لألمققم العققام األمققين إلققي الققتحفظ، هقق ا مثققل تعلققن التققي الطققرف، الدولققة ترسققل .2

 .الحرب  من في تطبق التي الوطنية تشريعاتها من الصلة ذات األحكام

 ىعلقق منطبقققة تكقون حققرب حالققة أي نهايقة أو ببدايققة المتحققدة لألمقم العققام األمققين ب خطقار الققتحفظ هقق ا مثقل لققنتع التققي الطقرف الدولققة ومتقق .3
 .أراضيها
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 3 المادة

 معلومقات العهقد، مقن 40 للمقادة وفقا اإلنسان، بحقوق المعنية اللجنة إلي تقدمها التي التقارير بتضمين البروتوكون ه ا في األطراف الدون تقوم

 .البروتوكون ه ا إلنفاذ اتخ تها التي بيرالتدا عن

 4 المادة

 اسقتالم فقي اإلنسقان بحققوق المعنيقة اللجنقة اختصقان يمتقد ،41 المقادة بموجق  إعالنا قدمت قد تكون التي العهد في األطراف للدون بالنسبة

 الطقرف الدولقة تصقدر لقم مقا البروتوكون ه ا أحكام لليشم بالتااماتها، تفي ال أخري طرفا دولة أن طرف دولة تدعي عندما فيها، والنظر الرسائل

 .إلي  االنضمام أو البروتوكونعلى  التصديق عند العكل يفيد بيانا المعنية

 5 المادة

 كققققانون 16 فققققي المعتمققققد والسياسققققية المدنيققققة بققققالحقوق الخققققان الققققدولي للعهققققد األون االختيققققاري البروتوكققققون فققققي األطققققراف للققققدون بالنسققققبة

 والنظقر القضقائية لواليتهقا خاضقعين أفقراد مقن القواردة الرسقائل اسقتالم فقي اإلنسقان بحققوق المعنيقة اللجنقة اختصقان يمتقد ،1966 ديسمبر/األون

 .إلي  االنضمام أو البروتوكون على التصديق عند العكل يفيد بيانا المعنية الطرف الدولة تصدر لم ما البروتوكون ه ا أحكام ليشمل فيها،

 6 المادة

 .للعهد إضافية كأحكام البروتوكون ه ا أحكام تنطبق .1
 

 مقن 1 المقادة مقن 1 الفققرة فقي المضقمون الحقق ينقتقص ال البروتوكقون، هق ا مقن 2 المقادة بموجق  تحفقظ إعقالن ب مكانيقة المسقا  دون. 2

 .العهد من 4 المادة بموج  البروتوكون ه ا

 7 المادة

 .العهدعلى  دولة من الدون الموقعة أي ه ا البروتوكون مفتوح أمامعلى  التوقيع باب. 1
وتودي  كوك التصديق لدي األمين العام لألمم . العهد أو انضمت إلي على  دولة تكون قد  دقتأي  ه ا البروتوكونعلى  تصدق. 2

 .المتحدة
 .العهد أو انضمت إلي على  دولة تكون قد  دقتأي  يفتح باب االنضمام إلي ه ا البروتوكون أمام. 3
 .األمين العام لألمم المتحدة  نفاذ االنضمام ب يداي  ك االنضمام لد يبدأ. 4
ه ا البروتوكون أو انضمت إلي ، عن إيداي كل  ك من  كوك على  يقوم األمين العام لألمم المتحدة ب بالغ جميع الدون التي وقعت. 5

 .التصديق أو االنضمام
 8 المادة

 .المتحدة لألمم العام األمين  لد العاشر االنضمام أو التصديق  ك إيداي تاريخ من أشهر ةثالث مضي بعد البروتوكون ه ا نفاذ يبدأ. 1

 من أشهر ثالثة مضي بعد العاشر، االنضمام أو التصديق  ك إيداي بعد إلي  تنضم أو علي  تصدق دولة لكل بالنسبة البرتوكون ه ا نفاذ يبدأ. 2

 .هاب الخان االنضمام أو التصديق  ك إيداي تاريخ
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 9 المادة

 .استثنايات أو قيودأي  دون االتحادية الدون أجااي جميع على البروتوكون ه ا أحكام تنطبق

 10 المادة

 :آلتيةا بالتفا يل العهد من 48 المادة من 1 الفقرة في إليها المشار الدون جميع ب بالغ المتحدة لألمم العام األمين يقوم

 .البروتوكون ه ا من 2 المادة بموج  الصادرة واإلخطارات والرسائل التحفظات( أ)
 .البروتوكون ه ا من 5 المادة أو 4 المادة بموج  الصادرة البيانات( ب)
 .البروتوكون ه ا من 7 المادة بموج  نضماماتواال والتصديقات التوقيعات( ج)
 .من  8 المادة بموج  البروتوكون ه ا نفاذ بدي تاريخ( د)

 11 المادة

 محفوظات في الحجية في ،والفرنسية ،والعربية ،والصينية ،والروسية ،واإلنكلياية ،سبانيةاإل نصو   تتساو  ال ي البروتوكون، ه ا يودي. 1

 .المتحدة األمم

 .العهد من 48 المادة في إليها المشار الدون جميع ىإل البروتوكون ه ا من موثقة نسخ ب رسان العام األمين يقوم. 2
_______________________ 

 .64 ن ،A.94.XIV-Vol.1 ,Part 1 المبيع رقم ،1993 نيويورك، المتحدة، األمم األون، المجلد دولية،  كوك مجموعة: اإلنسان حقوق* 
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 :الثاني الملحق

 اإلنسان لحقوق الدولية المواثيق من عدد في باإلعدام المتعلقة الدولية القانونية األحكام وبعض الحياة في الحق
 
(1) 

 اإلنسان لحقوق العالمي عالناإل

  العامة الجمعية قرار بموج  المأل على ونشر اعتمد

  1948 ديسمبر /األون كانون 10 في المؤرخ( 3 -د) ألت 217 المتحدة لألمم

 3 المادة

 .شخص  على األمان وفى والحرية الحياة في حق فرد لكل
 

(2) 

 والسياسية المدنية بالحقوق الخان الدولي العهد

 العامة الجمعية قرار بموج  واالنضمام والتصديق للتوقيع وعرض مداعت

 1966ديسمبر /كانون 16 في المؤرخ( 21-د) ألت 2200 المتحدة لألمم

  49 المادة ألحكام وفقا ،1976 مار  /آذار 23: النفاذ بدي تاريخ
 

 6 المادة

 .تعسفا   حيات  من أحد حرمان يجو  وال. الحق ه ا ييحم أن القانون وعلى. إنسان لكل مال م حق الحياة في الحق. 1

  ارتكاب وقت الناف  للتشريع وفقا خطورة الجرائم أشد على جااي إال العقوبة به   حكمت أن اإلعدام، عقوبة تلغ لم التي البلدان في يجو  ال. 2
 بمقتضى إال العقوبة ه   تطبيق يجو  وال. عليها قبةوالمعا الجماعية اإلبادة جريمة منع والتفاقية العهد ه ا ألحكام المخالت وغير لجريمةا

 .مختصة محكمة عن  ادر نهائي حكم

 دولة ألي يجيا نص أي المادة ه   في ليل أن  بداهة المفهوم من يكون الجماعية، اإلبادة جرائم من جريمة الحياة من الحرمان يكون حين. 3

 الجماعية اإلبادة جريمة منع اتفاقية أحكام بمقتضى عليها مترتبا   يكون التاام أي من  ورةأي  على نفسها تعفى أن العهد ه ا في طرف

 .عليها والمعاقبة

 عقوبة إبدان أو الخان العفو أو العام العفو منح ويجو . العقوبة إبدان أو الخان العفو التما  حق باإلعدام علي  حكم شخص ألي. 4

 .الحاالت جميع في اإلعدام

 .بالحوامل العقوبة ه   تنفي  وال العمر، من عشرة الثامنة دون أشخان ارتكبها جرائم على اإلعدام قوبةبع الحكم يجو  ال. 5

 .العهد ه ا في طرف دولةأي  قبل من اإلعدام عقوبة إلعاي منع أو لتأخير ب  الت ري يجو  حكم أي المادة ه   في ليل. 6
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 (3) 

 الطفل حقوق اتفاقية

  العامة الجمعية قرار بموج  واالنضمام لتصديقوا للتوقيع وعرضت اعتمدت
 

 1989 نوفمبر /الثاني تشرين 20 في المؤرخ 44/25 المتحدة لألمم
 

  49 للمادة وفقا ،1990 سبتمبر /أيلون 2: النفاذ بدي تاريخ

 37 المادة

 :األطراف الدون تكفل

 السقجن أو اإلعقدام عقوبة تفرض وال. المهينة أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو المعاملة ضروب من لعير  أو للتع ي  طفل أي يعرض أال (أ) 

 .عنهم لإلفراج إمكانية وجود دون سنة عشرة ثماني عن أعمارهم تقل أشخان يرتكبها جرائم بسب  الحياة مدي
 

 يجقو  وال للققانون وفققا سقجن  أو تجقا  اح أو الطفقل اعتققان  يجقر  أن ويج . تعسفية أو قانونية غير بصورة حريت  من طفل أي يحرم أال (ب) 

 .مناسبة  منية فترة وألقصر أخير كملجأ إال ممارست 
 

. سقن  بلعقوا الق ين األشقخان احتياجقات تراعقى وبطريققة اإلنسان، في المتأ لة للكرامة واحترام ب نسانية حريت  من محروم طفل كل يعامل (ج) 

 البققاي فقي الحقق لق  ويكقون ذلقك، خقالف تقتضقي الطفقل مصقلحة أن يعتبقر لقم مقا بقالعين،ال عقن حريتق  من محروم طفل كل يفصل خان، وبوج 

 الحصقون فقي الحقق حريتق  مقن محقروم طفقل لكقل يكقون( د) االسقتثنائية، الظقروف في إال والايارات، المراسالت طريق عن أسرت  مع اتصان على

 سقلطة أو محكمقة أمقام الحريقة مقن حرمانق  شقرعية فقي الطعقن فقي الحقق عقن فضقال المناسقبة، المسقاعدة مقن وغيرهقا قانونيقة مسقاعدة على بسرعة

 .القبيل ه ا من إجراي أي في بسرعة البت يجر  أن وفى أخر ، ومحايدة مستقلة مختصة
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(4) 
  األحداث للمجرمين وخا ة اإلعدام، عقوبة

 1999/4 القرار

 نو والخمس يةالحاد الدورة -اإلنسان حقوق وحماية لتعايا الفرعية اللجنة
 

 القدولي العهقد مقن 6 المقادة مقن 2 الفققرة تجسد  كما عموما ، اإلعدام عقوبة إلعاي باتجا  التطور جديد من تؤكد إذ اإلنسان، حقوق وحماية لتعايا الفرعية اللجنة إن

 لحمايقة األوروبيقة لالتفاقيقة( 6) رققم والبروتوكقون اإلعقدام، وبقةعق إلعقاي إلقى والهقادف بق ، الملحقق الثقاني االختيقاري والبروتوكقون والسياسقية المدنية بالحقوق الخان

 إلقى تشقير وإذ اإلنسقان، لحققوق األمريكيقة باالتفاقيقة الملحقق اإلعقدام عقوبقة إلعقاي بروتوكقون من( 4) المادة من 3و 2 والفقرتان األساسية، والحريات اإلنسان حقوق

 التطققوير وفققي اإلنسققان كرامققة تعايققا فققي يسققاهم اإلعققدام عقوبققة إلعققاي بققأن اقتناعهققا عققن اللجنققة فيهمققا تعققرب اللقق ين 1999/61و 1998/8 اإلنسققان حقققوق لجنققة قققراري

 العرقيقة األقليقات أفقراد أن يبقدو وأنق  للعدالة الدولية بالمعايير تتقيد ال محاكمات بعد اإلعدام عقوبة تفرض ما كثيرا   بأن  علما   تحيط وإذ اإلنسان، لحقوق التدريجي

 أي مقن يعقاني شقخص علقى اإلعقدام عقوبقة تفقرض بقأال القائقل اإلنسان حقوق لجنة برأي ت كنر وإذ اإلعدام، لعقوبة متناسبة غير بصورة يخضعون اإلثنية أو قوميةال أو

