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 مقدمة:
 تبـذلها التـي الجهـود عـن خروجـا   غزة، قطاع في وتنفيذهاعدام اإل عقوبةأحكام  إصدار استمرار ُيشكل
ضــــعافا   الدوليــــة، مكانتهــــا لتعزيــــز فلســــطين دولــــة ــــ ع المترتبــــة اللتزاماتهــــا وا  ــــا  انضــــمامها ل  لالتفاقي

 تنفيـذ بعـدم الُمتصـلة الرسـمية التوجهـا  ُيخـالف ،ذاتـ  السـياق وفـي اإلنسـان، لحقـوق الدوليـة والمواثيق
لغـا  ،والتشـريعية القانونيـة المنظومة لتعديل كمقدمة فلسطين، دولة في ،عداماإل عقوبة  العقوبـة هـذ  وا 

 وتبنــي والتأهيــلصــال  اإل علــ  ةالقائمــ الجنائيــة العدالــة فلســفةمــع  تنســجم أخــر  بعقوبــا  واســتبدالها
 .عليها

 
لغــا  وتقتضــي المعــايير الدوليــة لحقــوق اإلنســان، ات   خــاذ التــدابير المناســبة لحمايــة الحــق فــي الحيــاة، وا 

(، الخـــــا  44/071)يتجلـــــ  ذلـــــك مـــــن خـــــالل مـــــا ورد فـــــي قـــــرار رقـــــم و العمـــــل بعقوبـــــة اإلعـــــدام.  
بالبروتوكول االختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخا  بالحقوق المدنية والسياسية، بهـدف إلغـا  
 ،عقوبة اإلعدام إلغا   تاما ، وحماية الحق في الحياة، إضافة إل  القرارا  الخاصة بالدول التـي لـم تلـ   

مــاالمحكــومين باإلعــدام، عقوبــة اإلعــدام، وذلــك إمــا مــن أجــل حمايــة حقــوق  ،بعــدُ  مــن أجــل إلغــا   وا 
الصــــادر عــــن المجلــــ   1(01/0814وتتجلــــ  هــــذ  الضــــمانا  فــــي القــــرار رقــــم ) . العقوبــــة تــــدريجيا  

عـدام، حيـث أكـد االقتصادي واالجتماعي بشأن ضمانا  حقـوق اششـخا  الـذين يواجهـون عقوبـة اإل
ال يـتم إصـدار أحكـام اإلعـدام إال فـي  نوأ القرار عل  وجوب تمكينهم من ضمانا  المحاكمة العادلة،

كمــا أصــدر  الجمعيــة العامــة لحمــم المتحــدة سلســلة مــن القــرارا  التــي اعتمــدتها فــي   أضــيق الحــدود.
وحثــ  مــن خاللهــا الــدول علــ  الحــد مــن العمــل  7107،5و 7101،4و 7111،3و، 71122اشعــوام 

هــا باإلعــدام، وأن تعلــن وقــف تنفيــذ أحكــام بعقوبــة اإلعــدام، ومــن عــدد الجــرائم التــي يجــوز المعاقبــة علي
 .اإلعدام تمهيدا  إللغا  العقوبة

 
، وذلـــك لمـــا يترتـــب علـــ  7102و 7104 ينعـــاممــا بـــين اليرصــد التقريـــر حـــاال  اإلعـــدام فـــي الفتـــرة 

 خاصة العهد الدولي الخا  وب اإلنسان،انضمام دولة فلسطين لالتفاقيا  الدولية الخاصة بحقوق 

                                                           
 http://hrlibrary.umn.edu/arab/b041.htmlانظر نص القرار على الرابط:  1
: 7002انظر نص القرار  2

Lang=Ahttp://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/62/149& 
: 7002انظر نص القرار  3

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/63/168&Lang=A 
 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/65/206: 7000انظر نص القرار   4

 un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/67/176http://www.: 7007نظر نصر القرار ا 5

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/62/149&Lang=A
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/62/149&Lang=A
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/63/168&Lang=A
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/63/168&Lang=A
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/65/206
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/67/176
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جــرا ا خــاذ تــدابير مــن مســاوليا  والتزامــا ، تقتضــي ات   6،المدنيــة والسياســيةبــالحقوق  د تنفيذيــة تقي ــ وا 

فـي إصـدار  ملحوظـا   عقوبة اإلعدام وتنفيذها، إضافة إل  أن تلـك الفتـرة قـد شـهد  تصـاعدا   إيقاعمن 
 ،العسكرية خاصة تلك اشحكام التي نظرتها المحاكموبأحكام اإلعدام من قبل المحاكم في قطاع غزة، 

الــذي يتطلــب الوقــوف أمــام هــذ   اشمــر ،والتــي ال تــوفر الحــد اشدنــ  مــن ضــمانا  المحاكمــة العادلــة
 المحاكمة العادلة.وضمانا  والحق في التقاضي  ،للحق في الحياة المعطيا ، لما ُتشكل  من انتهاك

 

 قطـاع فـيعدام اإل عقوبة وتنفيذ إصدار رافق  التي االنتهاكا  عل  الضو  تسليط إل  التقرير يهدف
حكــام اش تلــك وتنفيــذ إصــدار ووقــف تقييــد علــ  الواجــب أصــحاب لحــث المــذكورة، الفتــرة خــالل غــزة،

 المتعلقــــة فلســــطين دولــــة التزامــــا  مــــع ينســــجم بمــــا الــــوطني، القــــانوني التنظــــيم مــــن إللغائهــــا تمهيــــدا  
 والسياسية. المدنية بالحقوق الخا  الدولي للعهد بانضمامها

 

 غـزة، قطـاع فـيعـدام اإل لعقوبـة القـانوني التنظيم يتناول اشول رئيسية: محاور ثالثة إل  التقرير يقسم
 أمـــا االنتهاكـــا ، وأنمـــاط غـــزة قطـــاع فـــيعـــدام اإلأحكـــام  وتنفيـــذ إصـــدار الثـــاني المحـــور يتنـــاول فيمـــا

 )مـازن المـواطن قتـل قضـية فـي للمتهمـينعـدام اإل حكـم وتنفيـذ محاكمـة دراسة يتناولف ،الثالث المحور
 الواجـب شصـحاب المقدمـة والتوصيا  الن تائج من جملة إل  التقرير خُل  وقد . دراسية كحالة فقها(

ــــ  ا حثِّهــــا أجــــل مــــن المســــاولية ذا  والجهــــا  ــــامعل ــــدورها لقي  االنتهاكــــا  ومعالجــــة تصــــويب فــــي ب
عماال   احتراما   المرصودة،  القانون. سيادة لمبدأ وا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .0/4/7004انضمت فلسطين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بتاريخ  6



3 
 

 التنظيم القانوني لعقوبة اإلعدام في قطاع غزةأولا. 
القــانوني لعقوبــة اإلعــدام فــي قطــاع غــزة، المتمثــل فــي رصــد القــوانين  يتنــاول هــذا المحــور التنظــيم

، قانون العقوبا  الثـوري 0891( لسنة 24عقوبة اإلعدام )قانون العقوبا  رقم ) عل تن  التي 
إضـــافة إلـــ  رصـــد  ،(7109( لســـنة 2العقليـــة رقـــم )المخـــدرا  والمـــاثرا  ، قـــانون 0828لعـــام ل

 أعـدهاالعقوبـا  التـي  قـانونمشـروع مسـودة المحاوال  التشريعية المتعلقة بتنظيم عقوبة اإلعـدام )
 أعـدتها، مسـودة مشـروع قـانون العقوبـا  التـي 7100مجل  الوزرا  في الضفة الغربية فـي العـام 

 للتعــرف وذلــك، (7109فـي قطــاع غـزة فــي العـام كتلـة التغييــر واإلصـال  فــي المجلـ  التشــريعي 
 والمحـاوال  السـارية، العقوبـا  قـوانين نصـو  فـيعـدام اإل بعقوبـة المجرمـة اشفعال طبيعة عل 

 المعـــايير مـــع النصـــو  تلـــك انســـجام مـــد  علـــ  للوقـــوف ،اإلطـــار هـــذا فـــي الوطنيـــة التشـــريعية
 الدولية.

 

 0391لسنة ( 22عقوبة اإلعدام في قانون العقوبات رقم ) .0
 عقوبة أوقع  التي القانونية النصو  من جملة غزة، قطاع في الساري العقوبا  قانون أفرد
 الصـعيد علـ  سـوا  ،واشفراد الدولة وسالمة أمن تطال التي الجرائم من للعديد كجزا عدام اإل

 علــ  الواقعــة الجــرائم علــ  العقوبــا  تلــك جــل تركــز  وقــد  للمجتمــع. الــداخلي أو الخــارجي
 للدولـــة، الـــداخلي بـــاشمن خاصـــة واحـــدة عقوبـــة علـــ  اقتصـــر  فيمـــا للدولـــة، الخـــارجي اشمـــن
 ماسـة   أفعـاال   القـانون، مـن مـواد 7ثمـاني جرمـ  فقـد  لحفـراد. الحياة في بالحق خاصة وعقوبة
 تمــ  أفعــاال   جرمــ  واحــدة ومــادة ،عــداماإل بعقوبــة ،الــداخلي أو الخــارجي ســوا  ؛الدولــة بــأمن
 )جنايـة وهو اشفعال من واحد شكل في تركز  وقد العقوبة، بتلك الحياة في المواطنين حقوق
 8.القصد( القتل

 
 أفعــاال   تجــرم التــي القــانون فــي الــواردة النصــو  غالبيــة نأ الســابق، االســتعرا  مــن يتضــ 
 غـزة، قطاع في حينها القائم والقانوني السياسي النظام بحماية متعلقة ،عداملإل عقوبتها تصل
 فـي والتنـاق  االختالل يوض  ما وهو بهما، مسا  أي عل  العقوبة تغليظ خالل من وذلك
 العقوبـا  تلـك فـي النظـر إعـادة وجـوب علـ  وياكد العقوبة، تلك فر  في االستمرار دواعي

                                                           
 ( من قانون العقوبات المذكور.28، 27، 20، 20، 22، 22، 00، 44انظر المواد ) 7
 ( من قانون العقوبات )مرجع سابق(.700انظر المادة ) 8
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 عليهـــا نــ  التــي الالحقــة الدســتورية القواعــد مـــع المباشــر لتناقضــها بهــا، المجرمــة واشفعــال
 المــواطنين أن علـ  تــن  التـي منــ ، الخامسـة المــادة خاصـةبو  الفلســطيني، اشساسـي القـانون

 ،الـديمقراطي للنظـام وفقـا   ،ويشـكلون والقانوني، السياسي نظامهم ويختارون يحددون الذين هم
 الديمقراطيـة، للوسـائل وفقا   حمايت  عل  قادرة تكون التي الشعبية لإلرادة تحتكم التي المرجعية

 هــــذا فــــي المقـــرة الدســــتورية القواعــــد النتهاكهـــا النصــــو  لتلــــك الفـــوري اإللغــــا  يســــتدعي مـــا
 9.الشأن

 0323عقوبة اإلعدام في قانون العقوبات الثوري لسنة  .4
ـــ القـــانوني اشســـا  ،0828 لســـنة الثـــوري العقوبـــا  قـــانون يشـــكل  إليـــ  المحـــاكم تســـتند يذال

 التشريع، هذا وقانونية دستورية عدم من الرغم عل  بموجب ، وتعمل غزة، قطاع في العسكرية
 وعـــدم 10،الـــوطني القـــانوني التنظـــيم بموجـــب المقـــرة التشـــريعية ليـــةلآل وفقـــا   إقـــرار  لعـــدم وذلـــك

 الســـلطة تســـلم قبـــل ســـارية كانـــ  التـــي والتشـــريعا  القـــوانين منظومـــة ضـــمن ســـريان  اشـــتمال
 المحتلة. الفلسطينية اشراضي في الحكم مقاليد الفلسطينية الوطنية

 

 هــذا تضــمن فقــد القــانون، لهــذا وفقــا   عــداماإل عقوبــة علــ  اشــتمل  التــي اشفعــال تنوعــ  وقــد
 المختلفــة، الجرميــة اشفعــال مــن عــدد علــ  عــداماإل عقوبــة تفــر  قانونيــة مــادة (49) القــانون

 بأمن ماسة جرمية أفعال عل عدام اإل عقوبة فرض  مادة (70) المذكور القانون تضمن فقد
 الدولــة بـأمن ماسـة جرميـة أفعـال علـ  عـداماإل عقوبـة فرضـ  مـواد (2و) 11،الخـارجي الدولـة

 عـداماإل عقوبـة تفـر  مـواد (0و) 13،العامـة بالسـالمة ماسـة أفعـال جرمـ  ومـادة 12،الداخلي
 عــداماإل عقوبــة تفــر  ومــادة 14،العســكرية بالخدمــة الماســة الجرميــة اشفعــال مــن عــدد علــ 
 أفعــال علــ  عــداماإل عقوبــة انتفرضــ ومــادتين 15،الحيــاة فــي بــالحق ماســة جرميــة أفعــال علــ 

 أو إهالكها بقصد الخاصة أو العامة اشمالك في النار كإضرام 16؛شامال   خطرا   تشكل جرمية
 واشعمــــال والمواصــــال  النقــــل طــــرق بســــالمة ماســــة جرميــــة أفعــــال علــــ  ومــــادتين إتالفهــــا،

                                                           
 ( من القانون األساسي الفلسطيني المعدل.7، 0، 6انظر المواد ) 9

 ( من النظام الداخلي للمجلس التشريعي.24-60( من القانون األساسي الفلسطيني، والمواد )42، 48انظر المادة ) 10
 ( من القانون.060-008-007-000-042-004-048-040-086-084-087-080انظر المواد ) 11
 ( من القانون.026-020-020-066انظر المواد ) 12
 ( من القانون.026انظر المادة ) 13
 ( من القانون.780-708-704-700-044انظر المواد ) 14
. القتل تمهيداً 7إلصرار.  . فعل القتل عمداً مع سبق ا0( من القانون التي اشتملت على ثالث صور للفعل الجرمي )822انظر المادة ) 15

. القتل 8لجناية أو تسهيالً لفرار المحرضين على تلك الجناية أو فاعليها أو المتدخلين فيها، أو للحيلولة بينهم وبين عقاب القتل القصد.  
 القصد على أحد أصول المجرم أو فروعه(.

