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نحو إستراتيجية وطنية فاعلة ملناهضة عقوبة اإلعدام
»ديوان  اإلنسان  حلقوق  املستقلة  الفلسطينية  الهيئة  تسعى 
املظالم« واملؤسسات الفلسطينية احلقوقية املنضوية حتت مظلة 
البرامج  وعبر  اإلعدام،  عقوبة  ملناهضة  الفلسطيني  التحالف 
والنشاطات والفعاليات املختلفة التي تنفذها، تسعى إلى تأسيس 

إستراتيجية فلسطينية فاعلة ملناهضة عقوبة اإلعدام.

ملناهضة  الثاني  املؤمتر  انعقاد  جاء  التوجه  هذا  مع  وانسجامًا 
حتديد  إلى  خالله  من  التحالف  يسعى  والذي  اإلعدام،  عقوبة 
إستراتيجية  )نحو  العملية،  واآلليات  الرئيسة  اخلطوات 

فلسطينية فاعلة ملناهضة عقوبة اإلعدام(.

حكمًا  شَر  َعَ سبعة  صدور   2009 احلالي  العام  شهد  فقد   
باإلعدام من قبل احملاكم العسكرية، أربعة َعَشَر حكمًا منها 
الغربية،  الضفة  أحكام في  و ثالثة  صدرت في قطاع غزة 
وبالرغم من عدم تنفيذ أٍي من هذه األحكام لعدم موافقة 
استمرار  أن  إال  القانون،  نصوص  وفق  الرئيس،  السيد 
احملاكم العسكرية في إصدار أحكام اإلعدام يشكل انتهاكا 
حلق اإلنسان في احلياة ومخالفة صريحة وواضحة للمادة 

السادسة من العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية.

فاحملاكم العسكرية تفتقر إلى معايير وضمانات احملاكمة العادلة، 
وتصدر أحكامها وفقًا للمادة (131) فقرة )أ( من قانون العقوبات 

الثوري ملنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979.

كما أننا نود التأكيد هنا بأن التحالف الفلسطيني ملناهضة عقوبة 
اإلعدام يشدد على ضرورة عدم جواز إفالت أي مجرم من العقاب، 
غير أنه وفي ذات الوقت يرى بأن عقوبة اإلعدام تشّكل مّسًا باحلق 
اجلنائية  السياسة  مع  وتتنافى  اإلنسانية،  وبالكرامة  احلياة  في 

احلديثة والتي تستند إلى اإلصالح وليس إلى إزهاق الروح.

ولهذا كله يعرب التحالف وكذلك الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان 
»ديوان املظالم« عن القلق البالغ إزاء إصدار أحكام اإلعدام عن 
احملاكم  عن  سابق  وقت  في  أيضًا  والصادرة  العسكرية،  احملاكم 

املدينة.

هذه  ملناهضة  كبيرة  جهودًا  والهيئة  التحالف  يبذل  هنا  ومن 
تستهدف  مختلفة،  ونشاطات  وفعاليات  برامج  عبر  العقوبة، 
وصانع  امُلَشِرع  مستوى  على  واملؤثرة  الفاعلة  الفئات  جميع 
يركز عليه مشروع  الفلسطيني، وهذا األمر حتديدًا ما  القرار 
بدعم  مؤخرًا  الهيئة  أطلقته  الذي  اإلعدام  عقوبة  مناهضة 
بدوره  املشروع  وهذا  القدس،  في  البريطانية  القنصلية  من 
يسعى  نحو إلغاء عقوبة اإلعدام كهدف استراتيجي، من خالل 
الفلسطينية  الصادرة عن احملاكم  اإلعدام  أحكام  أعداد  تقليل 
في  املطبقة  القوانني  عليها  تعاقب  التي  اجلرائم  وتقليل عدد 
أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، وتنفيذ برنامج التوعية 

بخصوص عقوبة اإلعدام.

إلى  املشروع  يسعى  التي  والفعاليات  النشاطات  أهم  وتتمثل 
حتقيق أهدافه من خاللها في: إجراء دراسة قانونية متخصصة 
في مجال إلغاء عقوبة اإلعدام من النظام القانوني الفلسطيني، 
التي  اجلرائم  تقليل  على  العمل  شأنها  من  بتوصيات  واخلروج 
اإلعدام  أحكام  تقليل  وكذلك  باإلعدام،  القانون  عليها  يعاقب 
الصادرة عن احملاكم الفلسطينية، العمل على ضمان عدم مصادقة 
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية على أحكام اإلعدام الصادرة 
توفير ضمانات  العمل على  الفلسطينية،  العسكرية  عن احملاكم 
احملاكمة العادلة، تنفيذ ورشات عمل مع اجلهاز القضائي وقطاع 
الدولية  باملعايير  االلتزام  تفعيل  على  العمل  بهدف  احملامني 
حلقوق اإلنسان، العمل على تعميم اتفاقية حقوق اإلنسان خاصة 

فيما يتعلق بعقوبة اإلعدام واحلق في احلياة.

رندا سنيورة
املديرة التنفيذية



4

الهيئـة  املـــسـتـقـلـــة حلـقــوق اإلنسان "ديوان املظالم"

توجهها  وضمن  املظالم«  »ديوان  اإلنسان  حلقوق  املستقلة  الهيئة 
التحالف  ضمن  فاعل  وبشكل  تنشط  اإلعدام،  عقوبة  إلغاء  نحو 
في  عضٌو  التحالف  وهذا  اإلعدام،  عقوبة  ملناهضة  الفلسطيني 

حتالفات إقليمية ودولية ملناهضة هذه العقوبة.

خالل  أطلقت  املظالم«  »ديوان  اإلنسان  حلقوق  املستقلة  الهيئة 
تقليل  إلى  الهادف  اإلعدام،  عقوبة  مناهضة  مشروع   2009 العام 
عليها  يعاقب  التي  اجلرائم  عدد  وتقليل  اإلعدام،  أحكام  إصدار 

القانون باإلعدام.

في  بها  الهيئة  تتمسك  التي  اإلعدام  عقوبة  إلغاء  مبررات  ومن 
الدراسات  مجمل  أن  هو  العقوبة،  هذه  إللغاء  الرامية  جهودها 
املتخصصة بينت بأن املمارسة العملية في تنفيذ السياسة اجلزائية 
القائمة على مفهوم االستئصال )عقوبة اإلعدام( لم تكن موفقة، 
بدليل ارتفاع معدالت اجلرمية في العديد من الدول التي تتبنى 

هذه العقوبة.

كما أنه ال ميكن بأي حال من األحوال تدارك األخطاء القضائية 
في حالة إيقاع عقوبة اإلعدام.

وعالوة على ذلك فقد أثبتت املمارسة العملية بأن تشريع عقوبة 
اإلعدام ال يحقق الردع.

وترى الهيئة بضرورة األخذ بضمانات معينة في حال تنفيذ عقوبة 
اإلعدام، مع قناعة الهيئة بضرورة عدم الوصول إلى هذه املرحلة، 
أي مرحلة تنفيذ حكم اإلعدام، لكن إذا ما وصل احلال إلى مرحلة 
الضمانات  توفر  على  العمل  فيجب  القاسية  العقوبة  هذه  تنفيذ 

التالية:

إلزامية االستئناف على أحكام اإلعدام.  

ال يجوز تنفيذ أحكام اإلعدام إال بعد مصادقة رئيس الدولة   
عليها وخالل فترة زمنية محددة.

أو  الرسمية  األعياد  أيام  في  اإلعدام  عقوبة  تنفيذ  يجوز  ال   
األعياد الدينية.

ال يجوز تنفيذ عقوبة اإلعدام في الساحات العامة وإمنا في   
مراكز اإلصالح والتأهيل وحتت إشراف اجلهات الرسمية.

ال يجوز احلكم باإلعدام على األحداث واحلوامل أو املرضى   
العقليني.

الذين  حقوق  حماية  تكفل  التي  الضمانات  بعض  هنا  ونورد 
املجلس  اعتمدها  الضمانات  وهذه  اإلعدام،  عقوبة  يواجهون 

االقتصادي واالجتماعي: 

تفرض  أن  يجوز  ال  اإلعدام،  عقوبة  تلغ  لم  التي  البلدان  في   .1
عقوبة اإلعدام إال في أخطر اجلرائم على أن يكون مفهوما أن 
نطاقها ينبغي أال يتعدى اجلرائم املتعمدة التي تسفر نتائج 

مميتة أو غير ذلك من النتائج البالغة اخلطورة.

ال يجوز أن تفرض عقوبة اإلعدام إال في حالة جرمية ينص   .2
ارتكابها، على عقوبة املوت فيها، على أن يكون  القانون، وقت 
ارتكاب  بعد  يقضى  القانون  حكم  أصبح  إذا  أنه  مفهوما 

اجلرمية بفرض عقوبة أخف، استفاد املجرم من ذلك.

ال يحكم باملوت على األشخاص الذين لم يبلغوا سن الثامنة   .3
عشرة وقت ارتكاب اجلرمية وال ينفذ حكم اإلعدام باحلوامل 
أو باألمهات احلديثات الوالدة وال باألشخاص الذين أصبحوا 

فاقدين لقواهم العقلية.

ال يجوز فرض عقوبة اإلعدام إال حينما يكون ذنب الشخص   .4
املتهم قائما على دليل واضح ومقنع ال يدع مجاال ألي تفسير 

بديل للوقائع.

نهائي صادر  إال مبوجب حكم  اإلعدام  تنفيذ عقوبة  يجوز  ال   .5
عن محكمة مختصة بعد إجراءات قانونية توفر كل الضمانات 
املمكنة لتأمني محاكمة عادلة، مماثلة على األقل للضمانات 
الواردة في املادة 14 من العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية 
ارتكابه  في  مشتبه  شخص  أي  حق  ذلك  في  مبا  والسياسية، 
جرمية ميكن أن تكون عقوبتها اإلعدام أو متهم بارتكابها في 
احلصول على مساعدة قانونية كافية في كل مراحل احملاكمة.

لدى  االستئناف  في  احلق  باإلعدام  عليه  يحكم  من  لكل   .6 
هذا  بجعل  الكفيلة  اخلطوات  اتخاذ  وينبغي  أعلى،  محكمة 

االستئناف إجباريا.

أو  العفو،  التماس  في  احلق  باإلعدام  عليه  يحكم  من  لكل   .7
في  احلكم  تخفيف  أو  العفو  منح  ويجوز  احلكم،  تخفيف 

جميع حاالت عقوبة اإلعدام.

إجراءات  في  الفصل  يتم  أن  إلى  اإلعدام  عقوبة  تنفذ  ال   .8
االستئناف أو أية إجراءات تتصل بالعفو أو تخفيف احلكم.

جهود الهيئة املستقلة حلقوق 
اإلنسان في مناهضة عقوبة اإلعدام
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عند احلديث عن عقوبة اإلعدام في التشريعات الفلسطينية )التشريعات 
أن  إلى  بداية  اإلشارة  إلى  لنا  البد  الفلسطينية(،  األراضي  في  السارية 
العقوبة  الفلسطينية قد أخذت بهذه  األراضي  املطبقة في  التشريعات 
السارية في  التشريع اجلنائي كعقوبة على بعض اجلرائم، سواء  في 
السارية في قطاع غزة، وسأستعرض موضوع  تلك  أم  الغربية  الضفة 

عقوبة اإلعدام في التشريعات الفلسطينية عبر احملاور التالية: 

احملور األول: القوانني التي جاء بها نص على هذه العقوبة
من  مجموعة  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  مناطق  على  تسري 
القوانني املختلطة نتيجة اإلدارات التي تناوبت على حكمها والسيطرة 
عليها، ومنذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية بقيت هذه القوانني 
القرار  مبوجب  أآلن  لغاية  الفلسطينيني  املواطنني  على  مطبقة 
بالقوانني  العمل  باستمرار  القاضي   1994 لسنة   (1) رقم  الرئاسي 
واألنظمة واألوامر التي كانت سارية املفعول قبل تاريخ 5/6/1967 
في األراضي الفلسطينية، ونشير في هذا الصدد إلى القوانني املطبقة 
في الضفة الغربية وغزة والتي نصت في موادها على عقوبة اإلعدام، 
مشيراً في نفس الوقت إلى انه لم يصدر لغاية أآلن قوانني جنائية 
من قبل املجلس التشريعي الفلسطيني على الرغم من وجود محاوالت 

متثلت في مشاريع قوانني لم ترى النور بعد وهذه القوانني هي: 
قانون العقوبات االنتدابي )البريطاني( املعروف بقانون العقوبات   .1

الفلسطيني رقم 74 لسنة 1936 الساري في قطاع غزة.
قانون العقوبات األردني رقم 16 لسنة 1960 الساري في الضفة   .2

الغربية.
قانون العقوبات الثوري لعام  1979  )قانون العقوبات املقر من   .3
منظمة التحرير الفلسطينية ويطبق حاليًا على أفراد قوات 

األمن الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة(.
لسنة   2 رقم  البريطاني(  )االنتداب  األحداث  املجرمني  قانون   .4

1937 الساري في قطاع عزة.
قانون إصالح األحداث ) األردني( رقم 16 لسنة 1954 الساري في   .5

الضفة الغربية.
رقم  قانون  و  م   2001 لسنة   (3) رقم  اجلزائية  اإلجراءات  قانون   .6
في  النافذان  والتأهيل   اإلصالح  مراكز  بشأن  1998م  لسنة   [6]
التشريعي  املجلس  عن  والصادران  غزة،  وقطاع  الغربية  الضفة 
الفلسطيني وهما قانونني إجرائيني لم يرد فيهما نصوص جترم 
األفعال بقدر ما هو مفصل فيهما طبيعة اإلجراءات املتبعة في 
تطبيق القانون، وجاء فيهما نصوص تتعلق بكيفية تطبيق هذه 

العقوبة وتنفيذها.  

ثانيا : اجلرائم التي يعاقب عليها بهذه العقوبة 
لقد تبنت القوانني املذكورة أعاله اإلعدام كعقوبة على بعض اجلرائم، 
1936م،  74 لسنة  االنتدابي رقم  العقوبات  فقد جرمت نصوص قانون 
أربعة أفعال بعقوبة اإلعدام، وهي جرمية اخليانة العظمى، وجرمية حمل 

السالح ضد الدولة وجرمية حتريض الغير على اإلغارة على فلسطني.
 13 1960م،  لسنة  األردني  العقوبات  قانون  نصوص  جرمت  حني  في 
جرمية باإلعدام وذلك مبقتضى 12 مادة قانونية تناول البعض منها في 

بنوده أكثر من فعل، فقد نصت املادة 137 على فعلني.
ومن اجلرائم املعاقب عليها باإلعدام مبقتضى هذا القانون:

حمل السالح ضد الدولة، وحمل دولة على االعتداء على اململكة، ومعاونة 
بطرق  الدستور  وتغيير  احلرب،  زمن  احليوية  باملنشآت  واإلضرار  العدو، 
غير شرعية، والعصيان املسلح ضد الدولة، واالعتداء على امللك، واإلرهاب 

الذي يؤدي إلى القتل، والقتل العمدي.
وعلى صعيد قانون العقوبات الثوري ملنظمة التحرير الفلسطينية جرم 
هذا القانون 33 فعاًل بعقوبة اإلعدام، وذلك مبقتضى 26 مادة قانونية، 
تناول البعض منها أكثر من فعل مجرم، فقد نصت املادة 36 على فعلني، 

واملادة 140 على ثالثة واملادة 165 على فعلني.

ومن اجلرائم املعاقب عليها باإلعدام مبقتضى هذا القانون:
جرمية اخليانة، واإلضرار مبنشآت الثورة وتعطيلها، ومعاونة العدو على 
هزمية قوات الثورة، ومساعدة القوات املعادية، وإتالف األسلحة وتعطيلها، 
والذخيرة،  بالسالح  العدو  وإمداد  السالح،  وإلقاء  لألعداء،  املواقع  وتسليم 
وتغير النظام األساسي للثورة بطرق غير مشروعة، واالعتداء على حياة 
القتل،  إلى  يؤدي  الذي  واإلرهاب  العليا،  القيادة  أعضاء  أحد  أو  رئيس 

وتشكيل عصابات إرهابية.

ثالثا : االستثناءات الواردة على تطبيق هذه العقوبة
نصت هذه القوانني على استثناء بعض األشخاص من سريان هذه العقوبة 

عليهم وهم:
اجلزائية  اإلجراءات  قانون  من   414 املادة  نصت   : احلامل  املرأة   .1
الفلسطيني رقم (3)  لسنة 2001 على عدم جواز تنفيذ حكم اإلعدام 
في املرأة احلامل، فإذا وضعت مولوداً حياً تقضي احملكمة التي أصدرت 
احلكم بالنزول بعقوبة اإلعدام إلى عقوبة السجن املؤبد. وهنا يوجد 
وقانون  الفلسطينية  اجلزائية  اإلجراءات  قانون  بني  صارخ  تناقض 
العقوبات الفلسطيني لسنة 1936، لكون القانون األخير قد اكتفى 
بواقعة احلمل بوصفها أساساً ومبرراً الستبدال العقوبة من اإلعدام 
الفلسطيني  اإلجراءات  قانون  اشترط  حني  في  املؤبد،  السجن  إلى 

فريد األطرش 

عقوبة اإلعدام في التشريعات 
الفلسطينية

5



6

الهيئـة  املـــسـتـقـلـــة حلـقــوق اإلنسان "ديوان املظالم"

شك  بال  وهذا  االستبدال.  شرط  لتحقق  حي  املولود  نزول  ضرورة 
ما ميثل انتقاصاً ورجوعاً عن الضمانة املقررة في قانون العقوبات، 
وفضاًل عن ذلك أن بقاء هذا النص ميثل نزاعاً وعدم انسجام بني 

تشريع العقوبات االنتدابي، وتشريع اإلجراءات الفلسطيني.
عقوبة  تنفيذ  جواز  بعدم  القوانني  تلك  في  جاء  فقد  األطفال:   .2
اإلعدام باألحداث؛ أي األطفال دون الثمانية عشر عاما مادة 12 

من قانون رقم (16) لسنة 1954
 2 رقم  األحداث  املجرمني  قانون  من   13 واملادة  األحداث  إصالح  قانون 

لسنة 1937

رابعًا : كيفية احلكم بها والقيود الواردة على تنفيذها 
بعض  على   2001 لسنة   (3) رقم  اجلزائية  اإلجراءات  قانون  نص  لقد 

القيود على تطبيق وتنفيذ هذه العقوبة ومن ذلك:
أوال: عقوبة اإلعدام تكون بإجماع اآلراء، مادة (272) من قانون اإلجراءات 
اجلزائية رقم (3) لسنة 2001 املداولة وإصدار احلكم باإلجماع أو األغلبية 
بعد اختتام احملاكمة تختلي احملكمة في غرفة املداولة وتدقق فيما طرح 
أمامها من بينات وادعاءات، وتضع حكمها باإلجماع أو باألغلبية فيما عدا 

عقوبة اإلعدام فتكون بإجماع اآلراء.
مادة   . القانون  بحكم  اإلعدام  بعقوبة  الصادرة  األحكام  استئناف  ثانيا: 
(327) قانون اإلجراءات اجلزائية رقم (3) لسنة 2001 م تستأنف بحكم 
القانون األحكام الصادرة بعقوبة اإلعدام والصادرة بعقوبة السجن املؤبد 

ولو لم يتقدم اخلصوم بطلب ذلك.
ثالثا: مصادقة رئيس الدولة على حكم اإلعدام . مادة (409) من قانون 
اإلجراءات اجلزائية رقم (3) لسنة 2001 ممصادقة رئيس الدولة ال يجوز 

تنفيذ حكم اإلعدام إال بعد مصادقة رئيس الدولة عليه.
رابعا: تنفيذ العقوبة في مراكز اإلصالح والتأهيل . مادة (418)  من 
اإلعدام  2001 متنفذ عقوبة  لسنة   (3) اجلزائية رقم  اإلجراءات  قانون 

داخل مراكز اإلصالح والتأهيل )السجون( للدولة.