 التقي الجقرائم عقدد تقييقد إلقى اإلعقدام بعقوبقة تحقتفظ التقي القدون لد  باالتجا  ترح  وإذ القبيل، ه ا من شخص أي يعدم أو العقلي االضطراب أشكان من شكل

 العقوبقة، هق   تنفيق  علقى اختياريقا   وقفقا   تطبق الجنائية، تشريعاتها في اإلعدام بعقوبة احتفاظها رغم كثيرة، بلدانا   بأن أيضا   ترح  وإذ باإلعدام، محتملة عقوبة تحمل

 القدولي العهقد مقن 6 المقادة مقن 5 الفققرة عليق  تقنص كمقا الجقرم، ارتكقاب توقق عشقرة الثامنقة سقن دون أشقخان علقى اإلعقدام عقوبقة فقرض حظقر أن ثانيقة تؤكد وإذ

 ورعايتقق ، الطفققل لحقققوق األفريقققي الميثققاق مققن 5 المققادة مققن( 3) والفقققرة الطفققل، حقققوق اتفاقيققة مققن 37 المققادة مققن( أ) والفقققرة والسياسققية المدنيققة بققالحقوق الخققان

 وإذ ،1949 أغسقطل/آب 12 فقي المؤرخقة جنيقت التفاقيقات اإلضقافي الثقاني البروتوكقون مقن 6 المقادة مقن( 4) الفققرةو  األون البروتوكقون مقن 77 المادة من 5 والفقرة

 بلقدان سقتة فقي وذلقك كلق  العقالم نطقاق علقى الجقرائم مرتكبقي مقن حقدثا   عشر بتسعة اإلعدام تنفي  1990 عام من  تم بأن  تفيد التي الموثقة بالمعلومات علما   تحيط

. المتحقدة الواليات في إعدامات عشرة منها واليمن، ،األمريكية المتحدة والواليات ،السعودية العربية والمملكة ،وباكستان ،ونيجيريا ،اإلسالمية إيران يةجمهور : هي

 :جرائم ارتكبوا أحداث في اإلعدام معروف هو حسبما المتحدة الواليات سو  تنف  لم ،1998 عام في وأن 

 بعقوبقة تحقتفظ التقي القدون جميقع تناشقد -2 الجقرمو ارتكقاب وققت عامقا   عشقر ثمانيقة عقن أعمقارهم تققل الق ين على اإلعدام عقوبة وتنفي  فرض تامة إدانة تدين -1

 بققةبعقو  تحققتفظ التققي الققدون جميققع تناشققد -3 الجققرمو ارتكققاب وقققت عامققا   عشققر ثمانيققة عققن أعمققارهم تقققل القق ين ألول ققك اإلعققدام عقوبققة ب لعققاي االلتققاام اإلعققدام

 إلققى منهققا الفققرار أو العسققكرية الخدمققة أداي رفققض يعققود عنققدما اإلعققدام عقوبققة تطبققق أال الخدمققة مققن الفققرار أو العسققكرية الخدمققة أداي لققرفض وخا ققة اإلعققدام

 علقى تعمقد، أن العقوبقة، هق   تنفيق  علقى اختياريقا   وقفقا   تطبقق وال اإلعقدام بعقوبقة تحقتفظ التقي الدون جميع تناشد -4 الخدمةو ه   أداي عن ضميري استنكاف

 وأن الحيقاة مقد  السجن إلى األقل على ،1999 ديسمبر/األون كانون 31 بتاريخ باإلعدام عليهم المحكوم على األحكام تخفيت إلى باأللفية، االحتفان سبيل

 السادسقة دورتهقا فقي 1999/61 الققرار علقى التأكيقد إعقادة اإلنسقان حققوق لجنة إلى تطل  -5 و2000 عام طوان اإلعدام عقوبة فرض على اختياري بوقت تلتام

 وققت بقين المنفق ة األحقداث إعقدام حقاالت عقدد عقن والخمسقين الثانيقة دورتهقا فقي الفرعيقة اللجنقة إلقى تقريقرا   يققدم أن العام األمين إلى تطل  -6 والخمسينو

 المسقألة هق   فقي النظقر موا قلة تققرر -7 نفسقهاو الفتقرة في المنف ة عموما   اإلعدام حاالت عدد وعن الفرعية للجنة المقبلة الدورة وبداية الحالي القرار اعتماد

 ..األعمان جدون من نفس  البند إطار في والخمسين الثانية دورتها في
2-  
3-  

 ،30 الجلسققة فققي اعتمققد صققويت،الت عققن أعضققاي 5 وامتنققاي أ ققوات، 5 مقابققل  ققوتا   14 بأغلبيققة السققري بققاالقتراي اعتمققد ،E/CN.4/2000/2 المتحققدة األمققم وثيقققة* 
 .1999 أغسطل /آب 24 في المؤرخة
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 (5) 
  تعسفا   أو موجاة ب جرايات أو القضاي خارج اإلعدام

 2000/31 القرار

  اإلنسان حقوق لجنة

 نو والخمس السادسة الدورة
 اإلنسان، حقوق لجنة إن
 

 العهد في الواردة الصلة ذات األحكام وإلى واألمان، والحرية الحياة في الحق للفرد يضمن ال ي اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن إلى تشير إذ

 القضاي خارج اإلعدام بحاالت المعنية الخا ة المقررة لوالية القانوني اإلطار اعتبارها في تضع والسياسية،وإذ المدنية بالحقوق الخان الدولي

 العامة الجمعية وقرار 1992 مار  /آذار 5 المؤرخ 1992/72 اللجنة قرار في الم كورة األحكام ذلك في بما ،تعسفا   أو موجاة ب جرايات أو

 أو القضاي خارج اإلعدام موضوي بشأن العامة الجمعية قرارات اعتبارها في تضع وإذ ،1992 ديسمبر /األون كانون 18 المؤرخ 47/136

 أن الخا ة المقررة إلى الجمعية في  طلبت ال ي ،1998 ديسمبر/األون كانون 9 المؤرخ 53/147 القرار وآخرها تعسفا ، أو موجاة ب جرايات

 ب جرايات أو القضاي خارج اإلعدام بحاالت يتعلق فيما أجمع العالم في الحالة عن مؤقتا   تقريرا   والخمسين الخامسة دورتها في إليها تقدم

 واالجتماعي االقتصادي المجلل قرار إلى تشير وإذ الظاهرة، ه   مكافحة أجل من فعالية أكثر إجرايات باتخاذ وتو ياتها تعسفا   أو موجاة

 المجلل قرار وإلى اإلعدام، عقوبة يواجهون ال ين حقوق حماية تكفل التي ب  المرفقة والضمانات 1984 مايو/أيار 25 المؤرخ 1984/50

 استعمان في والتعست اإلجرام بضحايا المتعلقة اسيةاألس العدن مبادئ إعالن إلى وك لك تنفي ها، بشأن 1989 مايو/أيار 24 المؤرخ 1989/64

 حاالت استمرار جاعها عميق يثير وإذ ،1985 نوفمبر/ الثاني تشرين 29 المؤرخ 40/34 قرارها في العامة الجمعية اعتمدت  ال ي السلطة،

 إنكار وهو العقاب، من اإلفالت ألن تأسى إذو  العالم، أنحاي جميع في واسع نطاق على تعسفا   أو موجاة ب جرايات أو القضاي خارج اإلعدام

 ب جرايات أو القضاي خارج اإلعدام حدوث الستمرار الرئيسي السب  كثيرة أحوان في  ان وما البلدان من عدد في سائدا    ان ما للعدالة،

 وإذ ،(A/CONF.183/9) الدولية الجنائية للمحكمة األساسي روما نظام العتماد التاريخي بالمعا  تسلم وإذ البلدان، تلك في تعسفا   أو موجاة

 الممارسة واست صان لمكافحة فعالة إجرايات اتخاذ إلى بالحاجة منها واقتناعا   األساسي، روما نظام وق ع قد الدون من كبيرا عددا بأن ترح  

 :الحياة في األساسي للحق ارخا    انتهاكا   تمثل التي تعسفا   أو موجاة ب جرايات أو القضاي خارج اإلعدام في المتمثلة المقيتة

 -2 العالمو أنحاي شتى في تحدث تاان ال التي تعسفا ، أو موجاة ب جرايات أو القضاي خارج اإلعدام حاالت جميع أخر  مرة بقوة تدين -1

 لمكافحة فعالة اتإجراي واتخاذ تعسفا ، أو موجاة ب جرايات أو القضاي خارج اإلعدام لممارسة حد وضع بضمان الحكومات جميع تطال 

 في بما اإلنسان، حقوق انتهاكات الستمرار رئيسيا   سببا    ان ما العقاب من اإلفالت أن تالحظ -3 أشكالهاو بجميع الظاهرة ه   واست صان

 في ونايهة ةشامل تحقيقات ب جراي الحكومات جميع التاام على التأكيد تكرر -4 تعسفا و أو موجاة ب جرايات أو القضاي خارج اإلعدام ذلك

 للعدالة وتقديمهم عنها المسؤولين وتحديد تعسفا ، أو موجاة ب جرايات أو القضاي خارج اإلعدام حاالت من فيها المشتب  الحاالت جميع

 الخا ة المقررة بتقرير علما   تحيط -5 ه  و اإلعدام حاالت تكرار لمنع الال مة لتدابير جميع واتخاذ ألسرهم، أو للضحايا كاف تعويض ومنح

(E/CN.4/2000/3 وAdd.1-3)، أو القضاي خارج اإلعدام طريق عن الحياة في الحق انتهاك وحاالت جوان  بمختلت اهتمام من في  بما 

 الشأنو ه ا في المقدمة بالتو يات وك لك تعسفا ، أو موجاة ب جرايات
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 المقررة بها أفادت التي الشرف، أو العاطفي االنفعان باسم القتل حاالت من العالم أنحاي مختلت في الموجود الكبير العدد بقلق تالحظ -6

 كصحفيين، أو اإلنسان حقوق عن كمدافعين السلمية بأنشطتهم تتعلق ألسباب أو الجنسية ميولهم بسب  األشخان قتل وحاالت الخا ة،

 والسهر العدالة إلى ارتكابها عن المسؤولين ديمتق أجل من ه   القتل حاالت في واستفاضة بسرعة التحقيق إلى المعنية الحكومات وتدعو

 تلغ لم التي الدون جميع حكومات تدعو -7   بهاو يسمحوا أن أو ه   القتل حاالت عن الحكوميون الموظفون أو المسؤولون يتعاضى أال   على

 في خان بشكل ذلك في بما اإلنسان، قوقلح الدولية الصكوك في الصلة ذات األحكام في الواردة بالتااماتها التقيد إلى اإلعدام عقوبة

 قراري في المبينة والكفاالت الضمانات اعتبارها في تضع أن على والسياسية، المدنية بالحقوق الخان الدولي العهد من 14و 6 المادتين

 إ هاق لتالفي الممكنةو  الال مة التدابير كافة تتخ  أن على الحكومات تحد -8 و1989/64و 1984/50 واالجتماعي االقتصادي المجلل

 وأن المسلحة، المنا عات في أو العامة، والطوارئ والتوتر، واالضطرابات، والطائفي، الداخلي والعنت الجماهيري، التظاهر حاالت في األرواح

 القوة خداماست على المفروضة بالقيود يتعلق فيما وخا ة اإلنسان، حقوق مسائل في كامل بتدري  األمن وقوات الشرطة تاويد تكفل

 في إنسانية معاملة حريتهم من المحرومين األشخان جميع معاملة تكفل أن الحكومات جميع تناشد -9 مهامهمو مباشرة عند النارية واألسلحة

 تكون نوأ السجناي، لمعاملة الدنيا النموذجية القواعد مع متفقة االحتجا  أماكن في الظروف تكون وأن األ يلة، اإلنسان كرامة احترام ظل

 معاملة بشأن 1977 لعام بها الملحقين اإلضافيين والبروتوكولين 1949 أغسطل/آب 12 المؤرخة جنيت اتفاقيات مع االقتضاي، عند متفقة،

 إلى الخا ة المقررة دعت التي للحكومات تقديرها عن تعرب -10 الصلةو ذات الدولية الصكوك من وغيرها المسلحة، النااعات في السجناي

 إلى وتطل  التو يات، ه   بشأن المتخ ة باإلجرايات الخا ة المقررة إبالغ إلى وتدعوها بعناية، تو ياتها دراسة منها وتطل  بلدانها  يارة