 ( من القانون.470-470انظر المواد ) 16
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 انتشـار إلـ  أد  سـارية أمـرا  انتشـار تسـبب التـي الجرميـة اشفعـال في ومادة 17،الصناعية
 تنفيـذ بمتابعـة المكلفـين المـوظفين ضـد القـوة واسـتعمال الضـرب أفعـال فـي ومـادة 18،عام وبا 
 19.والمخدرا  بالمسكرا  المتعلقة حكاماش

 
 الــداخلي، واشمــن الخـارجي، بــاشمن الماســة اشفعـال تجــريم نطــاق مـن المــذكور القــانون ووسـع
 بالشـــأن المتعلقـــة واشفعـــال ،العســـكري الشـــأنب المتعلقـــة اشفعـــال بـــين مـــا ا  خلطـــ شـــكل مـــا وهـــو

  .عــداماإل عقوبــة فرضــ  متداخلــة، مــادة (49) علــ  الــن  خــالل مــن جــا   التــي المــدني،
 كالتسبب إثباتها يمكن وال ،منضبطة غير جرمية أفعال عل  ،عداماإل عقوبة فر  في وأفرط

 النافـذة القـانون هـذا تطبيـق شـكل كمـا  .... العامـة اشوبئـة وانتشار السارية اشمرا  بانتشار
 لـــم التـــي الجرميـــة لحفعـــالعـــدام اإل عقوبـــة اســـتخدام فـــي التنفيذيـــة الســـلطة إليهـــا لجـــأ  التـــي

 والقدم النق  عن الناتجة ،عداماإل عقوبة وتنفيذ بتطبيق يتعلق فيما العقوبا ، قانون ينظمها
 ســوا  ؛رســمية محاولــة أي الســابقة الفتــرة طيلــة القــانون يطــل ولــم  الســاري. للقــانون التشــريعي

 اســتمرار علــ  المترتبــة القانونيــة اآلثــار علــ  للوقــوف التنفيــذي، أو التشــريعي المســتو  علــ 
 نشو  قبل الفلسطينية الثورة أحوال لمعالجة وضع ن أ خاصةبو  بالمدنيين، يتعلق فيما تطبيق ،
 الفلسطينية. الوطنية السلطة

 

 م4109( لسنة 2قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم ) .9
قـــانون المخـــدرا   70/1/7109،20أقـــر  كتلـــة التغييـــر واإلصـــال  فـــي قطـــاع غـــزة، بتـــاري  

ظـ  بموجبـ  عقوبـة ارتكـاب جريمـة تجـارة المخـدرا  والمـاثرا  العقليـة والماثرا  العقلية، وغل  
وأضــــاف القــــانون المــــذكور مجموعــــة أخــــر  مــــن العقوبــــا  الجديــــدة التــــي لــــم  هــــا. تعاطي أو

، والتــي تتضــمن إيقــاع عقوبــة اإلعــدام أو 0891( لســنة 24يتضــمنها قــانون العقوبــا  رقــم )
ــإالســجن المابــد اســتنادا   ــيل( مــن القــانون، ا91( و)78لمــادتين )  ال اســتحدث  بموجبهمــا  نلت

المواد بــ اإلتجــار، وتركــز  فــي التــالي )ارتكــاب جريمــة حــاال  جديــدة النطبــاق عقوبــة اإلعــدام

                                                           
 القانون.( من 470-470انظر المواد ) 17
 ( من القانون.470انظر المادة ) 18
 ( من القانون.447انظر المادة ) 19
يشكل إصدار كتلة التغيير واإلصالح في المجلس التشريعي في قطاع غزة للقوانين، مخالفة لآللية التشريعية الُمقرة بموجب التنظيم  20

( من القانون األساسي الفلسطيني، واعتمادها 40ن وفقاً لنص المادة )القانوني الوطني، من حيث عدم تقيدها بمصادقة الرئيس على القواني
( من القانون األساسي، في نشر القوانين بعد مرور ثالثين يوماً على إقرار القانون بالقراءة الثانية، إضافة إلى 46على نص المادة )

ألسرى في السجون اإلسرائيلية، إلقرار القوانين، واستندت استحداثها لتوكيالت النواب األسرى التي حصلت من خاللها على توكيالت من ا
( من النظام الداخلي للمجلس التشريعي، التي بموجبها اعتبرت توكيالت النواب األسرى من قبيل التنظيم الداخلي 2في ذلك إلى نص المادة )

 للمجلس.
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أو فـــي  ،أو مرافقهـــا الخدميـــة ،أو التعلـــيم ،المخـــدرة والمـــاثرا  العقليـــة فـــي إحـــد  دور العبـــادة
أو  ،حد مراكـز اإلصـال  والتأهيـلأأو في  ،ماسسة ثقافية أو صحية أو رياضية أو إصالحية
لحة الناريـة أثنـا  ارتكـاب جريمـة المخـدرا ، أماكن الحب  االحتيـاطي، اسـتخدام الجـاني لحسـ

قتـــل ، بســـبب المـــواد المخـــدرة الوفـــاة، القـــانون الـــواردة فـــيالجـــرائم حـــاال  العـــود علـــ  ارتكـــاب 
، المــوظفين أو المســـتخدمين العمــوميين أثنـــا  تأديـــة وظيفتــ  أو بســـببها، فــي جـــرائم المخـــدرا 

   عصابة لإلتجار بالمخدرا (.ا تشكيل أو تر 
 

 تطبيـــق فـــي وســـع ت غـــزة، قطـــاع فـــيصـــال  واإل التغييـــر كتلـــة نأ يبـــين الســـابق االســـتعرا 
 بعقوبـــة عليهـــا معاقـــب جديـــدة كأفعـــال العقليـــة والمـــاثرا  المخـــدرا  جـــرائم وأضـــاف  العقوبـــة،

 .هاوتعاطي المخدرا ب اإلتجار ظاهرة تفاقم معالجة ذريعة تح  ،عداماإل
 

 إنفــ ،عليهــا تترتــب التــي المجتمعيــة التدميريــة واآلثــار ،اشفعــال تلــك خطــورة مــن الــرغم وعلــ 
 الرســمية، والمعالجــا  التــدخال  كــأول جــا  قــد العقوبــة لتلــكصــال  واإل التغييــر كتلــة إقــرار

ـــق ـــردع لتحقي  مجتمعيـــة أو رســـمية محـــاوال ي أ يســـبق  نأ دون منهـــا، والحـــد لوقفهـــا العـــام ال
 االجتماعيــة اشوضــاع بتــدهور وعالقتهــا ،اشفعــال تلــك وانتشــار تنــامي أســباب علــ  للتعــرف

 خطــط عبــر ،اشفعــال تلــك مواجهــة  لــإ المجتمــع دفــع ومحاولــة غــزة، قطــاع فــي واالقتصــادية
 أنإلـ   إضـافة المجتمعـي، والسـلم اشمـن عل  الحفاظ تعزز وتوعوية وتدريبية تأهيلية وبرامج
 يتعلـــق فيمـــا والدســـتورية الوطنيـــة القانونيـــة للقواعـــد مباشـــرا   انتهاكـــا   شـــكل  قـــد التـــدخال  تلـــك

 المــدنيين المتهمــين محاكمــة بإحالــة المتعلقــة خاصــةوب العادلــة، المحاكمــة وضــمانا  بمعــايير
 الجرائم. تلك متابعة عن النظامي القضا  يد وكف العسكري، القضا  إل 

 

 المحاولت التشريعية بشأن عقوبة اإلعدام: .2
 

الذي أعدت مسودته الحكومة الفلسطينية في الضفة  4100عقوبة اإلعدام في مشروع قانون العقوبات للعام  -أ
 الغربية

 أراضـــيفـــي  عـــداد قـــانون عقوبـــا  فلســـطيني يوحـــد القـــوانين والتشـــريعا  العقابيـــةإحظـــي 
الفلسـطينية بالعديـد مـن المحـاوال  التشـريعية، التـي بـدأ  بالعمـل عليـ  منـذ العـام السلطة 
، وتابعــ  الهيئــة المراحــل التــي مــرع بهــا مشــروع إقــرار قــانون العقوبــا  الفلســطيني 7119
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منـــــذ أن تـــــم إقـــــرار  مـــــن قبـــــل المجلــــــ  التشـــــريعي الفلســـــطيني بـــــالقرا ة اشولـــــ  بتــــــاري  
ـــي لـــم يســـتكمل الع04/4/7119 جـــرا  ، الت مـــل عليهـــا حتـــ  انتهـــا  واليتـــ  التشـــريعية، وا 

 وطنــي قامــ  وزارة العــدل بتشــكيل فريــق ،خــرآاالنتخابــا  التشــريعية الثانيــة.  مــن جانــب 
للعقوبـا  ينسـجم مـع توجهـا  دولـة فلسـطين والتزاماتهـا الدوليـة فـي  قانون مشروع إلعداد
 فــي واشهليــة الحقوقيــة الماسســا  وقــد ســاهم  الهيئــة والعديــد مــن، 7101عــام النهايــة 

عــــداد مســــودة القــــانون أثمــــر  فــــي تطــــور  وتبنيــــ   ،وتقــــديم مالحظــــا  بشــــأن  ،صــــياغة وا 
فلســفة حديثــة  21،فــي: تبنــي مشــروع قــانون العقوبــا  تبلــور  اشهميــة فــي غايــة توجهــا 

وتأهيــل المجــرمين  إصــال  نهــج تبنــي حيــث وعصــرية فــي النظــرة إلــ  مفهــوم العقــاب مــن
 البديلـة العقوبـا  إلـ  خاصـة عنـدما تطـرق مشـروع القـانونوبدون االكتفا  فقـط بعقـابهم، 

حجــم  بــين مــا التــوازن وضــرورة ونــ  علــ  أهميــة  تعــود بالمنفعــة علــ  المجتمــع. التــي
عقوبـة  مـنوكـذلك خـال  ،عداماإل عقوبة من القانون بينما خال مشروع  الجريمة والعقوبة.

وموا متهــا للمعاهــدا   الســارية مــع التشــريعا القــانون  مشــروعوانســجم   الشــاقة.اششــغال 
أشـكال التمييــز للفئـا  الضــعيفة كافــة بتجـريم خاصــة مـا يتعلــق منهـا بوالمواثيـق الدوليـة، و 

 .اإلعاقةذوي  واششخا والمهمشة المتعلقة بالمرأة والطفل 
 

صـدار  المشـروع، مسـودة إقرار عل  العمل يكتمل ولم  طيلـة التشـريعية، لإلجـرا ا  وفقـا   وا 
 فـي والقـانوني السياسـي االنقسام حالة استمرار أهمها لعل ،متعددة شسباب السابقة، الفترة

 غزة. قطاع في تطبيق  إمكانية وعدم الفلسطينية، السلطة أراضي
 

 التغير واإلصالح في قطاع غزةالذي أعدت مسودته كتلة  3102عقوبة اإلعدام في مشروع قانون العقوبات للعام  -ب

 بإعــادة ،7111 العـام فـي غـزة فــي التشـريعي المجلـ  فـيصــال  واإل التغييـر كتلـة قامـ 
 الـذكر، سـابق 7119 العـام فـي اشول  بالقرا ة المقر العقوبا  قانون مشروع عل  العمل

دخــال  وفــي . القــانون مشــروع تجميــد وأعيــد المحاولــة هــذ  توقفــ  ثــم ،عليــ  التعــديال  وا 
ـــة أعـــاد  ،ســـنوا  خمـــ  بعـــد أي ؛7109 العـــام  مشـــروع طـــر  ،صـــال واإل التغيـــر كتل

 المشــــروع مســــودة أن إال الثانيــــة، بــــالقرا ة إلقــــرار  اســــتعدادا   وذلــــك الثانيــــة، للمــــرة القــــانون
 الهيئـــة عنـــ  عبـــر  واشهليـــة الحقوقيـــة والماسســـا  الهيئـــة مـــن واســـعا   اســـتهجانا   واجهـــ 
 علـ  العمـل بوقـف فيهـا طالبتـ  غـزة، حكومـة فـي الـوزرا  لـرئي  موجهـة رسمية بمخاطبة

                                                           
 ع القانون، وأبرز مالحظاتها بشأنه.ورقة موقف تعبر فيها عن رأيها في مشرو 0/07/7000أصدرت الهيئة بتاريخ  21
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 بـالقرا ة إقـرار  المـراد المشـروع نصـو  احتوتهـا التـي االنتهاكـا  وبينـ  القـانون، مشروع
 بيـان إصدار إل  بغزة التشريعي المجل  فيصال  واإل التغيير كتلة دفع ما وهو الثانية،

 قيــــد يــــزال ال أنــــ  علــــ  والتأكيــــد ،المشــــروع هــــذا حــــول 90/9/7104 بتــــاري  توضــــيحي
 مشـروع تجميـد تـم وقد الوطني، المجموع يرتئي  ما وفق والحذف لإلثرا  وقابال   المشاورا 

 .ناآل حت  القانون
 

 نصوصــ  خالفــ  التــي القــانون، مشــروع علــ  المالحظــا  مــن العديــد الهيئةةة أورد  وقــد
 المعدل اشساسي القانون مقدمتها وفي السارية، الفلسطينية والقوانين التشريعا  من جملة
 اشسـا  حجـرالو  والقـانوني، التشـريعي للبنيـان اشولـ  المرجعية يشكل الذي 7119 للعام

 مســــودة وخالفــــ   للمــــواطنين. اشساســــية والحريــــا  للحقــــوق القانونيــــة الحمايــــة لمنظومــــة
 نصوصــ  اشــتمل  حيــث التشــريعية، الصــياغة فــي واالســتقاللية الحياديــة مبــدأ المشــروع،

 ....( الجْلـد، الحـدود، )كالقصـا ، دينيـة أيديولوجيـة أبعـاد ذا  وتعريفـا  عقوبـا  عل 
 ،عـام بوجـ  الجنائيـة والسياسـة العقوبـا  لقـوانين الحديثـة العصـرية الفلسـفة مع تتناسب ال

 فلســـفة عـــن تخـــر  تطبيـــق ليـــا آ ،أيضـــا   ،وتضـــمن    والتأهيـــل.صـــال  اإل علـــ  المبنيـــة
 حمايـة مبـدأ مـن تنطلـق أن يجـب التجـريم فلسـفة نإ حيث إقرارها، من والهدف التشريعا 
 وتوافقــ  انســجام  عــدم إلــ  إضــافة ،منهــا واالنتقــا  تقييــدها وليســ  ،والحريــا  الحقــوق
 مـــــن والعديـــــد منهمـــــا، لكـــــل التشـــــريعية الفلســـــفة واخـــــتالف الجزائيـــــة، اإلجـــــرا ا  وقـــــانون

 22.يعتري  الذي والخلل القصور مد  ترصد التي التفصيلية، المالحظا 
 

 والمحاولــة غــزة، قطــاع فــيعــدام اإل بعقوبــة الخــا  القــانوني للتنظــيم الســابق االســتعرا  مــن يتبــين
 مع وتناسبهما انسجامهما عدم العقوبا ، قانون لمشروعصال  واإل التغير كتلة أعدتها التي التشريعية
 الخا  الدولي العهد من (1) المادة علي  تن  وما ،عداماإل عقوبة بتنظيم الخاصة الدولية المعايير
 اششـد الجـرائم علـ  وقصـرهاعـدام اإل عقوبـة تقييـد وجـوب تقتضـي التـي 23،والسياسية المدنية بالحقوق

                                                           
 .7008وجهت الهيئة مذكرة قانونية لرئيس مجلس الوزراء في حكومة غزة، بأبرز المخالفات التي تضمنها المشروع في العام  22
 ( على أن:6تنص المادة ) 23

 أحد من حياته تعسفاً.الحق في الحياة حق مالزم لكل إنسان.  وعلى القانون أن يحمى هذا الحق.  وال يجوز حرمان  .0
ال يجوز في البلدان التي لم تلِغ عقوبة اإلعدام، أن يحكم بهذه العقوبة إال جزاء على أشد الجرائم خطورة وفقاً للتشريع النافذ وقت  .7

طبيق هذه ارتكاب الجريمة، وغير المخالف ألحكام هذا العهد والتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها.  وال يجوز ت
 العقوبة إال بمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة.

