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يلخص هذا التقرير وثيقة أصدرهتا منظمة العفو الدولية يف أبريل/نيسان  2008بعنوان ،تطورات عقوبة اإلعدام على النطاق العاملي
يف ( 2007رقم الوثيقة.)ACT 50/002/2008 :
ففي  ،2007واصل العامل اقرتابه من اإللغاء العاملي الشامل للعقوبة القصوىَّ .
وشكل تبين اجلمعية العامة لألمم املتحدة قرارها يف
دورهتا الثانية والستني إبعالن حظر على تنفيذ أحكام اإلعدام يف  18ديسمرب/كانون األول  2007منعطفاً اترخيياً على هذا
صوتت  54دولة ضده،
الذرب .حيث صوتت  104من الدول األعضاء يف األمم املتحدة إىل جانب هذا القرار الرائد .بينما َّ
وامتنعت  29غريها عن التصويت .ولقي القرار الدعم من جانب  87حكومة من مجيع أقاليم العامل ،كما ساندته منظمات غري
حكومية من قبيل "االئتالف العاملي ملناهضة عقوبة اإلعدام" ،و"جمتمع سانت إيغيديو" ،و"إرفعوا أيديكم عن قايني" ،ومنظمة
العفو الدولية.
وقد ألغى ما يربو على ثلثي دول العامل حىت اآلن عقوبة اإلعدام يف القانون أو يف املمارسة .فبحلول هناية العام  ،2007كانت
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دولة قد ألغت عقوبة اإلعدام ابلنسبة جلميع اجلرائم .وأثناء العام ،ألغت ثال دول (ألبانيا وجزر كوك ورواندا) عقوبة اإلعدام
ابلنسبة جلميع اجلرائم ،ودولة واحدة (قرغيزستان) ابلنسبة للجرائم العادية .كما انضمت والية واحدة يف الوالايت املتحدة

األمريكية (نيو جريسي) إىل القافلة العاملية إللغاء العقوبة القصوى .وكانت نيو جريسي أوىل والايت الوالايت املتحدة اليت تلغي
عقوبة اإلعدام حبكم القانون منذ إعادة فرض العقوبة يف الوالايت املتحدة يف .1972
ويف  ،2007كان ما ال يقل عن  33دولة مبثابة من ألغى عقوبة اإلعدام يف املمارسة :حيث مل تقم بتنفيذ أي حكم ابإلعدام طيلة
السنوات العشر األخرية أو ما يزيد ،ويعتقد إما أهنا قد أرست تقليداً يف أن ال تنفذ أحكام اإلعدام ،أو أعلنت التزاماً دولياً بعدم
لتضمها يف
تنفيذ مثل هذه األحكام .وأعادت منظمة العفو الدولية تصنيف أربع من الدول اليت ما زالت تطبق عقوبة اإلعدام َّ

 2007إىل قائمة الدول اليت ألغت العقوبة يف املمارسة (إريرتاي والغابون والوس وكوراي اجلنوبية) .وقد غدت عقوبة اإلعدام ملغاة
يف القانون أو يف املمارسة اآلن يف  135دولة مع إلغاء أوزبكستان عقوبة اإلعدام يف يناير/كانون الثاين .2008

وأبقت  63دولة ومنطقة أخرى على تطبيق عقوبة اإلعدام ،غري أن عدد الدول اليت نفذت أحكاماً ابإلعدام يف  2007مل يزد على
 24دولة ،بينما أصدرت  51دولة أحكاماً جديدة ابإلعدام خالل العام.