خامسا: كيفية تطبيقها وتنفيذها
لقد نص قانون اإلجراءات اجلزائية رقم (3) لسنة 2001 م و قانون رقم 
[6] لسنة 1998م بشأن مراكز اإلصالح والتأهيل  بشكل مفصل لطبيعة 
اإلجراءات املتبعة في تطبيق وتنفيذ هذه العقوبة وجاء فيهما نصوص 

تتعلق بكيفية تطبيق هذه العقوبة وتنفيذها على النحو التالي :  
وعلى  املوت،  حتى  بالشنق  املدنيني  على  اإلعدام  حكم  ينفذ   .1

العسكريني رميًا بالرصاص حتى املوت.
ويوضع  النزالء  سائر  عن  باإلعدام  عليه  احملكوم  النزيل  يعزل   .2
إذن  على  احلصول  بعد  إال  زيارته  ومتنع  الدائمة  الرقابة  حتت 

خطي من املدير العام. 
الدينية  واألعياد  الرسمية  العطل  أيام  املذكور  احلكم  ينفذ  ال   .3

والوطنية.
أوراق  متى صار حكم اإلعدام نهائيًا وجب على وزير العدل رفع   .4

الدعوى فورًا إلى رئيس الدولة.
الدولة  رئيس  مصادقة  بعد  إال  اإلعدام  حكم  تنفيذ  يجوز  ال   .5

عليه.
ال يجوز تأخير تنفيذ حكم اإلعدام بعد تسلم قرار التصديق على   .6

احلكم وإخطار احملكوم عليه وأسرته باألمر.
ألقارب احملكوم عليه باإلعدام أن يقابلوه قبل املوعد املعني لتنفيذ   .7

احلكم على أن يكون ذلك بعيدًا عن محل التنفيذ.

إذا كانت ديانة احملكوم عليه تفرض عليه االعتراف أو غيره من   .8
الطقوس الدينية قبل املوت، وجب إجراء التسهيالت لتمكني أحد 

رجال الدين من مقابلته.
احلاضرين  مسمع  على  احلكم  ومنطوق  التهمة  املدير  يتلو   .9
املركز  وطبيب  وكيله  أو  العام  النائب  بينهم  يكون  أن  شريطة 
العام  النائب  يختارهما  آخران  وشخصان  الشرطة  عن  ومندوب 
إذا  إليه احملكوم عليه ومحاميه  الذي ينتمي  الدين  وأحد رجال 

رغب في ذلك. 
تنفيذ العقوبة في مراكز اإلصالح والتأهيل .  .10

تدفن احلكومة على نفقتها جثة من يحكم عليه باإلعدام، إذا لم   .11
يكن له أقارب يطلبون القيام بدفنها ويجب أن يكون الدفن بغير 

احتفال.

بعد التعرف على عقوبة اإلعدام في التشريعات الفلسطينية بقي لنا أن 
الفلسطيني  واملشرع  املجتمع  لدى  توجه  هنالك  كان  إذا  فيما  نتساءل 
نحو إلغاء عقوبة اإلعدام أو حصرها في بعض اجلرائم،  في التشريعات 
اجلنائية  أم ال، وخصوصاً وان مشروع قانون العقوبات الفلسطيني املقدم 
جرم  حيث  اإلعدام،  عقوبة  تبنى  قد  الفلسطيني  التشريعي  للمجلس 
املشروع 23 فعاًل باإلعدام، وذلك مبقتضى 16 مادة قانونية تناول البعض 
أفعال،  ستة  على   67 املادة  نصت  فقد  فعل،  من  أكثر  بنوده  في  منها 
هذا  مبقتضى  عليها  املعاقب  األفعال  ومن  أفعال،  ثالثة  على   68 واملادة 
املشروع بعقوبة اإلعدام، جرائم القتل، واخليانة، واإلضرار باملنشآت العامة 

وقت احلرب والتفاوض على وجه مخالف للمصالح الوطنية. 
احملاكمات  وأصول  العسكرية  احملاكم  قانون  مشروع  جرم  وأيضاً 
البعض  قانونية  مادة   14 وذلك مبقتضى  باإلعدام،  فعاًل   41 العسكرية 
 12 على   164 املادة  نصت  فقد  فعل،  من  أكثر  بنوده  في  تناول  منها 
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العقوبة،  انقسام اآلراء حول هذه  إلى  أدى االهتمام بعقوبة اإلعدام 
الداعني  بإلغائها،  ومطالباَ  اإلعدام  لبقاء عقوبة  مؤيد  وتأرجح بني 
إلى اإلبقاء على عقوبة اإلعدام يعتبرونها أداة للردع وانخفاض معدل 
اجلرمية واحلفاظ على املصلحة العليا للمجتمع وعلى استقرار وأمن 

وحماية حياة األفراد من اعتداء اجلناة،
لكونها  عادلة  غير  أنها  اإلعدام  لعقوبة  املعارضون  يعتبر  في حني 
أقرب من االنتقام ومتنافية مع إنسانية اإلنسان وخاصة وأنها متس 

بحق مقدس، هو حق في احلياة.
تطبيقها  واستمرار  اإلعدام  عقوبة  على  اإلبقاء  أنصار  عمل  لقد 
وسيلة  العقوبة  هذه  أن  ذلك  مبررات،  بعدة  هذا  رأيهم  دعم  على 
لردع اجلناة من اإلقدام على ارتكاب اجلرائم، وذلك نظراً ملا حتدثه 
أو اإلعدام  املوت  املوت، وعقوبة  في نفوسهم من رهبة وخوف من 
حتد من حاالت العود للجرمية، ألنها ال تسمح للمجرمني املتمردين 
تنفيذ  مع  العود  يستحيل  إذ  أفعالهم  بتكرار  باخلطورة  واملتسمني 

اإلعدام.
اخلاص  الدولي  والعهد  اإلنسان  حلقوق  العاملي  اإلعالن  كان  وإذا 
املدنية والسياسية قد نصا على حماية احلق في احلياة،  باحلقوق 
البروتوكول االختياري  وعدم جواز حرمان أحد من حياته، فإن 

الثاني أكد بشكل واضح أهمية إلغاء عقوبة اإلعدام.
للدول   ،1989 سنة  املتحدة  لألمم  العام  لألمني  استفسار  على  ورداً 
العربية واإلسالمية إللغاء عقوبة اإلعدام واالنضمام إلى البروتوكول 
االختياري، أجابت اجلزائر بأن تشريعاتها الزالت حتتفظ بالعقوبة 
العظمى وميكن أن يتطور في اجتاه اإللغاء، أما باكستان فأكدت 

يعتمد  دستورها  ألن  اإلعدام،  عقوبة  على  قوانينها  تنصيص 
عقوبة  تطبيق  أن  قطر  دولة  وأفادت  اإلسالمية،  املرجعية  على 
تبقى  أن  بد  ال  وأنه  اخلطيرة،  اجلرائم  وقاصر عل  املوت محدودة 
التشريعات تنص على عقوبة اإلعدام.، أما ممثلة املغرب لدى اللجنة 
الثالثة فطالبت من املدافعني على إلغاء عقوبة اإلعدام أن يعبروا عن 

صبرهم ومتابعتهم دون أن يقدموا أحكاماً قيمة ثابتة.
ونص امليثاق العربي حلقوق اإلنسان لعام 2004، على عقوبة اإلعدام 
مع التأكيد في املادة السادسة  »بأنه ال يجوز احلكم بعقوبة اإلعدام 
إال في اجلنايات بالغة اخلطورة وفقاً للتشريعات النافذة وقت ارتكاب 
اجلرمية ومبقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة، ولكل 
استبدالها  أو  العفو  طلب  في  احلق  اإلعدام  بعقوبة  عليه  محكوم 

بعقوبة أخف«.
احلكم  يجوز  »ال  بأنه   فتنص  العربي  امليثاق  من  السابعة  املادة  أما 
تنص  لم  ما  عاماً  عشرة  الثامنة  دون  أشخاص  على  باإلعدام 
التشريعات النافذة وقت ارتكاب اجلرمية على خالف ذلك، ال يجوز 
تنفيذ حكم اإلعدام على امرأة حامل حتى تضع حملها، أو على أم 

مرضعة إال بعد انقضاء عامني على تاريخ الوالدة«.
إن صياغة املادة السادسة من امليثاق العربي توحي بأن عقوبة اإلعدام 
ال توقع إال في اجلرائم اخلطيرة التي تدل بذاتها على خطر اجلاني 
وفصل روح اإلجرام فيه، وأنه أصبح عضواً فاسداً في املجتمع يجب 
ترهبه  أن  دون  اجلرمية  يرتكب  الذي  الشخص  أن  شك  وال  بتره، 
املقررة له هو شخص مستهتر ال تكفيه أي عقوبة  عقوبة اإلعدام 

أخرى سالبة للحرية.

قراءة في عقوبة  اإلعدام وتطبيقها
في فلسطني

إسالم التميمي

فعاًل مجرماً باإلعدام، كما نصت املادة 168 على خمسة أفعال مجرمة 
فعلني،  على   173 واملادة  أفعال  ثالثة  على   172 املادة  ونصت  باإلعدام، 
واملادة 174 على سبعة أفعال، واملادة 176 على فعلني، واملادة 183 على 

فعلني، واملادة 189 على فعلني أيضاً. 
ومن األفعال املعاقب عليها مبقتضى هذا املشروع بعقوبة اإلعدام، اإلضرار 
العدو على هزمية السلطة الوطنية،  الثورة وتعطيلها، ومعاونة  مبنشآت 
املواقع  وتسليم  وتعطيلها،  األسلحة  وإتالف  املعادية،  القوات  ومساعدة 
السلطة  ألراضي  املعادية  القوات  دخول  وتسهيل  السالح،  وإلقاء  لألعداء، 
الذي  واإلرهاب  والذخيرة،  بالسالح  العدو  وإمداد  الفلسطينية،  الوطنية 
يؤدي إلى القتل، والوجود في حالة سكر أو نوم أثناء القيام بعمل من أعمال 
املراقبة أو احلراسة، أو ترك اخلدمة أو نقطة احلراسة قبل تغييره قانوناً أو 

ترك املركز أو الوحدة بحجة إخالء جرحى وقت خدمة امليدان...(. 
وعليه فان توجه املشرع نحو زيادة عدد اجلرائم املعاقب عليها باإلعدام ، 
كما هو ثابت من نصوص مشروع قانون العقوبات الفلسطيني ومشروع 
قانون احملاكم العسكرية وأصول احملاكمات العسكرية، في تبني واعتماد 
عقوبة اإلعدام، حيث ضاعف املشرع الفلسطيني من عدد اجلرائم املعاقب 
هذه  بتبني  املنادي  االجتاه  قوة  مدى  على  يدلل  مما  باإلعدام،  عليها 
العقوبة وتأثيره على الصعيد الفلسطيني وبالتالي فانه يجب العمل على 
النضال املستمر في جميع االجتاهات من اجل إلغاء هذه العقوبة أو احلد 
تصادر  ألنها  إلغائها  لضرورات  انسجاما  الفلسطينية  التشريعات  في  منها 
أهم حق لإلنسان وهو احلق في احلياة وانسجاما مع توجه املجتمع الدولي 

لإللغاء هذه العقوبة.
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ويسعى املجتمع الدولي ومبطالبات كل من سخروا أنفسهم للدفاع 
الدولية  املواثيق  تلك  لتطوير  مستمر،  بشكل  اإلنسان،  حقوق  عن 
البشري  الكائن  على  للحفاظ  أكبر  ضمانات  لتحقيق  واإلقليمية 
أن  البديهي  اإلطار كان من  وحمايته وصون كرامته، وفي هذا 
املواثيق  لكل  واألساسي  األول  احلق  هو  احلياة«  في  »احلق  يكون 
الدولية واإلقليمية والدساتير والقوانني احمللية، وفي ضوء هذا احلق 
النضاالت احلقوقية لتفعيل هذا احلق وجتسيده، ومن ذلك  توالت 
املطالبة بإلغاء عقوبة اإلعدام من القوانني احمللية استناداً إلى أن هذه 
العقوبة يتم استخدامها من قبل األنظمة وخصوصاً الدكتاتورية 
هو  فيما  منها  أكثر  األنظمة  هذه  معارضي  من  للتخلص  منها 

جنائي.
والتطور  التاريخي  املسار  بإيجاز  الورقة  هذه  في  وسنستعرض   
التشريعي من خالل تقدمي  قراءة  حول التقرير اخلاص الذي صدر 

عن الهيئة املستقلة حول عقوبة اإلعدام في فلسطني. 
اإلعدام،  بعقوبة  فلسطني  في  السارية  التشريعات  نصت  لقد 
على  الواقعة  اجلرائم  من  كبير  لعدد  عقوبة  واعتمدتها 
كان  فقد  ذلك،  ومع  الدولة،  أمن  على  الواقعة  أو  األشخاص 
أن  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  قدوم  بداية  في  االعتقاد 
عقوبة اإلعدام لن جتد تطبيقاً لها على أرض الواقع، باعتبار أن 
العقوبة كانت مجّمدة طوال فترة االحتالل اإلسرائيلي،  هذه 
معايير حقوق  الفلسطينية سوف حتترم  السلطة  أن  وباعتبار 
على  الصرامة  في  غاية  ضوابط  تفرض  التي  الدولية  اإلنسان 

تنفيذ عقوبة اإلعدام.
اإلعدام  عقوبة  إلغاء  بضرورة  املنادين  دائرة  واتساع  منو  رغم 
أّن  إال  تشريعاتها،  من  العقوبة  هذه  ألغت  التي  الدول  عدد  وازدياد 
هذه العقوبة ال زالت تلقى تأييداً في عدد من الدول، واجلدل حول 
على  سواًء  وبشّدة،  قائماً،  زال  ال  العقوبة  هذه  ومشروعية  جدوى 

املستوى القانوني أو الفلسفي.
عقوبة  على  البعض  اعترض  النظرية،  الفلسفية  الوجهة  فمن 
وبالتالي  لإلنسان  احلياة  يهب  لم  املجتمع  أن  باعتبار  اإلعدام 
إذا  بأنه  ذلك  على  البعض  ويرد  منه،  سلبها  في  صفة  له  ليس 
كان االجتماع ضرورة من ضرورات احلياة فمن حقوق املجتمع 
وواجبات السلطة التي متّثله اتخاذ كل ما يلزم للمحافظة على 
العقوبات  إلغاء  إلى  كيانه ومنّوه، كذلك هذا االعتراض يؤّدي 

السالبة للحرية جميعاً.
القانون حول  فقهاء  بني  فهناك جدل  القانوني،  الصعيد  على  أما 
قانونية،  أّنها غير  الفقهاء من يرى  اإلعدام، فمن  قانونية عقوبة 
في حني يرى بعض الفقهاء أن تنفيذ عقوبة اإلعدام ال يخالف أو ال 
ينتهك احلّق في احلياة، فمنّظمة العفو الدولية »أمنستي« ترى أن 
عقوبة اإلعدام تخالف أو تنتهك مبدأين أساسيني من مبادئ حقوق 
اإلنسان منصوص عليهما في اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لسنة 
لسنة  والسياسية  املدنية  باحلقوق  اخلاص  الدولي  والعهد   1948
للتعذيب  التعّرض  1966، وهما احلّق في احلياة واحلق في عدم 
احلاّطة  أو  الالإنسانية  أو  القاسية  املعاملة  أشكال  من  شكل  أي  أو 

بالكرامة. 
اإلعدام،  تنفيذ عقوبة  إلى  الفلسطينية  السلطة  تكّرر جلوء  ورغم 
ورغم صدور عدد كبير من أحكام اإلعدام عن احملاكم العسكرية 
على  موّحد  موقف  بعد  يتبلور  لم  أنه  إال  الدولة،  أمن  ومحاكم 
املستوى احملّلي يتبّنى خّطة أو برنامج عمل إللغاء عقوبة اإلعدام، 

اإلنسان،  حقوق  مؤّسسات  لدى  واضحة  إستراتيجية  يوجد  وال 
العقوبة،  ملواجهة هذه  اإلعدام،  لعقوبة  تعتبر أكبر مناهض  التي 
إدانة واستنكار  واقتصرت أغلب مواقفها على مجّرد إصدار بيانات 

لتنفيذ عقوبة اإلعدام.
قوي  عام  رأي  غّزة  وقطاع  الغربية  الضفة  في  يوجد  ال  كذلك 
مّت  التي  فاحلاالت  العكس،  على  بل  اإلعدام،  عقوبة  بإلغاء  مطالب 
تنفيذ حكم اإلعدام فيها، وجميعها في قطاع غّزة، جاءت نتيجة 

ضغط شعبي بالدرجة األولى.
إن موقف منّظمات حقوق اإلنسان املعارض لعقوبة اإلعدام من حيث 
املبدأ واملطالب باإللغاء الكّلي لهذه العقوبة من التشريعات ومن املمارسة 
العملية يظهرها بعدم الواقعية، كما أّن هذا املوقف قد يحول دون 
االستفادة من جهود ومواقف أشخاص آخرين ال يعارضون عقوبة 
فيها  يتّم  التي  الطريقة  يعارضون  لكّنهم  املبدأ،  من حيث  اإلعدام 

تطبيق العقوبة في فلسطني.
إلغاء عقوبة اإلعدام، بحيث تبدأ  التدّرج في  أنه ال مانع من  ونرى 
املعايير  وتطبيق  تبّني  خالل  من  العقوبة  بترشيد  األولى  املرحلة 
الدولية الواردة في »الضمانات املمنوحة لألشخاص الذين يواجهون 

عقوبة اإلعدام«. 
سواًء  املؤيدين،  من  املرحلة حشد عدد كبير  هذه  في  وميكن 
فال  املبدأ،  حيث  من  اإلعدام  عقوبة  يؤّيد  أو  منهم  يعارض  من 
على  إال  تطّبق  ال  بحيث  اإلعدام،  عقوبة  يقف ضد ضبط  أحد 
عادلة متنح ضمانات  محاكمات  ومن خالل  اخلطيرة  اجلرائم 

عالية للمّتهمني. 
قوانني  على  تعديالت  إجراء  اإلعدام  عقوبة  ترشيد  ويتطلب 
باإلعدام،  املعاقب عليها  اجلرائم  تقليل عدد  يتم  العقوبات، بحيث 
الضفة  في  العقوبات  قوانني  بتوحيد  نوصي  اخلصوص  هذا  وفي 
الغربية وقطاع غّزة، وإصدار قانون عقوبات عسكري ينطبق على 
اجلرائم التي يرتكبها العسكريون بصفتهم الوظيفية. فوجود ثالثة 
قوانني عقوبات مختلفة )األردني، واالنتدابي، والثوري( داخل حدود 
مساواة  مبدأ  يقّوض  أن  شأنه  ومن  معيب  أمر  هو  الواحدة،  الدولة 

املواطنني أمام القانون.
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التمييز في عقوبة اإلعدام في النظام القانوني الفلسطيني
موضوع تخفيض عقوبة اإلعدام بحق املرأة احلامل منوذجا

 معن ادعيس

إن وجود نظاميني قانونيني للعقوبات في أراضي السلطة الوطنية 
قد  غزة،  قطاع  في  وآخر  الغربية  الضفة  في  واحد  الفلسطينية، 
ميكن  التي  العقوبات  في  املساواة  وعدم  التمييز  من  حالة  فرض 
ابرز  ومن  الفلسطينية،  األرض  شقي  في  املجرمني  على  إيقاعها 
حاالت التمييز وعدم املساواة التي ظهرت في هذا القانون، اختالف 
األشغال  إلى  اإلعدام  من  العقوبة  بتخفيض  املتعلقة  األحكام 
الشاقة املؤقتة، عندما حُتكم بها املرأة احلامل في القانون النافذ 
القانون  في  الواردة  العالقة  ذات  األحكام  عن  الغربية  الضفة  في 

النافذ في قطاع غزة.
في  املفعول  النافذ   1960 لسنة  العقوبات  قانون  تضمن  فقد 
بعينها،  الغربية حكمًا عامًا ليس خاصًا بجرمية واحدة  الضفة 
املذكور  القانون  17 من  املادة  وإمنا جلميع اجلرائم، حيث نصت 
على أنه: »في حالة ثبوت كون املرأة احملكوم عليها بهذه العقوبة 
حاماًل، يبدل حكم اإلعدام باألشغال الشاقة املؤبدة«. ويعني هذا 

احلكم انه:
يجوز تخفيض عقوبة اإلعدام احملكومة بها املرأة احلامل إلى   )1
األشغال الشاقة املؤبدة حتى ولو ثبت احلمل بعد احلكم وقبل 

التنفيذ.
امليزة  من  اإلعدام  بعقوبة  حُتكم  التي  احلامل  املرأة  تستفيد   )2
التي قررتها هذه املادة أيا كانت اجلرمية املنسوبة إليها سواء 

جرمية قتل أو غيرها.
لكن في املقابل، نصت املادة 215 من قانون العقوبات لسنة 1936 
النافذ املفعول في قطاع غزة التي تتحدث عن جرمية واحدة وهي 
جرمية القتل قصدا على انه: »كل من أدين بارتكاب جناية القتل 
قصدًا يعاقب باإلعدام. ويشترط في ذلك أنه إذا ثبت للمحكمة 
القتل قصدًا هي حبلى  أدينت بارتكاب  امرأة  أن  ببينة مقنعة 
فيحكم على تلك املرأة باحلبس املؤبد«. وهذا النص يعني انه البد 
احملكومة  احلامل  للمرأة  يجوز  حتى  أساسيني  شرطني  توفر  من 
األشغال  عقوبة  إلى  وحتويلها  العقوبة  هذه  تخفيض  باإلعدام 
للمرأة  املنسوبة  اجلرمية  تكون  أن  وهو  األول،  الشرط  الشاقة، 
احلامل  املرأة  تستفيد  وال  فقط،  قصدا  القتل  جرمية  احلامل 
ارتكبت  ما  إذا  اإلعدام  عقوبة  تخفيض  ومن  املادة  هذه  حكم  من 
أن  الثاني، وهو  والشرط  القتل قصدًا.  جرمية أخرى غير جرمية 
بعد  احلمل  ثبت  إذا  أما  اإلعدام،  حكم  صدور  قبل  احلمل  يثبت 
صدور حكم اإلعدام فإنه ال يكون بإمكانها االستناد إلى هذا النص 

وتخفيض عقوبة اإلعدام احملكومة بها.