حين يكون الحرمان من الحياة جريمة من جرائم اإلبادة الجماعية، يكون من المفهوم بداهة أنه ليس في هذه المادة أي نص يجيز  .8
ا بمقتضى أحكام اتفاقية منع ألي دولة طرف في هذا العهد أن تعفي نفسها على أي صورة من أي التزام يكون مترتباً عليه

 جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
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 العقوبــا  قــانون خاصــةبو  ،عــداماإل لعقوبــة الــوطني القــانوني التنظــيم فــي يتــوفر لــم مــا وهــو خطــورة،
 وتخضـع ،والتفسير للتأويل قابلة أفعال عل عدام اإل عقوبة توقع مادة (49) عل  احتو  الذي الثوري
 فـي العمـل اسـتمرار يشـكل كمـا محـددة، أو دقيقـة معـايير أو ضـوابط أي دون للقاضـي المطلـق للتقدير
 المـــادة مـــن السادســـة الفقـــرة بموجـــب فلســـطين دولـــة اللتزامـــا  مخالفـــة ،الـــذكر ســـالفة القـــوانين تطبيـــق
 المذكور. العهد من السادسة

 
 والمحاولــة العقليــة، والمــاثرا  المخــدرا  لقــانونصــال  واإل التغييــر كتلــة إقــرار أن إلــ  اإلشــارة وتجــدر

ــم غــزة، قطــاع فــي التشــريعي المجلــ  فــيصــال  واإل التغييــر كتلــة بهــا قامــ  التــي التشــريعية  تتــبنع  ل

 االكتفـا  دون المجـرمين وتأهيلإصال   نهج عل  القائم العقاب مفهوم إل  النظر في الحديثة الفلسفة
 منها. الحد أو العقوبة لتقييد محاولة في البديلة العقوبا  إل  تشر لم كما بعقابهم، فقط
 

 ثانياا. واقع عقوبة اإلعدام في قطاع غزة
 حيـــث مـــن 7102-7104 اشعـــوام خـــالل غـــزة قطـــاع فـــيعـــدام اإل عقوبـــة واقـــع المحـــور هـــذا يبحـــث

 خــالل الهيئــة رصــدتها التــي اإلحصــا ا  اإلطــار هــذا فــي ويقــدم الُمنفــذة، واشحكــام الصــادرةحكــام اش
 والقــانون الــوطني القــانون خالفــ  التــي االنتهاكــا  أنمــاط علــ  للوقــوف التقريــر، يغطيهــا التــي الفتــرة
 التالي: النحو عل  وذلك اإلنسان، لحقوق الدولي

 4102-4102طبيعة أحكام اإلعدام الصادرة في قطاع غزة في األعوام  .0
 وحتــ  ،7104 العــام بدايــة منــذ والممتــدة ،التقريــر يغطيهــا التــي الفتــرة خــالل الهيئــة رصــد 
 تـــم ،امنهـــ ا  حكمـــ (92) غـــزة، قطـــاع فـــيعـــدام باإل حكمـــا   (22) إصـــدار ،7102 العـــام نهايـــة

 مدنيـــة محـــاكم عــنا  صـــادر  ا  حكمــ (01) بـــينحكــام اش توزعـــ   .7102 عــامال خـــالل إصــدار 
 الميـدان محكمـة عـن صادرةأحكام  ثالثة ابينه من عسكرية، محاكم عن ا  صادر  ا  حكم (70و)

 24.الحربية العمليا  أثنا  الواقعة الجرائم في بالنظر تخت  نهاأ من الرغم عل  العسكرية،
 

                                                                                                                                                                             
ألي شخص حكم عليه باإلعدام، حق التماس العفو الخاص أو إبدال العقوبة.  ويجوز منح العفو العام أو العفو الخاص أو إبدال  .4

 عقوبة اإلعدام في جميع الحاالت.
 ها أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر، وال تنفيذ هذه العقوبة بالحوامل.ال يجوز الحكم بعقوبة اإلعدام على جرائم ارتكب .0

 ليس في هذه المادة أي حكم يجوز التذرع به لتأخير أو منع إلغاء عقوبة اإلعدام من قبل أي دولة طرف في هذا العهد. .1
على أن: "تختص محكمة الميدان العسكرية ، التي تنص 0424( من قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري للعام 080انظر المادة ) 24

 بالنظر في الجرائم المرتكبة خالل العمليات الحربية على النحو الوارد في قرار تشكيلها وفقاً للقانون".
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 مـن يوضـ و  ،7102 العـام حتـ  7104 العـام منـذعـدام اإلأحكـام  التـالي، الجدول يستعر 
ـــ  ـــك طبيعـــة خالل  المحكـــومين، وجـــن  الجغرافـــي، توزيعهـــا ناحيـــة مـــن خاصـــةوب ،حكـــاماش تل

 خــاللعـدام اإلأحكــام  صـدور ازديــاد معـدال  لتوضــي  ،حكـاماش تلــك أصـدر  التــي والمحـاكم
 في بالحق المتعلقة االنتهاكا  زيادة عل  دال   كماشر السابقة، باشعوام مقارنة ،7102 عامال

 25:يلي لما وفقا الحياة،
 
 4102 عامال حتى 4102 عامال منذ عداماإلأحكام 

عدد  األعوام
 حكاماأل

التوزيع الجغرافي 
 عسكري حكم مدني/ اإلصدارجهة  الجنس حسب المحافظات

عام ال
4102 

(92 )
 اا حكم

(94 )
 اا شخص

يون   محافظة خان
( 1) أشخا ( 2)

 أحكام

 مدني محكمة بداية دير البل  ذكر
 مدني محكمة بداية دير البل  ذكر
 مدني محكمة بداية دير البل  ذكر
 مدني المحكمة العسكرية الدائمة ذكر

                                                           
اعتمدت الهيئة، في استعراضها لحاالت اإلعدام التي وقعت، على أعداد األحكام بما يتضمن األحكام المستأنفة وأحكام النقض، وليس  25

 على أعداد األشخاص المحكومين باإلعدام.

2014, 6

2015, 10

2016, 24

2017, 37

2017-2014األحكام الصادرة 
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محكمة االستئناف 

 العسكرية
 

 ذكر
 المحكمة العسكرية الدائمة

 
 مدني

 ذكر
المحكمة العسكرية العليا 
)التي تنظر في طلبا  

 عادة النظر(إالتما  
 مدني

 مدني محكمة االستئناف )غزة( أنث 

 محافظة رف 
( 8) أشخا ( 1)

 أحكام

 مدني محكمة بداية خانيون  ذكر
 مدني المحكمة العسكرية الدائمة ذكر
 عسكري المحكمة العسكرية الدائمة ذكر

 ذكر
 المحكمة العسكرية الدائمة

 المحكمة العسكرية عسكري
 العليا )االستئناف(

 مدني محكمة النق  غزة ذكر

 ذكر
محكمة االستئناف 

 العسكرية
 

 مدني

 مدني المحكمة العسكرية الدائمة ذكر
 مدني محكمة النق  غزة ذكر

( 4المحافظة الوسط  )
 أحكام( 1) أشخا 

 ذكر
 محكمة بداية دير البل 

 مدني
 محكمة االستئناف غزة

 ذكر

محكمة االستئناف 
 العسكرية

العسكرية العليا المحكمة  مدني
)طلب التما  إعادة 

 نظر(
 

 مدنيمحكمة الميدان  ذكر
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 العسكرية
 مدني محكمة بداية دير البل  ذكر

 محافظة غزة
( 01) أشخا ( 8)

 ماحكأ

 مدني محكمة بداية غزة ذكر
 مدني محكمة بداية غزة ذكر
 مدني محكمة بداية غزة ذكر
 مدني محكمة النق  غزة ذكر

 ذكر
 المحكمة العسكرية الدائمة

محكمة االستئناف  مدني
 العسكرية

 ذكر
محكمة االستئناف 

 العسكرية
 

 مدني

 ذكر
المحكمة العسكرية 

 الدائمة
 عسكري

 ذكر
محكمة الميدان 

العسكرية التابعة لهيئة 
 القضا  العسكري

 مدني

 ذكر

محكمة الميدان 
لهيئة العسكرية التابعة 

 القضا  العسكري
 
 

 مدني

محافظة شمال غزة 
( 9( أشخا  )9)

 أحكام

 مدني محكمة االستئناف غزة ذكر

 ذكر
المحكمة العسكرية 

 الدائمة
 

 مدني

 مدني محكمة النق  غزة ذكر

عام ال
4101 

(42 )
 اا حكم

(40 )
 اا شخص

يون   محافظة خان
( 9) أحكام( 9)

 أشخا 

 مدني بداية خانيون  أنث 

 ذكر
محكمة االستئناف 

 العسكرية
 مدني

 مدني المحكمة العسكرية ذكر
 مدني المحكمة العسكرية الدائمة ذكر( 7المحافظة الوسط  )
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 مدني يون  محكمة بداية خان ذكر ( شخ 7حكم )

 محافظة غزة
( 01) ا  ( حكم07)

 أشخا 

 مدني المحكمة العسكرية ذكر
 مدني العسكريةالمحكمة  ذكر
 مدني المحكمة العسكرية ذكر
 مدني المحكمة العسكرية ذكر

 ذكر
محكمة االستئناف 

 العسكرية
 مدني

 ذكر

محكمة االستئناف 
 العسكرية

التما  إعادة نظر  مدني
 محكمة عسكرية

 
 مدني محكمة عسكرية دائمة ذكر
 مدني محكمة عسكرية دائمة ذكر

 ذكر
 بداية غزة

 مدني
 استئناف مدني

 مدني محكمة عسكرية عليا ذكر
( حكم 0محافظة رف  )

 ( شخ 0)
 مدني المحكمة العسكرية الدائمة ذكر

محافظة شمال غزة 
( 0) أحكام( 1)

 أشخا 

 مدني محكمة بداية غزة ذكر
 مدني محكمة بداية غزة ذكر
 مدني محكمة بداية غزة ذكر
 مدني محكمة بداية غزة ذكر

 ذكر
 محكمة االستئناف

 مدني
 محكمة النق 

عام ال
4102 

(01 )
 أحكام

   جميعهم ذكور أحكام( 01قطاع غزة )

عام ال
4102 

(1 )
 أحكام

   جميعهم ذكور أحكام( 1قطاع غزة )

( 22) المجموع
 اا حكم
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 إصــدارها تــم منهــا أحكــام ثالثــة ،7102 عــامال خــاللإعــدام  أحكــام (1) تنفيــذ الهيئــة رصــد  حــين فــي

 يوضـ و  . السـابقة اشعـوام خـاللأحكـام  علـ  بنـا  تنفيـذها تـم واشخـر  ،7102 العـام خالل وتنفيذها
 .7102 عامال خالل تنفيذها، تم التي عداماإلحكام ش تفصيال   التالي الجدول

 

 4102 عامال خالل تنفيذها تم التي عداماإلأحكام 
السةةةةةةةةةةةةةةكن/  السم

 السن
تةةةةةةةةةةةةةةةةةةاري  

 التوقيف
 التهمة التنفيذ اإلصدارجهة 

 
 
 ش( .)أ

 
 غزة
 ا  عام 97

 
77/00/

7100 

المحكمــــــــــــــة العســــــــــــــكرية 
 1/1/7100، الدائمة

 احتالل/التخابر مع جهة أمنية معادية 1/4/7102

 المحكمة العسكرية العليا
، )ثــــــــــــــــــــــــاني درجــــــــــــــــــــــــة(

01/4/7101 
 
 أ( .)و

 غزة
 ا  عام 47

 
2/2/

7102 

المحكمــــــــــــــة العســــــــــــــكرية 
 01/4/7101الدائمة 

 احتالل/التخابر مع جهة أمنية معادية 1/4/7102

محكمــــــــــــــة االســــــــــــــتئناف 
ــــــاني درجــــــة  العســــــكرية ث

08/7/7102 
 
 م( .)ع

 خان يون 
 ا  عام 00

 
02/4/

7100 

محكمــــــــــــــة االســــــــــــــتئناف 
العســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكرية 

02/01/7101 

 احتالل/التخابر مع جهة أمنية معادية 1/4/7102

ـــة القضـــا  العســـكري  هيئ
)المحكمـــة العليـــا( إعـــادة 

 08/7/7102 نظر
 
 ل(.)أ

 الوسط 
 ا  عام 91

 
7/0/

7102 

محكمـــــــــــــــــــــة الميـــــــــــــــــــــدان 
 70/0/7102العسكرية 

 التخابر والقتل قصدا   70/0/7102

 
 ع(.)ه

 غزة
 ا  عام 44

 
71/9/

7102 

محكمـــــــــــــــــــــة الميـــــــــــــــــــــدان 
 70/0/7102العسكرية 

 قصدا  التخابر والقتل  70/0/7102
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 ن( .)ع

 غزة
 ا  عام 91

محكمـــــــــــــــــــــة الميـــــــــــــــــــــدان  
 70/0/7102العسكرية 

 التخابر والقتل قصدا   70/0/7102

 الفتـرة خـالل الصـادرةحكام اش مجموع أن التوضيحي، الجدول في الواردة المعلوما  خالل من يتض 
أحكـــام  إصـــدار فـــي اشكبـــر النســـبة 7102 العـــام شـــكل بينمـــا ،عـــدامباإل ا  حكمـــ (22) بلغـــ  المـــذكورة

 بلغـــ  مســبوق غيــر ا  ازديــاد شـــكلمــا  ،ا  شخصــ (97) علــ إعـــدام  حكــم (92)صــدر  حيــث ،عــداماإل
 النسـبة 7102 العـام شكل كما  .7104 العام منذ الصادرةعدام اإلأحكام  مجموع من (%41) ت نسب

 ،إعـدام حكـم (70) المحـاكم تلك أصدر  حيث ،عداماإلحكام ش العسكرية المحاكم إصدار في اشكبر
 .7102 عامال خالل الصادرةعدام اإلأحكام  مجموع من (%01.2) بلغ  بنسبة

 
 الســـنوا  فـــيأحكـــام إعــدام  (9) تنفيــذ تـــم حــين فـــي ،أحكــام إعـــدام (1) تنفيـــذ 7102 العــام شـــهد كمــا

ــــثالث   المنفــــذة.حكــــام اش مجمــــوع مــــن (%11) بلغــــ  بنســــبة (،7101 ،7100 ،7104) الســــابقة ال
صــدار  صــادرة أســبوعين، تتجــاوز لــم زمنيــة مــدة فــي ،7102 عــامال خــالل ،أحكــام إعــدام (9) وتنفيــذ وا 

 مــن صــادر البــا ، النهــائي الحكــم علــ حكــام اش تلــك تحــوز أن دون العســكرية، الميــدان محكمــة عــن
 (8) نفــذ  حيــث انتقــائي، بشــكل كــان عــداماإلأحكــام  وتنفيــذ الــنق (، )محكمــة قضــائية هيئــة أعلــ 