 قامت ال ي الهام الدور على تثني -11 مماثلو نحو على التعاون الخا ة، المقررة تقرير في الم كورة الحكومات فيها بما األخر ، الحكومات

 في المعلومات، جمع موا لة على وتشجعها تعسفا ، أو موجاة ب جرايات أو القضاي خارج اإلعدام حاالت إنهاي أجل من الخا ة مقررةال ب 

 التي بها الموثوق للمعلومات بفعالية االستجابة من تتمكن لكي الحكومات وتعليقات آراي والتما  المعنية، الجهات جميع من واليتها، إطار

 :يلي بما واليتها، تأدية لد  تقوم، أن الخا ة المقررة إلى تطل  -12 البلدانو و يارة االتصاالت متابعة منو  إليها ترد

 باستنتاجاتها مشفوعة سنوي، أسا  على نتائجها وتقديم تعسفا ، أو موجاة ب جرايات أو القضاي خارج اإلعدام حاالت دراسة موا لة( أ)

 حاالت من خطيرة حالةبأي  علم على اللجنة إلبقاي ضرورية أنها الخا ة المقررة تر  أخر  تقارير أي إلى باإلضافة ، اللجنة إلى وتو ياتها،

 ترد التي للمعلومات فعالة استجابة االستجابة( ب) فورا و بها اللجنة اهتمام تستدعي التي تعسفا   أو موجاة ب جرايات أو القضاي خارج اإلعدام

( ج) فعال و وقع قد أو خطيرة، بدرجة محدقا   أو الوقوي، وشيك تعسفا   أو موجاة ب جرايات أو القضاي خارج اماإلعد يكون عندما خا ة إليها،

 خان اهتمام إيالي موا لة( د) بعينهاو بلدان  يارة بعد توضع التي التقارير في المقدمة التو يات ومتابعة الحكومات مع حوارها تعايا موا لة

 يمار  ال ي العنت سياق في الحياة في الحق بانتهاكات المتعلقة ولالدعايات تعسفا   أو موجاة ب جرايات أو يالقضا خارج األطفان إلعدام

 خان اهتمام إيالي ) ه)أقلياتو إلى ينتمون ال ين األشخان ضد أو السلمي العام التظاهر أشكان من وغيرها التظاهرات في المشتركين ضد

 عن للدفاي سلمية بأنشطة يضطلعون ال ين األفراد من الضحايا يكون عندما تعسفا ، أو موجاة راياتب ج أو القضاي خارج اإلعدام لحاالت

 اإلعدام، عقوبة ب يقاي المتعلقة والقيود الضمانات بشأن القائمة الدولية المعايير تنفي  ر د موا لة( و) األساسيةو والحريات اإلنسان حقوق

 بالحقوق الخان الدولي العهد من 6 للمادة تفسيرها في اإلنسان بحقوق المعنية اللجنة أبدتها تيال التعليقات اعتبارها في تضع أن على

 عملهاو في الجنل نوي يراعي منظور تطبيق(  ) ب و الملحق الثاني االختياري البروتوكون عن فضال   والسياسية، المدنية
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 ب جرايات أو القضاي خارج اإلعدام حاالت إلى اإلنسان لحقوق السامية المتحدة األمم مفوضة نظر توجي  على الخا ة المقررة تحد -13

 ترح  -14 تدهورهاو من مايد دون مبكر إجراي اتخاذ يحون قد التي أو الخا ة للمقررة بالنسبة شديد قلق مصدر تكون التي تعسفا   أو موجاة

 موا لة على الخا ة المقررة وتشجع اإلنسان، بحقوق المتصلة األخر  المتحدة األمم وإجرايات وآليات الخا ة المقررة بين القائم بالتعاون

 أداي لها يتسنى لكي ومساعدتها الخا ة المقررة مع التعاون( أ)  :يلي ما على الحكومات جميع بقوة تحد -15 الصددو ه ا في جهودها

 التي للبعثات العادية لالختصا ات مراعاة   ذلك، تطل  ندماع الخا ة، المقررة إلى دعوات توجي  االقتضاي، عند ذلك، ويشمل بفعالية واليتها

 قلقها عن تعرب -16  الخا ةو المقررة إليها تحيلها التي للبالغات االستجابة( ب) اإلنسانو حقوق للجنة التابعون الخا ون المقررون بها يقوم

 القضاي خارج اإلعدام بحاالت المتعلقة المحددة والتقارير عاياتاالد على ترد لم الخا ة المقررة تقرير في الم كورة الحكومات من عددا   ألن

 والوكاالت المتحدة، األمم وأجهاة وهي ات الحكومات تشجع -17 إليهاو الخا ة المقررة أحالتها التي تعسفا   أو موجاة ب جرايات أو

 تدري  تستهدف برامج دعم أو تنسيق أو بدي على االقتضاي، حس  الحكومية، غير والمنظمات الدولية، الحكومية والمنظمات المتخصصة،

 السلم لحفظ المتحدة األمم بعثات أعضاي عن فضال   الحكوميين، والموظفين القوانين، ب نفاذ المكلفين والموظفين العسكرية، القوات وتثقيت

 لتحقيق المب ولة الجهود دعم الدولي المجتمع وتناشد بأعمالهم، المتصلة اإلنساني والقانون اإلنسان حقوق مسائل بشأن المراقبين، بعثات أو

 تمكينها أجل من والمادية والمالية البشرية الموارد من وثابت مالئم بمستو  الخا ة المقررة ياود أن العام األمين إلى تطل  -18  العايةو ه  

 قصار  ب ن يوا ل أن العام األمين إلى أيضا   تطل  -19 البلدانو إلى بايارات القيام ذلك ومن فعان، نحو على بواليتها االضطالي موا لة من

 العهد من 15و 14و 9و 6 المواد في عليها المنصون القانونية الضمانات من األدنى الحد احترام عدم منها يتبد  التي بالحاالت للعناية جهد 

 السامية المتحدة األمم مفوضة مع الوثيق بالتعاون ل،يوا  أن العام األمين إلى ك لك تطل  -20 والسياسيةو المدنية بالحقوق الخان الدولي

 أن كفالة ،1993 ديسمبر/األون كانون 20 المؤرخ 48/141 العامة الجمعية قرار بموج  المنشأة السامي المفوض لوالية ووفقا   اإلنسان، لحقوق

 معالجة أجل من المتحدة، األمم بعثات من جايا   االقتضاي، عند اإلنساني، والقانون اإلنسان حقوق مسائل في المتخصصون العاملون يشكل

 حاالت مسألة في النظر تقرر -21  تعسفا و أو موجاة ب جرايات أو القضاي خارج اإلعدام حاالت مثل اإلنسان، لحقوق الجسيمة االنتهاكات

 جدون من نفس  البند إطار في الخمسينو  السابعة دورتها في األولوية، سبيل على تعسفا ، أو موجاة ب جرايات أو القضاي خارج اإلعدام

 .األعمان
 
 

 .2000 ابريل/نيسان 20 في المؤرخة 60 الجلسة في تصويت، بدون اعتمد ،E/2000/23 المتحدة األمم وثيقة* 
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(6)  

 مسألة عقوبة اإلعدام 

7000/92القرار   
 لجنة حقوق اإلنسان 
نو الدورة السادسة والخمس  

 9من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، التي تؤكد حق كل شخص في الحياة، وإلى المادة  9إذ تشير إلى المادة  ،إن لجنة حقوق اإلنسان
وإذ تشير أيضا  إلى ققراري  من اتفاقية حقوق الطفل،( أ) 92و 9من العهد الدولي الخان بالحقوق المدنية والسياسية، وإلى المادتين 

بشأن عقوبة  0622ديسمبر /كانون األون  5المؤرخ  97/90و 0620ديسمبر /كانون األون  70ؤرخ الم( 79 -د ) 7522الجمعية العامة 
، ال ي اعتمدت في  الجمعية البروتوكون االختياري الثاني 0656ديسمبر /كانون األون  02المؤرخ  44/075اإلعدام، فضال  عن قرارها 

 وفتحت باب التوقيع والتصديق علي  واالنضمام إلي ،، إلى إلعاي عقوبة اإلعدامللعهد الدولي الخان بالحقوق المدنية والسياسية ال ي يهدف 
( 24 -د ) 0242، و0620مايو /أيار 70المؤرخ ( 20 -د ) 0224وإذ تشير ك لك إلى قرارات المجلل االقتصادي واالجتماعي 

، 0654مايو /أيار 72المؤرخ  0654/20، و0622مايو /أيار 9المؤرخ ( 25 -د ) 0690، و0629مايو /أيار 09القمؤرخ 
، 0660مايو /أيار 74القمؤرخ  0660/76، و0656مايو /أيار 74المؤرخ  0656/94، و0652مايو /أيار 76المؤرخ  0652/99و
 9المؤرخ  0665/5وإذ تشير إلى قراريها  ،0669يولي  /تمو  79المؤرخ  0669/02، و0660يوليق  /تمو  74القمؤرخ  0660/20و

الل ين أعربت فيهما عن اقتناعها بأن إلعاي عقوبة اإلعدام يساهم في  0666أبريل /نيسان 75المؤرخ  0666/90و 0665أبريل /نيسان
وإذ ترح  باستبعاد عقوبة اإلعدام من العقوبات التي خولت فرضها المحكمة  تعايا كرامة اإلنسان وفي التطوير التدريجي لحقوق اإلنسان،

ا السابقة، والمحكمة الدولية لرواندا، والمحكمة الجنائية الدولية، وإذ تشيد بتلك البلدان التي ألعت عقوبة الجنائية الدولية ليوغوسالفي
 وإذ ترح  ب يقاف تنفي  اإلعدام في العديد من البلدان رغم أنها ال تاان تحتفظ بعقوبة اإلعدام في تشريعاتها الجنائية، اإلعدام مؤخرا ،

بصدد ( ( E/CN.4/2000/3الخا ة المعنية بحاالت اإلعدام خارج القضاي أو ب جرايات موجاة أو تعسفا وإذ تشير إلى تقرير المقررة
 ،0654/20الضمانات الكفيلة بحماية حقوق ال ين يواجهون عقوبة اإلعدام، المبينة في مرفق قرار المجلل االقتصادي واالجتماعي 

إلعدام متجاهلة القيود المنصون عليها في العهد الدولي الخان بالحقوق المدنية وإذ يقلقها قلقا  عميقا  أن عدة بلدان تفرض عقوبة ا
وإذ يقلقها أن عدة بلدان ال تأخ  في اعتبارها، في فرضها عقوبة اإلعدام، الضمانات الكفيلة بحماية حقوق  والسياسية واتفاقية حقوق الطفل،
مين العام الساد  ال ي يقدم  كل خمل سنوات عن عقوبة اإلعدام وتنفي  ترح  بتقرير األ -0 :ف نها ال ين يواجهون عقوبة اإلعدام،

 75المؤرخ  0662/22الضمانات التي تكفل حقوق ال ين يواجهون عقوبة اإلعدام، بموج  قرار المجلل االقتصادي واالجتماعققي 
لحقوق المدنية والسياسية التي لم تنضم بعد تطال  كل الدون األطراف في العهد الدولي الخان با -7 و(E/2000/3) 0662يولي  /تمو 

 ي ، إلى البروتوكون االختياري الثاني للعهد الدولي الخان بالحقوق المدنية والسياسية ال ي يهدف إلى إلعاي عقوبة اإلعدام، أو لم تصدق عل
أن تمتثل امتثاال  تاما  ( أ) :م بما يليتحد كل الدون التي ما  الت تبقي على عقوبة اإلعدام على القيا -9 أن تفكر في القيام ب لكو

ابا  اللتااماتها بمقتضى العهد الدولي الخان بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل، وبصفة خا ة أال تفرض عقوبة اإلعدام إال عق
 تفرضها عقابا  على جرائم ارتكبها  على أشد الجرائم خطورة وذلك فقط بمقتضى حكم نهائي  ادر عن محكمة مختصة مستقلة ومحايدة وأال

شخان دون سن الثامنة عشرة، وأن تستثني الحوامل من عقوبة اإلعدام، وأن تؤمنن الحق في محاكمة نايهة والحق في التما  العفو أو أ
ة إلى الموت أو البالعة إلى ما هو أبعد من الجرائم المتعمدة المفضي" أشد الجرائم خطورة"أن تضمن أال ي ه  مفهوم ( ب) الحكمو تخفيت