وخالل  ،2007أُعدم ما ال يقل عن  1,252شخصاً ،بينما ُحكم على  3,347غريهم ابملوت يف  51دولة .وتعترب هذه أرقام احلد
األدىن ،حيث تظل األرقام احلقيقية أعلى منها بصورة مؤكدة.
وملزيد من املعلومات ،يرجى زايرة الصفحات اخلاصة بعقوبة اإلعدام على املوقع اإللكرتوين:
.http://www.amnesty.org/en/death-penalty
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تطورات عقوبة اإلعدام على النطاق
العالمي في 2007
 .1إلغاء العقوبة
واصل العامل يف  2007االقرتاب من اإللغاء العاملي الشامل للعقوبة القصوىَّ .
وشكل تبين اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف دورهتا ق
الثانية والستني قرارها إبعالن حظر على تنفيذ أحكام اإلعدام يف  18ديسمرب/كانون األول  2007منعطفاً اترخيياً على هذا
صوتت  54دولة ضده،
الذرب .حيث صوتت  104من الدول األعضاء يف األمم املتحدة إىل جانب هذا القرار الرائد .بينما َّ
وامتنعت  29غريها عن التصويت .وتلقى القرار الدعم من جانب  87حكومة من مجيع أقاليم العامل ،كما ساندته منظمات غري
حكومية من قبيل "االئتالف العاملي ملناهضة عقوبة اإلعدام" ،و"جمتمع سانت إيغيديو" ،و"إرفعوا أيديكم عن قايني" ،ومنظمة
العفو الدولية( .ملزيد من املعلومات ،أنظر الصفحة .)15
وقد ألغى ما يربو على ثلثي دول العامل حىت اآلن عقوبة اإلعدام يف القانون أو يف املمارسة .فبحلول هناية العام  ،2007كانت
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دولة قد ألغت عقوبة اإلعدام ابلنسبة جلميع اجلرائم .وأثناء العام ،ألغت ثال دول (ألبانيا وجزر كوك ورواندا) عقوبة اإلعدام
ابلنسبة جلميع اجلرائم ،ودولة واحدة (قرغيزستان) ابلنسبة للجرائم العادية .كما انضمت والية واحدة يف الوالايت املتحدة

األمريكية (نيو جريسي) إىل القافلة العاملية إللغاء العقوبة القصوى .وكانت نيو جريسي أوىل والايت الوالايت املتحدة اليت تلغي
عقوبة اإلعدام حبكم القانون منذ إعادة فرض العقوبة يف الوالايت املتحدة يف .1972
ويف  ،2007كان ما ال يقل عن  33دولة مبثابة من ألغى عقوبة اإلعدام يف املمارسة :حيث مل تقم بتنفيذ أي حكم ابإلعدام طيلة
السنوات العشر األخرية أو ما يزيد ،ويعتقد إما أهنا قد أرست تقليداً يف أن ال تنفذ أحكام اإلعدام ،أو أعلنت التزاماً دولياً بعدم
لتضمها يف
تنفيذ مثل هذه األحكام .وأعادت منظمة العفو الدولية تصنيف أربع من الدول اليت ما زالت تطبق عقوبة اإلعدام َّ

 2007إىل قائمة الدول اليت ألغت العقوبة يف املمارسة (إريرتاي والغابون والوس وكوراي اجلنوبية) .وقد غدت عقوبة اإلعدام ملغاة
يف القانون أو يف املمارسة اآلن يف  135دولة مع إلغاء أوزبكستان عقوبة اإلعدام يف يناير/كانون الثاين ( .2008أنظر أيضاً
امللحق  1يف هناية هذه الوثيقة).
وأبقت  63دولة ومنطقة أخرى على تطبيق عقوبة اإلعدام ،غري أن عدد الدول اليت نفذت أحكاماً ابإلعدام يف  2007مل يزد عن
 24دولة ،بينما أصدرت  51دولة أحكاماً جديدة ابإلعدام خالل العام.
وتنشر املنظمة حتديثات بشأن الدول اليت ألغت العقوبة والدول اليت تطبقها على املوقع اإللكرتوين ملنظمة العفو:

http://www.amnesty.org/en/death-penalty/abolitionist-and-retentionist-countries

 1.1ألبانيا

يف  6فرباير/شباط  ،2007صادقت ألبانيا على الربوتوكول  13لالتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلرايت األساسية بشأن
إلغاء عقوبة اإلعدام يف مجيع الظروف .وكانت ،يف العام  ،2000قد صادقت على الربوتوكول  6لالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان
بشأن إلغاء عقوبة اإلعدام يف أوقات السلم.

 2.1جزر كوك
يف  8نوفمرب/تشرين الثاين  ،2007أُقر مشروع قانون اجلناايت جلزر كوك يف برملان جزر كوك .ومت تعديل كلمة "اإلعدام" يف
مشروع القانون لتصبح "السجن املؤبد" ،ما جعل جزر كوك الدولة  92اليت تلغي عقوبة اإلعدام ابلنسبة جلميع اجلرائم.

 3.1قرغيزستان

يف  27يونيو/حزيران  ،2007وقع الرئيس كريمانبيك ابكاييف على تغيريات يف القوانني اجلنائية تلغي عقوبة اإلعدام وحتل حملها
عقوبة السجن املؤبد مع إمكانية اإلفراج بعد  30سنة .وجرى تبين دستور جديد يف  2006مل ينص على عقوبة اإلعدام .وستقوم
احملكمة العليا خالل ستة أشهر مبراجعة أحكام اإلعدام الصادرة حبق  174سجيناً يف قرغيزستان.