 العـــام، الـــرأي بضـــغط تتصـــل حـــوادث علـــ  أفعـــال كـــردود جـــا  و  (،22) أصـــل مـــنعـــدام باإلأحكـــام 
 حادثــة علــ  فعــل كــرد ،7102 العــام خــاللأحكــام  (9) تنفيــذ ومنهــا ،لــذلك المبــرر اإلعالمــي والتجنيــد

 فقها. مازن المواطن قتل
 

 أقرتــ  يذالــ العقليــة والمــاثرا  المخــدرا  قــانون بموجــبإعــدام  حكــم أول إصــدار ذاتــ  العــام شــهد فيمــا
 مــدني مــتهم إحالــة تمــ  بموجبــ  يذوالــ غــزة، بقطــاع التشــريعي المجلــ  فــي والتغييــرصــال  اإل كتلــة

 مـن تأييـد  تـم نثـ ،أ بحـقإعـدام  حكـم صـدور 7101 عـامال وشـهد  العسـكري. القضـا  أمـام للمحاكمة
 يتضـ  كمـا  السـابقة. اشعـوام فـي تحـدث لـم قضـائية سـابقة فـي ،7102 عـامال فـي االسـتئناف محكمة
 قصــيرة، زمنيــة مــدة فــي منهــا العديــد صــدر حيــث ،عــداماإلأحكــام  إصــدار فــي الزمنــي اإلطــار تبــاين
 ،العادلــة المحاكمــة ضـمانا  مــن تمكيــنهم عـدم إلــ  يشــير الـذي اشمــر عديــدة، لسـنوا  امتــد  وأخـر 

 القصيرة. الزمنية المدة خالل عليهم الحكم تم من خاصةوب
 
 
 



16 
 

 

 بإصدار وتنفيذ أحكام اإلعدام في قطاع غزة النتهاكات المتعلقة .4
 التـي الفتـرة خـالل غـزة، قطـاع فـي والمنفـذة الصـادرةعدام اإلحكام ش متابعتها خالل من الهيئة رصد 
 بإصـدار المتعلـق والـوطني الـدولي القـانوني التنظـيم طالـ  التـي االنتهاكا  من جملة التقرير، يغطيها
 القانونيــة بالضــمانا  المباشــر مساســها حيــث مــن اشولــ  نــاحيتين، مــن وذلــك ،عــداماإل عقوبــة وتنفيــذ

 وتســليط ،عــداماإلأحكــام  بتنفيــذ المتعلــق مساســها حيــث مــن والثانيــة ،عــداماإلأحكــام  بإصــدار المتعلقــة
 النحـو علـ  وذلك غيرها، دون عداماإلأحكام  بع  تنفيذ تسريع في وتأثير  اإلعالم دور عل  الضو 
 التالي:

 
 النتهاكات الخاصة بإصدار أحكام اإلعدام: -أ

 التـي ،عـداماإلأحكـام  إلصـدار الناظمـة القواعـد مـن جملـة والـوطني، الدولي القانوني التنظيم أفرد
 ،الجانـــب هـــذا فـــي ،التقريـــر يـــورد . مخالفتهـــا يجـــوز ال قانونيـــة، ضـــمانا  مجموعهـــا فـــي ُتشـــكل

 غـزة قطاع في الفلسطينية المحاكم منها بعضا   خالف  التي والوطنية، الدولية القانونية الضمانا 
 الحاال  من ا  عدد ستعر ي ثم حكما ، (22) مجملها في بلغ  التيعدام اإلأحكام  إصدار أثنا 
 التالي: النحو عل  وذلك الهيئة، رصدتها التي

 
 الحياة: في الحق انتهاك -0

كفلتهــا االتفاقيــا  والمواثيــق التــي اشساســية  الحــق فــي الحيــاة، واحــدا  مــن حقــوق اإلنســان ُيعــد  
الدولية لحقوق اإلنسان والتشريعا  الوطنيـة، وُيعتبـر مـن بـين اشولويـا  التـي تعاهـد  الـدول 
عل  حمايت ، لما ُيشـكل  مـن أسـا  وعمـاد لممارسـة الحقـوق اشخـر ، فقـد كفـل العهـد الـدولي 

 ،( منــ 1طين، فـي المــادة )الخـا  بــالحقوق المدنيــة والسياسـية، التــي انضــم  إليـ  دولــة فلســ
أحــد مــن هــذا الحــق، وعلــ  الــدول التــي تأخــذ حرمــان جــواز  حمايــة الحــق فــي الحيــاة، وعــدم

بعقوبــة اإلعــدام أن ال تحكــم بهــا إال جــزا  علــ  أشــد الجــرائم خطــورة، ووفــق شــروط وظــروف 
  26.ضـــيقة، مـــع لـــزوم عـــدم تنفيـــذ عقوبـــة اإلعـــدام بـــبع  الفئـــا  كاشطفـــال والنســـا  الحوامـــل

                                                           
ن يحمى هذا الحق.  وال . الحق في الحياة حق مالزم لكل إنسان.  وعلى القانون أ0من العهد الدولي المذكور على: " 6تنص المادة  26

. ال يجوز في البلدان التي لم تلِغ عقوبة اإلعدام، أن يحكم بهذه العقوبة إال جزاء على أشد الجرائم 7يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً.  
لجماعية والمعاقبة عليها.  خطورة وفقاً للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير المخالف ألحكام هذا العهد والتفاقية منع جريمة اإلبادة ا

. حين يكون الحرمان من الحياة جريمة من جرائم 8وال يجوز تطبيق هذه العقوبة إال بمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة.  
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الحــق فــي  27(01، فــي المــادة )7111لســنة  وكفلــ  اتفاقيــة حقــوق اششــخا  ذوي اإلعاقــة
إضــافة إلــ  مــا تــن  عليــ  المــادة  ، بــ فعليــا   اإلعاقــةذوي  اششــخا الحيــاة، وضــمان تمتــع 

يمكــنهم  بمــا ،التــي تكفــل حــق الحيــاة لحطفــال، 0818مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل للعــام  28(1)
 من البقا  والنمو.

 
اســتمرار إصــدار أحكــام اإلعـدام مــن قبــل المحــاكم الفلسـطينية فــي قطــاع غــزة، انتهاكــا   ويشـكل
خاصـة بعـد انضـمام بفي الحياة المكفول بموجب االتفاقيا  والمواثيق الدوليـة السـابقة، و للحق 

مـن وقيـد  المـذكورة، علـ  االتفاقيـا  والمواثيـق  7/4/7104ومصادقة دولة فلسطين بتاري  
اإلعــدام لحــين إلغائهــا، حيــث بلغــ  أحكــام اإلعــدام خــالل الفتــرة التــي يغطيهــا اســتخدام عقوبــة 

وعلـ  الـرغم مـن انضـمام دولـة   ( حكمـا .10كما هو مبين في الجدول الوارد أعـال  ) ،التقرير
إنهـا لـم تتخـذ أي تـدابير تشـريعية ففلسطين للعهد الدولي الخا  بالحقوق المدنيـة والسياسـية، 

( مــن المــادة المــذكورة 1)الفقــرة مــع ة مــن التشــريعا  الجزائيــة، انســجاما  العقوبــ تقــنن بموجبهــا
 أعال .
 ثالثـة بحـقعـدام اإل عقوبـة تنفيـذ فـي وتمثلـ  الهيئـة، وثقتها التي الحاال  إحد  التقرير يورد

 التالي: النحو عل  وهي مدنيين،
 

الساعة التاسعة والنصف صباحا ،  حوالي في، 1/4/7102ارة الداخلية في قطاع غزة يوم الخمي  الموافق ز نفذ  و 
شـنقا ، بعـد  عـدامباإل ا  أحكامـعامـا (  00م  .عامـا (، )ع 47أ  .عامـا (، )و 97ش  .بحق ثالثة من المدانين، وهم: )أ

التاليـة: الخيانـة والتخــابر  ةأن تمـ  إدانـتهم بجريمـ  التخـابر مـع االحـتالل، حيـث وجهــ  لهـم النيابـة العسـكرية التهمـ
 م.0828لعام ل( من قانون العقوبا  الثوري 044/ب، 041) 090  المادة سندا  لن

 
؛ وذلـك إلدانـتهم 7110لسـنة  9مـن قـانون اإلجـرا ا  الجزائيـة رقـم  400سـندا  لـن  المـادة  عـداموتم تنفيذ حكم اإل

 عـدامباإل حكـاماشبتهمة التخابر مع جهة ُمعادية خالفا  لن  المادة المذكورة من قانون العقوبـا  الثـوري، وتـم تنفيـذ 
 .في مقر الجوازا  في بمدينة غزة شنقا  

                                                                                                                                                                             
لى أي اإلبادة الجماعية، يكون من المفهوم بداهة أنه ليس في هذه المادة أي نص يجيز ألي دولة طرف في هذا العهد، أن تعفي نفسها ع

 صورة من أي التزام يكون مترتباً عليها بمقتضى أحكام اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
. ألي شخص حكم عليه باإلعدام حق التماس العفو الخاص أو إبدال العقوبة.  ويجوز منح العفو العام أو العفو الخاص أو إبدال عقوبة 4

 اإلعدام في جميع الحاالت.
 . ال يجوز الحكم بعقوبة اإلعدام على جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر، وال تنفيذ هذه العقوبة بالحوامل.0
تؤكد الدول األطراف من جديد أن لكل إنسان الحق األصيل في الحياة، وتتخذ جميع التدابير الضرورية لضمان تمتع األشخاص ذوي  27

 على قدم المساواة مع اآلخرين".اإلعاقة فعلياً بهذا الحق 
 تعترف الدول األطراف بأن لكل طفل حقاً أصيالً في الحياة، وتكفل الدول األطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه". 28
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 العادلة: المحاكمة وضمانات التقاضي في الحق انتهاك -4
 مبـدأ لبسـط اشسـا  حجـرال باعتبـار  التقاضـي فـي الحـق اإلنسـان لحقـوق الدوليـة المواثيق كفل 
 والمدنيـة، السياسـية بـالحقوق الخـا  الـدولي العهد من 29(04) المادة خالل من القانون، سيادة
 تتشـكل التـي المعـايير كافـة وأوضـح  جلـي، بشـكل التقاضـي فـي الحـق أهميـة علـ  أكد  التي
 بشـأن اشساسـية المبـاد  كفلتـ  كمـا  مخالفتهـا. يجوز ال والتي العادلة، المحاكمة ضمانا  منها

 ين  حيث الجريمة، لمنع السابع المتحدة اشمم ماتمر اعتمد  الذي القضائية، السلطة استقالل
 الهيئـا  أو العاديـة المحـاكم أمـام يحـاكم أن فـي الحـق فـرد "لكـل أن: علـ  منهـا، الخـام  المبدأ

 تطبـــق ال قضـــائية هيئـــا  إنشـــا  يجـــوز وال المقـــررة، القانونيـــة اإلجـــرا ا  تطبـــق التـــي القضـــائية
 القضائية الوالية لتنتزع القضائية بالتدابير والخاصة اشصول، حسب المقررة القانونية اإلجرا ا 

 القضائية". الهيئا  أو العادية المحاكم بها تتمتع التي
 

 مـن العادلـة، المحاكمـة وضـمانا  التقاضـي فـي الحـق الفلسـطيني، اشساسـي القانون وكفل ،هذا
 ومكفــول مصــون حــق "التقاضــي أن: علــ  اشولــ  فقرتهــا فــي تــن  التــي (،91) المــادة خــالل
 إجــــرا ا  القـــانون ويـــنظم الطبيعـــي، قاضـــي  إلـــ  االلتجـــا  حـــق فلســـطيني ولكـــل كافـــة، للنـــا 

                                                           
حق كل  الناس جميعاً سواء "أمام القضاء.  ومن .1( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن: 04تنص المادة ) 29

فرد، لدى الفصل في أي تهمة جزائية توجه إليه، أو في حقوقه والتزاماته في أي دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني 
من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون.  ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها، 

امة، أو النظام العام أو األمن القومي في مجتمع ديمقراطي، أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة ألطراف الدعوى، أو في لدواعي اآلداب الع
أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية، حين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف االستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة، إال أن أي 

مدنية، يجب أن يصدر بصورة علنية، إال إذا كان األمر يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خالف ذلك، أو  حكم في قضية جزائية أو دعوى
من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئاً إلى أن  .2كانت الدعوى تتناول خالفات بين زوجين، أو تتعلق بالوصاية على أطفال.  

أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا التالية: أ. أن  لكل متهم بجريمة .3يثبت عليه الجرم قانونياً.  
يتم إعالمه سريعاً وبالتفصيل، وبلغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها.  ب. أن يعطى من الوقت ومن التسهيالت ما يكفيه 

.  ج. أن يحاكم دون تأخير ال مبرر له.  د. أن يحاكم حضورياً، وأن يدافع عن نفسه بشخصه إلعداد دفاعه، ولالتصال بمحاٍم يختاره بنفسه
ت أو بواسطة محاٍم من اختياره، وأن يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه، إذا لم يكن له من يدافع عنه، وأن تزوده المحكمة حكماً، كلما كان

تحميله أجراً على ذلك إذا كان ال يملك الوسائل الكافية لدفع هذا األجر.  ه. أن يناقش مصلحة العدالة تقتضي ذلك، بمحام يدافع عنه، دون 
شهود االتهام، بنفسه أو من قبل غيره، وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بالشروط ذاتها المطبقة في حالة شهود االتهام. 

تكلم اللغة المستخدمة في المحكمة. ز. أال ُيكره على الشهادة ضد نفسه أو على االعتراف و. أن يزود مجاناً بترجمان إذا كان ال يفهم أو ال ي
. لكل شخص أدين 0. في حالة األحداث، يراعى جعل اإلجراءات مناسبة لسنهم، ومواتية لضرورة العمل على إعادة تأهيلهم. 4بذنب.  

. حين يكون قد 6النظر في قرار إدانته، وفى العقاب الذي حكم به عليه.   بجريمة، حق اللجوء، وفقاً للقانون، إلى محكمة عليا، كي تعيد
صدر على شخص ما حكم نهائي يدينه بجريمة، ثم أبطل هذا الحكم أو صدر عفو خاص عنه على أساس واقعة جديدة، أو واقعة حديثة 

ل به العقاب نتيجة تلك اإلدانة، وفقاً للقانون، ما االكتشاف، تحمل الدليل القاطع على وقوع خطأ قضائي، يتوجب تعويض الشخص الذي أنز
. ال يجوز تعريض أحد مجدداً 2لم يثبت أنه يتحمل، كلياً أو جزئياً، المسؤولية عن عدم إفشاء الواقعة المجهولة في الوقت المناسب.  