 الخطورة وأال تفرض عقوبة اإلعدام على الجرائم المالية غير العنيفة أو على الممارسات الدينية غير العنيفة أو التعبير غير العنيت عن
تنافى مع غرض من العهد الدولي الخان بالحقوق المدنية والسياسية قد ت 9أال تدخل أي تحفظات جديدة في إطار المادة ( ج) الوجدانو
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من العهد تجسد القواعد الدنيا لحماية الحق في  9العهد ومقصد ، وأن تسح  أي تحفظات قائمة من ه ا القبيل، بالنظر إلى أن المادة 
تمتثل  أن تراعي الضمانات الكفيلة بحماية حقوق ال ين يواجهون عقوبة اإلعدام، وأن( د) الحياة والمعايير المقبولة عموما  في ه ا المجانو

أال تفرض عقوبة اإلعدام على شخص يعاني ( هق) امتثاال  تاما  اللتااماتها الدولية، وال سيما التااماتها بمقتضى اتفاقية فيينا للعالقات القنصليةو
ي إجراي أال تعدم أي شخص ما بقي معلقا  بصقدد حالت  أ( و) من أي شكل من أشكان االضطراب العقلي أو تعدم أي شخص من ه ا النويو

أن تحد  تدريجيا  من عدد ( أ) :تطال  كل الدون التي ال تاان تبقي على عقوبة اإلعدام بما يلي -4 قانوني على المستو  الدولي أو الوطنيو
ن توفر للجمهور أ( ج) أن تقرر إيقاف تنفي  اإلعدام بعية إلعاي عقوبة اإلعدام إلعاي  كامال و( ب) الجرائم التي يجو  المعاقبة عليها باإلعدامو
تطل  إلى الدون التي تلقت طل  تسليقم بناي على تهمة عقوبتها اإلعدام أن تحتفظ  راحة  -2 معلومات فيما يتعلق بفرض عقوبة اإلعدامو

األمين  تطل  إلى -9 بالحق في رفض التسليم ما لم توجد تأكيدات فعالة من السلطات المختصة للدولة الطالبة بأن عقوبة اإلعدام لن تنف و
العام أن يوا ل تقديم  إلى لجنة حقوق اإلنسان، في دورتها السابعة والخمسين، بالتشاور مع الحكومات والوكاالت المتخصصقة والمنظمقات 

ام في الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، ملحقا  سنويا  بشأن التعيرات التي تحدث في القوانين والممارسات المتعلقة بعقوبة اإلعد
شتى أنحاي العالم يرفق بتقرير  ال ي يقدم كل خمل سنوات عن عقوبة اإلعدام وتنفي  الضمانات الكفيلة بحماية حقوق ال ين يواجهون 

 .تقرر موا لة النظر في ه   المسألة في دورتها السابعة والخمسين في إطار البند نفس  من جدون األعمان -2 عقوبة اإلعدامو
 

 .E/2000/23لمتحدة وثيقة األمم ا* 
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عقوبات قانون ال)الجرائم المعاق  عليها بعقوبة اإلعدام في التشريعات المطبقة في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية : الملحق الثالد
 (0626ثوري لعام العقوبات قانون ال، و 0699فلسطيني لعام العقوبات قانون ال، و 0690ردني لعام األ

 
 69(1)جدون رقم 

 العربية الساري في الضفة 1611لسنة  11رائم المعاق  عليها باإلعدام في قانون العقوبات األردني رقم الج
 

 المادة الجريمة رقمال

 110/1 .العدو  فوف في الدولة ضد السالح حمل 1

 111 .الدولة ضد العدوان إلى لدفعها بها االتصان أجنبية دولة لد  الدسائل د  2

 112 الدولة على قوات  فو  على كان وج  بأي لمعاونت  ب  االتصان أو العدو لد  الدسائل د  3

4 

 واألدوات الهوائية والمركبات والبواخر والمصانع بالمنشآت اإلضرار على الوطني الدفاي شل بقصد كانت وسيلة بأي اإلقدام

 التابعة القوات أو الجيش الستعمان عدم أو عسكري طابع ذي شيي بأي عامة وبصورة الموا الت وسبل واألر اق وال خائر

 113 .نفل تلت إلى أفضى أو نشوبها توقع عند أو الحرب  من ل 

 120 70.عدوة أجنبية دولة لمصلحة للقتان الحكومة، موافقة دون البالد في جنود تجنيد 5

6 
 مكتومة تبقى أن يج  معلومات أو وثائق أو أشياي على الحصون قصد محظور مكان إلى الدخون محاون أو ،الدخون

 124 71.عدوة أجنبية دولة لمنفعة الدولة سالمة على حر ا  

7 
 أجنبية دولة لمنفعة عليها صاناالستح أو ال كر سالفة 124 المادة في ذكرت كالتي معلومات أو وثائق أو أشياي سرقة

 125/2 72.عدوة

 126/2 73.عدوة أجنبية دولة لمنفعة فيها ما إفشاي أو عنها واإلبالغ ،124 المادة في ذكرت كالتي معلومات أو وثائق حيا ة 8

 139 و135/1 .ذلك على التآمر أو حريت  أو( الرئيل) الملك الحياة على االعتداي 9

 139, 135/2 .ذلك على التآمر أو العرش، أو ياي أحد أو عهد ولي حرية أو حياة على االعتداي 01

139و 136 .ذلك على التآمر أو مشروعة، غير بطرق الدولة دستور تعيير على العمل 00  

139، 137/1 .ذلك على التآمر أو الدستور بموج  القائمة السلطات ضد مسلح عصيان إثارة بقصد يقترف فعل كل 01  

139 ،137/2 .ذلك على التآمر أو العصيان نشوب حان في العصيان وسائر أعال  الفعل على المحرض 01  

01 
 أجنبية دولة لمنفعة عليها االستحصان أو ،ال كر سالفة 124 المادة في ذكرت كالتي معلومات أو وثائق أو أشياي سرقة

 125/2 74.عدوة

                                                 
عمار : نظر بهذا الخصوصا، 0666أشارت الهيئة إلى قسم كبير من الجرائم المذكورة في هذا الجدول في تقريرها عن عقوبة اإلعدام في العام  69

 .0666، (الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان: رام اهلل)الدويك، عقوبة اإلعدام في فلسطين بين التشريعات السارية والمعايير الدولية، 
 .0691لسنة  09المعدل لقانون العقوبات رقم  0696لسنة  76أضيفت هذه الفقرة بموجب القانون المؤقت رقم   70
 .0691لسنة  09المعدل لقانون العقوبات رقم  0696لسنة  76أضيفت هذه الفقرة بموجب القانون المؤقت رقم   71
 .0691لسنة  09المعدل لقانون العقوبات رقم  0696لسنة  76أضيفت هذه الفقرة بموجب القانون المؤقت رقم   72
 .0691لسنة  09المعدل لقانون العقوبات رقم  0696لسنة  76أضيفت هذه الفقرة بموجب القانون المؤقت رقم   73
 .0691لسنة  09المعدل لقانون العقوبات رقم  0696لسنة  76أضيفت هذه الفقرة بموجب القانون المؤقت رقم   74

http://muqtafi2.birzeit.edu/Legislation/getLegPart.aspx?pid=A06581_124#A06581_124
http://muqtafi2.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=43250&Ed=1
http://muqtafi2.birzeit.edu/Legislation/getLegPart.aspx?pid=A06581_124#A06581_124
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138،139 .ذلك على التآمر أو الدستور، من المستمدة وظائفها ممارسة من القائمة السلطات منع من  يقصد ال ي االعتداي 01  
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 المادة الجريمة مرق

16 
 شخص وفي  كل  أو بعض  بنيان هدم أو موت إلى الفعل أفضى إذا إرهابية أعمان أو عمل ارتكاب منها يقصد التي المؤامرة

 .أشخان عدة أو
4 /148 

17 

 سل  بقصد مسلحة عصابات شكل على واألرياف العامة الطرق يجوبون أكثر أو أشخان ثالثة من جماعة من أقدم من

 أنان أو لجناية تنفي ا   القتل على اللصو ية أعمان من عمل أي ارتكاب أو األموان أو األشخان على والتعدي مارةال

 .البربرية واألعمان التع ي  عليهم بالمجني

3/158 

  1/328 .اإل رار سبق من قصدا القتل 18

19 
 أو فيها، المتدخلين أو فاعليها أو الجناية تلك على المحرضين رلفرا تسهيال   أو لها، تنفيدا   أو تسهيال   أو لجناية تمهيدا   القتل

 .العقاب وبين بينهم للحيلولة
2 /328 

 3/328 .األ ون أحد على الواقع القتل 20

21 
 شخص وفي  كل  أو بعض  بنيان هدم أو موت إلى الفعل أفضى إذا إرهابية أعمان أو عمل ارتكاب منها يقصد التي المؤامرة

 .خانأش عدة أو
4/148 

22 

 مركبات أوفي قرية، أو مدينة في واقعة آهلة عمارات أي أو ،مخا ن أو ورش أو مصانع أو أبنية في قصدا   النار أضرم من كل

 سفن أوفي شخص، من أكثر أو شخص في  لقطار تابعة أو ،المجرم غير أكثر أو شخصا   تقل عربات أو ،الحديدية السكة

 أو مسكونة أبنية في أو ال، أم ملكة أكانت سواي مطار، في جاثمة أو طائرة هوائية مركبات أوفي المراف ، في راسية أو ماخرة

 غابات أو حراجأ من لعير  فيما قصدا   النار أضرم من كل. ال أم ملك  أكانت سواي اآلهلة األمكنة خارج واقعة للسكن معدة

 قبل ماروعات أو بساتين في أو لالحتطاب غابات أو جحرا أ في وأ حصادها قبل ماروعات أو بساتين في أو لالحتطاب،

 المواد إتالف تم أو إنسان وفاة الحريق عن نجم إذا. ب  فأضر غير  ملك إلى الحريق وسر  ل  ملكا   كانت إذا حصادها

 .متفجرة مادة بفعل منها جاي أو الم كورة

- 368 المواد
369      

-372 موادالو 
373 
 

11 

 فعل  عن ونجم قصد، عن ضررا   بها ألحق أو العامة المنشآت إحد  في أو جسر أو عام طريق يف تخريبا   أحدث من كل

 استعمل أو سيرها، دون يحون شي ا   وضع أو اإلشارة أو الحركة آالت أو حديديا   خطا   عطل ومن السير، سالمة على خطر

 إشارات استعمل أو اإلشارة آالت عطل أو حطم ومن الخط، عن انحرافها أو القطارات بين التصادم إلحداث ما وسيلة

 المخابرات سير قطع على قصدا   أقدم ومن هوائية، مركبة إسقاط أو سفينة إغراق بقصد أخر  خا ة وسيلةأي  أو معلوطة

 تنةف أثناي أتلت من وكل أخر ، طريقة بأي أو األسالك أو باآلالت الضرر ب لحاق سواي الراديو إذاعات أو الهاتفية أو البرقية

 كانت  ورة بأي جعلها أو اإلذاعة أجهاة عطل أو ،البرق أو الهاتت خطوط من أكثر أو خطا   المملكة وقع مسلح عصيان أو

 بين والمراسالت المخاطبات انقطاي ذلك على ترت  بحيد أخر  بطريقة أو عنوة عليها استولى أو ،لالستعمان  الحة غير

 ونجم. اإلذاعة أجهاة أو البرق أو الهاتت خطوط تصليح ،عنوة ،منع أو إلذاعاتا وتعطيل ،النا  آحاد أو الحكومة موظفي

 .باإلعدام الفاعل عوق  النا  حدأ موت األفعان ه   عن
 

367 – 381 
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 المادة الجريمة رقم

24 
 لم أم ضرر ذلك عن نتج سواي الممتلكات أو األرواح في الضرر إيقاي بقصد أو اإلرهاب بقصد مفرقعة مادة استعمل من كل

 .ينتج

 من 12/ 3 مادة

 قانون

 رقم المفرقعات

 1963 لسنة 23

   

 
 (2) رقم جدون

 1957 نيسان 2 بتاريخ الصادر 555 رقم باألمر والمعد ن 1936 لسنة 74 رقم الفلسطيني العقوبات قانون في باإلعدام عليها المعاق  الجرائم