وبهذا، فإن تطبيق القانونني املذكورين على حالتني متماثلتني 
احدهما في الضفة الغربية واألخرى في قطاع غزة، وفي ظروف 
متماثلة، ليس من شأنه أن يعطي ذات احلكم. فقد ُينّفذ حكم 
قطاع  في  النافذ  القانون  مبقتض  حامل  امرأة  بحق  اإلعدام 
غزة، وتتمكن امرأة حامل أخرى ترتكب ذات اجلرمية، في ذات 
الظروف في الضفة الغربية من االستفادة من ميزة تخفيض 
عقوبة اإلعدام إلى عقوبة األشغال الشاقة املوجودة في القوانني 
النافذة في الضفة الغربية. كذلك ليس بإمكان امرأة حامل أدينت 
بجرمية، غير جرمية القتل، ومعاقب عليها بعقوبة اإلعدام أن 
تستفيد من ميزة تخفيض عقوبة اإلعدام إلى عقوبة األشغال 
الشاقة املؤبدة في قطاع غزة، بينما بإمكانها االستفادة من ذلك 

في الضفة الغربية، بحسب النصوص العقابية النافذة. 
من ناحية أخرى، فإن النص الوارد في قانون اإلجراءات اجلزائية 
لعام 2001 ليس من شأنه أن يلغي أو يعدل احلكم القانوني املنتهك 
للحق الدستوري في املساواة الوارد في قوانني العقوبات املوضوعية 

النافذة لسببني: 
األول،  وهو أن بعض الفقه القانوني اجلنائي، يعتبر أن القوانني 
العقابية  القوانني  تعديل  بإمكانها  ليس  اإلجرائية  العقابية 

املوضوعية.
أما الثاني،  فهو أن احلكم الذي جاء به هذا القانون، وإن لم ُنسّلم 
بالسبب األول، فإنه ال ينص على استبدال عقوبة اإلعدام بعقوبة 
احلبس املؤبد بحق املرأة احلامل التي يثبت أنها حامل في بعض 
األحوال وليس جميعها، حيث تستفيد من هذه امليزة فقط املرأة 
تلد مولودا ميتا فهي ال تستفيد  التي  أما  تلد مولودا حيا،  التي 
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اإلعدام على خلفية االنتماء السياسي
 ياسر صالح

خارج  اإلعدام  عمليات  جميع  القانون،  مبوجب  احلكومات  حتظر   "
نطاق القانون واإلعدام التعسفي واإلعدام دون محاكمة، وتكفل اعتبار 
هذه العمليات جرائم مبوجب قوانينها اجلنائية، يعاقب عليها بعقوبات 
مناسبة تراعي خطورتها، وال يجوز التذرع باحلاالت االستثنائية، مبا 
في ذلك حالة احلرب أو التهديد باحلرب، أو عدم االستقرار السياسي 
الداخلي أو أي حالة طوارئ عامة أخرى، لتبرير عمليات اإلعدام هذه، وال 
يجوز تنفيذ عمليات اإلعدام هذه أيا كانت الظروف، حتى في الظروف 
التي تضم، علي سبيل املثال ال علي سبيل احلصر، حاالت النزاع املسلح 
الداخلي، وحاالت استخدام القوة بصورة مفرطة أو مخالفة للقانون 
من جانب موظف عمومي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية، 
أو ضمنية  أو مبوافقة صريحة  أو من جانب شخص يعمل بتحريض 
في  أقوي  احلظر  هذا  ويكون  االحتجاز،  أثناء  الوفاة  وحاالت  منه، 

مفعوله من املراسيم التي تصدرها السلطة احلكومي"
الفعالني  والتقصي  املنع  مبادئ  من  األولى  املادة  في  جاء  ما  هذا   
واإلعدام  التعسفي  واإلعدام  القانون  نطاق  خارج  اإلعدام  لعمليات 
دون محاكمة التي اعتمدها املجلس االقتصادي واالجتماعي في قراره 
65/1989 املؤرخ في 24 أيار/مايو 1989 كما اعتمدت ونشرت على املأل 
مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 44/163 املؤرخ 15 كانون 

األول/ديسمبر 1989 .
مبوجب  ويحمى  يصان  إن  يجب  مقدس   حق  احلياة  في  احلق  إن 
القوانني والتشريعات التي حتكم أي مجتمع،  لذا متثل عقوبة اإلعدام 
والعقاب،  التجرمي  إطار  في  نفذ  لو  حتى  احلق  لهذا  انتهاك  اكبر 
وتأهيله جلعله فردًا  العقاب جاءت من اجل إصالح اجلاني  ففلسفة 

مندمجًا في املجتمع فكيف يحدث ذلك بعد إنهاء حياته.
أنظمتها،  في  اإلعدام  تعتمد عقوبة  التي  األنظمة  الكثير من  إن 
تصدره مبوجب اإلحكام القضائية بغض النظر عن شكله،  فمنها 
ما يصدر مبوجب محكمة عسكرية ال تراعى فيها ضمانات احملاكمة 
الدفاعية  الضمانات  جميع  اجلاني  مينح  من  ومنها  العادلة،  
لشدة العقوبة من شروط في الهيئة احلاكمة وشروط في درجات 

التقاضي حتى تصل إلى مصادقة رئيس الدولة.
لغياب  نتيجة  العقوبة  تلك  توقيع  فيها  يتم  التي  احلاالت  ذكر  وبدون 
املعايير الدولية للمحاكمة العادلة أو تلك التي تستخدم فيها تلك العقوبة 
ألسباب سياسية ، فإن قتل أي شخص ولو باسم القانون أو ملجرد اختالف 

لونه السياسي ميكنه أن يذكرنا بالبداية البربرية للجنس البشرى.

لقد شهد عدد كبير من دول العالم وبالذات في أمريكيا الالتينية وآسيا 
املعارضني  مبالحقة  الدول  هذه  حكومات  قيام  العربي،  العالم   وفي 
)ما  ضدهم  اإلعدام  عقوبة  وتنفيذ  احلاكمة،  لألنظمة  السياسيني 
اجلماعات  وبعض  الدول  أن  أي  السياسي(،  االغتيال  بعمليات  عرف 

مارست عقوبة اإلعدام خارج نطاق القانون في أبشع صوره .
وهناك األنظمة التي تتوسع بعقوبة اإلعدام  في قانونها املدني وفي 
قانونها العسكري وفقًا لشعارات النصوص القانونية، وفي نفس الوقت 
نطاق  خارج  باإلعدام  السياسية  بانتماءاتهم  املتهمني  بعض  يعاقب 
مجموعات  تنفذه  السياسي  انتمائهم  ملجرد  محاكمة  وبدون  القانون 

سياسية  في الشوارع وعلى املأل.
إن عقوبة اإلعدام بسبب االنتماء السياسي غالبًا ما توجد في الدول 
التي متر بعدم االستقرار السياسي، فقد تستخدم كأداة سياسية بحيث 

مراكز  قانون  به  الذي جاء  النص  أن  إلى  إضافة  النص.  هذا  من 
 ،2005 العام  في  تعديله  ومت   ،1998 العام  في  والتأهيل  اإلصالح 
يأتي  ال  فإنه  عليه،  أعاله  املذكور  األول  السبب  انطباق  فضال عن 
اإلجراءات  قانون  في  الواردة  لألحكام  معدلة  جديدة  أحكام  بأية 

اجلزائية املذكورة.
من  الفلسطيني  القضاء  ما مينع  هناك  ليس  انه  اعتقد  أخيرا، 

التمييز  وعدم  املساواة  في  باحلق  املتعلقة  األحكام  إلى  االستناد 
بعقوبة  النزول  اجل  من  األساسي  القانون  في  عليها  املنصوص 
األشغال  عقوبة  إلى  احلامل  املرأة  على  ُتفرض  قد  التي  اإلعدام 
غزة(،  قطاع  أو  الغربية  )الضفة  األماكن  كافة  في  املؤبدة  الشاقة 
النافذة  وبشأن كافة اجلرائم، عندما ال ُتسعفها قوانني العقوبات 

في فعل ذلك. 
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تبنى  فعليه  لإلنسان،  األساسية  في احلياة من احلقوق  يعتبر احلق 
والسياسية واالقتصادية وغيرها، ومن احلقوق  املدنية  باقي احلقوق 
الكيان اجلسدي  السالمة اجلسدية وحفظ  الهامة كذلك، احلق في 
لإلنسان، وباملقابل تعتبر عقوبة اإلعدام من أقسى العقوبات املفروضة 
على اإلنسان، لذا كانت هناك مساعي وما زالت للعمل على احلد من 

هذه العقوبة باعتبارها تشكل مسًا بحق احملكوم عليه بها. 
لنا  يتبني  اإلعدام،  عقوبة  إللغاء  املبذولة  املساعي  في  البحث  وعند 

عقوبة اإلعدام في املواثيق الدولية حلقوق اإلنسان
سامي جبارين

أنها كغيرها من املساعي املبذولة حلماية حقوق اإلنسان، فمنها مساع 
مؤسسات  خالل  من  وتكون  دولة،  لكل  احمللي  املستوى  على  وطنية 
املجتمع املدني مبا فيها منظمات حقوق اإلنسان احمللية، ثم إن هناك  
مساٍع إقليمية، جتمع عدد من الدول في إقليم واحد باتفاقية إقليمية 
حلماية حقوق اإلنسان، كما احلال واالتفاقية األوروبية حلماية حقوق 
اإلنسان، فهذه االتفاقية ال تلزم سوى األطراف املشتركة فيها املوقعة 
من  املتحدة  األمم  منظمة  ترعاها  دولية  مساٍع  أخيرًا  وهناك  عليها، 
أو تلك  أو مواثيق دولية حلقوق اإلنسان بشكل عام،  اتفاقيات  خالل 

اخلاصة بإلغاء عقوبة اإلعدام.
ومبا أن احلديث في هذه املقالة يدور حول عقوبة اإلعدام في املواثيق 
الدولية حلقوق اإلنسان، فإن التركيز يتمحور حول املساعي واجلهود 
الدولية واإلقليمية املبذولة للحد من عقوبة اإلعدام، دوليًا فإن العهود 
واملواثيق واإلعالنات التي تناهض هذه العقوبة تتمثل في:               

قوانني العقوبات يف بلدان العامل

   مناه�ضة الإعدام جلميع اجلرائم.

   تنفيذ عقوبة الإعدام فقط يف اأو�ضاع خا�ضة مثل حالت احلرب.

   عقوبة الإعدام من�ضو�ص عليها قانونيًا لكنها ل تطبق.

   تنفيذ عقوبة الإعدام قانونيًا على جرائم حمدودة.

وإلشباع  السياسيني  املعارضني  إلرهاب  الوحيد  البديل  هي  أصبحت 
الرغبات السياسية. 

لقد مثلت عقوبة اإلعدام بسبب املوقف والرأي السياسي أبشع صور 
االنتهاك حلق اإلنسان في املشاركة السياسية واحلق بالرأي السياسي 
والتعبير عنه وحلقه في احلياة، وتأخذ عقوبة اإلعدام أشكاال متباينة 
دون  أو من  تكون بدون محاكمة  في درجاتها ومداها وطبيعتها، فقد 
سند قانوني أو بدون حق للمتهم في الدفاع عن نفسه، أو االستئناف، 
أو في محاكمات صورية، بل بعض األنظمة تتوسع بتنفيذها ليس في 

املتهمني، ولكن أيضا في بعض أفراد أسرته أو رفاقه.

تأخذ  والتي  األنظمة،  لسياسة  للمعارضني  السياسية  االغتياالت  إن 
لتبدو  طرق،  حوادث  أو  مجهولة،  قتل  حاالت  من  مختلفة  صور 
الوفاة  حاالت  وكذلك  اجلرائم،  بهذه  لها  العالقة  ال  أنها  احلكومات 
مراكز  في  أو  السجون  في  السيئة  واملعاملة  التعذيب  عن  الناجمة 
االحتجاز للمعتقلني على خلفية انتمائهم السياسي، واإلعدام خارج 
وإعدام  محاكمة،  دون  واإلعدام  التعسفي  واإلعدام  القانون  نطاق 
بهدف  ُترتكب  التي  اجلماعية  اإلبادة  وأعمال  السياسيني،  املعارضني 
منع اجلماعات من ممارسة حقها في املشاركة السياسية، كلها متثل 

تكريسًا ألبشع صور انتهاك حقوق اإلنسان ومساسًا بكرامته.
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أواًل: اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان
وهو اإلعالن الذي أصدرته اجلمعية العمومية لألمم املتحدة في 10 
احلياة،  في  إنسان  كل  على حق  منه   3 املادة  وأكدت  م   1948 ديسمبر 
هذا  أن  على  احلقوقيون  ويتوافق  شخصه.  على  واألمان  واحلرية، 
اإلعالن كونه ميثل إحدى اخلطوات األساسية األولى للدفاع عن حياة 
اإلنسان وأمانه، ومنها احلد من عقوبة اإلعدام، بالرغم من كون هذا 

اإلعالن غير ملزم للدول. 

ثانيًا: العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
ملا كان اإلعالن العاملي غير ملزم، مت السعي دوليًا إليجاد وثيقة دولية 
أو معاهدة ملزمة للدول املصادقة عليها، من هنا جاء العمل من أجل 
هذا العهد الذي متت صياغته، ومن ثم رفعه إلى اجلمعية العمومية 
لألمم املتحدة في العام 1954، إال أن اجلمعية العمومية لم تعتمده 
إال بعد اثني عشر عامًا، وذلك في 16 كانون أول 1966 ولم يدخل حيز 
النفاذ ويبدأ سريان تنفيذه إال في 23 آذار 1976، وجاءت املادة 6 من 
هذا العهد لتقدم تفصياًل أوسع من ذي قبل للدفاع عن حق احلياة، 

والتأكيد على الزاميته، وذلك على النحو التالي:
احلق في احلياة حق مالزم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمي   .1

هذا احلق، وال يجوز حرمان أحد من حياته تعسفًا.
التي لم تلغ عقوبة اإلعدام، أن حتكم بهذه  البلدان  ال يجوز في   .2
العقوبة إال جزاء على أشد اجلرائم خطورة وفقًا للتشريع النافذ 
وقت ارتكاب اجلرمية، وغير املخالف ألحكام هذا العهد والتفاقية 
منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها، وال يجوز تطبيق هذه 

العقوبة إال مبقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة. 
اإلبادة  جرائم  من  جرمية  احلياة  من  احلرمان  يكون  حني   .3
اجلماعية، يكون من املفهوم بداهة أنه ليس في هذه املادة أي نص 
أية  على  نفسها  تعفي  أن  العهد  هذا  في  دولة طرف  ألية  يجيز 
صورة من أي التزام يكون مترتبًا عليها مبقتضى أحكام اتفاقية 

منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها.
أو  العفو اخلاص  التماس  باإلعدام حق  ألي شخص حكم عليه   .4
إبدال العقوبة، ويجوز منح العفو العام أو العفو اخلاص أو إبدال 

عقوبة اإلعدام في جميع احلاالت.
ال يجوز احلكم بعقوبة اإلعدام على جرائم ارتكبها أشخاص دون   .5

الثامنة عشرة من العمر، وال تنفذ هذه العقوبة باحلوامل.
ليس في هذه املادة أي حكم يجوز التذرع به لتأخير أو منع إلغاء   .6

اإلعدام من قبل أية دولة طرف في هذا العهد.

اخلاص  الدولي  بالعهد  امللحق  االختياري  البروتوكول  ثالثًا: 
باحلقوق املدنية والسياسية بشأن إلغاء عقوبة اإلعدام

أنه  إال  عليه،  املصادقة  في  اختياريًا  كونه  وبرغم  البروتوكول،  وهذا 
باحلرية  التزامًا  األكثر  الدول  من  وخصوصًا  دوليًا،  توجهًا  ميثل 
عليه  املصادقة  الدول  على  البروتوكول  نفاذ  بدأ  وقد  والدميقراطية، 
في 11 متوز 1991، وفي ديباجة هذا البروتوكول مت توضيح أن الدول 
األطراف فيه إذ تؤمن بأن إلغاء عقوبة اإلعدام تسهم في تعزيز الكرامة 
اإلنسانية والتطوير التدريجي حلقوق اإلنسان، وأن املادة 6 من العهد 
اإلعدام  عقوبة  إلغاء  إلى  تشير  والسياسية  املدنية  للحقوق  الدولي 
منها  واقتناعًا  مستصوب،  أمر  اإللغاء  هذا  بأن  بشدة  توحي  بعبارات 
بأنه ينبغي اعتبار التدابير الرامية إلى إلغاء عقوبة اإلعدام تقدمًا في 

التمتع باحلق في احلياة.