 لإلجراءات الجنائية في كل بلد".للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها، أو برئ منها بحكم نهائي وفقاً للقانون و
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 أنـ : علـ  ذاتها المادة من (9) الفقرة ونص   القضايا". في الفصل سرعة يضمن بما التقاضي
 وكيفيات ". شروط  القانون يحدد الوطنية السلطة من تعوي  القضائي الخطأ عل  "يترتب

 
 فــي إدانتــ  تثبــ  حتــ  بــري  "المــتهم أن علــ  اشساســي القــانون مــن (04) المــادة نصــ  كــذلك

 يكـون أن يجـب جنايـة فـي مـتهم وكـل نفسـ ، عـن الـدفاع ضمانا  فيها ل  تكفل قانونية محاكمة
 أمــام "الفلســطينيون أن: علــ  اشساســي القــانون مــن (8) المــادة ونصــ  عنــ "، يــدافع محــام   لــ 

ـــدين أو اللـــون أو الجـــن  أو العـــرق بســـبب بيـــنهم تمييـــز ال ســـوا  والقضـــا  القـــانون ـــرأي أو ال  ال
 "ال أن: علـ  ذاتـ  القـانون مـن (00) المـادة مـن الثانية الفقرة نص  كما  اإلعاقة". أو السياسي
 إال التنقــل مــن منعــ  أو قيــد، بــأي حريتــ  تقييــد أو حبســ  أو تفتيشــ  أو أحــد علــ  القــب  يجــوز
 أو الحجـز يجـوز وال االحتيـاطي، الحـب  مـدة القـانون ويحدد القانون،حكام ش وفقا   قضائي بأمر

 المذكور القانون من (07) المادة ونص   السجون". بتنظيم الخاضعة اشماكن غير في الحب 
 إعالمــ  ويجــب إيقافــ ، أو عليــ  القــب  بأســباب يوقــف أو عليــ  يقــب  مــن كــل "يبلــ  أن: علــ 
ــيُ  وأن إليــ ، الموجــ  باالتهــام يفهمهــا بلغــة ســريعا    للمحاكمــة يقــدم وأن ،بمحــام   االتصــال مــن نمكع
 تأخير". دون

 
 قانونياا: مختصة غير محاكم قبل منعدام اإلأحكام  إصدار استمرار -9

 اشساسي، القانون من (010/7) المادة خالل من العسكرية، المحاكم والية الوطني القانون نظم
 أي المحـــــاكم لهـــــذ  ولـــــي  خاصـــــة، بقـــــوانين العســـــكرية المحـــــاكم "تنشـــــأ أن: علـــــ  تـــــن  التـــــي

 المحــاكم علــ  ُيمنــع أنــ  يعنــي الــذي اشمــر العســكري"، الشــأن نطــاق خــار  واليــة أو اختصــا 
 تشـــكيل قـــانون وجـــا  العســـكري، الشـــأن نطـــاق خـــار  أو مدنيـــة قضـــايا أي فـــي النظـــر العســـكرية
 حيـــث الـــذكر، ســـالفة الدســـتورية المـــادة مـــع منســـجما   ،7110 لعـــامل (0) رقـــم النظاميـــة المحـــاكم
 والجرائم المنازعا  في فلسطين في النظامية المحاكم "تنظر أن: عل  من ، الثانية المادة نص 
 ،اششــخا " جميــع علــ  القضــا  ســلطة وتمــار  خــا ، قــانوني بــن  اســتثني مــن إال كافــة،
 حصــرها التــي العســكرية المحــاكم واليــة مــع بالمقارنــة النظاميــة المحــاكم واليــة مــن وســع  وبــذلك
 فقط. العسكري الشأن في المشرع

 
ـــذي غـــزة، قطـــاع فـــي يجـــري مـــا أن إال ـــ  المـــدنيين عـــر  اســـتمرار فـــي يتمثـــل وال  القضـــا  عل

 إلــ  التحقيقــا  تشــير كمــا وقانونيــة، دســتورية مخالفــة ُيعتبــر الهيئــة، لتحقيقــا  وفقــا   العســكري،
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 الـذي اشمـر العسـكري، القضـا  ذمـة علـ  المـدنيين باحتجـاز الـداخلي اشمـن جهاز قيام استمرار
 ،المدنيـة العامـة للنيابـة الممنوحـة الصـالحيا  كافـة العسـكرية اشمنيـة اشجهزة احتكار إل  يشير
 عادلة. محاكمة في المواطنين ضمانا  يهدد الذي اشمر االبتدائي، التحقيق مرحلة خالل

 
ـــانون إصـــدار شـــكل كمـــا ـــة قبـــل مـــن 7111 لســـنة (4) رقـــم العســـكري القضـــا  ق صـــال  اإل كتل

 القضــا  علــ  المــدنيين عــر  بشــرعية صــريحا   اعترافــا   01/4/7111 بتــاري  غــزة فــي والتغييــر
 صـدور ،خطـورة اشمـر يزيـد ومـا اشساسـي، القـانون مـن (010) المـادةحكام ش خالفا   العسكري،

 التقرير. يغطيها التي الفترة خاللعدام اإلأحكام  من عدد
 
ـــ  المـــدنيين عـــر  إن  علـــ  عرضـــهم فـــي المـــدنيين بحـــق إخـــالال   ُيعـــد العســـكري، القضـــا  عل

 وزنــــا   يقــــيم ال كونــــ  وريبــــة، شــــك نظــــرة العســــكري القضــــا  إلــــ  ُينظــــر كمــــا الطبيعــــي، قاضــــيهم
 والقــانون اإلنســان، لحقــوق الدوليــة المواثيــق فــي عليهــا المنصــو  العادلــة المحاكمــة لضــمانا 
 غزة. قطاع في المفعول الساري 7110 لسنة (9) رقم الجزائية اإلجرا ا  وقانون اشساسي،

 
 علةةى المةةدنيين عةةر  فةةي تتمثةةل والتةةي الهيئةةة، وثقتهةةا التةةي الحةةالت إحةةد  التقريةةر يةةورد

 التالي: النحو على العسكري، القضاء
 

 
أحكامــا  باإلعــدام  ،7102شــباط  8أصــدر  المحكمــة العســكرية الدائمــة )محكمــ  أول درجــة(، يــوم اشحــد الموافــق 

كالهمـا و عامـا (  48عامـا ( و ).. أ  44شنقا  حتـ  المـو  بتهمـ  التخـابر مـع جهـا  معاديـة، بحـق كـل مـن )أ. أ 
 وهم من المدنيين. عاما ( من مخيم جباليا.  10يون  و)ع. أ  من مدينة خان

 
اســتئناف حكمــين باإلعــدام شــنقا  حتــ  المــو  بحــق )محكمــة ثــاني درجــة( كمــا أيــد  المحكمــة العســكرية بصــفتها 

 عاما (، من مخيم النصيرا  بتهمة التخابر مع االحـتالل.  90عاما (، من مدينة غزة، و)م. أ  47المواطنين )و. أ 
 00كما ثبت  هيئة القضا  العسكري )المحكمة العليـا( حكمـين باإلعـدام شـنقا  حتـ  المـو  بحـق المـواطنين )ع. أ 

يــون ، بعــد أن رفضــ  التماســا  إلعــادة النظــر فــي اشحكــام  كالهمــا مــن مدينــة خــانو عامــا (،  00)ر.ع و ،عامــا (
وقـد صـدر  هـذ  اشحكـام اسـتنادا  إلــ   الصـادرة بحقهمـا علـ  درجتـين، بعـد إدانتهمـا بالتخـابر مـع جهـا  معاديـة. 

 م.0828عام لقانون العقوبا  الثوري الفلسطيني ل
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الخاصة بتنفيذ أحكام اإلعدام:النتهاكات  -ب  

 . حكمـا   (10) أصـل مـن ،عـدامباإلأحكـام  (01) غـزة قطـاع في الداخلية وزارة تنفيذ الهيئة رصد 
 عقوبـــة بتنفيـــذ المتعلـــق الـــوطني القـــانوني التنظـــيم مراعـــاة مـــد  الجانـــب هـــذا فـــي التقريـــر يبحـــثو 
ـــذي ،عـــداماإل  بموجبهـــا واشـــترط ،عـــداماإلأحكـــام  بتنفيـــذ الخاصـــة القواعـــد مـــن مجموعـــة أرســـ  ال

 إلـ  إضـافة تنفيـذها، قبـلعـدام اإلأحكـام  علـ  الـرئي  مصـادقة في يتمثل جوهري إجرا  استكمال
 رصــد  الســياق هــذا وفــي ،عــداماإلأحكــام  فيهــا تُنفــذ أن يجــب التــي اشمــاكن صــراحة   حــدد  أنهــا

 فـيعـدام اإلأحكـام  بتنفيـذ المتعلقـة القانونيـة الضـمانا  طال  التي المخالفا  من مجموعة الهيئة
 التالي: النحو عل  الضمانا ، تلك التقرير يستعر و  . غزة قطاع

 
 :عداماإلأحكام  على الرئيس مصادقة وجوب مخالفة .0

 الــذي فلســطين، لدولــة الماقــ  الدســتور بمثابــة وهــو اشســم ، التشــريع اشساســي القــانون ُيعــد
 سـيادة "مبـدأ منـ : (1) المـادة عليـ  نصـ  لما وفقا   ب ، االلتزام كافة الدولة هيئا  من يتطلب
ـــانون ـــانون وتخضـــع فلســـطين، فـــي الحكـــم أســـا  الق ـــع للق  والهيئـــا  واشجهـــزة الســـلطا  جمي

 بشــأن دســتوريا   معيــارا   اشساســي القــانون وضــع ،اإلطــار هــذا وفــي واششــخا "، والماسســا 
 ال" أن: علــ  نصــ  حيــث منــ ، (018) المــادة وبينتــ  تجــاوز ، ُيحظــرعــدام اإلأحكــام  تنفيــذ
 الوطنيـة السـلطة رئـي  مـن عليـ  التصـديق بعد إال محكمة أي من الصادرعدام اإل حكم ينفذ

 الفلسطينية".
 

 قبــلعـدام اإل عقوبـة علـ  الـرئي  مصـادقة وجــوب علـ  الجزائيـة، اإلجـرا ا  قـانون شـدد كمـا
عـدام اإل حكـم صار "مت  أن : عل  (411) المادة نص  حيث ،عداماإل عقوبة لتنفيذ تنفيذها
 المـــادة ونصـــ  الدولـــة"، رئـــي  إلـــ  فـــورا   الـــدعو  أوراق رفـــع العـــدل وزيـــر علـــ  وجـــب نهائيـــا  
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 الدولة رئي  مصادقة بعد إالعدام اإل حكم تنفيذ يجوز "ال أن : عل  ذات  القانون من (418)
 ."علي 
 

ـــ  الـــرئي  مصـــادقة ،0828 عـــاملل الثـــوري المحاكمـــا  أصـــول قـــانون ويســـتوجب أحكـــام  عل
 "تصـــب  أن: علـــ  (422) المـــادة نصـــ  حيـــث للتنفيـــذ، وقابلـــة قطعيـــة تصـــب  حتـــ عـــدام اإل
 أن: علـــ  ذاتـــ  القـــانون مـــن (748) المـــادة ونصـــ  عليهـــا"، التصـــديق بعـــد قطعيـــةحكـــام اش

 واالعتقـــال المابــدة الشــاقة واششـــغالعــدام باإل الصــادرةحكــام اش علـــ  اشعلــ  القائــد "يصــدق
 نقسـ  القـانون مـن (994) المـادة ونصـ  الماق "، واالعتقال الماقتة الشاقة واششغال المابد
 ."اشعل  القائد من الحكم عل  التصديق بعد أالعدام اإل حكم ينفذ "ال أن: عل 

 
 التالي: النحو عل  الرئي ، مصادقة دون ،عدامباإل حكما   ابحقهم ُنفذ  حالتين التقرير يورد

 
، في مقر الشرطة الفلسطينية بمدينة غزة "الجـوازا "، 71/0/7102الداخلية في غزة، يوم الخمي  الموافق نفذ  وزارة 

دون مصـادقة الـرئي ، أحكـام إعـدام صـادرة عـن محكمـة الميــدان العسـكرية التابعـة لهيئـة القضـا  العسـكري بغـزة، بحــق 
عامــا (، والصــادر بحقــ   44المــواطن )ه، ع ، و نقا  عامــا (، الصــادر بحقــ  حكمــا  باإلعــدام شــ91كــل مــن المــدانين )أ، ل 

عامـا (، مـن مدينـة غــزة، وهـو عسـكري، والصـادر بحقــ  حكمـا  باإلعـدام رميــا  91المــواطن )ع، ن و  ،حكمـا  باإلعـدام شـنقا  
 .بالرصا 

 
 قانوناا: المخصصة األماكن فيعدام اإلأحكام  تنفيذ وجوب مخالفة .4

 نصــ  حيــث بهــا،عــدام اإل حكــم تنفيــذ يجــب التــي اشمــاكن الجزائيــة، اإلجــرا ا  قــانون حــدد
 ]الســـجون  والتأهيـــلصـــال  اإل مراكـــز داخـــلعـــدام اإل عقوبـــة "تنفـــذ أن: علـــ  (401) المـــادة
 ."للدولة
 ،عـدامباإل نو المحكومـ بينهم ومن النزال  أوضاع والتأهيل،صال  اإل مراكز قانون ونظم ،هذا

 نصــ  حيــث والتأهيــل،صــال  اإل مركــز فــيعــدام اإل حكــم تنفيــذ وجــوب علــ  صــراحة ونــ 
 طلـب علـ  بنـا  المركـز داخلعدام اإل عقوبة "تنفذ أن: عل  ذات  القانون من (08/0) المادة
 للهيئـة تسـلم ،السـتالمها يتقـدموا لـم فإذا ،أهل  إل  الجثة وتسلم ،العام المدير إل  العام النائب
 ."لدفنها المركز بدائرتها الواقع المحلية
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 لــم أنهــا ،عــداماإلأحكــام  بشــأنها ُنفــذ  والتــي التقريــر، أوردهــا التــي الحــاال  خــالل مــن يظهــر
 قانونــا ، لــذلك المخصصــة اشمــاكن فــيحكــام اش تنفيــذ بوجــوب المتعلــق القــانوني التنظــيم تــراع  
 فقط. والتأهيل(صال  اإل )مراكز السجون في المشرع حصرها التي

 

 :عداماإلأحكام  تنفيذ على اإلعالم ووسائل العام الرأي تأثير .9
 ،7110 لســنة (9) رقــم الجزائيــة اإلجــرا ا  قــانون خــالل مــن الــوطني القــانوني طــاراإل أفــرد
 التحقيقـا  إفشـا  حظـر حيـث الجـرائم، في التحقيق لمسار الناظمة القانونية القواعد من جملة

 قيــام الهيئــة رصــد  ،الســياق هــذا وفــي  30.القــانون عليهــا يعاقــب وجريمــة بــل ســرية، وجعلهــا
 الجــرائم مــن العديــد فــي الجريمــة مســر  تمثيــل بإعــادة غــزة، فــي العامــة والنيابــة الداخليــة وزارة
 المختلفـة، المرئيـة الوسـائل عبـر التحقيقـا  تلـك ونشـر  ،عـدامباإلأحكـام  بحقهـا صدر  التي
 عامة ضغط أداة شكل ما ،الجرائم تلك يستهجن واسع، عام رأي تشكيل في سهمأ الذي اشمر
عــدام اإل عقوبــة وتنفيــذ إصــدار إلــ  فضــيأو  العقوبــا ، تغلــيظ باتجــا  المحاكمــا ، وقــائع علـ 
 المحاكمــــة ولضــــمانا  العقوبــــة، لتلــــك الناظمــــة والموضــــوعية اإلجرائيــــة القواعــــد مراعــــاة دون