 75غاة قطاي في الساري

 
 

 المادة الجريمة رقم

 49/ 1 .إرهاب  أو السامي المندوب تخويت بعية الملك جاللة على حرب إشهار 1

 2/49 .الملك جاللة على حرب إشهار على آخر مع التآمر 2

 50 .مسل حة بقوة فلسطين على اإلغارة على آخر شخص تحريض 3

 215 .المؤبد بالحبل عليها فُيحكم حامل، أنها مقنعة ببين  للمحكمة ويثبت امرأة الجاني يكن لم ما قصدا ، القتل جناية ارتكاب 4

 77 .أراضيها سالمة أو وحدتها أو البالد باستقالن المسا  من  يقصد عمدي فعل ارتكاب 5

 77/ أ .مصر مع حرب حالة في لدولة المسلحة بالقوات وج  بأي التحق غاة سكان من فلسطيني كل 6

 77/ ب .مصر ضد عدائية بأعمان للقيام لمصلحتها يعملون ممن أحد مع أو معها تخابر أو أجنبية دولة لد  سعى من كل 7

8 
 أو الحربيقة عملياتهقا فقي معاونتها أو لمصلحتها يعملون ممن أحد منع أو معها تخابر أو معادية أجنبية دولة لد  سعى من كل

 .المصرية للجمهورية الحربية بالعمليات لإلضرار أو الحربية بالعمالت لإلضرار
 77/ ج

9 
 المقاومقة ققوة أو المعنويقة الشقع  حرو  إضقعاف أو المسقلحة الققوات إخقالن لاعاعة تدبير في العدو لمصلحة تدخل من كل

 .عند 
 78/ أ

01 
 بقأي عمدا تدخل من وكل ذلك، لهم سهل أو أجنبية دولةأي  خدمة في االنخراط على الحرب  من في الجند حر ض من كل

 .مصر مع حرب حالة في دولة لمصلحة ذلك من شيي تدبير أو عتاد أو مؤن أو األموان أو رجانال أو الجند جمع في كيفية
 78/ ب

00 

 سقفنا   أو ترسقانات أو مخقا ن أو مقوان  أو مواققع أو تآمنشق أو حصقونا   أو مدنا   سلم  أو البالد في العدو دخون سهل من كل

 ممقا أو للقدفاي أعقد ممقا ذلقك غيقر أو أغ يقة أو مؤنا   أو حربية تمهما أو ذخائر أو أسلحة أو موا الت وسائل أو طائرات أو

 .مرشدا   ل  كان أو أخبارا   إلي  نقل بأن  خدم أو ذلك في يستعمل

 78/ ج

 

                                                 
 .عمار الدويك، مرجع سابق: نظر بهذا الخصوصا، 0666في تقريرها عن عقوبة اإلعدام في العام ( تقريباً )ا الجدول نشرت الهيئة هذ  75
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 المادة الجريمة رقم

12 
 تموا ال وسائل أو منش ات أو مهمات أو طائرات أو سفنا   أو أسلحة الحرب  من في عمدا   عطل أو عي  أو أتلت من كل
 .ذلك في يستعمل مما أو البالد عن للدفاي أعد مما ذلك غير أو أدوية أو دخائر أو عام  مرافق أو

78 /هق   

13 

 مقن سقرا وسيلة وبأية وج  أي وعلى  ورةبأي  إلي  أو إليها أفشى أو لمصلحتها يعملون ممن ألحد أجنبية لدولة سل م من كل

 أجنبيقة لدولقة إفشائ  أو تسليم  بقصد األسرار ه   من سر على الحصون على طريقةبأي  تو ل أو البالد، عن الدفاي أسرار

 غيقر جعلق  أو القدفاي أسقرار مقن سقرا   يعتبقر شقي ا   أجنبيقة دولقة لمصقلحة أتلقت من كل وك لك لمصلحتها يعملون ممن ألحد أو

 . ب  ينتفع ألن  الح

80 

14 

 إدارة مقع بق  ارتقبط أشقعان أو توريقد عققد عليق  يفرضقها التقي امقاتااللتا  بعقض أو كقل بتنفيق  الحقرب  مقن في ،عمدا   ،أخل من

 ويسقري العققد، هق ا تنفيق  فقي غقش أي ارتكق  أو تمقوينهم، أو المقدنيين لوقايقة أو المسقلحة، الققوات لحاجقات العام الحاكم

 وقعقت وإذا فعلهقم، إلقى اجعقا  ر  االلتقاام بتنفيق  اإلخقالن كقان إذا والبقائعين والقوكالي، البقاطن، مقن المتعاققدين علقى الحكم ه ا

 .المسل حة القوات بعمليات أو البالد عن بالدفاي اإلضرار بقصد الجريمة

81 

15 
 ب، أ،/78 ،78 هقق، د، ج، ب، أ، ،77 المقواد فقي عليهقا المنصقون الجقرائم ارتكقاب بعرض سواي جنائي اتفاق على التحريض

 .االتفاق من مقصودال إلى للو ون وسيلة اتخاذها بعرض أو ،80 هق، د، ج،
82 

16 
 الحربيققة بالعمليققات اإلضققرار أو و العققد إعانققة منهققا الجققاني قصققد كققان متققى القققانون فققي عليهققا منصققون جنحققة أو جنايققة أي

 .الم كور العرض تحقيق شأنها من وكان المسلحة للقوات
 83 /أ
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 (3) رقم جدون

 197976 لعام التحرير لمنظمة الثوري العقوبات ونقان في باإلعدام عليها المعاق  الجرائم

 
 المادة الجريمة الرقم

 130 .المسل حة العدو بقوات كان وج  بأي التحق أو الفلسطينية الثورة على السالح حمل من كل 1

2 

 : من كل

 . الثورة ضد عدوانية أعمانب للقيام لمصلحتها يعملون ممن أحد مع أو معها تخابر أو للثورة معادية جهة أو دولة لد  سعى. أ

 أو الحربية عملياتها في لمعاونتها لمصلحتها يعملون ممن أحد مع أو معها تخابر أو معادية أجنبية دولة لد  سعى. ب

 .الفلسطينية للثورة الحربية بالعمليات لإلضرار

131 

 132 .الفلسطينية الثورة على  قوات فو  على كان وج  بأي ليعانون  ب  اتصل أو العدو لد  الدسائل د  من كل 3

4 

 والمركبات والبواخر والمصانع بالمنش ات اإلضرار طريق عن الثوري الدفاي شل بقصد كانت وسيلةبأي  أقدم من كل

 قوات الستعمان معد أو عسكري طابع ذي شيي بأي عامة وبصورة الموا الت وسبل والمؤن واألسلحة وال خائر واألدوات

 .لحليفةا القوات أو الثورة

134 

5 
 عامة مرافق أو موا الت وسائل أو منشا ت أو مهمات أو طائرات أو سفنا   أو أسلحة عمدا   عطل أو عي  أو أتلت من كل

 .     ذلك في يستعمل مما أو الثورة عن للدفاي أعد مما ذلك غير أو أدوية أو مؤنا   أو دخائر أو
 أ/136

6 
 فيما بها لالنتفاي مؤقتا   ولو  الحة غير يجعلها أن شأن  من عمال   عمدا   أتى من لوك إ الحها أو  نعها عمدا   أساي من كل

 .   الحادث عنها ينشأ أن أو ل  أعدت
 ب/136

7 
 نقطة أو مكان أو حصن أي شائنة بصورة يسلم أو يهجر أن على آخر شخص أو قائد أي إلرغام وسيلةأي  استخدم آمر كل

 .عن  الدفاي اآلخر الشخص أو لقائدا ذلك على مترت  هو مما مخفر أو
139 

 أ/140 .العدو أمام شائنة بصورة عدت  أو ذخيرت  أو سالح  ألقى 8
 ب/140 .جبن أو خيانة عن المهادنة راية العدو إلى أرسل أو الخيانة على تنطوي بصورة أخبار أعطا  أو العدو مع تخابر 9

 ج/140 .أمر  يعلم وهو بأسير ليل عدوا   أجار أو آو  أو المؤن أو ال خيرة أو باألسلحة العدو أمد 01

00 
أي  أو الثقورة ققو ات بهقا تققوم عمليقاتأي  نجقاح للخطقر يعقرض أن شقأن  مقن عمقل بأي بالخدمة وجود  أثناي من  علم عن قام

 د/140 .الحليفة القوات من قو ة
 141 .باختيار  العدو خدمة في عمل أي باألسر وقوع  بعد قام أو المعادية الملحة بالقوات مختارا   والتحقق باألسر وقع فرد كل 01

 143 .الثورة على السالح وحمل العهد نقص وقد علي  قبض أو جديد من أسر األعداي من أسير كل 01

01 
رية كل فرد يعطي للعدو وثائق أو معلومات من شأنها أن تضر األعمان العسكرية أو أن تضر سالمة المواقع والمراكا العسقك

 .وسائر المؤسسات العسكرية أو يحس  أن من شأنها ذلك
144 

 
 
 
 

                                                 
 .عمار الدويك، مرجع سابق: نظر بهذا الخصوصا، 0666وضعت الهيئة هذا الجدول في تقريرها عن عقوبة اإلعدام في العام   76
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 المادة الجريمة الرقم

 145 .األعداي أو الجواسيل أمر من بين  على وهو غير  بواسطة أو نفس  يخب  فرد كل 15

16 

 عققن يعطققي أو يتلقاهققا أن لقق  يحققق ال شققخص ألي الجوابيققة اإلشققارة أو السققر كلمققة خيانققة عققن يعطققي فققرد كققل باإلعققدام يعاققق 

 التقي الجوابيقة اإلشقارة أو السقر كلمقة أو المقرور كلمقة المقرور كلمقة خقالف الجوابيقة إشقارة أو سقر كلمقة أو مقرور كلمة خيانة

 .  ل  أعطيت

147 

 148 . حيح طريق على للسير القوات ه   دن أو الحليفة القوات أو الثورة قوات أماكن على العدو دن من كل 17

18 

 معسقكر إلقى أو مخقيم إلى أو عسكرية ورش  إلى أو عسكرية مؤسسة أو عسكري مركا إلى أو حربي موقع على يدخل نم كل

 أو العققدو علقى بالمنفعقة تعقود معلومقات أو وثقائق علقى ليحصققل محظقور مكقان أي أو الثوريقة الققوات محقالت مقن محقل أي أو

 .علي  بالمنفعة تعود بأنها يحس 

149 

 150 .السابقة بالمادة ذكرت كالتي معلومات أو وثائق أو ايأشي سرق من كل 19

 152 .149 المادة في المبنية األماكن إلى متنكرا   يدخل عدو كل 20

 153 .العدو لصالح غير  أو نفس  يجند أو األمر، من بين  على وهو العدو إلى االنضمام على األفراد يحرض من كل 21

11 
 عقن وهيبتها الفلسطينية الثورة سمعة إلى تس  الثوري العقوبات قانون في عليها المنصون اتالجناي من جناية اقترف من كل

 .ضدها الجماهير إثارة طريق
165 

 ب/166 .العنت على الفاعل لجأ إذا مشروعة غير بطرق األساسي النظام تعيير يستهدف ال ي االعتداي 11

 167 .السلطة على االستيالي أو األساسي النظام تعيير بقصد حريت  أو لعلياا السلطة أعضاي أحد أو رئيل حياة على اعتد  من 11

 أ/168 .األساسي النظام بموج  القائمة الثورية السلطة ضد مسلح عصيان إثارة بصد فعال   اقترف من كل 11
 169 .األساسي النظام بموج  القائمة الثورية السلطات منع من  يقصد اعتداي ارتك  من 16

 170 169. أ/168 167 ب/166 المواد في وارد فعل أي ارتكاب على تآمر من 17

 ج/175 .أشخان عدة أو شخص وفي  كل  أو بعض  بنيان هدم على أو إنسان موت إلى أفضى إرهابي عمل كل 18

19 
 أو للثقورة المملوكقة األمقوان أو األراضقي نهق  أو اغتصقاب بقصقد فيهقا قيقادة أو  عامتهقا تقول ى أو إرهابيقة عصقابة ألقت مقن كل

 أ/176 .القوانين تنفي  في بالسالح السلطة مقاومة أو الثورية الجماهير مهاجمة بقصد للعير