 4.1الوالايت املتحدة األمريكية  -نيوجريسي

وقع حاكم الوالية ،جون كورزاين ،مشروع قانون يف  17ديسمرب/كانون األول  2007يلغي عقوبة اإلعدام .وصوتت مجعية الوالية
لصاحل استبدال اإلعدام ليجل حمله لسجن املؤبد مع إمكانية اإلفراج املشروط يف  14ديسمرب/كانون األول .وصوت لصاحل
القانون  44من أعضاء اجلمعية ،بينما صوت ضده  36عضواً.
ويف  ،2006فرض ِّ
املشرعون يف نيو جريسي حظراً على تنفيذ أحكام اإلعدام يف الوالية وأنشأوا جلنة لدراسة مجيع جوانب عقوبة
اإلعدام يف نيوجريسي .ويف تقريرها النهائي ،الذي صدر يف كانون الثاين  ،2007أوصت اللجنة إبلغاء عقوبة اإلعدام ،مستشهدة
"ابألدلة املتزايدة على أن عقوبة اإلعدام ال تتماشى مع املعايري الناشئة للياقة".

 5.1الوالايت املتحدة األمربيكية – مونتاان

يف فرباير/شباط  ،2007صوت جملس الشيوخ يف مونتاان لصاحل إلغاء عقوبة اإلعدام.

 6.1رواندا

يف  25يوليو/متوز  ،2007ألغت رواندا عقوبة اإلعدام ابلنسبة جلميع اجلرائم إبعالن تشريع ال يتضمن عقوبة اإلعدام على أي
جرمية .وهي أول بلد من بلدان إقليم البحريات العظمى يف أفريقياً يلغي عقوبة اإلعدام ،ويصبح بذلك الدولة الرابعة عشر اليت
تلغي العقوبة يف أفريقيا.
وكان استمرار وجود عقوبة اإلعدام يف رواندا ِّ
يشكل إحدى العقبات اليت حتول دون تسلم احملاكم الرواندية املوقوفني لدى احملكمة
الدولية اخلاصة برواندا أو األشخاص الذين ِّ
وجهت إليهم هتم ابرتكاب جرائم إابدة مجاعية ممن يعيشون خارج البالد .ومتثلت

بعض العقبات األخرى يف مدى قدرة نظام القضاء الرواندي على عقد حماكمات نزيهة إضافة إىل بواعث قلق أخرى تتعلق
احليدة والشفافية .وقد مت إلغاء عقوبة اإلعدام ضمن هذا السياق.
ابالستقاللية و ْ
وكانت آخر عمليات اإلعدام قد نُفذت يف  1998عندما أُعدم  22شخصاً جبرائم إابدة مجاعية .بينما صدرت آخر أحكام
اإلعدام يف  .2003وقد مت ختفيف مجيع أحكام اإلعدام إبقرار التشريع الذي يلغي عقوبة اإلعدام.

 .2إعالانت احلظر وتعليق تنفيذ أحكام اإلعدام
 1.2الوالايت املتحدة األمريكية
يف الوالايت املتحدة ،أُعدم  42شخصاً يف  10من الوالايت خالل  .2007ومنذ سبتمرب/أيلول ،كان هناك حظر يف املمارسة
(تعليق) ألحكام اإلعدام بعد إعالن احملكمة العليا للوالايت املتحدة أهنا سوف تنظر اعرتاضاً قانونياً ضد استخدام احلقنة املميتة.
وقد شهد عدد من الوالايت ،بينها أركانساس وكاليفورنيا وديالوير وفلوريدا ومرييالند وميسوري ونيو جريسي وأوهايو وتينيسي
وداكوات اجلنوبية ،تعليقاً ألحكام اإلعدام على األقل نتيجة لبواعث قلق تتعلق بالإنسانية استخدام احلقنة املميتة.
ومع أنه جيري استثناء احمللفني الذين يناهضون عقوبة اإلعدام من هيئات احمللفني اليت تنظر قضااي ميكن أن تصدر فيها أحكام
ابإلعدام يف الوالايت املتحدة األمريكية ،إال أن الرتدد املتنامي ،حىت لدى احمللفني الذين يؤيدون العقوبة ،يف إصدار أحكام
ابإلعدام يعكس ،على ما يبدو ،تراجعاً مطرداً يف دعم اجلمهور للعقوبة .ويبدو أن بني العوامل اليت تسهم يف تراجع هذا الدعم
اضمحالل ثقة اجلمهور يف القيمة الردعية لعقوبة اإلعدام ،واإلدراك املتزايد لكثرة األحكام الظاملة اليت تصدر يف قضااي العقوبة
القصوى ،وتعاظم االعتقاد أبنه ابإلمكان كفالة السالمة العامة إبصدار أحكام ابلسجن املؤبد عوضاً عن أحكام اإلعدام.