خارج  اإلعدام  لعمليات  الفعالني  والتقصي  املنع  مبادئ  رابعًا: 
نطاق القانون، اإلعدام التعسفي، واإلعدام دون محاكمة

واالجتماعي  االقتصادي  املجلس  اعتمدها  التي  املبادئ  وهي   
 1989 أيار   24 بتاريخ  املؤرخ   65 رقم  قراره  في  املتحدة،  باألمم 
واعتمدته اجلمعية العمومية لألمم املتحدة في 15 كانون أول 
1989، وهذه املبادئ التي تقدم لنا ملمحًا آخر للحرص الدولي 
من  وذلك  عليها،  والتضييق  العقوبة،  هذه  تطبيق  من  للحد 
)اإلجراءات  هي:  ثالثة  محاور  حتت  اندرجت  فقرة   20 خالل 
مجموعة  لتقدم  القانونية(  واإلجراءات  والتحقيق،  الوقائية، 
مازالت  التي  الدول  تلزم  التي  والقانونية  الوقائية  املبادئ  من 
نطاق  خارج  اإلعدام  لعمليات  املنع  مبهام  العقوبة  هذه  تطبق 
القانون أو اإلعدام التعسفي الذي قد يحدث أثناء التحقيق أو 
االحتجاز في السجون أو أقسام الشرطة، أو أي أماكن احتجاز 
تستخدمها السلطات، كما يعتبر القتل املقترف ألسباب سياسية، 
ويكون للسلطة مصلحة فيه ضمن اإلعدام التعسفي، كما تلزم 
هذه املبادئ الدول مبنع اإلعدام دون محاكمة بل وتطالبها بأن 
يتضمن قانونها احمللي اعتبار كل ذلك جرائم يعاقب مرتكبوها، 
التحري  في  الدقيق  التقصي  ضرورة  على  املبادئ  تأكيد  مع 

واإلجراءات للقضايا التي قد تصل عقوبتها اإلعدام.

حلماية  األوروبية  باالتفاقية  احمللق   6 رقم  البروتوكول  خامسًا: 
حقوق اإلنسان بشأن إلغاء عقوبة اإلعدام 

في 4 تشرين ثاني 1950 أطلقت الدول أعضاء مجلس أوروبا حينها 
)االحتاد األوروبي حاليًا(.

وهي  األساسية،  واحلريات  اإلنسان  حلماية  األوروبية  االتفاقية 
القوة  ولها  اإلنسان،  حقوق  مجال  في  األولى  اإلقليمية  االتفاقية 

القانونية اإللزامية على الدول األوروبية املصادقة عليها.
لهذه  بروتوكواًل   11 إضافة  مت  املاضية  العقود  امتداد  وعلى   
االتفاقية لتفعيل كل احلقوق اإلنسانية التي تضمنتها، ومنها هذا 
البروتوكول اخلاص بالتزام الدول األوروبية بإلغاء عقوبة اإلعدام، 
وقد بدأ العمل بهذا البروتوكول في األول من آذار 1985، ويشمل 
9 مواد تلغي العقوبة مع جواز استخدامها فيما يتعلق باألعمال 
التي ترتكب وقت احلرب، أو للتهديد الوشيك باحلرب مع توضيح 
عدم جواز انسحاب الدول من البروتوكول بعد املصادقة، وعدم جواز 

استخدام البروتوكول في أقاليم محددة من الدولة.

سادسًا: البروتوكول اخلاص باالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان 
إللغاء عقوبة اإلعدام

االتفاقية  على  التوقيع  مت  األمريكية  الدول  منظمة  إطار  في 
األمريكية حلقوق اإلنسان في تشرين ثاني 1969 ويطلق على 
هذه االتفاقية )ميثاق سان خوسيه( وهي املدينة التي أطلقت 
املدني  والضغط  املطالبات  تزايد  ومع  كوستاريكا.  في  منها 
واحلقوقي، مت التوقيع على هذا البروتوكول، وإحلاقه باالتفاقية 
البروتوكول على مقدمة و4  1990. وقد احتوى  8 حزيران  في 
هذه  تطبيق  عدم  على  املصادقة  الدول  التزام  على  أكدت  مواد 
إمكانية  أو على من يخضع لواليتها مع  أراضيها  العقوبة في 
تطبيق العقوبة في وقت احلرب فقط بشرط أن تكون الدولة قد 
حتفظت على هذا األمر عند التصديق على البروتوكول، وذلك 

في اجلرائم اخلطيرة للغاية ذات الطبيعة العسكرية.
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التاسع  القرن  أواسط  في  اإلعدام  عقوبة  إللغاء  الدعوة  بدأت 
عشر بالواليات املتحدة األمريكية، وبلغت ذروتها فى عشرينيات 
وثالثينيات القرن العشرين لتشمل بعد ذلك دول االحتاد األوروبى 
الداعية  احلركة  اكتسبت  وقد  العالم،  بلدان  من  وعددًا  حاليًا 
ونفوذ  تأثير  زيادة  بسبب  قوية،  دفعة  اإلعدام  عقوبة  إلغاء  إلى 
احلركة الداعية إلى الدفاع عن حقوق اإلنسان والسالم العاملي، 
ودوليًا في تنمية  فقد ساهمت منظمات حقوق اإلنسان محليًا 
الوعي وزيادة االهتمام بقضايا حقوق اإلنسان، األمر الذي مكن 
انتشار املنظمات التي تعمل على مناهضة وإلغاء عقوبة اإلعدام، 
بوصفها، أي العقوبة، شكال من أشكال العقوبات البربرية، التي 
باتت ال تتناسب مع مستوى التطور احلضارى واإلنساني الذي 

من املفترض أن تكون بلغته حضارة اإلنسان. 

عقوبة اإلعدام، وجدت منذ بدأت اخلليقة تتنسم أنفاس احلياة 
األولى، فكان الفرد يقوم من تلقاء نفسه باالنتقام من اجلاني 

عقوبة اإلعدام بني إلغائها واإلبقاء عليها 
خديجة حسني نصر

رسم بياني يبني الدول األكثر تنفيذًا لعقوبة اإلعدام خالل العام 2008

سابعًا: امليثاق األفريقي حلقوق ورفاهية الطفل
مت وضع هذا امليثاق خالل العام 1990 وبدأ العمل به في 29 تشرين 
ثاني 1999، وقد أشارت املادة اخلامسة منه في فقرتها الثالثة أنه » ال 

يصدر حكم باإلعدام في اجلرائم التي يرتكبها األطفال.

ثامنًا: اتفاقية حقوق الطفل للعام 1989
 37 املادة  وحتدثت   ،1990 أيلول   2 بتاريخ  االتفاقية  هذه  نفاذ  بدء 
منها عن كفالة الدولة لعدم تعريض الطفل ألي إجراء من شأنه عدم 
أو التوقيف، وكيفية  مراعاة وضع الطفل من حيث طريقة االعتقال 
تنفيذ العقوبة على األطفال، فقد أشارت الفقرة »أ« من نفس املادة إلى 
عدم فرض عقوبة اإلعدام أو السجن مدى احلياة على األشخاص التي 

تقل أعمارهم عن 18 سنة.

تاسعًا: امليثاق العربي حلقوق اإلنسان
في  املنعقدة  عشرة  السادسة  العربية  القمة  قبل  من  اعتمد 
تونس بتاريخ 23 أيار 2004، فقد حتدثت املادة 5 من امليثاق عن 
فتحدثت  منه،   6 املادة  أما  عام،  بشكل  احلياة  في  احلق  حماية 
عن أنه ال يجوز احلكم باإلعدام إال في اجلنايات بالغة اخلطورة 
ارتكاب اجلرمية ومبقتضى حكم  النافذة وقت  وفقًا للتشريعات 
نهائي صادر عن محكمة مختصة، ويكون للمحكوم عليه احلق 
 7 املادة  أما  أخف،  بعقوبة  العقوبة  استبدال  أو  العفو  طلب  في 
فقد حتدثت عن عدم جواز احلكم باإلعدام على األشخاص دون 
سن الثامنة عشرة ما لم تنص التشريعات السارية وقت ارتكاب 
اجلرمية  خالف ذلك، كذلك ال يجوز تنفيذ حكم اإلعدام على 

ينقضي  حتى  املرضعة  وعلى  حملها،  تضع  حتى  احلامل  املرأة 
عامان على تاريخ الوالدة.

إلغاء  الدولية بضرورة  املواثيق  اهتمام  لنا مدى  ذكر سابقًا يظهر  ما 
عقوبة اإلعدام، ويشار إلى وجود عدد آخر من اإلجراءات والبروتوكوالت 
امللحقة باتفاقيات جنيف، ولسنا بصدد ذكرها هنا، ولكن يبرز املساعي 
منها غلب  املآخذ على عدد ضئيل  بعض  النظر عن  الدولية بصرف 
مصالح الدول وقوانينها الوطنية على مصلحة حقوق اإلنسان، كما 
هو احلال في امليثاق العربي حلقوق اإلنسان، الذي ترك الباب مفتوحًا 
الدول  لقوانني  األولوية  وأعطى  اخلطيرة،  اجلنايات  لتقدير  للدول 

احمللية على بنود امليثاق. 
وباحملصلة النهائية، تعتبر عقوبة اإلعدام من أخطر العقوبات املطبقة 
على اإلنسان، ليس فقط ألنها توقف حياته وإمنا ألنه ليس باإلمكان 
تنفذ  فمن  تنفيذها،  أو  احملاكمة  إجراءات  في  يقع  خطأ  أي  إصالح 
عليه ليس باإلمكان إعادته للحياة، أضف إلى ذلك أن املخاطر تكون  
ذات اخلطورة  لتقدير اجلرائم  دولة  لكل  املجال  فتح  كبرى في حالة 
العالية لتكون مبررًا لتطبيق عقوبة اإلعدام على مرتكبيها، خصوصًا 
جرائم  يعتبرونها  التي  األفعال  فيها  تكثر  التي  العربية  البلدان  في 

أمن الدولة. 
فإذا جتاوزنا أي إشكالية تتعلق بإجراءات احملاكمة، وكانت اجلرائم 
من األفعال التي تشكل جرمًا خطيرًا جدًا، فيكون تطبيق عقوبة 
به  ينادي  املطلب  وهذا  واحلاالت،  الظروف  أضيق  في  اإلعدام 
الوطنية  القوانني  تضمني  خالل  من  األشخاص،  من  العديد 
واحمللية لكل ما من شأنه صون حياة اإلنسان، وليس إهدارها مهما 

كانت األسباب بسيطة.
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وأشكال  بدوافع  اإلنسانية  احلضارات  مختلف  فى  العقوبة 
مختلفة وعلى مدار التاريخ البشرى لم يؤدى إلى منع جرائم 

النفس أو اجلرائم املروعة .

كما ال ينبغي سوق احلجج الدينية لتطبيق عقوبة اإلعدام فى 
املنطقة العربية، فاإلسالم - على   سبيل املثال ال احلصر - لم 
ينادى بتطبيق عقوبة اإلعدام وإمنا نادى بالقصاص فى حالة 
القتل العمد والذي ميكن االستغناء عنه بعقوبة الدية »أي دفع 
التعويض« وهى أخف من عقوبة السجن  مدى احلياة !!! فى 

حالة تسامح أهل الضحية مع اجلاني .

الدية  دفع  هو  اجلزاء  يكون  مقصودة  الغير  اجلرائم  في  أما 
فقط، وال يفوتنا اإلشارة إلى أن هناك بعض الفقهاء املسلمني 

طالبوا بإلغاء تلك العقوبة الوحشية. 

ومن مبررات املطالبة بإلغاء عقوبة اإلعدام أنه من أولى مقومات 
للثأر  ال  التقومي  و  لإلصالح  العقوبة    تكون  أن  القانون  دولة 
املقولة  صحة  اآلن  حتى  العلمية  الدراسات  تثبت  ولم  واالنتقام 
التي تفترض أن عقوبة اإلعدام تقلل من جرائم القتل أو تخفف 
أو أنها تشكل رادعًا للمجرمني  من انتشار اجلرمية فى املجتمع 
وبالرجوع إلى األرقام واإلحصائيات ميكننا أن نكتشف بسهولة أن 
معدالت اجلرمية فى بلد كالواليات املتحدة تقوم بتطبيق عقوبة 
اإلعدام بطرق تتسم بالقسوة والوحشية أكثر بكثير من معدالت 

اجلرمية فى بلد كفرنسا التي ال تطبق عقوبة اإلعدام. 

بالطبع ال ميكننا اعتبار الدعوة إلى إلغاء عقوبة اإلعدام دفاعا 
أو  املجتمع  فى  اخلطرة  اجلرائم  مرتكبي  عن  وساذجًا  طيبًا 
دعوة للتسامح معهم بقدر ما نعتبرها دعوة لتعزيز الدفاع عن 
احلق فى احلياة لكل إنسان وهو احلق الذى يقع فى القلب من 
يجب  قيمة  أعلى  هي  اإلنسان  فحياة  اإلنسان  منظومة حقوق 
احلفاظ عليها والدفاع عنها ، وال يفوتنا فى هذا السياق التنويه 
النظرة  تغيير  فى  األثر  بالغ  املختلفة  اإلعالم  لوسائل  أن  إلى 

ضيقة األفق فى التعامل مع الظواهر اإلجرامية فى املجتمع.

كما نرى أن االلتزام باحترام حقوق اإلنسان على ضوء املعايير 
يقلل  أن  شأنه  من  احلكومات  قبل  من  حتفظ  دون  الدولية 
إلى اجلرمية كشكل من أشكال االحتجاج  األفراد  حتما جلوء 
الفساد  مظاهر  ملختلف  الدولة  مواجهة  أن  كما  االجتماعي. 
الظلم  ورفع  بالذات  احلكومية  املؤسسات  فى  انتشاره  ومنع 
وسيادة  املواطنني  لكافة  كرمية  وتأمني حياة  الناس  فقراء  عن 
إلى  االحتكام  إمكانية  فى  الثقة  تعزيز  شأنه  من  القانون  روح 
صوت العقل و إحياء صوت الضمير اإلنساني الذى بات مهددا 

مبختلف مظاهر العنف .

املراجع املستخدمة:
د. محمد عبد الله الشلتاوي. عقوبة اإلعدام في رؤى منظمة العفو الدولية،   

مجلة األمن العام، القاهر، العدد 130 يولية 1990، ص 16.  
القاضي د. غسان رباح. الوجيز في عقوبة اإلعدام- دراسة مقارنة حول نهاية   

العقوبة-. ط1. 2008. منشورات احللبي احلقوقية. بيروت. لبنان.

في حالة االعتداء عليه من حيث ال يوجد سلطة أو قوة أخرى 
يخضع لها األفراد، وعرف هذا الدور بدور االنتقام الشخصي، 
لها  سلطة  وجود  وبعد  اإلعدام،  لعقوبة  الصور  أولى  من  وهو 
أو  القوة  هذه  أصبحت  البشر،  حياة  على  والسيطرة  القوة  دور 
السلطة متارس فعل اإلعدام بأدوات صممتها لضمان دميومة 

اضطالعها بهذا الدور.

بينت املسيرة التاريخية للجنس البشري زيف الدعاوى القائلة 
بأن عقوبة اإلعدام »أو القتل القانوني » بإمكانها خلق مجتمع 
استمرار  أن  ويبدو  املروعة.  اجلرائم  أو  القتل  جرائم  من  خال 
التعامل  دورا جوهريا فى طريقة  تلعب  واالنتقام،  الثأر  ثقافة 
فى  يتسببون  أو  القتل  جرائم  يقترفون  الذين  املجرمني  مع 
ترويع اآلمنني أو يهددون أمن املجتمع، كما أن مستوى التعليم 
التسامح  مناخ  وسيادة  املجتمع  فى  الثقافي  الوعى  وتطور 
إيجابي  التي تساهم بشكل  العوامل  واالنفتاح على اآلخر من 
فى تعزيز الرؤى املنادية بالنظر إلى هؤالء املجرمني بوصفهم 
فى احملصلة النهائية بشر كما تساهم فى تعزيز الدعاوى املنادية 

بإلغاء عقوبة اإلعدام.

لكي  ضروري  أمر  مثال  القاتل  إعدام  أن  يقال  أخرى  جهة  من 
إنسانية  أكثر  أليس ثمة سبيل آخر  يكون عبرة لآلخرين، لكن 
القتل وهل  البشرية فداحة عمل  لتعليم  و أفضل من اإلعدام 
عقوبة اإلعدام قادرة على وقف تلك النوعية من اجلرائم التي 

تهدد أمن املجتمع.

لقد بينت اإلحصائيات أن نسبة اجلرمية بالنسبة لعدد السكان 
هي أعلى في البلدان التي تطبق عقوبة اإلعدام من تلك التي 
الوسيلة  أن  نرى  ونحن  قوانينها.  في  تعتمدها  ال  و  ألغتها 
الوحيدة للحفاظ على حياة الناس ال تتأتى إال بنشر وتكريس 
املفاهيم الداعية لنشر ثقافة حقوق اإلنسان والدفاع عن حقوق 

املظلومني.

كما أن جتفيف منابع اجلرمية من فقر وجهل وبطالة سيساهم 
بدون شك فى تقليل معدل اجلرمية . 

وفى هذا السياق فان مناهضة كافة أشكال استغالل اإلنسان 
لألمراض  انتشار  من  ذلك  عن  يترتب  وما   - اإلنسان  ألخيه 
اخلصبة  املادية  األرضية  تشكل  التي  والنفسية  االجتماعية 
الرتكاب اجلرمية - وإطالق العنان للملكات اإلبداعية لكافة 
ومسئوال  حرًا  مجتمعا  خلق  فى  سيساهم  متييز  دون  البشر 
في ذات الوقت. فجرائم النفس ليس لها صلة بوجود أو عدم 
واالقتصادي  االجتماعي  الوضع  لكن  اإلعدام،  عقوبة  وجود 
اجلرائم،  تلك  مثل  انتشار  فى  األثر  بالغ  له  للمجتمع 
و  اإلقصاء  و  التهميش  و  اجلوع  أسباب  إزالة  فان  وبالتالي 
االجتماعي  والغنب  بالقهر  الشعور  و  واالغتراب  احلرمان 
العربي  عاملنا  فى  املواطنون  يلقاها  التي  اليومية  واملهانة 
من شأنه العمل على تقليل اجلرمية بشكل كبير. وال ينبغي 
التعويل على تخلف البنى الدميقراطية للمجتمعات العربية 
كمبرر الستمرار العمل بعقوبة اإلعدام كما ال ينبغي الركون 
إلى سيادة الرؤى احملافظة أو املتخلفة طاملا أن استخدام تلك 
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اعتبرت منظمة العفو الدولية )امنستي( عقوبة اإلعدام، ذروة 
احلرمان من حقوق اإلنسان، وتعارض املنظمة الدولية عقوبة 
النظر  استثناء، وبصرف  أي  بدون  األحوال  اإلعدام في جميع 
عن طبيعة اجلرمية أو صفات املذنب والطريقة التي تستخدمها 

الدولة لقتل املدان. 

عقوبة  إلغاء  إلى  )امنستي(  سعت   1961 عام  تأسيسها  منذ 
1977 على تنظيم احلمالت من أجل  دأبت منذ  اإلعدام، فقد 
عاملًا  ترى  أن  املطاف  نهاية  في  وهدفها  اإلعدام،  عقوبة  إلغاء 
خاليًا من اشد العقوبات قسوة واهانة لإلنسان،  فقد بادرت إلى 
تنظيم احلمالت الدولية ملناهضة العقوبة بحق سجناء الرأي 
عقوبة  لتشمل  املنظمة  مطالب  توسعت  ثم  ومن  البداية،  في 

اإلعدام بحق اجلميع بغض النظر عن اجلرم الذي ارتكبوه.

تتحالف منظمة العفو الدولية مع كثير من املنظمات الدولية 
الناشطة إللغاء عقوبة اإلعدام، مثل نقابات احملامني، النقابات 
العمالية، السلطات احمللية واإلقليمية، واملنظمات الدولية التي 
تكاتفت لبذل اجلهد لتخليص العالم من عقوبة اإلعدام، فقد 
أن  املناهضة لعقوبة اإلعدام، وأصبح واضحًا  نظمت احلمالت 

العالم يتجه نحو التخلص من عقوبة اإلعدام.