11 

 أو المقارة سقل  بقصقد مسقلحة عصقابات شقكل علقى واألريقاف العامقة الطقرق يجوبقون أكثقر أو أشقخان ثالثقة من جماعة كل

 علقى هق   ألعمقالهم تنفيق ا مقنهم أيقا أققدم اللصو قية أعمان من آخر عمل أي ارتكاب أو األموان أو األشخان على التعدي

 186 .البربرية واألعمان التع ي  علي  بالمجني انان أو قتل

 199 .العمليات أثناي العصيان أو الفتنة في شارك من 10

 200 .قتلى  وقوي أو المسل ح التصادم إلى العصيان أو الفتنة جرائم أد ت إذا 11

 د/204 .العدو على بالهجوم األوامر إطاعة أبى فرد كل 11
 213 .العدو إلى الفرار جريمة ارتك  فرد كل 11

/230 .  ورةبأي  بها تص رف أو عتادها أو عتادها أو الثورة أسلحة باي أو سرق من كل 11 1/أ  

/230 .كانت  ورةبأي  ثورةلل عتادا   أو أسلحة مشروعة غير حيا ة حا  أو شتر ا أو نقل أو  رهن أو ختللا من كل 16 2/أ  
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 المادة الجريمة الرقم

/230 . ورة بأي الثورة ذخيرة أو سالح على استولى 37 3/أ  

 378/ أ .اإل رار سبق مع عمدا ارتك  إذا القصد القتل 38

39 
 أو فاعليهقا أو الجنايقة تلقك لقىع المحر ضقين لفقرار تسقهيال   أو لهقا تنفيق ا   أو تسقهيال   أو لجناية تمهيدا   ارتك  إذا القصد القتل

 .العقاب وبين بينهم للحيلولة أو فيها، المتدخلين
 378/ب

 378/ ج .فروع  أو المجرم أ ون أحد على ارتك  إذا القصد القتل 40

41 

 أو قريققة أو مدينققة فققي واقعققة آهلققة غيققر أو آهلققة عمققاراتأي  أو مخققا ن أو ورش أو مصققانع أو أبنيققة فققي قصققدا   النققار أضققرم مققن

 مققن أكثققر أو شققخص فيقق  لقطققار تابعقق  أو المجققرم غيققر أكثققر أو شخصققا   تقققل عربققات أو الحديققدي السققكة مركبققات فققي أضققرمها

 أم ملكق  أكانقت سقواي مطقار فقي جاثمة أو طائرة هوائية مركبات أو المراف  أحد في راسية أو مارة سفن في أضرمها أو شخص

 . متفجرة مادة بعمل الم كورة األشياي حدأ جائيا   ولو يتلت أن حاون أو أتلت( 2 أو إنسان وفاة الحريق عن نجم( 1 إذا ال

417-418  

11 

 بقالحبل عوقق  قصقد عقن ضقررا   بهقا لحقأ أو العامة المنشآت احد في أو جسر أو عام طريق في قصد عن تخريبا   حدثأ من

 شققي ا   وضقع أو اإلشقارة أو الحركقة آالت أو حديقديا   خطقا   عطقل ومقن السققير، سقالمة علقى خطقر فعلق  عقن نجقم وإذا ،سقنة حتقى

 آالت عطقل أو حطم من وكل الخط، عن انحرافها أو القطارات بين التصادم إلحداث ما وسيلة استعمل أو سيرها دون يحون

 علقى قصقدا   أقدم من وكل هوائية مركبة إسقاط أو سفينة إغراق بقصد أخر  وسيلةأي  أو معلوطة إشارات استعمل أو اإلشارة

 إذا أخقر ، طريققةبأأي  أو األسقالك أو باآلالت الضرر ب لحاق سواي الراديو إذاعات أو والهاتفية البرقية المخابرات سير طعق

 .النا  احد موت إلى ال كر سالفة األفعان من أيا أدت

421-425  

 429 عام وباي إلى تحون اإلنسان أمراض من سار مرض انتشار في تسب  من كل 11

11 

 أو بالمسققكرات المتعلقققة األحكققام تنفيقق  بمتابعققة المكلفققين العمققوميين المسققتخدمين أو المققوظفين حققدأ علققى  تعققد مققن كققل

 إلقى تلقك أعمال  وأفضت بسببها أو وظيفت  تأديت  أثناي العنت أو بالقوة قاوم  أو القانون ه ا في عليها المنصون المخدرات

 .الموت

442 
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 ( 2010 -1995) دام الصادرة عن المحاكم الفلسطينية في الفترة ما بين قائمة بأحكام اإلع: الملحق الرابع

 

 البلد العمر االسم الرقم
الجهة التي أ درت 

 77الحكم
 تاريخ الحكم التهمة

مصادقة 
الرئيل 
 والتنفي 

 آخر المستجدات

1 
 خليل الدين  الح

  مسلم  الح
 25/1/1995 والسرقة القتل الجنائية المحكمة غاة 27

 ي عل  ودق

 بتاريخ ونف 
12/6/2005 

 المركاي غاة سجن في نف 

2 
 محمود محمد ثائر

 فار 
 جنين 28

 العسكرية المحكمة

 الفلسطينية

 المتعمد القتل

 غاة من لشرطي
2/5/1995 

 يصادق لم

 علي 

 العسكري السجن غادر

 2007 االقتتان أثناي  بعاة

3 
 محمد عودة

 عاب أبو إسماعيل
 31/10/1995 لقتلا غاة بداية محكمة غاة 33

 علي   ودق

 بتاريخ ونف 
12/6/2005 

 المركاي غاة سجن في نف 

4 
 الحكيم عبد عالي 

  عقل
  

 غاة
 العسكرية المحكمة

 الفلسطينية

 العميد حرا  قتل

 أبو محمود الركن

 مر وق

10/3/1996 
 يصادق لم

 علي 
 مع بالمؤبد عن  استعيض

 الشاقة األشعان

 نقيرة أبو عطية 5

  

 العسكرية حكمةالم غاة

 الفلسطينية

 من حار  قتل

 أبو محمود حرا 

 مر وق

10/3/1996 
 يصادق لم

 علي 
 مع بالمؤبد عن  استعيض

 الشاقة األشعان

6 
 مطر  الح  الح

   الشويكي
 الجنايات محكمة غاة

 المتعمد القتل

 والسرقة
20/03/1996 

 يصادق لم

 غاة سجن في حاليا   موجود علي 

7 
 مطر حرب مطر

 كيالشوي
 الجنايات محكمة غاة  

 المتعمد القتل

 والسرقة
20/03/1996 

 يصادق لم

 علي 
 غاة سجن في حاليا   موجود

8 
 سليم شعبان وائل

 الشويكي
 الجنايات محكمة غاة 34

 المتعمد القتل

 والسرقة
20/03/1996 

 علي   ودق

 بتاريخ ونف 
12/06/2005 

 غاة سجن في نف 

9 
 الفتاح عبد فهمي

 طويل
  يلالخل 24

 الدولة منأ محكمة

 العليا

 حمدي الرقي  قتل

 قراجة
14/7/1998 

 يصادق لم

 علي 
  

 رفح   سلطان أبو فار  01
 الدولة منأ محكمة

 العليا

 الشقيقين قتل

 ومحمد مجدي

  الخالدي

27/8/1998 
 يصادق لم

 علي 

 سنة 15 إلى العقوبة ُخفضت

 السجن غادر -الرئيل من

2007 االقتتان أثناي  

 

 

                                                 
يل املذكور يف هذه القائمة عن احملاكم العسكرية أو حماكم أمن الدولة العليا الفلسطينية، اليت استندت يف إصدارها إىل أحكاام ااانو  حكماً باإلعدام من العدد اإلمجا( 29)صدر  77

 .0626العقوبات الثوري الصادر عن منظمة التحرير الفلسطينية يف العام 
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 البلد العمر االسم لرقما

الجهة التي 
أ درت 

 78الحكم

 تاريخ الحكم التهمة
مصادقة الرئيل 

 والتنفي 
 آخر المستجدات

 سلطان أبو محمد 11
  

 رفح
أمن  محكمة
 العليا الدولة

 مجدي الشقيقين قتل

  الخالدي ومحمد
27/8/1998 

 ونف  علي   ودق

   30/8/1998 بتاريخ

 رفح   سلطان أبو رائد 12
أمن  كمةمح

 العليا الدولة

 مجدي الشقيقين قتل

  الخالدي ومحمد
27/8/1998 

 ونف  علي   ودق

  30/8/1998 بتاريخ

13 
 أبو عطية أحمد

 مصطفى

  

 خانيونل
 محكمة

 خا ة عسكرية

 طفل عرض هتك

 سنوات 6 عمر 

 الجماهير إثارة وبتهمة

 السلطة ضد

25/2/1999 

 في علي   ودق

 وتم نفس  اليوم

 فجر تنفي  
26/2/1999   

 رفح 25 العطار  بحي رائد 14
أمن  محكمة

  الدولة

 رفعت النقي  قتل

 جودة
10/3/1999 

 علي  يصادق لم

 االنتفاضة بداية سبيل أخلي

 عنوة

15 
 أبو محمد أيمن

 سعد 
 غاة 27

 المحكمة

  العسكرية

 أبو هاني المقدم قتل

  ينة
 علي  يصادق لم 26/8/1999

 إلى الرئيل من خفضت

 سجن في - المؤبد السجن

 المركاي غاة

16 
 أبو هاشم حسين

 نحل
22 

 مخيم

 الشاط 

 المحكمة

  العسكرية

 أبو أيمن الشرطي قتل

 نحل
 علي  يصادق لم 23/11/1999

 سجن معادرت  لد  قتلة تم

 االقتتان أثناي المركاي غاة
2007 

17 
 الرحمن عبد كمان

 حماد
  

 غاة
 المحكمة

  العسكرية

 تالمخابرا مع التعاون
 واغتيان اإلسرائيلية

 عايش يحيى الشهيد

 علي  يصادق لم 21/5/2000
 معروف غير -غيابيا   حوكم

 وجود  مكان

18 
 محمد حماد حسام

 حماد
 غاة  

 المحكمة

  العسكرية

 المخابرات مع التعاون

 واغتيان اإلسرائيلية

 عايش يحيى الشهيد

 علي  يصادق لم 21/5/2000
 معروف غير -غيابيا   حوكم

 وجود  مكان

                                                 
عن احملاكم العسكرية أو حماكم أمن الدولة العليا الفلسطينية، اليت استندت يف إصدارها إىل أحكاام ااانو   حكماً باإلعدام من العدد اإلمجايل املذكور يف هذه القائمة( 29)صدر  78

 .0626العقوبات الثوري الصادر عن منظمة التحرير الفلسطينية يف العام 
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 البلد العمر االسم الرقم

الجهة التي 
أ درت 

 79الحكم

 تاريخ الحكم التهمة

مصادقة 
الرئيل 
 والتنفي 

 آخر المستجدات

 األمعري 29  قر فار  راجي 19
أمن  محكمة

 الدولة

 ألحالم المعتمد القتل

 دقماق
 ينف  لم 2/7/2000

 رام اجتياح أثناي عن  أفرج

 اهلل

20 
 داود محمد

 الخواجا
 غاة 29

أمن  محكمة
 الدولة

 مصطفى المواطن قتل

 بارود
11/9/2000 

 علي   ودق

 نفس  اليوم في

 تنفي   وتم
12/06/2005 

  غاة سجن في نف 

21 
 رجا نواف وائل

 دراغمة
 طوبا   

أمن  ةمحكم
 الدولة

 الرحيم عبد المال م قتل

 بشارات
31/10/2000 

 يصادق لم

 علي 
 نابلل إ الح مركا في

 24 عودة نيب عالن 22
 - طمون

 حنين

أمن  ةمحكم
 الدولة

 بني إبراهيم المواطن قتل

 عودة
7/12/2000 

 علي   ودق

 بتاريخ ونف 
7/12/2000 

  

23 
 نادي خليل رائد

 المعربي
 غاة 32

 المحكمة

 الجنائية

 سنة  لمط خليل قتل
1998 

1/1/2001 
 علي   ودق

 بتاريخ ونف 
27/07/2005 

 المركاي غاة سجن في نف 

24 
 محمد مجدي

 مكاوي أحمد
 رفح 27

أمن  محكمة
 الدولة

 ومساعدة الخيانة

 اإلسرائيلية السلطات

 مواطنين أربعة بقتل

11/1/2001 
 علي   ودق

 بتاريخ ونف 
13/1/2001 

  