 عـــامال خـــاللعـــدام باإلأحكـــام  (1) تنفيـــذ ذلـــك، علـــ  تـــدل التـــي الوقـــائع بـــرزأ ولعـــل . العادلـــة
 وذلـك فقهـا، مـازن المـواطن قتـل جريمـة علـ  31،مباشـرة فعل كردة جا   منها ثالثة ،7102
 اشعــوام فــي صــدر  قــد كانــ  المنفــذةحكــام اش تلــك نأ مــن الــرغم علــ  ،1/4/7102 بتــاري 

 مـا نياشسـبوع يتجـاوز لـم وجيـز زمنـي طـارإ فـي اشخر  الثالثةحكام اش نفذ  بينما السابقة،
 الالحق. المحور في التقرير يستعرض  سوف ما وهو العقوبة، وتنفيذ المحاكمة بين
 

 إصــدار ســرعة فــي ســاهم قــد العــام الــرأي وتحشــيد اإلعــالم وســائل اســتخدام أن ،للهيئةةة يتبــين
 مــا ومخالفــة لــذلك، المنظمــة واإلجرائيــة القانونيــة المعــايير بــاعات   دون ،عــداماإل عقوبــة وتنفيــذ
 االنـــزالق إلـــ  يشـــير الـــذي اشمـــر الجزائيـــة، اإلجـــرا ا  قـــانون مـــن (08) المـــادة عليـــة نصـــ 
عالميــة مجتمعيــة ومعــايير عوامــل تغليــب نحــو الخطيــر الرســمي  والضــوابط المعــايير علــ  وا 
 فــي للحــق والرســمية القانونيــة الحمايــة يهــدد بمــا ،عــداماإلأحكــام  وتنفيــذ إصــدار فــي القانونيــة
 الحقــوق مـن لجملـة الحمايـة مظلـة تشـكل تــيال والقضـائية القانونيـة المنظومـة ويقـو  الحيـاة،

 العادلة. المحاكمة وضمانا  التقاضي في الحقب منها المتعلق خاصةوب والحريا ،

                                                           
( من قانون اإلجراءات الجزائية على أن: "تكون إجراءات التحقيق أو النتائج التي تسفر عنها من األسرار التي ال يجوز 04تنص المادة ) 30

 إفشاؤها، ويعتبر إفشاؤها جريمة يعاقب عليها القانون".
 هم: )أ، ش(، و)و، أ(، و)ع، م(.المدانون الذين تم تنفيذ أحكام اإلعدام بحقهم،  31
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ثالثاا. دراسة حالة: محاكمة وتنفيذ حكم اإلعدام للمتهمين في قضية قتل المواطن 
 )مازن فقها(

 مكوناتــــ  بكـــل الفلســــطيني المجتمـــع أركــــان فقهـــا( )مـــازن المحــــرر اشســـير قتــــل قضـــية هـــز 
 )ضــمن محــرر أســير اغتيــال يشــكل  لمــا كبيــرة صــدمة الحادثــة، تلــك شــكل  حيــث وعناصــر ،
 وأدوا  توقيــــ  إلــــ  إضــــافة ومجتمعيــــة، وطنيــــة قيمــــة مــــن (اشســــر  تبــــادل صــــفقة محــــرري
 هــذ  فــي المتهمــين محاكمــة إجــرا ا  المحــور هــذا فــي الهيئةةة ترصــد  ذاتهــا. العمليــة ووســائل
جــرا ا  القضــية،  مــن التقريــر يســلط حالــة كدراســة )المــدانين(، المتهمــين بحــق العقوبــة تنفيــذ وا 
 تحــ  تمــ  والتـي العقوبــة، وتنفيــذ المحاكمـة تلــك رافقـ  التــي االنتهاكــا  علـ  الضــو  خاللهـا
 المستنكرة. الحادثة تلك عن الناتج واحتقان  المجتمعي، العام الرأي صدمة وتأثير ضغط

 
 مــن ،اشحــوال مــن حــال بــأي ،التقليــل عــدمعلــ   الحالــة، لتلــك استعراضــها فــي الهيئةةة وتاكــد
نــزال عادلــة، لمحاكمــا  الجــرائم مقترفــي تقــديم وضــرورة الحادثــة، تلــك وفظاعــة فجاجــة مــد   وا 

 إلــ  الهادفــة القانونيــة التــدابير جميــع واتخــاذ مــنهم، إدانتــ  تثبــ  مــن بحــق الرادعــة العقوبــا 
 . وأمن المجتمع قيم حماية

 
 بحــــقعــــدام اإل حكــــم وتنفيــــذ محاكمــــة إجــــرا ا  الحالــــة هــــذ  دراســــة فــــي التقريــــر يســــتعر 
 لـم زمنيـة فتـرة فـي إجرا اتهـا جميـع تمـ  التـي فقها، مازن الشهيد اغتيال قضية في )المدانين(
 حكـــم صـــدور 70/0/7102 تـــاري  حتـــ  00/0/7102 بتـــاري  )بـــدأ  يومـــا ، (04) تتجـــاوز

 الحكـم تعـار  مـد  خاللـ  مـن لتبـين (،عـدامباإل الحكـم تنفيذ 70/0/7102 وتاري  ،عداماإل
أحكـــام  وتنفيـــذ إلصــدار الـــوطني القــانون كفلهـــا التــي القانونيـــة الضــمانا  لمجموعـــة المــذكور،

 القانونيــة والضــمانا  بالمعــايير وااللتــزام التقيــد ضــرورة علــ  ولتاكــد ســالفا ، المــذكورة ،عــداماإل
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ن حتــــ  قانونيــــة، غيــــر اعتبــــارا ي أ عــــن بعيــــدا   الشــــأن، هــــذا فــــي  اإلجــــرا ا  تلــــك القــــ  وا 
 الفعل. ورد االنتقام عل  ا  قائم ا  مجتمعي وقبوال   العام، للرأي ا  وامتصاص ا  استحسان

 
 
 
 

 القتل واقعة
 91) (،فقهةةةا سةةةليمان محمةةةد مةةةازن) المـــواطن مقتـــل ،74/9/7102 بتـــاري  الهيئـــة رصـــد 

 تبـــادل صــفقة فــي غــزة، قطــاع إلــ  إبعــادهم تــم الــذين المحــررين اشســر  مــن وهــو 32ا (،عامــ
 ،00/01/7100 بتــاري  ،اإلســرائيلي االحــتالل ودولــة حمــا  حركــة بــين تمــ  التــي اشســر 
 الشــرقي المــدخل فــي ملقــاة جثتــ  علــ  عثــر حيــث (،اشحــرار وفــا  )بصــفقة إعالميــا   المعروفــة
 علــ  الحيــاة فــارق حيــث الصــدر، فــي رصاصــا  بخمــ  ومصــاب بهــا، يقطــن التــي للعمــارة
 33.الفلسطينية الطبية للمصادر وفقا   الفور

 
 خــذ ات   00/0/7102،34 بتــاري  المتهمــين اكتشــاف عــن اإلعــالن وحتــ  ،التــاري  ذلــك ومنــذ
 إلـــ  الوصـــول ســـبيل فـــي االســـتثنائية اشمنيـــة اإلجـــرا ا  مـــن العديـــد عـــزة، فـــي الداخليـــة وزارة

 كــان والتــي وحريــاتهم، المــواطنين حقــوق طالــ  التــي اإلجــرا ا  مــن العديــد وفرضــ  ،الجنــاة
 السـيارا  وتفتـيش المـدن، بـين والخارجيـة الداخليـة الطرقا  عل  الحواجز عشرا  نشر أهمها
غـــالق ومتكـــرر، عشـــوائي بشـــكل  ومنعـــ  للقطـــاع، والبحريـــة البريـــة والمنافـــذ المعـــابر جميـــع وا 
 الحـــاال  مـــن الطارئـــة الفئـــا  بعـــ  باســـتثنا  غـــزة، لقطـــاع فئـــاتهم بجميـــع المـــواطنين مغـــادرة

 35.المرضية
 عداماإل حكم إصدار
 عشــر مــدار علــ  بالتحقيقــا  غــزة، قطــاع فــي العســكرية النيابــة باشــر  7/0/7102 بتــاري 
ـــام  ،الجريمـــة مســـر  وتمثيـــل ،والمعاينـــة والكشـــف الشـــهود وســـماع المتهمـــين اســـتجواب مـــن أي

                                                           
 رصد وتوثيق الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان . 32
 .74/8/7002تصريح صحفي صادر عن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة بتاريخ  33
ة من مؤتمر صحفي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، من أمام منزل الشهيد مازن فقها، اعلن فيه تمكن وزارة الداخلية في غز 34

 القبض على المتهمين بقتل فقها.
 ، المنشور على الرابط التالي:76/8/7002أنظر بيان صحفي صادر عن المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان بتاريخ  35
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 القضــــا  هيئــــ  إلــــ  القضــــية وأحالــــ  تحقيقاتهــــا، العســــكرية النيابــــة وأنهــــ  ،اشدلــــة ومطابقــــ 
 القضية. في المتهمين لمحاكمة 36ميدان محكم  تشكيل تم حيث ،العسكري

 
 القضــا  هيئــة رئــي  (سةةليمان ناصةةر) العميــد مــن عليهــا الهيئةةة حصــل  التــي لإلفــادة ووفقــا  

  لــإ اســتنادا   القضــية، تلــك فــي للنظــر 37ميــدان محكمــ  تشــكل  أنــ  غــزة، قطــاع فــي العســكري
 لســـنة (4) رقـــم العســـكري القضـــا  وقـــانون ،0828 عـــاملل الثـــوري المحاكمـــا  أصـــول قـــانون
 أثنـــا  تشـــكيلها إلـــ  اللجـــو  ويـــتم الـــنق ، أو لالســـتئناف هـــاأحكام تخضـــع ال التـــي 7111،38

 39.الحربية العمليا 
 

 المحاكمة وقائع
 يتســـنع  ولــم القضــية، تلــك فــي المتهمـــين محاكمــة جلســا   أولــ بــدأ  ،00/0/7102 بتــاري 
 ،70/0/7102 وبتــاري  . المحاكمــة تلــك فــي تمــ  التــي القضــائية الجلســا  عــدد معرفــة للهيئــة

 علـ عـدام باإلأحكـام  ثالثـة ،بغـزة العسكري القضا  لهيئة التابعة العسكرية الميدان محكم  أصدر 
 وهشــام ،شــنقا  عــدام اإل (العسةةكرية الخدمةةة مةةن مفصةةول عسةةكري) ةليلــ أبــو )أشــرف المتهمــين
 بعــدما بالرصـا (، رميـا  عــدام اإل (عسةكري) النشــار اهلل وعبـد ،شـنقا  عــدام اإل (مةدني) العـالول

 القتل. في والتدخل معادية، أجنبية جهة مع التخابر بتهم  إدانتهم  تم
 

 معرفــة دون بــالحكم النطــق جلســة حضــور مــن طاقمهــا منــع ،اإلطــار هــذا فــي ،الهيئــة وتســجل
 لذلك. الداعية اشسباب

 
 العســكرية، الميـدان محكمـة عقـدتها التـي المحاكمـة إلجـرا ا  السـابق االسـتعرا  خـالل ومـن

دانتهـــا صـــدار أجنبيـــة، جهـــا  لصـــال  والتخـــابر ،العمـــد القتـــل بجريمـــة للمتهمـــين وا   حكمهـــا وا 
 التالية: المالحظا  الهيئة تسجل القضية، تلك في بحقهمعدام باإل
 

                                                           
ية من المحكمة العليا والمركزية ، على أن " تشكل المحاكم العسكر7002لعام 4تنص المادة األولى من قانون القضاء العسكري رقم  36

 والخاصة والدائمة ومحكمه الميدان العسكرية".
 (.004، وفقاً للمادة )0424ًتعد محكمة الميدان من بين المحاكم الثورية التي نص قانون أصول المحاكمات الثوري لعام  37
(.من قانون القضاء 48، 08، 07، 00، 0واد )( من قانون أصول المحاكمات الثوري، والم084، 088، 087، 080انظر المواد ) 38

 م.7002( بسنة 4العسكري رقم )
 ( من قانون أصول المحاكمات الثوري )مرجع سابق(.080انظر المادة ) 39
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 كــان (،عــداماإلأحكــام ب تتعلــق عنــدما خاصــةوب) المحاكمــة إلجــرا ا  الزمنــي طــاراإل -
 )توجيــ  مــن االدعــا  إجــرا ا  بــين مــا المحاكمــة مــدة نإ حيــث وجيــزة، زمنيــة فتــرة فــي

ـــة ومطابقـــة ،والمعاينـــة ،والكشـــف ،االتهـــام جـــرا ا  الشـــهود(، وســـماع ،اشدل  الـــدفاع وا 
 احتـــرام عـــدم شـــبهة علـــ  يـــدلل مـــا وهـــو ،ا  واحـــد ا  أســـبوع تتجـــاوز لـــم قانونـــا ، المتطلبـــة
 للمتهمين. الدفاع وحق العادلة المحاكمة ضمانا 

 علــ  العســكرية، الميــدان محكمــة هــي القضــية، تلــك فــي للحكــم شــكل  التــي المحكمــة -
 لــن  مخالفــة يشــكل مــا وهـو ،المــدنيين فئــة مــن هــم المتهمـين مــن اثنــين نأ مــن الـرغم
 7119.40 للعام المعدل الفلسطيني اشساسي القانون من (7) فقرة (010) المادة

 اإلجـرا ا  قـانون عليهـا نـ  التـي اإلجرائيـة الشـروط السـابقعدام اإل حكم يستوف   لم -
عـــدام اإلأحكــام  اســتئناف بوجــوب المتعلقـــة 41(972) المــادة نــ  خاصــةبو  ،الجزائيــة
 ذلك. بطلب الخصوم يتقدم لم لو حت  القانون بن  المابد والسجن

 
 عداماإل حكم تنفيذ
 محكمـــة عـــن الصـــادرةعـــدام اإلأحكـــام  ،71/0/7102 بتـــاري  غـــزة، فـــي الداخليـــة وزارة نفـــذ 

 تــم وقــد الــذكر، ســالفي المــدانين بحــق بغــزة، العســكري القضــا  لهيئــة التابعــة العســكرية الميــدان
 التاليــة المالحظــا   "الجــوازا ". غــزة بمدينــة الفلســطيني الشــرطة مقــر فــيحكــام اش تلــك تنفيــذ

 السابقة:عدام اإلأحكام  بتنفيذ وتتعلق الهيئة، رصدتها
 

 وهـو فقـط، واحـد أسـبوع ،ا  وجيـز  كـان وتنفيـذ ،عـدام اإل حكـم صـدور بين الزمني اإلطار -
 تنفيــــذفــــي  واإلســــراع ،الشــــعبي للضــــغط االســــتجابة علــــ  المبنيــــة الســــرعة علــــ  يــــدلل مــــا
 تعديلها. أو تصويبها إمكانية وعدم العقوبة خطورة من الرغم عل  ،حكاماش

 خاصـةبو  ،عـداماإل عقوبـة لتنفيـذ المتطلبـة والموضوعية اإلجرائية الشروط استيفا  عدم -
 لســـنة (9) رقـــم الجزائيـــة اإلجـــرا ا  قـــانون مـــن (411) المـــادة أحكـــام عليـــ  تـــن  مـــا