بالنسبة جلميع اجلرائم  للعقوبة  امللغية  الدول  بلغ عدد  فقد 
العادية  للجرائم  بالنسبة  للعقوبة  امللغية  والدول   (92)دولة، 
الفعلي  الواقع  في  العقوبة  التي ال تطبق  والدول   ،(10) فقط 
القانون  في  للعقوبة  امللغية  الدول  عدد  يصبح  وبهذا   ،(36)

واملمارسة حتى عام (138) 2009 دولة.

املتحدة  الواليات  ألغت   1786 عام  أكتوبر  من  العاشر  في 
يومًا  التاريخ  هذا  واعتبر  مرة،  اإلعدام ألول  األمريكية عقوبة 

عامليا ملناهضة عقوبة اإلعدام حيث يحتفل فيه سنويا. 

ويقوم التكتل العاملي ملناهضة عقوبة اإلعدام بأنشط الفعاليات 
وتنظيم  احمللية  املبادرات  ويتبنى  العقوبة،  ملناهضة  الدولية 
الندوات واملوائد املستديرة واملظاهرات واحلمالت والتصريحات، 
ومختلف األنشطة التي من شأنها وقف تنفيذ عقوبة اإلعدام، 

وصواًل إللغائها نهائيًا.

 (2390) فان  الدولية  العفو  ملنظمة  إحصائيات  وحسب 
شخصًا قد اعدموا عام 2008 في 25 دولة، بينما حكم على 

في  دولة   52 في  باإلعدام  عن  (8864)شخصًا  يقل  ال  ما 
مختلف أنحاء العالم.

إيران  إعدام،  حكم   (1718) عن  يقل  ال  ما  الصني  نفذت  فقد 
املتحدة  الواليات   ،(102) السعودية  العربية  اململكة   ،(346)
األمريكية بعد أن أعادت العمل بقانون اإلعدام، ما ال يقل عن 
(34) قرارًا، فيتنام  (36)، والعراق نفذ  (37)، وباكستان أعدمت 
(19)، أفغانستان (17)، كوريا الشمالية (15)، اليابان (15)، اليمن 
(13)، اندونيسيا (10)، ليبيا (8)، بنغالدش (5)، بيالروسيا (4)، 
مصر (2)، ماليزيا (1)، اإلمارات العربية املتحدة (1)، والبحرين 

(1)، وبوتسوانا (1) وسنغافورة (1).

 وتتضمن أساليب تطبيق العقوبة من قطع الرأس )اململكة العربية 
والعراق  وإيران  ومصر  وبوتسوانا  )بنغالدش  والشنق  السعودية(، 
واحلقنة  والسودان(،  وسنغافورة  وباكستان  وماليزيا  واليابان 
املميتة )الصني والواليات املتحدة(، والرمي بالرصاص )أفغانستان 
وبيالروسيا والصني واندونيسيا وإيران ومنغوليا وفيتنام(، والرجم 

)إيران( والكرسي الكهربائي )الواليات املتحدة األمريكية(.

وتظل الدول اخلمس األكثر تنفيذا ألحكام اإلعدام هي الصني، إيران، 
وباكستان،  األمريكية  املتحدة  والواليات  السعودية،  العربية  اململكة 

فهذه الدول تنفذ أكثر من %90 من إجمالي عمليات اإلعدام.

 وقد خالفت منظمات حقوق اإلنسان عقوبة اإلعدام العتبارها 
أبشع من جرمية القتل،

إعادة النظر في عقوبة اإلعدام 
تسهم في تراجع تنفيذها

سمير أبو شمس
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فاحملكوم عليه باإلعدام يكون عاجزًا كل العجز عن القيام بأي 
شيء حملاولة انقاذ حياته في حلظة تنفيذ العقوبة.

أولى  من  أنه  اإلعدام،  عقوبة  بإلغاء  املطالبة  مبررات  ومن 
والتقومي ال  العقوبة لإلصالح  تكون  أن  القانون  دولة  مقومات 
العلمية حتى اآلن صحة  الدراسات  تثبت  للثأر واالنتقام، ولم 
املقولة التي تفترض أن عقوبة اإلعدام تقلل من جرائم القتل 
أو تخفف من انتشار اجلرمية في املجتمع، أو أنها تشكل رادعًا 
أن  ميكننا  واإلحصائيات  األرقام  إلى  وبالرجوع  للمجرمني، 
نكتشف بسهولة أن معدالت اجلرمية في بلد كالواليات املتحدة 
تتسم  بطرق  اإلعدام  عقوبة  بتطبيق  تقوم  والتي  األمريكية 
بلد  بكثير من معدالت اجلرمية في  أكثر  والوحشية،  بالقسوة 

كفرنسا التي ال تطبق عقوبة اإلعدام.

وتبقى األرقام احلقيقية لعمليات اإلعدام غير واضحة بسبب 
فقد  العقوبة،  تنفذ  التي  الدول  قبل  من  املتعمد  التعتيم 
ادعت مؤسسة دوي هوا، والتي تتخذ من الواليات املتحدة 
األمريكية مقرا لها، أن عدد األشخاص الذين اعدموا في 
العام املاضي في العالم يقدر بنحو (6000) شخص، وتستند 
محليني،  مسؤولني  من  عليها  حصلت  أرقام  إلى  ذلك  في 
ففي بلد واسع األرجاء كالصني، وفي ظل الرقابة احلكومية 
معرفة  ميكن  ال  اإلعالم،  ووسائل  املعلومات  على  املشددة 

السلطات  خالل  من  إال  اإلعدام  بعقوبة  املتعلقة  احلقائق 
الرسمية.  

وتبقى عقوبة اإلعدام عقوبة جماعية يتأثر بها األطفال عند 
فقدانهم احد الوالدين، واملجتمع عندما تفرض عليه مشاهدة 

املوت، أو املعرفة بحدوثه قانونًا.

معطيات واقع ومستجدات عقوبة اإلعدام
موسى أبو دهيم

الذكرى  اإلعدام في فلسطني  ملناهضة عقوبة  الثاني  املؤمتر  يصادف 
الثامنة لإلعالن عن يوم مناهضة اإلعدام الذي بدأ العمل به في العام 
2002، في هذه املناسبة ال بد من التذكير أن هناك أكثر من عشرين 
هذه  بحقهم،  اإلعدام  عقوبة  تنفيذ  ينتظرون  العالم  في  إنسان  إلف 
األعداد املعلنة وهناك أعداد غير معلنة، وهذا ال يشمل اإلعدام خارج 
إطار القانون ابتداء من فلسطني مرورًا بالعراق وأفغانستان وغيرها 

من الدول.

هوية وجنسية ودين عقوبة اإلعدام
باستعراض عقوبة اإلعدام في العالم يتبني انه ال يوجد لعقوبة 
اشتراكية  دولة  فالصني  دين  أو  جنسية  أو  هوية  أي  اإلعدام 
يدين غالبية سكانها بالبوذية تتصدر الدول في مجال عقوبة 

اإلعدام
الدول  أيضا  تتصدر  باإلسالم  سكانها  يدين  عربية  دولة  والسعودية 
التي تطبق عقوبة اإلعدام، وإيران دولة إسالمية يدين غالبية سكانها 
والواليات  التي تطبق عقوبة اإلعدام،  الدول  باإلسالم تتصدر كذلك 
باملسيحية  سكانها  غالبية  يدين  رأسمالية  دولة  األمريكية  املتحدة 

تتصدر الدول التي تطبق عقوبة اإلعدام، أما دول االحتاد األوروبي فال 
تطبق عقوبة اإلعدام.

املواثيق واالتفاقيات الدولية ذات العالقة بعقوبة اإلعدام
إلغاء  مسار  اتخذت  التي  الدولية  واالتفاقات  املواثيق  إلى  إضافة 
واإلقليمية  الدولية  املنظمات  من  عدد  اعتمدت  اإلعدام  عقوبة 
منها  املنحى  هذا  تأخذ  وتوصيات  وقرارات  وإعالنات  بروتوكوالت 

على سبيل املثال:
االتفاقية الدولية حلقوق الطفل وقد اعتمدتها اجلمعية العامة   
لألمم املتحدة باإلجماع في 20/11/1989 ونصت املادة 37 على 

حظر تنفيذ عقوبة اإلعدام األطفال.
الدولي اخلاص باحلقوق  للعهد  الثاني  االختياري  البروتوكول   

االقتصادية والسياسية يسمح بالعقوبة في وقت احلرب.
البرتوكول امللحق باالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان والقاضي   

بإلغاء عقوبة اإلعدام
حقوق  حلماية  األوروبية  باالتفاقية  امللحق   6 رقم  البروتوكول   

اإلنسان. 
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البروتوكول 13 املرتبط باالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان   
كل  في  اإلعدام  عقوبة  يحظر  والذي  العامة،  واحلريات 

الظروف واألحوال. 
بتاريخ  العامة  اجلمعية  عن  الصادر   7857/26 رقم  القرار   

.20/12/1971

لألمم  واالجتماعي  االقتصادي  املجلس  عن  الصادرة  القرارات   
املتحدة األول في 9/5/1979 والثاني في 20/5/1981.

 8/1998 رقم  اإلنسان  حقوق  جلنة  عن  الصادرة  القرارات   
و61/1999.

قرار املؤمتر العاملي الثالث ملناهضة عقوبة اإلعدام الذي انعقد   
في باريس في شباط  10/10/2007.

قرار املجلس األوروبي رقم 727 في 22/4/1980.  
توصية البرملان األوروبي رقم 891 بتاريخ 18/6/191.  

  إعالن اإلسكندرية أيار 2008.
إعالن اجلزائر كانون الثاني 2009.  

بيان مدريد متوز 2009.  
التوصية رقم 63/168 الصادرة في العام 2008.  

املتحدة  العامة لألمم  2007 أصدرت اجلمعية  األول  كانون  في   
التوصية التاريخية 62/149 توصية بوقف تطبيق عقوبة اإلعدام 
 54 104 دول ومعارضة  ودعت التوصية وحظي التوصية بدعم 

وامتناع 29 عن التصويت.
اإلعدام،  عقوبة  على  أبقى  اإلنسان  حلقوق  العربي  امليثاق   

فلسطني انضمت إلى امليثاق.
حتى عام 1977 كانت هناك 16 دولة فقط ال تطبق عقوبة اإلعدام أما 

اليوم فلم يبق إال 68 دولة تنص قوانينها على تطبق اإلعدام.
أن قوانني ودساتير الدول األوروبية تخلو اليوم من اإلشارة إلى عقوبة 
اإلعدام باستثناء جمهورية روسيا البيضاء التي ما زالت تنفذ عقوبة 

اإلعدام.
في  اإلعدام  عقوبة  تطبيق  على  تنص  القوانني  زالت  فما  روسيا  أما 
أخر  تنفيذ  توقف من سنوات حيث مت  لكن تطبيقها  بعض احلاالت 

حكم اإلعدام في عام 1999.
تطبيق  رفض   13/12/2009 في  الروسية  الدستورية  احملكمة  أعلنت 
الساري  التجميد  قرار  سريان  انتهاء  عند  روسيا  في  اإلعدام  عقوبة 

حتى 1/1/2010.
ففي بريطانيا على سبيل املثال كان أخر حكم باإلعدام في عام 1964 
حالة  في  املفعول  سارية  قانونيا  بقيت  اإلعدام  عقوبة  أن  حني  في 

اخليانة العظمى حتى تاريخ 1998.
املغرب قام بتجميد العمل بعقوبة اإلعدام قبل أكثر من عشر سنوات 
فمنذ عام 1999 لم يصدر امللك أوامره بتنفيذ أي حكم باإلعدام رغم 
صدور عدد من أحكام اإلعدام بعد التفجيرات في الدار البيضاء في 

العام 2003.
وفي فرنسا في عهد الرئيس فرانسوميتران عام 1981 مت عرض مشروع 
قانون على البرملان الفرنسي وصودق عليه بتاريخ 9/10/1981 بإلغاء 
دستوري  قانون  البرملان  اعتمد   19/2/2007 وبتاريخ  اإلعدام.  عقوبة 

ألغى عقوبة اإلعدام بشكل دستوري.

إعدام األحداث
تتصدر الدول التالية إصدار أحكام اإلعدام بحق األطفال وهي إيران، 

السعودية، السودان، باكستان واليمن.

نشاطات املؤسسات احلقوقية ملناهضة عقوبة اإلعدام
الدول  ومن  اإلعدام  عقوبة  ملناهضة  والتحالفات  االئتالفات  تشكيل 
العربية التي أنشأت حتالفات تونس، مصر، األردن، املغرب، موريتانيا، 

اليمن، اجلزائر وفلسطني.
التحالف الدولي ملناهضة عقوبة اإلعدام.
التحالف العربي ملناهضة عقوبة اإلعدام.

الواقع الفلسطيني
منذ قدوم السلطة صدر 92 حكم باإلعدام نفذ منها 14 حكم.

األحكام في غزة مت تنفيذها ميدانيا بعد العدوان على غزة من قبل 
مليشيات مسلحة آو أفراد. عام 2009 صدر حتى اآلن 17 حكم والرقم 

مرشح لالرتفاع في الفترة القادمة. 
14 حكم في قطاع غزة و 3 أحكام في الضفة الغربية جميعها صدرت 

عن محاكم عسكرية.
 1979 لعام  الثوري  العقوبات  قانون  على  العسكرية  احملاكم  استندت 
باستثناء حكم واحد في غزة استند على قانون القضاء العسكري رقم 

4 لسنة 2008 في قطاع غزة.
التهم التي مت توجيهها: التخابر مع العدو، اخليانة العظمى، القتل 

قصدًا، تسريب أراضي فلسطينية لإلسرائيليني.
منذ عم 2006 لم يصادق الرئيس على أي حكم إعدام.

انه ال ينفذ حكم  109 من القانون األساسي املعدل نصت على  املادة 
اإلعدام الصادر من أي محكمة إال بعد التصديق عليه من قبل رئيس 

السلطة الوطنية الفلسطينية.
الوطنية  السلطة  لرئيس  املعدل  األساسي  القانون  من   42 املادة 

الفلسطينية حق العفو اخلاص عن العقوبة او تخفيضها.
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ملناهضة  الثاني  الفلسطيني  املؤمتر  أعمال  على  القائمون  أوصى 
فصل  ضرورة  على  املؤمتر  أعمال  في  واملشاركون  اإلعدام،  عقوبة 
املدني حتت جميع الظروف، وضرورة  القضاء  العسكري عن  القضاء 
من  اإلعدام  عقوبة  وتقليص  للحد  القانون  على  تعديالت  إجراء 
القانون  املنصوص عليها في  القانون، وضرورة تعليق عقوبة اإلعدام 
تثقيف  وتنظيم حمالت  نهائي،  بشكل  إلغائها  إلى حني  الفلسطيني 
جماهيرية لتعزيز دور القانون والثقافة القانونية، دعوة الصحافيني 
واإلعالميني والنخب السياسية واألكادميية والدعاة وغيرهم لإلسهام 

في التوعية.
 وحمل املؤمتر الفلسطيني الثاني ملناهضة عقوبة اإلعدام عنوان )نحو 
إستراتيجية فلسطينية فاعلة ملناهضة عقوبة اإلعدام(، والذي انتهت 

أعماله يوم أمس األربعاء.
املستقلة  للهيئة  التنفيذية  املديرة  سنيورة  رندا  األستاذة  وافتتحت 
باسم  ألقتها  بكلمة  املؤمتر  أعمال  املظالم«  »ديوان  اإلنسان  حلقوق 
قلق  عن  فيها  أعربت  اإلعدام  عقوبة  ملناهضة  الفلسطيني  التحالف 

املؤمتر الفلسطيني الثاني ملناهضة عقوبة اإلعدام

يوصي بضرورة الفصل ما بني القضاءين املدني والعسكري
مجيد صواحلة

التحالف والهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان البالغ، إزاء إصدار أحكام 
اإلعدام من احملاكم العسكرية، والصادرة عن احملاكم املدنية.

العقاب،  من  مجرم  أي  إفالت  جواز  عدم  ضرورة  على  سنيورة  وأكدت 
اجلنائية  والسياسة  يتنافى  العقوبة  إصدار  أن  ذاته  بالوقت  موضحة 
احلديثة التي تستند إلى اإلصالح وليس إلى إزهاق الروح، وأضافت بعد 
ترحيبها باملشاركني واحلضور: لقد شهد العام احلالي 2009 صدور ِستَة 
شَر حكمًا باإلعدام من قبل احملاكم العسكرية، ثالثَة َعَشَر حكمًا منها  َعَ
صدرت في قطاع غزة و ثالثة أحكام في الضفة الغربية، وبالرغم من عدم 
تنفيذ أٍي من هذه األحكام لعدم موافقة السيد الرئيس، وفق نصوص 
اإلعدام  أحكام  إصدار  في  العسكرية  احملاكم  استمرار  أن  إال  القانون، 
وواضحة  صريحة  ومخالفة  احلياة  في  اإلنسان  حلق  انتهاكا  يشكل 

للمادة السادسة من العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية.
العادلة،  احملاكمة  وضمانات  معايير  إلى  تفتقر  العسكرية  فاحملاكم 
العقوبات  قانون  من  )أ(  فقرة   (131) للمادة  وفقًا  أحكامها  وتصدر 

الثوري ملنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979.
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وأكدت في كلمتها بأن التحالف الفلسطيني ملناهضة عقوبة اإلعدام 
يشدد على ضرورة عدم جواز إفالت أي مجرم من العقاب، غير أنه وفي 
في  باحلق  مّسًا  تشّكل  اإلعدام  بأن عقوبة  التحالف  يرى  الوقت  ذات 
احلياة وبالكرامة اإلنسانية، وتتنافى مع السياسة اجلنائية احلديثة 

والتي تستند إلى اإلصالح وليس إلى إزهاق الروح.
حلقوق  املستقلة  الهيئة  وكذلك  التحالف  يعرب  كله  لهذا  وأضافت 
اإلنسان »ديوان املظالم« عن القلق البالغ إزاء إصدار أحكام اإلعدام عن 
احملاكم العسكرية، والصادرة أيضًا في وقت سابق عن احملاكم املدينة، 
ومن هنا يبذل التحالف والهيئة جهودًا كبيرة ملناهضة هذه العقوبة، 
الفئات  جميع  تستهدف  مختلفة،  ونشاطات  وفعاليات  برامج  عبر 
الفاعلة واملؤثرة على مستوى امُلَشِرع وصانع القرار الفلسطيني، وهذا 
الذي  اإلعدام  عقوبة  مناهضة  مشروع  عليه  يركز  ما  حتديدًا  األمر 

أطلقته الهيئة مؤخرًا بدعم من القنصلية البريطانية.
ومتنت سنيورة أن يخرج مؤمترنا هذا الغني مبشاركيه وحضوره، نتمنى 
اإلعدام،  عقوبة  ملناهضة  فاعلة  فلسطينية  إلستراتيجية  يؤسس  أن 
صناع  على  التأثير  أصحاب  من  الكثير  اليوم  احلضور  من  فلدينا 

القرار، والكثير من اخلبراء واملختصني القانونيني واحلقوقيني.
كل الشكر والتقدير للحضور جميعًا.