25 
 اهلل ضيت محمد

 نواورة الخطي 
 لحم بيت 28

أمن  محكمة
 الدولة

 ومساعدة الخيانة

 عدد تصفية في االحتالن

 المواطنين من

 ينف  لم 13/1/2001

 أثناي مسلحين قبل من قتل

 لبيت اإلسرائيلي االجتياح

 لحم

16 
 الديت حسام

 حميد موسى
 لحم بيت 18

أمن  محكمة
 الدولة

 ومساعدة الخيانة

 عدد تصفية في االحتالن

 المواطنين من

 االجتياح أثناي هرب ينف  لم 13/1/2001

17 
 محمد حسن

 مسلم حسن
  الخليل 59

أمن  محكمة
 دولةال

 مع والتعامل الخيانة

 اإلسرائيلية المخابرات
11/2/2001 

 يصادق لم

 علي 
 معروف غير

18 
 جميل الدين عا

 العرابيد
 غاة 24

أمن  محكمة
 الدولة

 االستخبارات ضابط قتل

 نا ر فو ي نضان
29/5/2001 

 يصادق لم

 علي 

 بحادث وتوفي - عن  أفرج

 عرضي طرق

19 
 ماجد سامر

  ينة أبو محمود
 طولكرم 23

أمن  محكمة
 الدولة

 مع والتعامل الخيانة

 اإلسرائيلية السلطات
30/7/2001 

 يصادق لم

 علي 

 االجتياح أثناي هرب

 نابلل لمدينة اإلسرائيلي

                                                 
اكم أمن الدولة العليا الفلسطينية، اليت استندت يف إصدارها إىل أحكاام ااانو  حكماً باإلعدام من العدد اإلمجايل املذكور يف هذه القائمة عن احملاكم العسكرية أو حم( 29)صدر  79

 .0626العقوبات الثوري الصادر عن منظمة التحرير الفلسطينية يف العام 
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 البلد العمر االسم الرقم

الجهة التي 
أ درت 

 80الحكم

 تاريخ الحكم التهمة

مصادقة 
الرئيل 
 والتنفي 

 آخر المستجدات

30 
 جبر أمجد

 حنايطة محمد
 طولكرم 28

أمن  محكمة
 الدولة

 مع والتعامل الخيانة

 اإلسرائيلية السلطات
30/7/2001 

 يصادق لم

 علي 

 االجتياح أثناي هرب

 نابلل لمدينة اإلسرائيلي

31 

  بحي حسين

 أبو محمد

 العيون

 طولكرم 32
أمن  محكمة

 الدولة

 مع والتعامل الخيانة

 اإلسرائيلية السلطات
30/7/2001 

 يصادق لم

 علي 

 االجتياح أثناي هرب

 نابلل لمدينة اإلسرائيلي

32 

 محمد أحمد

 أبو أحمد

 عيشة

 نابلل 50
أمن  محكمة

 الدولة

 مع والتعامل الخيانة

 اإلسرائيلية السلطات
2/8/2001 

 يصادق لم

 علي 

 االجتياح أثناي هرب

 نابلل لمدينة اإلسرائيلي

33 

 محمد من ر

  بحي

 حفناوي

 نابلل 43
أمن  محكمة

 دولةال

 مع والتعامل الخيانة

 اإلسرائيلية السلطات
 ينف  لم 9/8/2001

 شهداي قبل من قتل  تم

 نابلل اجتياح أثناي األقصى

34 
 سعدي خالد

 العكة
 غاة 24

أمن  محكمة
 الدولة

 في والتسب  الخيانة

 من عياد مسعود مقتل

 الرئاسة أمن

12/8/2001 
 يصادق لم

 علي 

 الهو  تل مركا في قتل

 الهرب اولةمح بدعو 

35 
  الح عمر

 فليفل
 جباليا 21

 المحكمة

 العسكرية

 للرقي  المتعمد القتل

 السويطي عيسى
24/9/2001 

 يصادق لم

 علي 
 الخليل مدينة في قتل

36 
 المنعم عبد

  الح أحمد
 يونل خان 19

 المحكمة

 العسكرية

 لاميل  المتعمد القتل

 المصري  كريا الجندي
4/1/2002 

 يصادق لم

 علي 

 لسجن اقتحام أثناي هرب

 2005 غاة

37 
 محمد خالد

 كميل نا ر
 جنين 17

 أمن الدولة

 العليا

 سبق مع العمد القتل

 والتر د اإل رار
5/2/2002 

 قا را   لكون 

 تخفيض تم

 اإلعدام عقوبة

 السجن إلى

 مع عاما   15

 األشعان

 الشاقة

 المحكمة قاعة في قتل  تم

 الحكم  دور بعد

                                                 
فلسطينية، اليت استندت يف إصدارها إىل أحكاام ااانو  حكماً باإلعدام من العدد اإلمجايل املذكور يف هذه القائمة عن احملاكم العسكرية أو حماكم أمن الدولة العليا ال( 29)صدر  80
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 لبلدا العمر االسم الرقم

الجهة التي 
أ درت 

 81الحكم

 تاريخ الحكم التهمة
مصادقة الرئيل 

 والتنفي 
 آخر المستجدات

38 
 إبراهيم وليد

 حمدية
 جباليا 39

أمن  محكمة
 الدولة

 المخابرات مع التعاون

 والتسب  اإلسرائيلية

 حما  من نشطاي بمقتل

 علي  يصادق لم 17/10/2002

 وجود  أثناي قتل

 من نقل  بعد بالمستشفى

 غاة سجن

39 

 خضر سامي

 إسماعيل

 حجي

 غاة 40
أمن  محكمة
 العليا الدولة

 مع والتعامل الخيانة

 اإلسرائيلية المخابرات
 علي  يصادق لم 10/4/2002

 للمستشفى نقل  بعد قتل

 غاة سجن من

40 
 ثابت محمد

 الراعي خليل
 غاة 47

أمن  محكمة
 الدولة

 مع والتعامل الخيانة

 ةاإلسرائيلي المخابرات
 علي  يصادق لم 10/4/2002

 إلى نفل  بعد قتل

 غاة سجن  من المستشفى

41 

 محمد محمود

 السالم عبد

 الشريت

 غاة 52
أمن  محكمة

 الدولة

 مع والتعامل الخيانة

 اإلسرائيلية المخابرات
 علي  يصادق لم 10/4/2002

 بعاة الشفاي بمستشفى قتل

 غاة سجن من نفل  بعد

42 
 شحادة سهيل

  قوت
 ةغا  33

أمن  محكمة
 الدولة

 مع والتعامل الخيانة

 اإلسرائيلية المخابرات
 علي  يصادق لم 10/4/2002

 الحرب في غاة سجن غادر
2009 

43 
  هدي حسام

 الهسي محمد
 غاة 22

أمن  محكمة
 الدولة

 مع والتعامل الخيانة

 اإلسرائيلية المخابرات
 علي  يصادق لم 10/4/2002

 علي  النار إطالق نتيجة قتل

 الوقائي األمن بمقر ووه

 الهرب محاولة بدعو 

44 
 محمد جهاد

 كميل سليم
 جنين 17

أمن محكمة 
 العليا الدولة

 سبق مع العمد القتل

 والتر د اإل رار
5/2/2002 

 تم قا را   لكون 

 عقوبة تخفيض

 إلى اإلعدام

 عاما   15 السجن

 األشعان مع

 الشاقة

 المحكمة قاعة في قتل  تم

 الحكم  دور بعد

11 

 سليمان نا ر

 محمد

 القريناوي

 المعا ي 32
أمن  محكمة

 الدولة

 الشرطة ضابط قتل

 على العايدي محمد

 ثأر خلفية

 علي  يصادق لم 21/4/2002
 أثناي غاة سجن غادر

 2007 االقتتان

16 
 إبراهيم جمان

 نا ر حسين
39 

 بيت

 حانون

أمن  محكمة
 الدولة

 ألحمد المتعمد القتل

 عودة أبو الكريم عبد

 عائلي نااي خلفية على

 علي  يصادق لم 23/5/2002
 أثناي غاة سجن غادر

 2007 االقتتان

                                                 
إصدارها إىل أحكاام ااانو  ت يف حكماً باإلعدام من العدد اإلمجايل املذكور يف هذه القائمة عن احملاكم العسكرية أو حماكم أمن الدولة العليا الفلسطينية، اليت استند( 29)صدر  81
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 الحق في الحياة، حق مقدس

 

 البلد العمر االسم الرقم

الجهة التي 
أ درت 

 82الحكم

 تاريخ الحكم التهمة
مصادقة الرئيل 

 والتنفي 
 آخر المستجدات

17 
 حمدأ فيصل

 تبلخ أبو سليمان
 رفح 26

أمن  محكمة
 الدولة

 إسالم الطفلة اغتصاب

 هاقتلو  خطي ال
5/6/2002 

 مصادقة تمت

 ونف  علي  الرئيل

 7/6/2002 بتاريخ

غاة سجن في نف   

48 
 البراوي سعيد

 النجار محمد
 رفح 29

أمن  محكمة
 الدولة

 إسالم الطفلة اغتصاب

 هاقتلو  الخطي 
5/6/2002 

 مصادقة تمت

 ونف  علي  الرئيل

 7/6/2002 بتاريخ

غاة سجن في نف   

49 
 سميح بشير

 ليمس محمود
18 

 - عطارة

 اهلل رام

أمن  محكمة
 الدولة

 للمواطنتين المتعمد القتل

 على اهلل عبد وتمام حليمة

  عائلي نااي خلفية

1/8/2002 

 مصادقة تمت

 ونف  علي  الرئيل

 7/8/2002 بتاريخ

  

50 
 إبراهيم حمدأ أمين

 اهلل خلت
 خانيونل 31

أمن  محكمة
 الدولة

 المخابرات مع التعاون

 بمقتل والتسب  اإلسرائيلية

 حما  من نشطاي

 علي  يصادق لم 19/10/2002

 غاة سجن  غادر

 أثناي المركاي

 2007 االقتتان

51 
 نظمي محمد أكرم

 الاطمة
 رفح 31

أمن  محكمة
 الدولة

 المخابرات مع التعاون

 اإلسرائيلية
 علي  يصادق لم 24/10/2002

  معادرت  بعد قتل

 خالن غاة سجن

 2009 الحرب

52 
 ودمحم حيدر

 غانم حسين
 رفح 39

أمن  محكمة
 الدولة

 المخابرات مع التعاون

 بمقتل التسب  اإلسرائيلية

 فتح حركة نشطاي من عدد

 علي  يصادق لم 28/10/2002

 معادرت  بعد قتل

 أثناي غاة سجن

 2009 الحرب

53 
 غانم محمد عوني

 اسعيد أبو
29 

 مخيم

 المعا ي

أمن  محكمة
 الدولة

  الح المواطن خطت

 السرقة بدافع  قتلو   افي
 علي  يصادق لم 16/11/2002

 شقيق قبل من قتل

 داخل  المعدور

 غاة سجن

11 
 سميح بشير

 سليم محمود
18 

 - عطارة

 اهلل رام

أمن  محكمة
 الدولة

 لمواطنتينل المتعمد القتل

 وتمام اهلل عبد محمد حليمة

 خلفية على عبداهلل محمد

  عائلي نااي

1/8/2002 

 مصادقة تمت

 ونف  علي  الرئيل

 7/8/2002 بتاريخ
  

11 
 إبراهيم كامل

 األخر 
 غاة  

 بداية محكمة

 غاة
 13/4/2003 القتل

 ولم ينف  لم

 علي  يصادق

 الرئيل

 غاة سجن غادر

 خالن المركاي

 2009 الحرب

 غاة سجن غادر ولم ينف  لم 13/4/2003 القتل بداية محكمة غاة   طالن سليمان 16

                                                 
ت يف إصدارها إىل أحكاام ااانو  حكماً باإلعدام من العدد اإلمجايل املذكور يف هذه القائمة عن احملاكم العسكرية أو حماكم أمن الدولة العليا الفلسطينية، اليت استند( 29)صدر  82
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 علي  يصادق غاة األخر 