 رئــي  إلــ  العقوبــة بإيقــاع الــدعو  أوراق العــدل وزيــر إحالــة بوجــوب المتمثلــة ،7110

                                                           
( على أن "تنشأ المحاكم العسكرية بقوانين خاصة، وليس لهذه المحاكم أي اختصاص أو والية خارج نطاق الشأن 000/7تنص المادة ) 40

 العسكري".
( من قانون اإلجراءات الجزائية على أن "تستأنف بحكم القانون األحكام الصادرة بعقوبة اإلعدام، والصادرة بعقوبة 872تنص المادة ) 41

 السجن المؤبد، ولو لم يتقدم الخصوم بطلب ذلك".
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 المختصــة الوحيــدة الجهــة بوصــفة والبــا ، النهــائيعــدام اإل حكــم صــدور بعــد ،الدولــة
 بذلك. قانونا  

ـــذ خـــالف - ـــة تـــن  مـــا الســـابقة،عـــدام اإلأحكـــام  تنفي ـــانون مـــن 42(018) المـــادة علي  الق
 بعـــدم الجزائيـــة، اإلجـــرا ا  قـــانون مـــن (418) والمـــادة المعـــدل، الفلســـطيني اشساســـي

 تلـــك علـــ  الفلســـطينية الوطنيـــة الســـلطة رئـــي  مصـــادقة بعـــد إالعـــدام اإلأحكـــام  تنفيـــذ
 .حكاماش

 قـــــانون مـــــن (401) المـــــادة عليـــــة تـــــن  مـــــا الســـــابقة،عـــــدام اإلأحكـــــام  تنفيـــــذ خـــــالف -
 والتأهيـــل،صـــال  اإل مراكـــز قـــانون مـــن (08/0) المـــادة ونـــ  الجزائيـــة، اإلجـــرا ا 

 فــي يتحقــق لــم مــا وهــو والتأهيــل،صــال  اإل مراكــز داخــلعــدام اإلأحكــام  تنفيــذ بوجــوب
 الحالة. تلك

 اإلجـــرا ا  قــانون مـــن (08) المــادة التحقيقـــا  مــادة بنشـــر الداخليــة وزارة قيـــام خــالف -
 جريمـة ذلـك وتعتبـر التحقيقـا ، عنها ُتسفر التي اشسرار إفشا  تحظر والتي الجزائية،
 القانون. عليها ُيعاقب

 
 حكاماأل وتنقيذ المتهمين لمحاكمة الهيئة متابعة
صــدار أعــال ، المــذكورة القتــل جريمــة فــي المتهمــين محاكمــة الهيئــة تابعــ  حكــام اش وتنقيــذ وا 

 بهـــا المنـــاط دورهـــا مـــن والمســـتمدة لـــديها، المتبعـــة واإلجـــرا ا  لآلليـــا  وفقـــا   بحقهـــم، الصـــادرة
 التالي: في متابعاتها وتمثل  الفلسطيني، اشساسي القانون بموجب

 
 الداخليـــة، وزارة وكيـــل نعـــيم أبـــو توفيـــق اللـــوا  الهيئـــة خاطبـــ  ،79/0/7102 بتـــاري  -

ـــ  ـــارة بتمكينهـــا وطالبت ـــ  لالطـــالع المتهمـــين بزي ـــم احتجـــازهم، ظـــروف عل ـــتم ول ـــرد ي  ال
 عليها.

 السياســي المكتــب رئــي  هنيــة إســماعيل الســيد الهيئــة خاطبــ  ،74/0/7102 بتــاري  -
عــادة ،المتهمــين بحــقعــدام اإلأحكــام  تنفيــذ بعــدم وطالبتــ  حمــا ، لحركــة  محاكمــة وا 

 وبينـــ  العادلـــة، المحاكمـــة وضـــمانا  المخـــت ، القضـــا  أمـــام المـــذكورين، المتهمـــين
 خاصـةوب العسـكرية، الميـدان محكمـة أمـام محـاكمتهم، عـن الناتجة القانونية المخالفا 

 أثنـــا  تمـــ  التـــي اإلجـــرا ا  أن علـــ  وأكـــد  المـــدنيين، مـــن المتهمـــين مـــن اثنـــين أن
                                                           

 فلسطينية"."ال ُينفذ حكم اإلعدام الصادر من أي محكمة إال بعد التصديق عليه من رئيس السلطة الوطنية ال 42
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 التقاضـي فـي والحـق الـدفاع حـق وينقصـها العادلـة المحاكمة معايير تخالف محاكمتهم
 حالـة عـن نـاتج ،حكـاماش هـذ  تنفيـذ يكـون قـد نـ إلـ  أ وأشار  الطبيعي، القاضي أمام

 مطالبتهــا إلــ  إضــافة فقهــا، مــازن المــواطن قتــل عمليــة عــن المتولــدة الشــعبي الضــغط
 احتجازهم. ظروف عل  لالطالع المتهمين زيارة من الهيئة بتمكين

 
 تلـــك فـــي للهيئةةةة المتكـــررة والمطالبـــا  للمخاطبـــا  االســـتجابة يـــتم لـــم أنـــ  إلـــ  بالـــذكر جـــدير

 بحقهــم،عــدام اإل أحكــام تنفيــذ وقــف أو المتهمــين، زيــارة مــن تمكينهــا حيــث مــن ســوا  القضــية،
عادة  الطبيعي. قاضيهم أمام محاكمتهم وا 

 
 وتنفيــذها العقوبــة إصــدار إجــرا ا  نأ الدراســة، محــل للحالــة الســابق االســتعرا  مــن يتضــ 

ـــة فـــي ـــة المعـــايير خالفـــ  قـــد ،الســـابقة الحال ـــة الوطني ـــذ بإصـــدار الخاصـــة والدولي أحكـــام  وتنفي
 القانونيـة والضـمانا  بالضـوابط بـااللتزام غـزة قطـاع فـي الواجـب أصـحاب تقيـد وعـدم ،عداماإل

 الواجــب أصــحاب علــ  الضــغط فــي اإلعــالم ووســائل العــام الــرأي تــأثير مــد  وتبــين المكفولــة،
 المعــــايير مــــع وانســــجامها توافقهــــا مــــد  إلــــ  النظــــر دون اإلجــــرا ا  خــــاذات  ب ،بســــرعة ،للقيــــام

 القانونية.
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 رابعاا. الستنتاجات
 إصـــدار عـــن الناتجـــة االنتهاكـــا  وشنمـــاط القـــانوني، للتنظـــيم الســـابق االســـتعرا  خـــالل مـــن

 اآلتية: االستنتاجا  إل  التقرير يخُل  غزة، قطاع فيعدام اإلأحكام  وتنفيذ
 

 السياســـية التطـــورا  تواكـــب ولـــم قديمـــة الســـارية، العقابيـــة التشـــريعا  منظومـــة تعتبـــر -
 مــدار علــ  بنيانهــا، وطالــ  الفلســطيني المجتمــع شــهدها التــي والقانونيــة واالجتماعيــة

 عاما . ثمانين ل ع يزيد ما تبل  طويلة زمنية حقبة
 تبنـــي علـــ  القائمـــة العصـــرية التشـــريعا  بركـــب الـــوطني، القـــانوني طـــاراإل يلحـــق لـــم -

 .عداماإل عقوبة استخدام اشول المقام في تحظر التي ،يةصالحاإل الجنائية الفلسفة
 تعاقبـ  التـي السـلطا  ومصـال  أهداف السارية، العقابية التشريعا  منظومة عالج  -

 سلطاتها. تثبي  إل  الرامية برامجها خاللها من وحقق  غزة، قطاع إدارة عل 
 غيــر الجرميــة اشفعــال مــن العديــد علــ  الســارية العقابيــة التشــريعا  منظومــة تتضــمن -

 معـــايير مــع يتعــار  الـــذي اشمــر الفضــفا ، والتفســـير للتأويــل والقابلــة المنضــبطة،
 العقابية. التشريعا  صياغة

 القـانوني التنظـيم أقرهـا التـي التشـريعية اآلليـة تخالف السارية، العقابية التشريعا  كافة -
 التفاقيـا  انضـمامها بموجـب فلسـطين دولـة التزاما  مع تنسجم ال نهاأ كما  الوطني.
 .اإلنسان حقوق

 قـانون بسـن الخاصـة التشـريعية، المحـاوال  اكتمـال عدم في الفلسطيني االنقسام أسهم -
 والدولي. الوطني بالقانون المكفولة والحريا  الحقوق مع ينسجم عصري عقوبا 

 لقواعـد انتهاكـا  علـ  انطو  المذكورة، الفترة خالل الهيئة وثقتها التيعدام اإل حاال  جميع -
 العادلة. المحاكمة وضمانا  التقاضي في بالحق   المتعلقة االختصا 

حالـة عـر  استمرار -  المـادة نـ  يخـالف مـا وهـو العسـكري، القضـا  علـ  المـدنيين وا 
 .7119 للعام المعدل الفلسطيني اشساسي القانون من (010/7)

 القانونيـة المعـايير مخالفـة علـ  غـزة، قطـاع في تنفيذها تم التي حكاماش جميع انطو  -
 والموضــوعية اإلجرائيـة لشـروطا هائاســتيفا وعـدم ،عـداماإل أحكــام لتنفيـذ قانونـا   المتطلبـة
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 حقـــا   باعتبـــار  الـــرئي  مصـــادقة عـــدم حيـــث مـــن ســـوا  ،عـــداماإلأحكـــام  بتنفيـــذ الخاصـــة
 يتوجــب الــذي ،عــداماإل تنفيــذ مكــان حيــث مــن أو الفلســطينية، الســلطة لــرئي  حصــريا  

 مـن حالـة أي فـي يتحقـق لـم مـا وهـو حصـرا ، والتأهيل صال اإل مراكز داخل يكون نأ
 تنفيذها. تم التي حكاماش

 اسـتخدامها وتـم ،اإلعـالم ووسـائل العـام يأالر  بضغط ،عداماإل أحكام بع  تنفيذ تأثر -
 وتنفيذها. العقوبة إصدار لتعجيل كمبررا 

 لــم حيــث ،عــداماإلأحكــام  إلصــدار قانونــا   المتطلبــة الموضــوعية الشــروط اســتيفا  عــدم -
 اشمــــر حجيــــة علـــ عــــدام اإلأحكــــام  مـــن العديــــد فــــي العســـكرية المحــــاكمأحكــــام  تُحـــز

 بــإجرا ا  والمتعلقــة قانونــا   المتطلبــة اإلجــرا ا  منهــا العديــد تســتوف   ولــم بــ ، المقضــي
 النظامي. القضا  أمام بها المعمول التقاضي

 اتفاقيــا  مــن عليــ  عـ وق   بمــا فلســطين دولـة اللتــزام تنكــرا   ،عـداماإلأحكــام  تنفيــذ يشـكل -
 العدالــة ومبــاد  العادلــة، المحاكمــة وضــمانا  الحيــاة، فــي الحــق مقــدمتها وفــي دوليــة،

 الجنائية.
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 خامساا. التوصيات
 ،عـــداماإل لعقوبـــة المـــنظم القـــانوني لإلطـــار الســـابق، االســـتعرا  خـــالل مـــن ،الهيئـــة توصـــي
 أخــذ بضــرورة غــزة، قطــاع فــي عــداماإل أحكــام وتنفيــذ إصــدار عــن الناتجــة االنتهاكــا  وأنمــاط

 التقاضـــي فـــي الحـــق وحمايــة الحيـــاة، فـــي الحـــق لحمايــة التاليـــة بالتوصـــيا  الواجـــب أصــحاب
 والدولي: الوطني القانون بموجب المكفولة العادلة المحاكمة وضمانا 

 
 القضائيَّة: السُّلطة في الواجب ألصحاب خاصة توصيات .أولا 

ــــرام مراعــــاة ضــــرورة - ــــة والقواعــــد القانونيــــة للضــــمانا  القضــــائية الســــلطة واحت  اإلجرائي
 .عداماإلأحكام  بإصدار المتعلقة

 الخـا  العقوبـا  قـانون بـين التطبيـق في واالزدوا  الخلط ومنع بوقف قيامها ضرورة -
 بالمدنيين. الخا  العقوبا  وقانون بالعسكريين،

 القضــــا  قبــــل مــــنعــــدام باإلأحكــــام  بحقهــــم صــــدر  ممــــن المــــدنيين محاكمــــة إعــــادة -
جرا اتهـا تشـكيلها فـي ُيراعـ  الطبيعـي، قاضـيهم أمـام العسكري،  المحاكمـة ضـمانا  وا 
 العادلة.

 فلســـطين دولـــة التزامـــا  مـــع انســـجاما   ،عـــداماإلأحكـــام  إصـــدار عـــن التوقـــف ضـــرورة -
 اإلنسان. لحقوق الدولية والمواثيق لالتفاقيا  انضمامها عل  المترتبة

 
 :التشريعية السلطة في الواجب ألصحاب خاصة توصيات .ثانياا
 العقليــة، والمــاثرا  المخــدرا  وقــانون الثــوري، العقوبــا  بقــانون العمــل وقــف ضــرورة -

 ولمعـــايير الـــوطني القـــانوني التنظـــيم بموجـــب المقـــرة التشـــريعية لآلليـــة مراعاتهمـــا لعـــدم
 .اإلنسان حقوق

 علـــــ  القائمـــــة الجنائيـــــة السياســـــة يراعـــــي عصـــــري عقوبـــــا  قـــــانون إصـــــدار ضـــــرورة -
 عقوبـــة منــع فــي خاصــةوب فلســطين، دولـــة التزامــا  مــع وينســجم والتأهيــل، صــال اإل
 عــدم ينبغــي القــانون، ذلــك إصــدار ولحــين . للحريــة ســالبة بعقوبــة واســتبدالها عــداماإل

 الصادرة. عداماإل أحكام تنفيذ
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 شــاملة مراجعــة بــإجرا  ،اشصــول حســب انعقــاد  بعــد التشــريعي، المجلــ  قيــام ضــرورة -
 مــن إللغائهــا تمهيــدا   الســارية، عــداماإل بعقوبــا  الخاصــة الوطنيــة والتشــريعا  للقــوانين
 الفلسطيني. القانوني النظام

 
 :توصيات خاصة ألصحاب الواجب في السُّلطة التَّنفيذيَّة .ثالثاا

 وعــدم ،عــداماإل عقوبــة بتنفيــذ الخاصــة القانونيــة والضــمانا  بــاإلجرا ا  التقيــد ضـرورة -
 يتعلـــــق فيمــــا خاصـــــةبو  ذريعــــة، أو مبــــرر أي تحـــــ  لــــذلك المنظمـــــة القواعــــد مخالفــــة
 بالتنفيذ. المتعلقة اإلجرائية والشروط والضوابط الرئي ، بمصادقة

 لالتفاقيـا  انضـمامها بموجـب فلسـطين، دولـة علـ  المترتبـة االلتزامـا  احتـرام ضرورة -
 اإلنسان. لحقوق الدولية والمواثيق
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 التقرير:مرفق بملحق 
 