في  العسكرية  احملكمة  رئيس  مبيض  أحمد  القاضي  أوضح  بدوره 
مداخلته، أن عقوبات اإلعدام تطبق في حال ما زالت سارية وهي تلزم 
تطبقها،  إمنا  العقوبات  تبتكر  ال  احملكمة  أن  مؤكدا  بذلك،  القاضي 
مشيرًا إلى أن دور املؤسسات املناهضة للعقوبة يجب أن تشرع بتعديل 
القوانني واالبتعاد عن انتقاد احملاكم سواء العسكرية أو املدنية، مبينا 

أنها سلطات قضائية فقط.
وليس  متخصص  قضاء  هو  العسكري  القضاء  أن  املبيض  وأوضح 

استثنائي، وهو جزء من منظومة العدالة الفلسطينية.
للمتهمني  املمنوحة  الضمانات  كافة  محاكمتها  في  تراعي  أنها  وأكد 
بتواجد  وتسمح  محامي،  من  أكثر  بتوفير  دولي  مستوى  على  حتى 
للدفاع عنه  توفر احملامي  انه في حال عدم  إلى  الصحافيني، مشيرا 

تلزم احملكمة بتكليفه على نفقتهم.

ِإحدى جلسات املؤمتر

من جانبه عرض احملامي موسى أبو دهيم من الهيئة املستقلة حلقوق 
اإلنسان إحصاءات حول صدور 16 حكم في فلسطني من بداية عام 2009 
وحتى اآلن، منهم: 13 في غزة، و 3 في الضفة، مشيرا إلى أنها صدرت 

من محاكم عسكرية، وأن الرقم مرشح لالرتفاع في الفترة القادمة.
وأكد أبو دهيم أن حكم اإلعدام ال ينفذ إال بعد تصديق الرئيس محمود 

عباس عليه وفقا للمادة 109 من القانون األساسي املعدل.
حكم   92 صدر   1994 عام  الوطنية  السلطة  قدوم  منذ  أنه  وأوضح 

باإلعدام نفذ منها 14 حكم، مبينا أن األحكام في غزة نفذت ميدانيا 
'بعد العدوان على غزة من قبل ميليشيات مسلحة أو أفراد'.

العدو،  مع  التخابر  منها:  اختلفت،  إليهم  املوجهة  التهم  إن  وقال 
فلسطينية  أراضي  وتسريب  قصدا،  والقتل  العظمى،  واخليانة 

لإلسرائيليني.
من جهته قال عصام العاروري من مركز القدس للمساعدة القانونية 
في عرضه آلليات واستراتيجيات العمل الفلسطيني ملناهضة عقوبة 
اإلعدام، إن احلاالت التي نفذت فيها العقوبة سواء بشكل رسمي، أو 
مشيرة  الضغوط،  الشارع، مبمارسة  تأثير  كانت حتت  القانون،  خارج 

إلى أن هناك ضحايا أبرياء نتيجة ذلك.
يتعلق  فيما  املجتمع  بثقافة  النهوض  ضرورة  على  العاروري  وشدد 
حقوق  ومؤسسات  واملثقفني،  اإلعالم  وسائل  داعيا  الثأر،  مبوضوع 
إشكالها  بجميع  والتوعية  الثقافة  نشر  في  دورها  بأخذ  اإلنسان 

بخصوص عقوبة اإلعدام.
مدير  السيد شعوان جبارين  أدارها  التي  الثانية  اجللسة  في  وشارك 
للرقابة  جنيف  مركز  ممثل  فريدريك  رونالد  احلق  مؤسسة  عام 
الدميقراطية على القوات املسلحة (DECAF)، الذي قدم ورقة بعنوان 

صالحيات واختصاص القضاء العسكرية في التجارب الدولية.
أما الدكتور أحمد براك رئيس النيابة العامة، وحدة التدريب القضائي 
في  العسكري  القضاء  واختصاص  صالحيات  بعنوان  ورقة  قدم  فقد 
مركز  من  النحال  مرفت  احملامية  قدمت  فيما  الدولية،  التجارب 
امليزان حلقوق اإلنسان وعبر نظام الفيديو كونفرنس من مدينة غزة 
ورقة عمل حول مدى مشروعية محاكمة املدنيني الفلسطينيني أمام 
القضاء العسكري، وقدم احملامي ناصر الريس مستشار مؤسسة احلق 
ورقة حول حقوق الضحايا واملسؤولية القانونية الناشئة عن محاكمة 

املدنيني أمام احملاكم العسكرية.

جانب من احلضور

19



20

الهيئـة  املـــسـتـقـلـــة حلـقــوق اإلنسان "ديوان املظالم"

20

الهيئـة  املـــسـتـقـلـــة حلـقــوق اإلنسان "ديوان املظالم"

عقوبة  إلغاء  بأن  تؤمن  إذ  البرتوكول  هذا  في  األطراف  الدول  إن 
التدريجي  والتطوير  اإلنسانية  الكرامة  تعزيز  في  يسهم  اإلعدام 
حلقوق اإلنسان، وإذ تشير إلي املادة 3 من اإلعالن العاملي حلقوق 
6 من  واملادة   ،1948 كانون األول/ديسمبر   10 املعتمد في  اإلنسان 
في  املعتمد  والسياسية  املدنية  باحلقوق  اخلاص  الدولي  العهد 
6 من العهد  1966، وإذ تالحظ أن املادة  16 كانون األول/ديسمبر 
الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية تشير إلي إلغاء عقوبة 
مستصوب،  أمر  اإللغاء  هذا  بأن  بشدة  توحي  بعبارات  اإلعدام 
واقتناعا منها بأنه ينبغي اعتبار جميع التدابير الرامية إلي إلغاء 
عقوبة اإلعدام تقدما في التمتع باحلق في احلياة، ورغبة منها في 
أن تأخذ علي عاتقها مبوجب هذا البرتوكول التزاما دوليا بإلغاء 

عقوبة اإلعدام،
اتفقت علي ما يلي:

املادة 1
ال يعدم أي شخص خاضع للوالية القضائية لدولة طرف في هذا   .1

البروتوكول.
عقوبة  إللغاء  الالزمة  التدابير  جميع  طرف  دولة  كل  تتخذ   .2

اإلعدام داخل نطاق واليتها القضائية.

املادة 2 
ال يسمح بأي حتفظ علي هذا البروتوكول إال بالنسبة لتحفظ   .1
يكون قد أعلن عند التصديق عليه أو االنضمام إليه، وينص علي 
في جرمية  إلدانة  احلرب طبقا  وقت  في  اإلعدام  عقوبة  تطبيق 
وقت  في  وترتكب  عسكرية  طبيعة  ذات  تكون  اخلطورة  بالغة 

احلرب.
ترسل الدولة الطرف، التي تعلن مثل هذا التحفظ، إلي األمني   .2
العام لألمم املتحدة، عند التصديق علي البروتوكول أو االنضمام 
إليه، األحكام ذات الصلة من تشريعاتها الوطنية التي تطبق في 

زمن احلرب.

تقوم الدولة الطرف التي تعلن مثل هذا التحفظ بإخطار األمني   .3
العام لألمم املتحدة ببداية أو نهاية أي حالة حرب تكون منطبقة 

علي أراضيها.

املادة 3
التي  التقارير  بتضمني  البروتوكول  هذا  في  األطراف  الدول  تقوم 
تقدمها إلي اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان، وفقا للمادة 40 من العهد، 

معلومات عن التدابير التي اتخذتها إلنفاذ هذا البروتوكول.

املادة 4
بالنسبة للدول األطراف في العهد التي تكون قد قدمت إعالنا مبوجب 
املادة 41، ميتد اختصاص اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان في استالم 
الرسائل والنظر فيها، عندما تدعي دولة طرف أن دولة طرفا أخري 
ال تفي بالتزاماتها، ليشمل أحكام هذا البروتوكول ما لم تصدر الدولة 
الطرف املعنية بيانا يفيد العكس عند التصديق علي البروتوكول أو 

االنضمام إليه.

املادة 5 
بالنسبة للدول األطراف في البروتوكول االختياري األول للعهد الدولي 
األول/ كانون   16 في  املعتمد  والسياسية  املدنية  باحلقوق  اخلاص 

في  اإلنسان  بحقوق  املعنية  اللجنة  اختصاص  1966، ميتد  ديسمبر 
استالم الرسائل الواردة من أفراد خاضعني لواليتها القضائية والنظر 
فيها، ليشمل أحكام هذا البروتوكول ما لم تصدر الدولة الطرف املعنية 

بيانا يفيد العكس عند التصديق علي البروتوكول أو االنضمام إليه.

املادة 6
تنطبق أحكام هذا البروتوكول كأحكام إضافية للعهد.  .1

هذا  من   2 املادة  مبوجب  حتفظ  إعالن  بإمكانية  املساس  دون   .2
البروتوكول، ال ينتقص احلق املضمون في الفقرة 1 من املادة 1 

من هذا البروتوكول مبوجب املادة 4 من العهد.

البروتوكول االختياري الثاني 

امللحق بالعهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية 
والسياسية بهدف العمل علي إلغاء عقوبة اإلعدام
اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 

1989  دخل حيز النفاذ: في 11 متوز/يوليو  15 كانون األول/ديسمبر  128/44 املؤرخ في 
1991، وفقًا ألحكام املادة 8 
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املادة 7
باب التوقيع علي هذا البروتوكول مفتوح أمام أية دولة من الدول   .1

املوقعة علي العهد.
تصدق علي هذا البروتوكول أية دولة تكون قد صدقت علي العهد   .2
أو انضمت إليه. وتودع صكوك التصديق لدي األمني العام لألمم 

املتحدة.
يفتح باب االنضمام إلي هذا البروتوكول أمام أية دولة تكون قد   .3

صدقت علي العهد أو انضمت إليه.
العام  األمني  لدي  االنضمام  صك  بإيداع  االنضمام  نفاذ  يبدأ   .4

لألمم املتحدة.
يقوم األمني العام لألمم املتحدة بإبالغ جميع الدول التي وقعت   .5
من  صك  كل  إيداع  عن  إليه،  انضمت  أو  البروتوكول  هذا  علي 

صكوك التصديق أو االنضمام.

املادة 8
تاريخ  من  أشهر  ثالثة  بعد مضي  البروتوكول  هذا  نفاذ  يبدأ   .1
العام  العاشر لدي األمني  االنضمام  أو  التصديق  إيداع صك 

لألمم املتحدة.
أو تنضم  دولة تصدق عليه  لكل  بالنسبة  البرتوكول  نفاذ هذا  يبدأ   .2
إليه بعد إيداع صك التصديق أو االنضمام العاشر، بعد مضي ثالثة 

أشهر من تاريخ إيداع صك التصديق أو االنضمام اخلاص بها.

املادة 9
تنطبق أحكام هذا البروتوكول علي جميع أجزاء الدول االحتادية دون 

أية قيود أو استثناءات.

املادة 10
يقوم األمني العام لألمم املتحدة بإبالغ جميع الدول املشار إليها 

في الفقرة 1 من املادة 48 من العهد بالتفاصيل التالية:
من   2 املادة  مبوجب  الصادرة  واإلخطارات  والرسائل  التحفظات  )أ( 

هذا البروتوكول،
هذا  من   5 املادة  أو   4 املادة  مبوجب  الصادرة  البيانات  )ب( 

البروتوكول،
هذا  من   7 املادة  واإلنضمامات مبوجب  والتصديقات  التوقيعات  )ج( 

البروتوكول،
تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول مبوجب املادة 8 منه. )د( 

املادة 11
األسبانية  نصوصه  تتساوى  الذي  البروتوكول،  هذا  يودع   .1
واإلنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في احلجية 

في محفوظات األمم املتحدة.
إلي  البروتوكول  بإرسال نسخ موثقة من هذا  العام  يقوم األمني   .2

جميع الدول املشار إليها في املادة 48 من العهد.

املادة  أن  االعتبار،  في  تأخذ  إذ  البروتوكول،  أطراف هذا  الدول  إن 
(4) من االتفاقية األمريكية بشأن حقوق اإلنسان تقر باحلق في 
وأن لكل فرد حق ال يتبدل  احلياة وتقيد تطبيق عقوبة اإلعدام، 
وأن  أن يعطل ألي سبب،  الذي ال ميكن  احترام حياته، احلق  في 
النزعة بني الدول األمريكية هي من أجل إلغاء عقوبة اإلعدام، وأن 
تصحيح  ويعوق  تغييرها،  يتعذر  نتائج  له  اإلعدام  عقوبة  تطبيق 
اخلطأ القضائي، ويحول دون أي إمكانية للتغير أو رد اعتبار هؤالء 
من  مزيد  ضمان  على  يساعد  اإلعدام  عقوبة  إلغاء  وأن  املدانني، 
احلماية الفعالة للحق في احلياة، وأن التوصل إلى اتفاقية دولية 
حلقوق  األمريكية  االتفاقية  متدرجًا  تطويرًا  يستلزم  ذلك  بشأن 
اإلنسان، وأن الدول أطراف االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان قد 

أعربوا عن عزمهم في تبني اتفاقية دولية بهدف تعزيز عدم تطبيق 
عقوبة اإلعدام في األمريكتني، قد اتفقت على توقيع البروتوكول 
التالي اخلاص باالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان إللغاء عقوبة 

اإلعدام.

مادة 1
ال تطبق الدول أطراف هذا البروتوكول عقوبة اإلعدام في أراضيها 

على أي شخص يخضع لواليتها القضائية.

مادة 2
ال يجوز إجراء أي حتفظات على هذا البروتوكول، لكن يجوز   .1
 – – عند التصديق أو االنضمام  للدول أطراف هذه الوثيقة 

البروتوكول اخلاص باالتفاقية األمريكية حلقوق 
اإلنسان إللغاء عقوبة اإلعدام

)1990( منظمة الدول األمريكية – سلسلة املعاهدات رقم 73 
مت اتخاذه في 8 يونيو 1990
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وقت  في  اإلعدام  عقوبة  تطبيق  بحق  حتتفظ  أنها  تعلن  أن 
احلرب وفقًا للقانون الدولي عن اجلرائم اخلطيرة للغاية ذات 

الطبيعة العسكرية.
عند   – التحفظ  هذا  تبدي  التي  الطرف  الدولة  تخطر   .2
الدول  ملنظمة  العام  األمني   – االنضمام  أو  التصديق 
واجب  احمللي  قانونها  في  الصلة  ذات  باألحكام  األمريكية 
التطبيق في وقت احلرب – كما هو مشار إليه في الفقرة 

السابقة.
الدول  ملنظمة  العام  األمني  املذكورة  الطرف  الدولة  تخطر   .3

األمريكية ببداية أو نهاية أي حالة حرب واقعة في إقليمها.

مادة 3
يفتتح هذا البروتوكول للتوقيع والتصديق أو االنضمام ألي   .1

دولة طرف في االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان.
عن  إليه  االنضمام  أو  البروتوكول  هذا  على  التصديق  يتم   .2
طريق إيداع وثيقة التصديق أو االنضمام لدى األمانة العامة 

ملنظمة الدول األمريكية.

مادة 4
يسري هذا البروتوكول بني الدول التي تصدق عليه أو تنضم إليه 
عندما تودع وثائق التصديق أو االنضمام اخلاصة بها لدى األمانة 

العامة ملنظمة الدول األمريكية.
واحلريات  اإلنسان  حقوق  حماية  التفاقية   (6) رقم  البروتوكول 
 1983 أبريل   28 في  صدر  اإلعدام  عقوبة  إلغاء  بشأن  األساسية 
أوروبا  أعضاء مجلس  الدول   1985 مارس  أول  في  به  العمل  وبدأ 
اإلنسان  حقوق  حماية  التفاقية  البروتوكول  هذا  على  املوقعون 
)مشار   1950 نوفمبر   4 في  روما  في  املوقعة  األساسية  واحلريات 

إليها فيمايلي«االتفاقية«(.
إذ يقدرون أن التطور الذي حدث في عدة دول أعضاء في مجلس 

أوروبا يعبر عن اجتاه عام نحو إلغاء عقوبة اإلعدام.
اتفقوا على ما يلي:

مادة 1
أي  على  العقوبة  بهذه  احلكم  يجوز  وال  اإلعدام.  عقوبة  تلغى 

شخص أو تنفيذها فيه.

مادة 2
اإلعدام  لعقوبة  أحكامها  قانونها  في  تضع  أن  للدولة  يجوز 
التهديد  أو  احلرب  وقت  ترتكب  التي  باألعمال  يتعلق  فيما 
احلاالت  في  فقط  العقوبة  هذه  وتطبق  باحلرب.  الوشيك 
املنصوص عليها في القانون وطبقًا لألحكام. ويجب أن تقوم 
الدولة بإخطار سكرتير عام مجلس أوروبا باألحكام املعنية في 

هذا الشأن.

مادة 3
ال يجوز االنسحاب من أحكام هذا البروتوكول على أساس املادة 15 

من االتفاقية.

مادة 4
ال يجوز إبداء أي حتفظ بشأن أحكام هذا البروتوكول على أساس 

املادة 64 من االتفاقية.

مادة 5
وثائق  إيداع  وقت  أو  التوقيع  وقت   – دولة  ألي  يجوز  ال   .1
التصديق أو القبول أو املوافقة – أن حتدد اإلقليم أو األقاليم 

التي يطبق عليها هذا البروتوكول.
يجوز ألي دولة في أي وقت الحق أن تعلن بإخطار موجه إلى   .2
سكرتير عام مجلس أوروبا عن امتداد تطبيق هذا البروتوكول 
اإلخطار  بهذا  العمل  ويبدأ  اإلخطار.  في  آخر  إقليم  أي  إلى 
في هذا اإلقليم منذ اليوم األول للشهر التالي لتاريخ استالم 

اإلخطار املذكور من جانب السكرتير العام.
السابقتني  للفقرتني  طبقًا  مت  إخطار  أي  يسحب  أن  يجوز   .3
بإخطار  وذلك  اإلخطار،  هذا  في  محدد  إقليم  ألي  بالنسبة 
منذ  نافذًا  السحب  ويصبح  العام.  السكرتير  إلى  موجه  آخر 
اليوم األول من الشهر التالي لتاريخ استالم هذا اإلخطار من 

جانب السكرتير العام.

مادة 6
بني  فيما   – البروتوكول  هذا  من   5 إلى   1 من  املواد  أحكام  تعتبر 
وبناء  االتفاقية،  إلى  مواد مضافة   – املتعاقدة  السامية  األطراف 

على ذلك تطبيق جميع أحكام االتفاقية.

مادة 7
هذا البروتوكول مفتوح للتوقيع عليه من جانب الدول أعضاء 
أو  للتصديق  ويخضع  االتفاقية.  على  املوقعني  أوروبا  مجلس 
أن  أوروبا  مجلس  عضو  للدولة  يجوز  وال  املوافقة.  أو  القبول 
تصدق أو تقبل أو توافق على البروتوكول ما لم تكن – في وقت 
وتودع  االتفاقية.  على  صدقت  قد   – الحق  وقت  في  أو  سابق 
العام  السكرتير  لدى  املوافقة  أو  القبول  أو  التصديق  وثائق 

ملجلس أوروبا.

مادة 8
الشهر  من  األول  اليوم  منذ  البرتوكول  بهذا  العمل  يبدأ  أن   .1
التالي للتاريخ الذي تصرح فيه خمس دول أعضاء في مجلس 
بالبروتوكول طبقًا ألحكام  االلتزام  أوروبا عن موافقتها على 

املادة 7.
موافقتها  وقت الحق عن  في  تعبر  دولة عضو  وبالنسبة ألي   .2
الشهر  من  األول  اليوم  في  يبدأ  بالبروتوكول  االلتزام  على 

التالي لتاريخ إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو املوافقة.
مجلس  أعضاء  الدول  إخطار  أوروبا  مجلس  عام  سكرتير  يتولى 

أوروبا مبا يلي:
أي توقيع. )أ( 

إيداع أية وثيقة تصديق أو قبول أو موافقة. )ب( 
 5 للمادتني  البرتوكول طبقًا  بهذا  فيه  العمل  يبدأ  تاريخ  أي  )ج( 

و8.
أي جزء آخر أو إخطار أو اتصال يتعلق بهذا البروتوكول. )د( 

املوقعون أدناه – باعتبارهم مخولني بذلك – قد وقعوا على هذا 
البروتوكول إلقراره.