 الرئيل

 خالن المركاي

 2009 الحرب
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 البلد العمر االسم الرقم

الجهة التي 
أ درت 

 83الحكم

 تاريخ الحكم التهمة
مصادقة الرئيل 

 والتنفي 
 آخر المستجدات

57 
 حسين نائل

 األخر 
 غاة  

 بداية محكمة

 غاة
 13/4/2003 القتل

 يصادق ولم ينف  لم

 الرئيل علي 

 المركاي غاة سجن غادر

 2009 الحرب خالن

58 
 درويش راني

 شقورة خليل
27 

 مخيم

 جباليا

 المحكمة

 العسكرية

 لهاني المتعمد القتل

 المدهون عطية
 علي  يصادق لم 17/5/2003

 المركاي غاة سجن غادر

 2007 االقتتان خالن

59 
 فتحي رائد

 ال ي 
 غاة  

 بداية محكمة

 غاة
 24/1/2004 القتل

 يصادق ولم ينف  لم

 الرئيل علي 

 المركاي غاة نسج غادر

 2007 االقتتان خالن

 غاة   عبيد سمير إياد 60
 بداية محكمة

 غاة
 24/1/2004 القتل

 يصادق ولم ينف  لم

 الرئيل علي 

 المركاي غاة سجن  غادر

 2007 االقتتان خالن

61 
 أبو ذي  إيهاب

 العمرين
 غاة 24

 بداية محكمة

 غاة
المصادقة تتم لم  13/4/2004 والقتل االغتصاب  

 خالن السجن درغا 

2009 الحرب  

62 
 محمد رامي

 جحا
 غاة 24

 بداية محكمة

 غاة
 المصادقة تتم لم 13/4/2004 والقتل االغتصاب

 غاة سجن في حاليا   موجود

 المركاي

63 
 الفتاح عبد

 سمور
 غاة 24

 بداية محكمة

 غاة
المصادقة تتم لم  13/4/2004 والقتل االغتصاب  

 السجن معادرت  بعد قتل

 2009 ربالح خالن

61 
 هلل عبدا يوست

 السنوار
    

 بداية محكمة

 غاة

 المخابرات مع التعاون

 واالشتراك اإلسرائيلية

 فلسطينيين قتل في

المصادقة تتم لم  17/10/2004  
 غاة سجن في موجود حالبا  

 المركاي

61 
 أبو أحمد محمد

 قنيص
 غاة 51

 بداية محكمة

 غاة

 المخابرات مع التعاون

 شتراكواال اإلسرائيلية

 فلسطينيين قتل في

المصادقة تتم لم  29/11/2004  
 الحرب خالن السجن غادر
2009 

66 
 محمود رامي

 قنيص أبو
 غاة 22

 بداية محكمة

 غاة

 المخابرات مع التعاون

 راكتشواال اإلسرائيلية

 فلسطينيين قتل في

المصادقة تتم لم  29/11/2004  
 الحرب خالن السجن غادر
2009 

67 
 جميل سعيد

 هد  
 غاة 20

 محكمة

 غاة است ناف
المصادقة تتم لم 14/6/2005 والقتل االغتصاب  

 السجن معادرت  بعد قتل

 2009 الحرب خالن

68 
 محمود ثائر

 رميالت حسني
28 

الض
 فة

 العربية

 المحكمة

 العسكرية
علي  يصادق لم 6/4/2008    

                                                 
ت يف إصدارها إىل أحكاام ااانو  حكماً باإلعدام من العدد اإلمجايل املذكور يف هذه القائمة عن احملاكم العسكرية أو حماكم أمن الدولة العليا الفلسطينية، اليت استند( 29)صدر  83
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 البلد العمر االسم الرقم

الجهة التي أ درت 
 84الحكم

 يخ الحكمتار  التهمة
مصادقة الرئيل 

 والتنفي 
 آخر المستجدات

69 
 سعد محمود عماد

 سعد
25 

 الضفة

 العربية
علي  يصادق لم 28/4/2008  العسكرية المحكمة   

70 
 سعد سعيد وائل

 سعد
27 

 الضفة 

 العربية
علي  يصادق لم 15/7/2008  العسكرية المحكمة   

71 
 سعد محمد

 سعد محمود
 

 الضفة

  العربية
غيابي حكم 15/7/2008  العسكرية مةالمحك   

72 
 عواد احمد ايمن

 دغاغمة
28 

 الضفة

 العربية
   علي  يصادق لم 12/11/2008  العسكرية المحكمة

73 
 شفيق اشرف

 إمريايق حسين
31 

 الضفة

 العربية
علي  يصادق لم 22/12/2008  العسكرية المحكمة   

علي  يصادق لم 24/1/2008  العسكرية المحكمة غاة 41  نون سعيد ياسر 74  
 السجن معادرت  بعد قتل

 2009 الحرب خالن

علي  يصادق لم 20/7/2008  العسكرية المحكمة غاة 35  سكر حامد اياد 75  
 السجن معادرت  بعد قتل

 2009 الحرب خالن

76 
 حسين علي محمد

  يدم
علي  يصادق لم 16/12/2008  العسكرية المحكمة غاة 36  

 لسجنا معادرت  بعد قتل

 2009 الحرب خالن

 العسكرية المحكمة الخليل 28 جودة أبو مهران 77
 التخابر

  العدو مع
علي  يصادق لم 25/1/2009   

78 
 أبو سالمة نا ر

 فريح
28 

 بيت

  حانون
 العسكرية المحكمة

 الخيانة

 العظمى
علي  يصادق لم 22/2/2009  

 اإلعدام حكم تنفي  تم

 دون غاة في بالر ان

 في الرئيل تصديق
15/4/2010 

79 
 حسن  ابر عامر

 جندية
 العسكرية المحكمة غاة 45

 تهمة

 القتل

 قصدا

  باالشتراك

علي  يصادق لم 10/3/2009  
 غاة سجن في حاليا   موجود

 المركاي

81 
 علي فرحات سالم

 جندية
 العسكرية المحكمة غاة 40

 تهمة

 القتل

 قصدا

 باالشتراك

علي  يصادق لم 10/3/2009  
 غاة سجن في حاليا   موجود

 المركاي

                                                 
84 يف إصدارها إىل أحكام اانو   حكما باإلعدام من العدد اإلمجايل املذكور يف هذه القائمة عن احملاكم العسكرية أو حماكم أمن الدولة العليا الفلسطينية، اليت استندت( 29)صدر  
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 الحق في الحياة، حق مقدس

 
 البلد العمر االسم الرقم

الجهة التي 
 85أ درت الحكم

 تاريخ الحكم التهمة
مصادقة الرئيل 

 والتنفي 
 آخر المستجدات

81 
 حسين مؤمن

 جندية إسماعيل
 غاة 37

 المحكمة

 العسكرية

 قصدا القتل

 باالشتراك
علي  يصادق لم 10/3/2009  

 في حاليا   موجود

 المركاي غاة سجن

82 
 عبد إبراهيم هاني

  يدية اهلل
  غاة 

 المحكمة

 العسكرية
 7/4/2009 باالشتراك القتل

/علي  يصادق لم  

غيابي حكم  
 فار

83 
 كمان بسام

 رحمي مصطفى
  غاة 

 المحكمة

 العسكرية
 7/4/2009 باالشتراك القتل

/علي  يصادق لم  

غيابي حكم  
 فار

84 
  الح  الح نائل

 جحا
 غاة 

 المحكمة

 العسكرية
 7/4/2009 باالشتراك لقتلا

/علي  يصادق لم  

غيابي حكم  
 فار

85 
 حسن سالم محمد

 المظلوم
 غاة 

 المحكمة

  العسكرية
 7/4/2009 باالشتراك القتل

/علي  يصادق لم  

غيابي حكم  
 ارف

 الخليل 59 بريعيد أنور 86
 محكمةال

 العسكرية

 وتسري  الخيانة

 لإلسرائيليين أراض
علي  يصادق لم 28/4/2009   

علي  يصادق لم 24/5/2009 القتل  عسكرية محكمة غاة 30 احمد خضر شادي 87  

 في حاليا   موجود

 -المركاي غاة سجن

 فتح حركة من

88 
 عبدالكريم شادي

 المدهون
علي  يصادق لم 24/5/2009 القتل عسكرية محكمة غاة 30  فار 

89 
  بري رائد

 المقوسي
24/5/2009 القتل عسكرية محكمة غاة 29 علي  يصادق لم   فار 

91 
 سليم محمد سليم

 النباهين
27 

 مخيم

- البريج

  غاة

 عسكرية محكمة
 سلطات مع التعاون

 االحتالن
علي  يصادق لم 7/10/2009  

 في حاليا   موجود

 المركاي غاة سجن

91 
 محمد الكريم عبد

 شرير العبد
علي  يصادق لم 29/10/2009 الخيانة عسكرية محكمة  غاة 35  

 في حاليا   موجود

 المركاي غاة سجن

91 
 ابراهيم محمد

- السبع -اسماعيل
 عسكرية محكمة  37

 مع التعاون

 االحتالن
علي  يصادق لم 3/11/2009  

 حكم تنفي  تم

 في بالر ان اإلعدام

 تصديق دون غاة

 في الرئيل
15/4/2010 

                                                 
يف إصدارها إىل أحكاام ااانو   حكما باإلعدام من العدد اإلمجايل املذكور يف هذه القائمة عن احملاكم العسكرية أو حماكم أمن الدولة العليا الفلسطينية، اليت استندت( 29)صدر  85
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 البلد العمر االسم الرقم

الجهة التي 
أ درت 

 86الحكم

 تاريخ الحكم التهمة
ة الرئيل مصادق

 والتنفي 
 آخر المستجدات

93 
 عبد راسم الدين عا

 داغري السالم
 عسكرية محكمة  38

 مع التعاون

 االحتالن
يصادق علي  لم 9/11/2009   

 يصادق علي  لم 22/2/2010 العمد القتل غاة بداية محكمة غاة 30 العون  يدان أسامة 94
 سجن في حاليا  

 المركاي غاة

95 
 عسكرية محكمة غاة  عليان محمد

 العظمى الخيانة

 بالقتل والتدخل
7/2/2010 

 غيابي يصادق علي  لم

96 
 عسكرية محكمة خانيونل 27  عرب كامل باسل

 العظمى الخيانة

 بالقتل والتدخل
24/2/2010 

 غيابي يصادق علي  لم

97 
 عاشور مصطفى نعيم

 عسكرية محكمة رفح 45
 العظمى الخيانة

 بالقتل والتدخل
 يصادق علي  مل 3/3/2010

 سجن في حاليا  

 المركاي غاة

98 

 أبو سالمة ناصر
 فريح

 عبد عابة 33

 غاة-رب 

 المحكمة

 العسكرية

 الحكم تنفي  تم يصادق علي  لم 2009-2-22 العظمى الخيانة

 2010-4-15 في
 

99 

 إبراهيم محمد
 *السبع' إسماعيل

 المحكمة غاة 37

 العسكرية

 الحكم تنفي  تم ادق علي يص لم 2009-11-04 العظمى الخيانة

 2010-4-15 في
 

011 

 المحكمة غاة 45 جندية عامر

 العسكرية

-5-18 في التنفي  يصادق علي  لم 10/3/2009 القتل
2010 

 

010 
- 5-18 في التنفي  يصادق علي  لم 2004-04-13 واالغتصاب القتل الجنائية المحكمة غاة 24 حجا محمد رامي

2010 
 

011 
 -لنصيراتا  الشوبكي مطر

 غاة

 المصادقة تتم 1996-3-20 والسرقة القتل الجنائية المحكمة

 الحكم على

-5-18 في التنفي 
2010 

 

011 
 الخالق عبد عطية

 اهلل فرج

 في البداية محكمة يونل خان 23

 البلح دير مدينة

 يصادق علي  لم 2010-07-06 قصدا   القتل
 

011 
 المحكمة رفح 28 كواري حميدات عمر

 ةالعسكري

 جهات مع التخابر

 معادية

 يصادق علي  لم 229-2010-
 

 
                                                 

يف إصدارها إىل أحكاام ااانو   كماً باإلعدام من العدد اإلمجايل املذكور يف هذه القائمة عن احملاكم العسكرية أو حماكم أمن الدولة العليا الفلسطينية، اليت استندتح( 29)صدر  86
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