 .3ختفيف أحكام اإلعدام
 1.3أوزبكستان
أدى تبين قانون جديد من جانب جملس الشيوخ األوزبكستاين يف  29يونيو/حزيران  2007إىل تعديل القوانني اجلنائية ابستبدال
عقوبة اإلعدام ليحل حملها احلكم ابلسجن املؤبد مع إمكانية اإلفراج املشروط بعد  15عاماً .ودخل القانون حيز النفاذ يف 1
يناير/كانون الثاين .2008
 2.3ليبيا
أفرج يف  24يوليو/متوز  2007عن مخس ممرضات بلغارايت وطبيب فلسطيين كانوا قد أدينوا حبقن مئات األطفال يف مستشفى
الفاتح يف مدينة بنغازي الليبية عن سابق معرفة بفريوس نقص املناعة املكتسب ،وذلك مبوجب اتفاق لتبادل السجناء بني ليبيا
وحكم عليهم ابإلعدام مرتني :األوىل يف مايو/أاير  ،2004حيث نقضت احملكمة
وبلغاراي .وكان هؤالء رهن االحتجاز منذ ُ 1999

العليا احلكم لدى استئنافه ،وصدر احلكم الثاين ابإلعدام يف ديسمرب/كانون األول  2006ضدهم بعد إعادة احملاكمة (أنظر أخبار

عقوبة اإلعدام ،ديسمرب/كانون األول  .)2006وجاء اإلفراج عنهم إثر قرار اختذه اجمللس األعلى للهيئات القضائية بتخفيف
أحكام اإلعدام.

وأدت مفاوضات شاركت فيها مؤسسة القذايف للتنمية واالحتاد األورويب إىل عقد اتفاق أبن تتلقى أسر األطفال الذين أصيبوا
ابلفريوس تعويضات مالية من صندوق دويل جيري أتسيسه مقابل ختفيف أحكام اإلعدام الصادرة حبق أفراد الطاقم الطيب.
 3.3غاان
أعلن وزير الداخلية ،ألبريت كان دابعه ،طبقاً لتقارير إعالمية صدرت يف مارس/آذار  ،2007ختفيف  36حكماً ابإلعدام إىل
السجن املؤبد.
 4.3غواتيماال
يف  17أكتوبر/تشرين األول ،خففت إحدى احملاكم الغواتيمالية حكماً ابإلعدام صدر يف  1999إىل السجن  40عاماً متاشياً مع
قرار أصدرته يف  2005حمكمة الدول األمريكية حلقوق اإلنسان.
ويف مايو/أاير ُ ،1999حكم على روانلد إيرنيستو راكسكاكو رايس ابإلعدام الختطاقة صبياً يف الثامنة من العمر مبقتضى املادة
 201من قانون العقوابت الغواتيمايل .وكان قد مت تعديل هذه املادة يف  1996مبا أدى إىل توسيع نطاق عقوبة اإلعدام و َّ
شكل
خرقاً التفاقية الدول األمريكية حلقوق اإلنسان ،اليت حتظر توسيع نطاق عقوبة اإلعدام لتشمل جرائم مل تكن تشملها يف وقت
التصديق على االتفاقية ،وهو العام  1978يف حالة غواتيماال.
وأمرت احملكمة أيضاً بتصحيح املادة  201من قانون العقوابت احلايل وأمرت غواتيماال أبن ال تُعدم أي شخص حكم عليه ابملوت
الرتكابه جرمية االختطاف مبقتضى التشريع احلايل.
ويوجد يف غواتيماال حالياً  19شخص ينتظرون تنفيذ أحكام ابإلعدام صدرت حبقهم .ونُفذ آخر حكم ابإلعدام يف البالد عام
.2000
 5.3زامبيا
خفف الرئيس ليفي مواانواسا أحكام األعدام الصادرة حبق  97سجيناً إىل السجن املؤبد يف أغسطس/آب .2007