مت في ستراسبورغ في 28 أبريل 1983 باللغتني اإلجنليزية والفرنسية، 
مودعة  تظل  واحدة  نسخة  في  معتمدة  رسمية  بالتساوي  وكلتاهما 
أوروبا  ملجلس  العام  السكرتير  ويتولى  أوروبا.  مجلس  مبحفوظات 

إرسال نسخ رسمية إلى كل دولة عضو في مجلس أوروبا.
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أن تفرض  التي لم تلغ عقوبة اإلعدام، ال يجوز  البلدان  في   .1
عقوبة اإلعدام إال في أخطر اجلرائم على أن يكون مفهوما 
تسفر  التي  املتعمدة  اجلرائم  يتعدى  أال  ينبغي  نطاقها  أن 

نتائج مميتة أو غير ذلك من النتائج البالغة اخلطورة.

ال يجوز أن تفرض عقوبة اإلعدام إال في حالة جرمية ينص   .2
القانون، وقت ارتكابها، على عقوبة املوت فيها، على أن يكون 
ارتكاب  بعد  يقضى  القانون  حكم  أصبح  إذا  أنه  مفهوما 

اجلرمية بفرض عقوبة أخف، استفاد املجرم من ذلك.

ال يحكم باملوت على األشخاص الذين لم يبلغوا سن الثامنة   .3
عشرة وقت ارتكاب اجلرمية وال ينفذ حكم اإلعدام باحلوامل 
أو باألمهات احلديثات الوالدة وال باألشخاص الذين أصبحوا 

فاقدين لقواهم العقلية.

ال يجوز فرض عقوبة اإلعدام إال حينما يكون ذنب الشخص   .4
املتهم قائما على دليل واضح ومقنع ال يدع مجاال ألي تفسير 

بديل للوقائع.

صادر  نهائي  حكم  مبوجب  إال  اإلعدام  عقوبة  تنفيذ  يجوز  ال   .5
عن محكمة مختصة بعد إجراءات قانونية توفر كل الضمانات 
للضمانات  األقل  على  عادلة، مماثلة  محاكمة  لتأمني  املمكنة 
الواردة في املادة 14 من العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية 
ارتكابه  في  مشتبه  شخص  أي  حق  ذلك  في  مبا  والسياسية، 
بارتكابها في  أو متهم  أن تكون عقوبتها اإلعدام  جرمية ميكن 

احلصول على مساعدة قانونية كافية في كل مراحل احملاكمة.

لدى  االستئناف  في  احلق  باإلعدام  عليه  يحكم  من  لكل   .6
هذا  بجعل  الكفيلة  اخلطوات  اتخاذ  وينبغي  أعلى،  محكمة 

االستئناف إجباريا.

أو  العفو،  التماس  في  احلق  باإلعدام  عليه  يحكم  من  لكل   .7
في  احلكم  تخفيف  أو  العفو  منح  ويجوز  احلكم،  تخفيف 

جميع حاالت عقوبة اإلعدام.

إجراءات  في  الفصل  يتم  أن  إلى  اإلعدام  عقوبة  تنفذ  ال   .8
االستئناف أو أية إجراءات تتصل بالعفو أو تخفيف احلكم.

ضمانات تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة اإلعدام

اعتمدها املجلس االقتصادي واالجتماعي 
بقراره 50/1984 املؤرخ في 25 أيار/مايو 1984
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اإلجراءات الوقائية 
اإلعدام  عمليات  جميع  القانون،  مبوجب  احلكومات،  حتظر    .1
دون  واإلعدام  التعسفي  واإلعدام  القانون  نطاق  خارج 
محاكمة، وتكفل اعتبار هذه العمليات جرائم مبوجب قوانينها 
اجلنائية، يعاقب عليها بعقوبات مناسبة تراعي خطورتها. وال 
يجوز التذرع باحلاالت االستثنائية، مبا في ذلك حالة احلرب 
أو  الداخلي  السياسي  أو عدم االستقرار  التهديد باحلرب،  أو 
أي حالة طوارئ عامة أخري، لتبرير عمليات اإلعدام هذه. وال 
يجوز تنفيذ عمليات اإلعدام هذه أيا كانت الظروف، حتى في 
الظروف التي تضم، علي سبيل املثال ال علي سبيل احلصر، 
حاالت النزاع املسلح الداخلي، وحاالت استخدام القوة بصورة 
مفرطة أو مخالفة للقانون من جانب موظف عمومي أو أي 
أو من جانب شخص  شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية، 
يعمل بتحريض أو مبوافقة صريحة أو ضمنية منه، وحاالت 
أقوي في مفعوله  أثناء االحتجاز. ويكون هذا احلظر  الوفاة 

من املراسيم التي تصدرها السلطة احلكومية.
واإلعدام  القانون  نطاق  خارج  اإلعدام  عمليات  ملنع  توخيا   .2
بفرض  احلكومات  تتكفل  محاكمة،  دون  واإلعدام  التعسفي 
رقابة دقيقة، ذات تسلسل قيادي واضح، علي جميع املوظفني 
املسؤولني عن القبض علي األشخاص وتوقيفهم واحتجازهم 
وحبسهم وسجنهم، وعلي املوظفني املخول لهم قانونا استعمال 

القوة واألسلحة النارية.
العامة  السلطات  وعلي  الرؤساء  علي  احلكومات  حتظر    .3
من  نوع  أي  بتنفيذ  آخرين  ألشخاص  ترخص  أوامر  إصدار 
أو  التعسفي  اإلعدام  أو  القانون  نطاق  خارج  اإلعدام  أنواع 
شخص  وألي  ذلك.  علي  حترضهم  أو  محاكمة  دون  اإلعدام 
ويشدد  األوامر.  لهذه  االمتثال  االمتناع عن  وواجب  كان حق 
علي األحكام الواردة أعاله في تدريب املوظفني املكلفني بإنفاذ 

القوانني.
حماية  الوسائل،  من  وغيرها  القضائية  بالوسائل  تكفل،   .4
خارج  اإلعدام  بخطر  املهددين  واملجموعات  لألفراد  فعالة 
دون محاكمة،  اإلعدام  أو  التعسفي  اإلعدام  أو  القانون  نطاق 

وضمنهم من يتلقون تهديدات بالقتل.

جوهرية  أسباب  توجد  بلد  إلي  يسلم  أو  عنوة  أحد  يعاد  ال   .5
لالعتقاد بأنه ميكن أن يذهب فيه ضحية لإلعدام خارج نطاق 

القانون أو اإلعدام التعسفي أو اإلعدام دون محاكمة.
في  احلرية  من  املجردين  األشخاص  وضع  احلكومات  تكفل   .6
أو  أقاربهم  وموافاة  رسميا،  بها  معترف  لالحتجاز  أماكن 
فورا،  بثقتهم،  املتمتعني  األشخاص  أو غيرهم من  محاميهم 
مبعلومات دقيقة عن احتجازهم وأماكن وجودهم، مبا في ذلك 

عمليات نقلهم.
أو  طبيون،  موظفون  ضمنهم  مؤهلون،  مفتشون  يضطلع   .7
في  منتظمة  تفتيش  بعمليات  لهم،  مناظرة  مستقلة  سلطة 
أماكن االحتجاز، ومينحون صالحية إجراءات عمليات تفتيش 
مفاجئة، مببادرة منهم، مع توفير ضمانات كاملة الستقاللهم 
في أدائهم هذه املهمة. ويكون لهم حق الوصول بال قيود إلي 
جميع األشخاص احملتجزين في أماكن االحتجاز هذه وكذلك 

إلي جميع ملفاتهم.
خارج  اإلعدام  عمليات  ملنع  جهدها  قصارى  احلكومات  تبذل   .8
محاكمة،  دون  واإلعدام  التعسفي  واإلعدام  القانون  نطاق 
وحتسني  الدبلوماسية،  الوساطة  مثل  تدابير  باتخاذ  وذلك 
احلكومية  الدولية  بالهيئات  الشاكني  اتصال  إمكانيات 
والهيئات القضائية، والشجب العلني. وتستخدم آليات دولية 
عمليات  أي  عن  البالغات  تتضمنه  فيما  للتحقيق  حكومية 
هذه  ضد  فعالة  إجراءات  والتخاذ  القبيل  هذا  من  إعدام 
التي  البلدان  احلكومات، وضمنها حكومات  وتقيم  املمارسات 
يشتبه في أنه حتدث فيها عمليات إعدام خارج نطاق القانون 
أو إعدام تعسفي أو إعدام دون محاكمة، تعاونا تاما فيما بينها 

في التحقيقات الدولية عن هذا املوضوع.

التحقيق 
يجري حتقيق شامل عاجل نزيه عند كل اشتباه بحالة إعدام    .9
أو إعدام دون محاكمة،  أو إعدام تعسفي  خارج نطاق القانون 
أو  األقارب  شكاوي  فيها  توحي  التي  احلاالت  ذلك  في  مبا 
في  طبيعية  غير  وفاة  بحدوث  بالثقة،  جديرة  أخري  تقارير 
ظل الظروف املشار إليها أعاله. وحتتفظ احلكومات مبكاتب 

مبادئ املنع والتقصي الفعالني لعمليات اإلعدام 
خــارج نـطاق القانون واإلعدام التعسفي واإلعدام دون محاكمة اعتمدها املجلس 

االقتصادي واالجتماعي  فـــي قـــراره 1989/65 املؤرخ في 24 أيار/مايو 1989
كما اعتمدت ونشرت علي املأل مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة

 163/44 املؤرخ 15 كانـون األول/ديسمبر 1989
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من  والغرض  األمور،  هذه  حتري  بغية  للتحقيق  وإجراءات 
حدوثها  ووقت  وطريقة  الوفاة  سبب  حتديد  هو  التحقيق 
والشخص املسؤول عنها، وأي منط أو ممارسة قد يكون السبب 
املناسب،  النحو  علي  القيام،  التحقيق  ويتضمن  وقوعها.  في 
واملستندية  املادية  األدلة  كل  وحتليل  وجمع  اجلثة  بتشريح 
وأقوال الشهود. ومييز التحقيق بني الوفاة الطبيعية والوفاة 

بحادث واالنتحار والقتل.
املعلومات  التحقيق سلطة احلصول علي جميع  لهيئة  يكون   .10
الالزمة للتحقيق. وتوفر لألشخاص القائمني به جميع املوارد 
املالية والتقنية الالزمة إلجراء حتقيق فعال، وتكون لهم أيضا 
عمليات  من  أي  في  تورطهم  املدعي  املوظفني  إلزام  سلطة 
وينطبق  بشهاداتهم،  واإلدالء  أمامهم  باملثول  هذه،  اإلعدام 
ذلك علي الشهود أيضا. ويخولون، لهذه الغاية، إصدار أوامر 
إلحضار الشهود، وضمنهم املوظفون الذين يزعم تورطهم في 

القضية، ليطلبوا منهم إبراز ما عندهم من أدلة.
حيث تكون إجراءات التحقيق املعتادة غير وافية بسبب االفتقار   .11
إلي اخلبرة أو النزاهة، أو بسبب أهمية املسألة، أو بسبب وجود 
منط تعسفي واضح، وحيث تقدم أسرة املجني عليه شكاوي من 
وجود أوجه القصور هذه، أو تكون هناك أسباب جوهرية أخري، 
بواسطة جلنة حتقيق مستقلة،  التحقيق  تواصل احلكومات 
أو عن طريق إجراء مماثل. ويختار لعضوية مثل هذه اللجنة 
كأفراد،  واالستقالل  والكفاءة  بالنزاهة  لهم  مشهود  أشخاص 
جهاز  أو  مؤسسة  بأي  مرتبطني  غير  خاص  بوجه  ويكونون 
سلطة  للجنة  ويكون  التحقيق،  موضع  يكون  قد  شخص  أو 
وجتري  للتحقيق،  الالزمة  املعلومات  جميع  علي  احلصول 

التحقيق وفقا ملا متليه هذه املبادئ.
ال يجوز التصرف في جثة املتوفى إال بعد إجراء تشريح واف   .12
الباثولوجي  في  خبيرا  أمكن،  إن  يكون،  طبيب  بواسطة  لها 
جميع  علي  االطالع  بالتشريح  للقائمني  ويحق  الشرعية. 
البيانات املتعلقة بالتحقيق، ودخول املكان الذي اكتشفت فيه 
اجلثة، واملكان الذي يعتقد أن الوفاة حصلت فيه. وإذا اتضح 
اجلثة  تخرج  حتقيق،  إجراء  يتطلب  الوضع  أن  الدفن  بعد 
اكتشفت  إذا  لتشريحها.  إبطاء  ودون  العلمية  القواعد  وفق 
للتقنيات  وفقا  وتدرس  بعناية  تخرج  عظمي،  هيكل  بقايا 

اإلنثروبولوجية املنهجية.
تكفي  زمنية  لفترة  التشريح  يجرون  ملن  املتوفى  جثة  تتاح   .13
علي  يحدد،  أن  إلي  التشريح  ويسعى  شامل.  حتقيق  إلجراء 
األقل، هوية الشخص املتوفى وسبب الوفاة وكيفيتها، ويحدد، 
ضمن اإلمكان، وقت الوفاة ومكانها. ويتضمن تقرير التشريح 
ودعم  توثيق  بغية  املتوفى  للشخص  تفصيلية  ملونة  صورا 
النتائج التي يخلص إليها التحقيق. ويصف تقرير التشريح 
علي  دليل  أي  ذلك  وضمن  املتوفى  علي  تظهر  إصابات  أي 

تعرضه للتعذيب.
وبغية ضمان احلصول علي نتائج موضوعية، يجب أن يكون   .14
عن  بنزاهة، مستقلني  العمل  بالتشريح  القائمني  باستطاعة 
أي أشخاص أو منظمات أو هيئات يحتمل أن تكون لهم يد في 

القضية.

من  وأسرهم  واحملققون  والشهود  الشكاوي  مقدمو  يحمي   .15
العنف والتهديد بالعنف وأي شكل آخر من أشكال التخويف. 
عمليات  في  متورطني  يكونوا  أن  يحتمل  من  إبعاد  ويجب 
اإلعدام  أو  التعسفي  اإلعدام  أو  القانون  نطاق  اإلعدام خارج 
دون محاكمة عن أي مركز يجعل لهم هيمنة أو سلطة، مباشرة 
أو  وأسرهم  والشهود  الشكاوي  مقدمي  علي  مباشرة،  غير  أو 

علي القائمني بالتحقيق.
استماع  جلسة  بأية  القانونيون  وممثلوها  املتوفني  أسر  تخطر   .16
تعقد، ويسمح لهم بحضورها وباالضطالع علي جميع املعلومات 
ذات الصلة بالتحقيق ويحق لهم تقدمي أدلة أخري ويحق ألسرة 
مؤهل  آخر  شخص  أو  طبي،  ممثل  حضور  تفرض  أن  املتوفى 
يلصق  املتوفى،  هوية  حتدد  وعندما  التشريح.  عملية  ميثلها، 
إلي  فورا  األمر  ويبلغ  العامة  اإلعالنات  لوحة  في  بالوفاة  إعالن 

أسرة املتوفى وأقاربه. وتعاد إليهم اجلثة بعد انتهاء التحقيق.
التي  األساليب  عن  كتابي  تقرير  معقولة،  فترة  خالل  يعد،   .17
اتبعت في التحقيقات وما أسفرت عنه من نتائج. ويعلن هذا 
واإلجراءات  التحقيق  نطاق  مبينا  فورا،  املأل  علي  التقرير 
واالستنتاجات  األدلة،  لتقييم  املستخدمة  والطرائق 
القانون  وإلي  وقائع  من  تكشف  ما  إلي  املستندة  والتوصيات 
الواجب التطبيق. ويصف التقرير أيضا بالتفصيل األحداث 
هذه  إليها  استندت  التي  واألدلة  وقوعها  يثبت  التي  احملددة 
بشهاداتهم،  أدلوا  الذين  الشهود  أسماء  ويعدد  االستنتاجات 
وتقوم  بغية حمايتهم.  لم يفصح عن هوياتهم  باستثناء من 
احلكومة خالل فترة معقولة، إما بالرد علي تقرير التحقيق، 

وإما ببيان التدابير التي ستتخذ ردا عليه.

اإلجراءات القانونية 
التحقيق  يظهر  الذين  األشخاص  محاكمة  احلكومات  تكفل   .18
أنهم اشتركوا في عمليات اإلعدام خارج نطاق القانون أو اإلعدام 
لنطاق  يخضع  إقليم  أي  في  محاكمة،  دون  اإلعدام  أو  التعسفي 
اختصاصها، وتضطلع إما بتقدميهم للمحاكمة وإما بالتعاون علي 
تسليمهم إلي البلدان األخرى التي ترغب في ممارسة اختصاصها 
القانوني عليهم. وينطبق هذا املبدأ بغض النظر عن هوية اجلناة 

أو املجني عليهم وجنسياتهم ومكان ارتكاب اجلرمية.
3 أعاله، ال يجوز التذرع بأمر يصدر  مع عدم اإلخالل باملبدأ   .19
عن رئيس أو سلطة عامة لتبرير اإلعدام خارج نطاق القانون 
اعتبار  وميكن  محاكمة،  دون  اإلعدام  أو  التعسفي  اإلعدام  أو 
العموميني  املوظفني  من  وغيرهم  املوظفني  وكبار  الرؤساء 
مسؤولني عن األعمال التي يرتكبها من يعملون حتت رئاستهم 
إذا كانت قد أتيحت لهم فرصة معقولة ملنع حدوث هذه األفعال. 
وال متنح حصانة شاملة من املالحقة ألي شخص يزعم تورطه 
قي عمليات اإلعدام خارج نطاق القانون أو اإلعدام التعسفي 
أو اإلعدام دون محاكمة. أيًا كانت الظروف، مبا في ذلك حالة 

احلرب أو احلصار أو غيرها من حاالت الطوارئ العامة.
يحق ألسر ضحايا عمليات اإلعدام خارج نطاق القانون أو اإلعدام   .20
أو اإلعدام دون محاكمة، وملن يعولهم هؤالء الضحايا،  التعسفي 

احلصول خالل فترة معقولة علي تعويض عادل وكاف.
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العاشر من تشرين األول هو اليوم العاملي واألوروبي ملناهضة عقوبة 
اإلعدام، فرغم اجلهود الدولية، ما زالت أرقام تطبيق عقوبة اإلعدام 
حول العالم مرتفعة. ففي عام 2008، ُأعدم ما ال يقل عن 2.390 
املتعددة  للمبادرات  أكبر  أهمية  يعطي  مما  بلدًا،   25 في  شخصًا 
الطرف. وتكللت جهود االحتاد األوروبي للتوصل إلى إلغاء عقوبة 
في  قرارًا  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  باعتماد  عامليًا  اإلعدام 
شأن تعليق عقوبة اإلعدام في كانون األول 2007 و2008. وميثل 
إلغاء عقوبة اإلعدام إحدى أولويات اآللية األوروبية للدميقراطية 
 30 من  ألكثر  تاريخه  حتى  الدعم  وفرت  التي  اإلنسان  وحقوق 

مشروعًا حول العالم. 
والسياسة  اخلارجية  للعالقات  األوروبية  املفوضة  أعلنت  وقد 
أن  لها  تصريح  في  فيريرو-فالدنر  بينيتا  للجوار  األوروبية 
"التوصل إلى اعتماد اجلمعية العامة لألمم املتحدة قرارًا بشأن 
تعليق عقوبة اإلعدام مثل خطوة مهمة في إطار جهودنا العاملية 
لتعزيز التوجه نحو إلغاء عقوبة اإلعدام عامليًا. لكن ما من سبب 
استخدام جميع  علينا  ويتعني  األمر،  هذا  للرضا حيال  يدعو 
الوسائل املتاحة – القنوات الدبلوماسية وزيادة التوعية العامة 
للدميقراطية  آليتها  خالل  ومن  هدفنا.  حتقيق  على  للعمل 
وحقوق اإلنسان، تعتبر املفوضية األوروبية اجلهة املانحة األولى 
في هذا املجال، من خالل دعم 16 مشروعًا في الوقت الراهن. 
ومع إصدار أحكام بإعدام أكثر من 8.800 شخص في 52 بلدًا 
زال مطلوبًا حتى يحقق  الكثير ما  2008 وحده، فإن  في عام 

عملنا غايته". 
يعتبر االحتاد األوروبي اإلعدام عقوبة وحشية وغير إنسانية 
تشكل انتهاكًا غير مقبول لكرامة اإلنسان وسالمته. وفي إطار 
األوروبي  االحتاد  يلقى  اإلعدام،  عقوبة  مناهضة  في  جهوده 
ويشجع  العالم.  أنحاء  مختلف  في  دول  من  فاعاًل  دعمًا 
العام  الرأي  معارضة  معززًا  العام،  النقاش  األوروبي  االحتاد 
وممارسًا ضغطًا على البلدان املمتنعة عن إلغاء عقوبة اإلعدام 
بهدف إلغائها، أو على األقل تعليقها كخطوة أولى. كما يعمل 
االحتاد األوروبي على مناهضة العقوبة في املنتديات املتعددة 
الطرف، على غرار األمم املتحدة. وقد تكللت اجلهود في هذا 
اإلطار بقراري اجلمعية العامة لألمم املتحدة في 18 كانون 
اإلعدام.  عقوبة  بتعليق  قضيا  اللذين  و2008   2007 األول 
مالي  دعم  مع  األوروبي  لالحتاد  السياسي  االلتزام  وترافق 

كبير ملشاريع ملموسة. 