 ضمانات تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة اإلعدام
  اعتمدها المجلس القتصادي والجتماعي

0322أيار/مايو  42المؤرخ في  0322/21بقراره   
 

في البلدان التي لم تل  عقوبة اإلعدام، ال يجوز أن تفر  عقوبة اإلعدام إال في أخطر  .0
الجرائم عل  أن يكون مفهوما أن نطاقها ينبغي أال يتعد  الجرائم المتعمدة التي تسفر نتائج 

 .مميتة أو غير ذلك من النتائج البالغة الخطورة

يجوز أن تفر  عقوبة اإلعدام إال في حالة جريمة ين  القانون، وق  ارتكابها، عل   ال .7
عقوبة المو  فيها، عل  أن يكون مفهوما أن  إذا أصب  حكم القانون يقض  بعد ارتكاب 

 .الجريمة بفر  عقوبة أخف، استفاد المجرم من ذلك

شرة وق  ارتكاب الجريمة وال ال يحكم بالمو  عل  اششخا  الذين لم يبلغوا سن الثامنة ع .9
ينفذ حكم اإلعدام بالحوامل أو باشمها  الحديثا  الوالدة وال باششخا  الذين أصبحوا 

 .فاقدين لقواهم العقلية

ال يجوز فر  عقوبة اإلعدام إال حينما يكون ذنب الشخ  المتهم قائما عل  دليل واض   .4
 .ومقنع ال يدع مجاال شي تفسير بديل للوقائع

جوز تنفيذ عقوبة اإلعدام إال بموجب حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة بعد ال ي .0
إجرا ا  قانونية توفر كل الضمانا  الممكنة لتأمين محاكمة عادلة، مماثلة عل  اشقل 

من العهد الدولي الخا  بالحقوق المدنية والسياسية، بما  04للضمانا  الواردة في المادة 
ارتكاب  جريمة يمكن أن تكون عقوبتها اإلعدام أو متهم في ذلك حق أي شخ  مشتب  في 

 .بارتكابها في الحصول عل  مساعدة قانونية كافية في كل مراحل المحاكمة

لكل من يحكم علي  باإلعدام الحق في االستئناف لد  محكمة أعل ، وينبغي اتخاذ  .1
 .الخطوا  الكفيلة بجعل هذا االستئناف إجباريا
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من يحكم علي  باإلعدام الحق في التما  العفو، أو تخفيف الحكم، ويجوز من  العفو  لكل .2
 .أو تخفيف الحكم في جميع حاال  عقوبة اإلعدام

ال تنفذ عقوبة اإلعدام إل  أن يتم الفصل في إجرا ا  االستئناف أو أية إجرا ا  تتصل  .1
 .بالعفو أو تخفيف الحكم

 .ث ال تسفر إال عن الحد اشدن  الممكن من المعاناةحين تحدث عقوبة اإلعدام، تنفذ بحي .8
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 .3101، التوازن بين حقوق الملكية الفكرية والحق في الصحةمعن شحدة ادعيس،  .74
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 .3102، ي العاقة في العمل الالئق في فلسطينمراجعة حقوقية لحق الشخاص ذو اسالم التميمي،  .83
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 سلسلةةة تقاريةةر خاصةةةة
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 .3113، األخطاء الطبية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية .14
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 .3113، لجان إدارة واإلشراف على النتخابات العامة .17
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دارتها بين القانون والممارسة .19  .3112، التصرف بأراضي الدولة وا 

 .3112، حول تباين أسعار المياه في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية .43

 .3112، حول توزيع المساعدات على المتضررين جراء العتداءات اإلسرائيلية )حالة محافظتي جنين ورفح( .41

 .3112، اإلدارة، التمويل، والسياسات البرنامجية -تلفزيون فلسطين وقناة فلسطين الفضائية،  .44

43. Creeping Annexation – The Israeli Separation Wall and its Impact on the West Bank, June 2003 

 .3112، حول إشغال المناصب العليا في السلطة الوطنية الفلسطينية .44

 .3112، الموظفين في الهيئات المحلية )األسس، اإلجراءات، جهات الختصاص(حول تعيين  .45

 .3112، قطاع غزة، إشكاليات وحلول –حول ضريبة األمالك في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية  .46
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 .3111، حول أزمة مياه الشرب في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية .49
، باللغتين )العربية 3111، حول الختفاء القسري في أعقاب العتقال أو الختطاف في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية .33

 والنجليزية(.

 .3111، الكهرباء في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية حول تباين أسعار .31

 .3111، حول إساءة معاملة الموقوفين في نظارات المباحث الجنائية في محافظات شمال الضفة الغربية .34
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 .3111، حول دور الجهات األمنية في مجال الوظيفة العامة .33

 .3111، حول تحويالت العالج إلى خارج المؤسسات الطبية الحكومية .34

 ، باللغتين )العربية والنجليزية(.3111، 32/03/3111حول انتخابات الهيئات المحلية بالضفة الغربية بتاري   .35

 .3111، 9/0/3111حول عملية انتخابات رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية والتي جرت بتاري   .36

 .3111، حول جاهزية مراكز اإلصالح والتأهيل الفلسطينية .37

، 1/1/3111العليا لالنتخابات المحلية المرحلة الثانية من انتخابات الهيئات المحلية الفلسطينية بتاري  حةةةول أداء اللجنة  .38
3111. 

 .3111، قطةةاع الزراعةةةة الفلسطينةةي خالل انتفاضة األقصى )األضرار، والمساعدات ومعايير تقديمها( .39

 .3111، حافظة بيت لحم(البيئة في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية )حالة دراسية: م .43
 .3111 ،39/9/3111إدارة انتخاب الهيئات المحلية في المرحلة الثالثة بتاري   .41
)النتخابات الرئاسية، النتخابات المحلية، انتخابات مجلس نقابة  3111تقرير حول النتخابات الفلسطينية في العام  .44

 .3111، المحامين(
 .3111، القانون في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينيةحول حالة النفالت األمني وضعف سيادة  .43
 .3111، 31/0/3111حول عملية النتخابات التشريعية الثانية التي جرت في تاري   .44

، بعد مرور عام على اإلخالء اإلسرائيلي لقطاع غزة، اآلثار القانونية لإلخالء، إدارة األراضي المخالة، المناطق المهمشة .45
3111. 

معن دعيس، غاندي ربعي، نجاح صبح، إسالم التميمي، وليد الشي ، صالح عبدالعاطي، ياسر عالونة، حسن حالسة، خلود  .46
 .3111، الحق في الحماية -حقوق الطفلنجم، 

 .3111، حقوق المعوقين في المجتمع الفلسطينيبهاء السعدي،  .47

اإلسرائيلي لسجن أريحا المركزي واختطاف المعتقلين  المسؤولية القانونية عن اقتحام سلطات الحتاللياسر عالونة،  .48
 .3111، 01/2/3111السياسيين بتاري  

أثر إضراب الموظفين العموميين على القطاعات  معين البرغوثي، نجاح صبح، إسالم التميمي، مأمون عتيلي، عالء نزال، .49
 .3111، الحيوية في فلسطين

، وأثرها على أداء السلطة الوطنية 3111إلنسان الفلسطيني خالل عام النتهاكات اإلسرائيلية لحقوق اعائشة أحمد،  .53
 .3111، الفلسطينية

، م3111هة/  0131أداء هيئة الحج والعمرة في موسم الحج للعام معن دعيس، أحمد الغول، مأمون عتيلي، إسالم التميمي،  .51
3111. 

القتتال التي اندلعت في قطاع غزة منذ تاري  انتهاكات حقوق اإلنسان في مناطق السلطة الوطنية على ضوء عمليات  .54
1/1/3111 ،3111. 

 .3111، قطاع غزة بعد القتتال: الحريات والحقوق في غياب سلطة القانون .53

، باللغتين )العربية 3111، 01/1/3111العتقالت في الضفة الغربية في أعقاب اإلعالن عن حالة الطوارئ بتاري   .54
 واإلنجليزية(.

 .3111، (02/1/3111 – 01/1الجمعيات الخيرية خالل حالة الطوارئ )العتداء على  .55

 .3111، هة في قطاع غزة 0131حول بدء موسم الحج للعام  .56

 .3111، 3111األوضاع الصحية في قطاع غزة في شهر آب  .57

 .3111، العتقالت خارج نطاق القانون في قطاع غزة .58

 .3111، 21/00/3111 – 01/1لفلسطينية خالل الفترة من حول الحريات اإلعالمية في مناطق السلطة الوطنية ا .59

الحق في العمل وتولي الوظيفة العامة )قضية إنهاء عقود التشغيل المؤقت(، )قضية وقف عقود توظيف وتعيينات في الوظيفة  .63
 .3111، العمومية(

 .3111، م3111هة/0131حول أداء هيئة الحج والعمرة في موسم الحج لعام يوسف وراسنة،  .61

على قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية في حماية حقوق  3111حول أثر النتهاكات اإلسرائيلية في العام عائشة احمد،  .64
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 .3111، اإلنسان

، حول واقع الحق في الصحة في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينيةمعن دعيس، أحمد الغول، عائشة أحمد، وليد الشي ،  .63
3111. 

 .3111، المدنيين لد  األجهزة األمنية الفلسطينية بقرار من هيئة القضاء العسكريحول احتجاز غاندي ربعي،  .64

، 3111حول واقع الحريات اإلعالمية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية خالل عام صالح موسى، ياسر عالونة،  .65
3111. 

، 3111الفلسطينية خالل العام  حول واقع الجمعيات الخيرية في مناطق السلطة الوطنيةصالح موسى، ياسر عالونة،  .66
3111. 

على قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية على حماية حقوق اإلنسان،  2008النتهاكات اإلسرائيلية في عام  عائشة أحمد، أثر .67
3119. 

، جرائم حرب وعقوبات جماعية غير مسبوقة في ظل صمت عربي ودولي فاضح -العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة   .68
3119. 

حول واقع الجمعيات الخيرية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية خالل العام الح موسى، آية عمران، وديانا بشير، ص .69
3119 ،3119. 

عادة اإلعمار في قطاع غزةحازم هنية،  .73  .3101، الحق في السكن وا 

 .3119، يةحول واقع المستشفيات الحكومية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينياسر غازي عالونة،  .71

 .3119، دور مفتشي العمل في حماية الحقوق العماليةخديجة حسين،  .74

 .3101، إعدام خارج نطاق القانونياسر غازي عالونة،  .73

 .3101 ،أثر النتهاكات اإلسرائيلية على قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية على حماية حقوق اإلنسانعائشة احمد،  .74

 .3100، فلسطينيون بال عدالةغاندي ربعي،  .75

 .3103، الحق في التجمع السلمي في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينيةياسر غازي عالونة،  .76

 .3100، ضمانات النساء في خالفهن مع القانون في فلسطين غاندي ربعي، .77

 .3103، حقوق ضائعة -وفيات األنفاقحازم هنية،  .78

 .3102، 3103النتخابات المحلية في العام معن شحدة دعيس،  .79
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 سلسلة تقارير تقصةةي الحقائةق

 .3111، 02/1/3111نتائج تقصي حقائق حادث مقتل الشاب حسام أبو عطية في مدينة رام اهلل بتاري   .1

 .3111بعد إجراء عملية تنظيفات لها في أحد المستشفيات،  30/9/3111التحقيق في وفاة المواطنة منال صيدم بتاري   .4
 .3111، 1/3/3111تقصي حقائق حول حادثة انفجار محطة النبالي للوقود بتاري   .3

 .3111تقصي حقائق حول حادثة اختطاف ومقتل المواطن عزت رشيد حسن،  .4

 .3111، 31/1/3111تقصي حقائق حول أحداث جامعة النجاح الوطنية بتاري   .5

، 33/3/3111ر تحقيق المخابرات العامة/ رام اهلل بتاري  تقصي حقائق حول وفاة المواطن مجد عبد العزيز البرغوثي في مق .6
3111. 

 .3111، 01/0/3111تقصي حقائق حول وفاة المواطن عز مصطفى الشافعي بتاري   .7

 .3119، 1/1/3119و 21/1/3119تقصي حقائق حول األحداث التي وقعت في قلقيلية بتاري   .8

برك سليمان بمدينة بيت لحم خالل شهر نيسان من العام تقصي حقائق حول حادثة غرق الطفلين دراغمة ومكاوي في  .9
3119 ،3119. 

 .3101تقصي حقائق حول وفاة المواطن نهاد الدباكة أثناء احتجازه لد  جهاز األمن الداخلي،  .13

 .3102تقصي حقائق حول وفاة المواطن أسامة منصور في مقر الستخبارات العسكرية،  .11

 

 سلسلة أدلة تدريبية

 .3101، دليل الجراءات الجزائيةغاندي الربعي،  .0

 .3101، دليل العدالة الجنائية لألحداث وفق القواعد الدولية والقوانين الوطنيةغاندي الربعي،  .3

 .3100، دليل المدرب لدورات تدريبية متخصصة في مناهضة عقوبة اإلعدامصالح عبد العاطي وليلى مرعي،  .2

 .3103، المحاكمة العادلة وفق القواعد الدولية والقوانين الوطنية في فلسطيندليل رصد ضمانات غاندي ربعي،  .1

 
 سلسلة أوراق سياسات عامة

 .3101، 3101( بشأن الضمان الجتماعي للعام 1ورقة سياسات حول القرار بقانون رقم )خديجة حسين،  .1
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 عناوين مكاتب الهيئة املستقلة لحقوق إلانسان

فلسطين-املظالم" "ديوان   

 

 
 

 

ياملقر الرئيس   

يميا مقابل مركز الثالس -خلف املجلس التشريعي - رام هللا

 "أبو قراط".

+870 8 8860892/ 8826892هاتف:   

8869+ ص.ب. 870 8 8827822فاكس:   

 ichr@ichr.psالبريد الالكتروني: 

 www.ichr.psالصفحة الالكترونية: 

 

 مكتب الجنوب

عمارة  -بجانب دائرة السير -رأس الجورة - الخليل

.2ط -حريزات   

+870 8 8889992هاتف:   

+870 8 8822280فاكس:   

 

فوق البنك العربي - 8ط -عمارة نزال  - بيت لحم  

+870 8 8790998هاتف:   

+870 8 8796229فاكس:   

  

 مكتب الوسط

مارة ع –مقابل السفارة ألاملانية  –رام هللا التحتا  -رام هللا 

.2ط –راحة   

+870 8 8828222هاتف:   

+870 8 8828228فاكس:   

 

 مكتب غزة والشمال

خلف بنك القدس -مقابل املجلس التشريعي  - الرمال  

+870 2 8289922هاتف:   

+870 2 8299028فاكس:   

  

 مكتب الشمال

.2ط –عمارة اللحام  -سفيان  شارع - نابلس  

+870 8 8229662هاتف:   

+870 8 8266902فاكس:   

 

.2ط -عمارة دعباس  -قرب مستشفى ثابت ثابت  - طولكرم  

+870 8 8627929تلفاكس:   

 

 مكتب الوسط وجنوب غزة

- 2عمارة شبير ط-شارع جمال عبد الناصر - خانيونس

ً
 
 بجوار شركة جوال سابقا

+870 2 8060992هاتف:   

+870 2 8068202فاكس:   
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