 .4التربئة
 1.4كوراي اجلنوبية
رئ مثانية انشطني مؤيدين للدميقراطية يف كوراي اجلنوبية بعد إعدامهم بتهم تتصل ابخليانة ،أي بعد ما يربو
يف يناير/كانون الثاين ،بُ َ
على  30سنة من شنقهم يف أبريل/نيسان  .1975ووجدت حمكمة دائرة وسط سول أن الناشطني مل يكونوا مذنبني بتشكيل حزب
سري مؤيد للشيوعية يرمي إىل اإلطاحة ابحلكومة الشمولية للرئيس يف حينه ،ابرك تشونغ – هي.
وكان الناشطون الثمانية قد أُعدموا بعد مرور أقل من أربع وعشرين ساعة على قرار احملكمة العليا أبهنم مذنبون مبحاولة إعادة بناء
حزب موال للشيوعية .ودأب أقارب الضحااي لسنني على املطالبة إبعادة احملاكمة ،مدعني أبن القضية كانت ملفقة من قبل جهاز
استخبارات الدولة بغية قمع األنشطة املؤيدة للدميقراطية.

 2.4الوالايت املتحدة األمريكية
أُفرج عن كريتيس إدوارد ماكاريت ،الذي قضى  21عاماً وهو ينتظر تنفيذ حكم اإلعدام الصادر حبقه يف أوكالهوما ،وذلك يف
مايو/أاير بعد إصدار قاض فدرايل قراراً ينقض التهم اليت حكم على أساسها .وحكم القاضي أبن الدعوى ضد إدوارد ماكاريت
تشوهبا شكوك حتيط ابلشهادة غري املوثوقة لكيميائي سابق يف الشرطة .وأصبح السجني  124الذي يفرج عنه يف الوالايت املتحدة
بعد احلكم عليه ابإلعدام منذ  1973بدعوى الرباءة.
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 .5قرارات العفو
 1.5املغرب

حصل ما ال يقل عن  11شخصاً حمكوماً عليهم ابإلعدام يف املغرب على عفو خاص من قبل امللك حممد السادس يف
فرباير/شباط  2007مبناسبة ميالد شقيقته .وكان هؤالء بني جمموعة من  33,054سجيناً حصلوا على عفو من امللك وأفرج عن
بعضهم ،حسبما ذُكر ،بينما ُخ ِّفضت األحكام الصادرة حبق أغلبيتهم.
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 2.5نيجرياي
يف فرباير/شباط  ،2007أوصت اللجنة الرائسية إلصالح تسيري العدالة ابإلفراج عن عدة فئات من السجناء ،مبن فيهم من قضوا
أكثر من  10سنوات يف انتظار تنفيذ احلكم ابإلعدام الصادر حبقهم .ويف مايو/أاير ،أعلنت السلطات أهنا قدت أصدرت عفواً
عن مجيع السجناء الذين تزيد أعمارهم على  70سنة ،وكذلك عن أولئك الذين تزيد أعمارهم عن  60سنة ممن قضوا  10سنوات
أو أكثر يف انتظار تنفيذ حكم اإلعدام .ومل يكن قد أفرج عن أي من هؤالء حبلول هناية يوليو/متوز.
 3.5اململكة العربية السعودية
جنا عدد من السجناء الذين يواجهون عقوبة اإلعدام من املوت بعد أن صفح أقارب ضحااي اجلرائم اليت ارتكبوها عنهم .ويضم
هؤالء امرأة حكم عليها ابإلعدام بتهمة القتل العمد يف  1999وعفا عنها أقرابء الضحية إثر تدخل من جانب امللك عبد هللا بن
عبد العزيز وويل العهد سلطان بن عبد العزيز.

 .6تضييق نطاق اجلرائم املشمولة ابجلرمية
 1.6الصني

يف  8يونيو/حزيران  ،2007أوردت صحيفة تشاينا ديلي الرمسية عن اخنفاض يف عدد األشخاص الذين حكم عليهم ابإلعدام ونفذ
فيهم احلكم يف األشهر اخلمسة األوىل من السنة ،ابملقارنة مع السنة املنصرمة .إذ صرح ين شومينغ ،املتحد ابسم حمكمة الشعب
العليا ،أبن عدد أحكام اإلعدام قد تراجع بنسبة  %10قياساً ابلسنة اليت سبقتها ،مستشهداً يف ذلك ابلبياانت اإلحصائية
الصادرة عن حمكميت الشعب االبتدائيتني ،بكني رقم  1وبكني رقم  ،2خبصوص عقوبة اإلعدام.