أو  القانون  في  اإلعدام  عقوبة  بلدًا   139 ألغى  تاريخه،  وحتى 
املمارسة: 

ألغت 94 دولة ومنطقة عقوبة اإلعدام جلميع اجلرائم.  
تلك  إال  اجلرائم  جلميع  اإلعدام  عقوبة  دول   10 ألغت   

االستثنائية مثل جرائم احلرب.
35 بلدًا قد ألغى عقوبة اإلعدام لناحية  ميكن أن نعتبر أن   
تنفذ  لم  لكنها  القانون  تبقي عليها في نص  املمارسة، فهي 
أي عقوبة من هذا النوع خالل العقد املاضي أو أكثر، ويسري 
االعتقاد بأن لديها سياسة أو ممارسة تقّر بعدم تنفيذ عقوبة 

اإلعدام. 
ومنذ عام 2005، ألغى 12 بلدًا عقوبة اإلعدام. 

العالم  في  اإلعدام  عقوبة  تنفيذ  أرقام حاالت  زالت  ما  وفي حني 
عالية، إال أن %93 من مجموع احلاالت املعروفة ُنفذت في خمسة 
والواليات  السعودية  العربية  واململكة  وإيران  الصني  هي  بلدان 

املتحدة وباكستان. 
وميثل إلغاء عقوبة اإلعدام من املواضيع إحدى أولويات املساعدات 
في إطار اآللية األوروبية للدميقراطية وحقوق اإلنسان. فخالل 
املفوضية  مولت   ،)1994 عام  من  )اعتبارًا  املاضية  األعوام 
األوروبية عبر اآللية املذكورة ما يزيد عن 30 مشروعًا في مختلف 
أنحاء العالم، بتمويل إجمالي بلغ أكثر من 15 مليون يورو. وقد 
هدفت هذه املشاريع إلى رفع نسبة الوعي في البلدان التي ما زالت 
العام،  الرأي  توعية  عبر  وذلك  اإلعدام  عقوبة  إلغاء  عن  متتنع 
والوصول إلى الرأي العام املؤثر، والدراسات في شأن كيفية تالؤم 
الدنيا،  العاملية  املعايير  مع  الدول  لهذه  اإلعدام  عقوبة  أنظمة 
اإلعدام  عقوبة  استبدال  إلى  اآليلة  االستراتيجيات  ودعم  ونشر 
أحكام  الذين صدرت بحقهم  السجناء  واجلهود لضمان حصول 
وتدريب  القانوني،  الدعم  من  مناسبة  مستويات  على  باإلعدام 
األوروبية  اآللية  خصصت  املعطيات،  هذه  على  وبناًء  احملامني. 
للدميقراطية وحقوق اإلنسان – بعد إصدار آخر دعوة إلى تقدمي 
العروض خاصة مبشاريع تشملها اخلطوط التوجيهية لالحتاد 
األوروبي في شأن عقوبة اإلعدام – مبلغًا إضافيًا بقيمة تزيد عن 
8 ماليني يورو لـ16 مشروعًا إللغاء عقوبة اإلعدام حول العالم، 
مما يجعل اآللية األوروبية للدميقراطية وحقوق اإلنسان املصدر 
األول لتمويل مشاريع تهدف إلى إلغاء عقوبة اإلعدام في جميع 

أنحاء العالم. 

االحتاد األوروبي ما زال في مقدمة الناشطني من أجل
إلغاء عقوبة اإلعدام عامليًا
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سياسة االحتاد األوروبي في عقوبة اإلعدام
 االحتاد األوروبي يعارض عقوبة اإلعدام في جميع احلاالت وعلى 
هذا  حتقيق  نحو  والعمل  العاملي،  اإللغاء  تبناها  والتي  الدوام 
الهدف. في البلدان التي تطبق عقوبة اإلعدام، واالحتاد األوروبي 
يهدف إلى التقييد التدريجي لنطاقه واحترام الشروط الصارمة، 
املنصوص عليها في العديد من الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان 
أن تستخدم، وكذلك في  اإلعدام ميكن  والتي مبوجبها عقوبة   ،
على  متاما  للقضاء  وذلك  اإلعدام  عقوبة  تنفيذ  وقف  إنشاء 

عقوبة اإلعدام. 
 االحتاد األوروبي قلق عميق إزاء العدد املتزايد من اإلعدامات 
في الواليات املتحدة األمريكية )الواليات املتحدة(، ومما يزيد 
من حيث أن الغالبية العظمى من عمليات اإلعدام منذ إعادة 
 1990 1976 وقد نفذت في  العمل بعقوبة اإلعدام في العام 
وإعدام  باإلعدام  عليه  للحكم  يسمح  فإنه  ذلك،  على  وعالوة 
وقت  في  عاما   18 عن  أعمارهم  تقل  الذين  الصغار  املذنبني 
ارتكاب اجلرمية، في انتهاك واضح للمعايير املعترف بها دوليا 

حلقوق اإلنسان. 
في  يرغب  األوروبي  االحتاد  في  اجلديدة  األلفية  فجر  في   
والسياسات  واخلبرات  للمبادئ  املتحدة  الواليات  مع  تقاسمها 
واحللول البديلة التي توجه حركة ملغاة األوروبي ، وجميع الدول 
األعضاء في االحتاد األوروبي بعد أن ألغت عقوبة اإلعدام وبذلك 
األمريكية،  املتحدة  الواليات  أن  في  يأمل  األوروبي  االحتاد  فإن 
ارتفع على مبادئ احلرية والدميقراطية وسيادة القانون  والتي 
واحترام حقوق اإلنسان، تعتبر االنضمام إلى طليعة ملغاة، مبا 
استخدام  في  الوقف  إنشاء  إلغاء  نحو  أولى  كخطوة  ذلك  في 
منوذجا  ذاته  حد  في  تصبح  الطريقة  وبهذه  اإلعدام،  عقوبة 

للبلدان مطبقة. 

 أوروبا في الطريق إلى إلغاء عقوبة اإلعدام
بعض  انتباه  أثارت  اإلعدام  عقوبة  قضية  الغربية  أوروبا  في   
بني  من  وشملت  مبكرة،  مرحلة  في  املجتمع  داخل  األوساط 
عبر  اجلنائية  والسياسة  اجلنائي  القانون  من  كل  في  الصكوك 
العصور، عقوبة اإلعدام قريبا أثارت جدال حول القيم اإلنسانية. 
هذا التطور في املواقف لعقوبة اإلعدام بدأت وال سيما في سياق 
إنشاء دولة دميقراطية في القرن الثامن عشر ومنذ ذلك احلني، 
خطوة خطوة، فقد حصلت على تأييد من شعوب الدول في الوقت 

احلاضر يتم جتميعها في االحتاد األوروبي. 
 في الواقع والتشكيك في شرعية عقوبة اإلعدام بزغ في سياق 
التنوير، في نهاية القرن الثامن عشر، في ذلك الوقت احلرمان 
مع  بالتوازي  جنائية،  لعقوبة  املفضلة  الوسيلة  هو  احلرية  من 
ارتفاع في القانون اجلنائي التقليدي، على الرغم من احملاوالت 
العديد  الكامل،  النجاح  املبكرة إللغاء عقوبة اإلعدام لم حتقق 
عقوبة  من  احلد  ثم  قبل  من  قبلت  قد  األوروبية  البلدان  من 

وهذا  لذلك،  وفقا  قوانينها  وإصالح  القتل  على جرائم  اإلعدام 
االجتاه نحو تقييد نطاق عقوبة اإلعدام، ستستمر طوال القرنني 
التاليني، وإن لم يخل مختلف خطوات إلى الوراء بسبب ظروف 

سياسية معينة. 
ونهائيا  ذلك  من  أبعد  إلى  ذهب  البلدان  تلك  بعض  ذلك  ومع   
العادية.  للجرائم  بالنسبة  قوانينها  في  اإلعدام  عقوبة  بإلغاء 
البرتغال أدت الطريقة في عام 1867 وتليها مباشرة في هولندا، 
السويد والدمنارك وانضم لهذه احلركة التي ألغت عقوبة اإلعدام 
بعد احلرب العاملية األولى. بعد احلرب العاملية الثانية ، وإيطاليا 
، وفنلندا، والنمسا لم باملثل. في منتصف القرن كانت أيضا املرة 
جلميع  بالنسبة  اإللغاء  ويشمل  اإلعدام،  عقوبة  حلظر  ألملانيا 
اجلرائم في 1960 و 1970 واململكة املتحدة وأسبانيا أيضا أصبح 

قانونا ملغاة بالنسبة للجرائم املدني. 
 في غضون ذلك االجتاه نحو إلغاء عقوبة اإلعدام بالنسبة جلميع 
اجلرائم، وبالتالي مبا في ذلك جرائم مبوجب القانون العسكري 
أكد.   أثناء احلرب، كما  التي ترتكب في ظروف استثنائية مثل  أو 
منذ نهاية 1960 جميع الدول األعضاء في االحتاد األوروبي على 

اإلطالق التخلي عن عقوبة اإلعدام في القانون. 
األعضاء  الدول  لغالبية  بالنسبة  أنه  الواضح  فمن  هذا  من   
مرحلتني  في  حتقيقه  مت  اإلعدام  لعقوبة  التام  اإللغاء  على 
وعالوة  طويلة.  عملية  وهذه  عام،  بشكل  كانت،  والتي  الثانية 
أن  الرغم من  أنه، على  التأكيد على  فإنه البد من  ذلك،  على 
بلدان مثل اململكة املتحدة واسبانيا والسويد وفرنسا وايرلندا 
في  قوانينها  في  اإلعدام  عقوبة  على  أبقت  وبلجيكا  واليونان 
النصف الثاني من هذا القرن، وجرى تنفيذ أحكام اإلعدام نادرا 
جدا أو آخر هذا شكل من أشكال العقاب ببساطة ال تزال غير 
مستخدمة.  في الواقع ، لفترة طويلة من الزمن عموما مرت 
بني تنفيذ آخر عملية إعدام وإلغاء عقوبة اإلعدام، األمر الذي 
يؤدي إلى استنتاج مفاده أن الدول األوروبية عندما ألغى عقوبة 
أو حتى عن   ، الواقع  األمر  ملغاة بحكم  بالفعل  كانوا  اإلعدام 
في  به  معموال  بوضوح  لها  عقابا  املال  ورأس   ، التقليد  طريق 

املمارسة القضائية. 
 من ناحية أخرى بينما في بعض الدول األعضاء في االحتاد 
األوروبي التدابير التي ألغت عقوبة اإلعدام قد اجتمعت مشاعر 
عميقة من السكان ، وبالتالي مساويا إلجناز التقاليد الوطنية، 
لم  اإلعدام  عقوبة  إلغاء  نحو  السياسية  القرارات  من  وغيرها 
يؤخذ بدعم من غالبية اجلمهور الرأي.  ومع ذلك ، في البلدان 
حيث كان هذا هو احلال، فإن القرار لم تسفر عن أي شكل من 
من  األدنى  احلد  إلى  يؤدي  ما  وعادة   ، سلبي  فعل  رد  أشكال 
النقاش حول هذه القضية. ولذلك، ينبغي اإلشارة إلى أن إلغاء 
نفسها ساهمت بشكل إيجابي على نحو أفضل في الرأي العام 
مختلفة  مشاعر  تشكيل  على  ساعدت  والتي  بذلك،  علم  على 

بني أفراد املجتمع. 
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الهيئـة  املـــسـتـقـلـــة حلـقــوق اإلنسان "ديوان املظالم"

نبذة تعريفية 
ياسر  الراحل  الرئيس  عن  صادر  مرسوم   / بقرار  املظالم(  )ديوان  اإلنسان  حلقوق  املستقلة  الهيئة  أنشئت 
)اجلريدة  الفلسطينية  الوقائع  في  الحقًا  اإلنشاء  قرار  نشر  وقد   .1993/9/30 بتاريخ  الله،  رحمه  عرفات 

الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية( ، حتت رقم )59( لعام 1995.
مبوجب القرار حتددت مهام ومسؤوليات الهيئة على النحو التالي: "متابعة وضمان توافر متطلبات صيانة 
الدوائر  مختلف  عمل  وفي  الفلسطينية،  واألنظمة  والتشريعات  القوانني  مختلف  في  اإلنسان  حقوق 
وضع  مهمة  للهيئة  القرار  وترك  الفلسطينية"،  التحرير  ومنظمة  فلسطني  دولة  في  واملؤسسات  واألجهزة 
نظامها األساسي مبا يضمن استقاللها وفعاليتها. وقد مارست الهيئة نشاطاتها في بداية عام 1994، وكان 

مفوضها العام األول الدكتورة حنان عشراوي، صاحبة الفكرة واحملرك األول لتأسيسها.

الرؤية 
دولة فلسطينية مستقلة ُتعزز فيها سيادة القانون واملساواة أمامه، وحُتمى وتروج وحتترم فيها حقوق اإلنسان، 

وحريات جميع األفراد.

الرسالة 
توافر  )أمبودزمان( مبتابعة وضمان  املظالم  وديوان  اإلنسان  الوطنية حلقوق  اللجنة  الهيئة بصفتها  تقوم 
متطلبات صيانة حقوق اإلنسان في مختلف القوانني والتشريعات الفلسطينية، وفي عمل مختلف الدوائر 
التعامل  يشمل  بحيث  الهيئة  عمل  نطاق  يتسع  الفلسطينية،  الوطنية  السلطة  في  واملؤسسات  واألجهزة 
مع قضايا انتهاكات حقوق اإلنسان، والشكاوي التي يقدمها املواطنون بشأن سوء اإلدارة أو سوء استخدام 
السلطة، وتبذير املال العام، نشر الوعي القانوني، املراقبة، وبشكل عام تضمني حقوق اإلنسان في التشريعات 

واملمارسات الفلسطينية.

الغايات اإلستراتيجية
والتعليمات  واألنظمة  القوانني  مختلف  في  اإلنسان  حقوق  صيانة  متطلبات  توافر  وضمان  متابعة    .1

الفلسطينية، وفي عمل مختلف دوائر وهيئات ومؤسسات السلطة الفلسطينية.
ترويج حقوق اإلنسان في الثقافة السياسية الفلسطينية، وتعزيز سيادة القانون وحقوق اإلنسان لدى    .2

السلطة الفلسطينية.

األهداف احملددة 
تثبيت وتعزيز دور الهيئة كديوان للمظالم (Ombudsman)، وكلجنة وطنية حلقوق اإلنسان.   .1

ترويج املبادئ القانونية واملرتبطة بحقوق اإلنسان في القطاعات املتعددة للمجتمع الفلسطيني، وتثقيف    .2
املواطنني الفلسطينيني بشأن حقوقهم وحرياتهم، وآليات حمايتها من االنتهاكات.

مراجعة القوانني الفلسطينية ومشاريع القوانني لضمان توافقها مع املعايير الدولية ومبادئ حقوق اإلنسان.   .3
بنطاق  وفعال  كفؤ  بشكل  لاللتزام  للهيئة،  والعملياتية  والتنظيمية  املؤسسية  القدرة  وتطوير  توسيع    .4

عملها ومسؤولياتها.
تطوير وترويج عالقات الهيئة وشراكتها مع مؤسسات مشابهة عديدة على املستوى احمللي واإلقليمي والدولي.   .5



الف�صلية
ُتتابع الهيئة الشكاوى التي تتلقاها من املواطنني، وفيها انتهاكات حلقوقهم، سواء كانت شكاوى تتعّلق باألجهزة األمنية 
كاإلعتقال، والتوقيف دون اتباع اإلجراءات القانونية، أو شكاوى تتعلق بالوزارات واملؤسسات املدنية العامة، مثل الفصل 
التعسفي من الوظيفة العامة، التقصير أو التأخير غير املبرر في تقدمي اخلدمات، أو عدم اتباع اإلجراءات القانونية في 

التعيني للوظائف العامة.
عزيزي املواطن: إذا حرمت من خدمة تستحقها، أو إذا تعرضت حقوقك لالنتهاك من قبل أي من السلطات العامة، فال 

تترّدد بزيارتنا أو اإلتصال بنا على أحد العناوين املبينة أدناه:

عناويــن مكاتـــب الهيئـــة
املقر الرئيس  

رام الله – حي بور سعيد مقابل املجلس التشريعي الفلسطيني وخلف مركز التالسيميا »أبو قراط«
هاتف: 2960241 / 2986958 /2987536 /9722 +

فاكس:  2987211 / 2   972 +
ص. ب. 2264

 E- Mail:  ichr@ichr.ps  :البريد اإللكتروني
 http// www.ichr.ps :الصفحة اإللكترونية

مكتب الشمال  - نابلس
 نابلس- شارع سفيان- عمارة اللحام- ط1 

هاتف: 2335668 / 9 972 +
فاكس: 2336408 / 9 972 +

مكتب طولكرم - قرب مستشفى ثابت ثابت
عمارة دعباس - الطابق الثالث 
تلفاكس: 2687535 / 9 972 +

مكتب الوسط - رام الله - مكتب املقر العام
هاتف: 2960241 / 2986958 /2987536 /9722 +

فاكس:  2987211 / 2   972 +

مكتب غزة والشمال
الرمال- مقابل املجلس التشريعي- خلف بنك فلسطني الدولي

هاتف: 2824438 /2836632 / 8  972 +
فاكس: 2845019 / 8  972 +

مكتب جنوب غزة
خان يونس- شارع جالل- عمارة الفرا- ط 4  فوق البنك العربي

هاتف: 2060443 /8  972 +
فاكس: 2060443/ 8  972 +

مكتب اجلنوب 
اخلليل- رأس اجلورة- بجانب دائرة السير- عمارة حريزات- ط1 

هاتف: 2295443 /2 972 +/ فاكس: 2211120 /2 972 +
بيت حلم- شارع املهد- عمارة نزال-ط 3 

هاتف: 2750549 / 2 972 + / فاكس: 2746885 /2 972 +
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