ويف اعرتاف واضح بضرورة وجود شفافية أكرب على املستوايت األدىن ،أصدرت حمكمة الشعب العليا مذكرة قانونية يف
يونيو/حزيران شددت فيها على وجوب أن تعقد حماكم البداية جلساهتا يف قضااي عقوبة اإلعدام بصورة علنية ،وعلى أنه ينبغي
على احملاكم االنتقال حنو ضمان علنية جلسات االستئناف يف القضااي اجلنائية عموماً.
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بيد أن أحكام اإلعدام وتنفيذ مثل هذه األحكام ما زاال يُفرضان على جرائم ال تتسم ابلعنف يف الصني ،مبا يف ذلك اجلرائم
االقتصادية واجلرائم املتعلقة ابملخدرات .وبني القضااي اليت أحيطت بدعاية واسعة يف اآلونة األخرية إعدام جينغ كسياويو يف 10
يوليو/متوز  ،2007املدير السابق إلدارة الغذاء والدواء التابعة للدولة ،إثر إدانته بقبول رشى.
وبعد ذلك بفرتة وجيزة ،صرح ين شومينغ وانئب رئيس حمكمة الشعب العليا ،جانغ جون ،أبن احملكمة سوف تعلن "مبادئ
توجيهية موحدة" ملعاجلة "الظلم القضائي" الناجم عن تباين املعايري املستخدمة يف أحناء خمتلفة من البالد إلصدار أحكام اإلعدام،
وال سيما ابلعالقة مع اجلرائم االقتصادية وتلك املتعلقة ابملخدرات.
 2.6كازاخستان
يف مايو/أاير  ،2007جرى تقليص نطاق اجلرائم اليت يسمح الدستور ابستخدام عقوبة اإلعدام بشأهنا من  10جرائم مدنية
"استثنائية يف جسامتها" ومثاين جرائم عسكرية يف أوقات احلرب .وأعلن الرئيس نورسلطان نزارابييف يف خطاب له ألقاه يف 16
مايو/أاير أمام جلسة مشرتكة جمللسي الربملان يف العاصمة ،أستاان ،أنه "ال جيوز تطبيق عقوبة اإلعدام إال ضد جرائم اإلرهاب اليت
تؤدي إىل خسائر يف األرواح ،واجلرائم اليت ترتكب يف أوقات احلرب".

 .7األحكام اليت صدرت واألحكام اليت نُفذت
أُعدم ما ال يقل عن  1,252شخصاً يف  24بلداً خالل  .2007كما ُحكم على ما ال يقل عن  3,347شخصاً ابإلعدام يف
بلداً .وهذه ليست سوى أرقام احلد األدىن؛ فمن املؤكد أن األرقام احلقيقية كانت أعلى من ذلك.
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وكما كان احلال يف العام الذي سبق ،نُ ِّفذت األغلبية العظمى من أحكام اإلعدام الصادرة على نطاق العامل يف حفنة صغرية من
الدول .ففي  ،2007نُ ِّفذ  88ابملائة من مجيع أحكام اإلعدام املعروفة يف مخس دول :الصني وإيران وابكستان واململكة العربية
السعودية والوالايت املتحدة األمريكية .واختصت اململكة العربية السعودية أبعلى معدل من عمليات اإلعدام ابلنسبة لعدد
السكان ،تليها إيران.
ومن الصعب تقدير عدد احملكوم عليهم ابملوت على النطاق العاملي يف الوقت الراهن .ويقدَّر أبن عدد هؤالء كان يف هناية
ما بني  18,311و 27,562استناداً إىل املعلومات الواردة من مجاعات حقوق اإلنسان والتقارير اإلعالمية واألرقام الرمسية احملدودة
املتوافرة. 1
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 1.7بيالروس

 1ملزيد من املعلومات ،زوروا املوقع اإللكرتوينhttp://www3.sympatico.ca/aiwarren/global.htm :

ورد أن حكم اإلعدام الصادر يف  22مايو/أاير  2007حبق أليكساندر سيارهيتشيك قد نُفذ .وبيالروس هي الدولة األوروبية
الوحيدة اليت ما زالت تطبق عقوبة اإلعدام .ويتم تنفيذ أحكام اإلعدام سراً وال تُقيد يف السجالت الرمسية .وال يُبلَّغ األقارب مبوعد
تنفيذ اإلعدام أو مبكان دفن اجلثة.
 2.7إيران
يف  10يوليو/متوز  ،2007أكد الناطق ابسم السلطة القضائية ،علي رضا مجشيدي ،للمراسلني الصحفيني أن جعفر كياين قد ُرجم
حىت املوت يف  5يوليو/متوز يف أغتشي كاند قرب اتكستان ،إبقليم قزوين ،يف خمالفة ألمر صدر عن رئيس السلطة القضائية يف
البالد ،آية هللا شهرودي ،يف  2002بتعليق تنفيذ أحكام اإلعدام يف املمارسة .ونُ ِّفذت العقوبة ،اليت تتضمن دفن السجني حىت
منتصفه يف األرض ورمجه حبجارة من احلجم الذي يتسبب ابملوت املؤمل البطيء ،على الرغم من إصدار آية هللا شهرودي أمراً إىل
احملكمة يف اتكستان بوقف تنفيذ احلكم بشكل مؤقت .وحبسب التقارير ،توىل عملية الرجم بصورة رئيسية موظفون حكوميون
ومسؤولون قضائيون حمليون ،وقلة من أفراد اجلمهور.
ومكرمة إبراهيمي قد ُحكما ابإلعدام رمجاً يف  1996إثر إدانتهما ابلزان .وكاان قد سجنا قبل تنفيذ احلكم ملدة
وكان جعفر كياين َّ
 11سنة يف سجن تشوبني ،حيث يعتقد أن طفليهما عاشا مع أمهما.
ومت أتجيل عملييت اإلعدام ،املقرر تنفيذمها ابتداء يف  17يونيو/حزيران ،بعد أن كسرت محلة "أوقفوا الرجم إىل األبد" يف إيران
حاجز الصمت الذي لف حمنتهما وتعرضت احلكومة اإليرانية ملطالبات واسعة النطاق على املستويني احمللي والدويل مبنع تنفيذ
مكرمة إبراهيمي حمتجزة يف سجن قزوين مع واحد من طفليها.
الرجم .وال تزال َّ
 3.7الياابن
أُعدم ثالثة رجال ،هم انتو كوساكو وأودا يوشيكاتسو واتانكا ماساهريو ،شنقاً يف  27أبريل/نيسان  2007يف مراكز اعتقال يف
صوت فيه الدايت (الربملان) الياابين لصاحل
أوساكا وفوكووكا وطوكيو ،على التوايل .ونُفذت األحكام الثالثة يف اليوم نفسه الذي َّ
انضمام الياابن إىل احملكمة اجلنائية الدولية ،وأثناء زايرة الدولة األوىل لرئيس الوزراء ،آيب شين زو ،للوالايت املتحدة األمريكية.
وأُعدم ثالثة رجال آخرين ،أحدهم يف اخلامسة والسبعني ،يف  19ديسمرب/كانون األول  .2007وللمرة األوىل ،نشرت السلطات
أمساء الرجال الذين ُشنقوا ،بناء على أوامر من وزير العدل اجلديد ،كونيو هاتوايما .بيد أن سياسة السرية ما زالت مستمرة ،من
حيث عدم إبال غ السجناء مسبقاً مبوعد إعدامهم ،وكذلك عدم إبال غ عائالت من سيتم إعدامهم إال بعد تنفيذ احلكم.
وأبلغ وزير العدل املراسلني الصحفيني بعد تعيينه يف أغسطس/آب  2007أنه يرغب يف أن تطبق الياابن قانوانً قلَّما يُنفذ
ويستدعي إعدام السجناء خالل  6أشهر من صدور األحكام القطعية حبقهم.
ويف الوقت الراهنِّ ،
يصدق وزير العدل على كل حكم ابإلعدام يصل إليه.
ويقول يف هذا الشأن" :أعتقد أننا ينبغي أن ننظر يف نظام يتم األمر مبوجبه بصورة أوتوماتيكية وموضوعية دومنا تدخل من وزير
العدل" ،حبيث يتم إعدام السجناء بصورة "أوتوماتيكية" بعد ستة أشهر من رد آخر استئناف يتقدمون به".

وبينما يواصل عدد صغري من مناهضي عقوبة اإلعدام إاثرة الشكوك حول استخدامها ،حتبذ األغلبية الساحقة من اجلمهور
الياابين اإلبقاء على العقوبة.
 4.7نيجرياي
ظهرت أدلة على أنه قد نُفذ ما ال يقل عن سبعة عمليات إعدام سرية يف السجون النيجريية يف السنتني األخريتني ،على الرغم من
أتكيدات احلكومة أبن نيجريايً مل تقم إبعدام أحد "لسنني".
ووقِّعت
وأدين الرجال الذين أُعدموا من قبل حمكمة والية كانو ،مث نُقلوا إىل سجون أخرى يف أحناء شىت من البالد إلعدامهمُ .
مذكرات اإلعدام مجيعاً من قبل احلاكم احلايل لوالية كانو ،ماالم إبراهيم شيكاراو.
بيد أن ممثل احلكومة النيجريية لدى األمم املتحدة حىت  15نوفمرب/تشرين الثاين  2007صرح أبن "العقوبة تُفرض يف نيجرياي بعد
عمليات قانونية وقضائية مستفيضة ،مبا يف ذلك اللجوء إىل احملكمة العليا للبالد... .وبذا فإن السجالت تظهر أننا مل ننفذ أي
عملية إعدام يف السنوات األخرية" .وطبقاً ألحد البياانت اإلحصائية ،فإن  784سجيناً قد ُحكموا ابإلعدام يف نيجرياي .وكانت
آخر عملية إعدام مسجلة قد نُ ِّفذت يف .2002
 5.7اململكة العربية السعودية
يف  ،2007قُطعت رؤوس ما ال يقل عن  117شخصاً الرتكاهبم جرائم ترتاوح بني هتريب املخدرات والسطو املسلح والقتل العمد.
 6.7الوالايت املتحدة األمريكية – والية داكوات اجلنوبية
وحكم عليه ابملوت يف
أُعدم إليجاه بيج يف داكوات اجلنوبية يف  11يوليو/متوز ،يف أول عملية إعدام يف الوالية منذ  60عاماًُ .
 2001الرتكابه جرمية قتل .وختلَّى إليجاه بيج ،الذي كان يف الثامنة عشرة يف وقت اجلرمية وعاش طفولة سادها احلرمان
واإلساءات ،عن طلبات االستئناف اليت كان قد تقدم هبا.
 7.7الوالايت املتحدة األمريكية  -تينيسي
يف  9مايو/أاير  ،2007أُعدم فيليب ويركمان يف تينيسي ،بعد  25عاماً من انتظار تنفيذ احلكم ،على الرغم من وجود أدلة أبن
أحد شهود الوالية الرئيسيني كذب يف حماكمته .ففي  4مايو/أاير ،رفضت هيئة من ثالثة قضاة يف حمكمة استئناف الدائرة
السادسة للوالايت املتحدة استئنافه الذي التمس فيه وقف تنفيذ احلكم إىل حني متكنه من إثبات براءته .وقضى اثنان من القضاة
أبن فيليب ويركمان "مل يقم ابلعبء امللقى على عاتقه يف إظهار أرجحية النجاح" ملا محله استئنافه من مزااي.
وانفرد القاضي الثالث بعدم املوافقة على رفض وقف تنفيذ احلكم ،مشرياً إىل أن هيئة أخرى من ثالثة قضاة اتبعة للدائرة السادسة
قد منحت موافقتها مؤخراً على وقف تنفيذ احلكم يف سجني صدر حبقه حكم ابإلعدام يف ظروف مماثلة .وقال" :إنين وببساطة ال
أستطيع أن أخلُص إىل أنه ميكن السماح مبثل عدم االتساق هذا يف تسيري شؤون عقوبة اإلعدام".
 8.7الوالايت املتحدة األمريكية  -تكساس

أُعدم جيمس كالرك يف تكساس يف  11أبريل/نيسان  2007الرتكابه جرمية قتل يف  .1993وكان حماموه قد سعوا إىل احلصول
على عفو أستناداً إىل أن إعدامه سوف يشكل انتهاكاً حلكم أصدرته احملكمة العليا للوالايت املتحدة يف  2002يف قضية أتكين ز
ضد فرجينيا وقضت فيه بعدم قانونية إعدام األشخاص أبثر رجعي .بيد أن احملكمة العليا كانت قد تركت أمر حتديد "السبل
املناسبة" للتقيد بفحوى هذا احلكم بني يدي الوالايت منفردة .وفتح هذا الباب أمام مزيد من عدم االتساق يف تطبيق عقوبة
اإلعدام يف الوالايت املتحدة األمريكية.

 .8حماوالت توسيع نطاق العقوبة
 1.8بريو
صوت الكونغرس أبغلبية  49مقابل  26يف  10يناير/كانون الثاين  2007ضد مشروع قانون يفرض عقوبة اإلعدام على مرتكيب
َّ
اجلرائم اإلرهابية .وكان هذا رابع مشروع قانون من هذا القبيل يُ َّ
قدم إىل الكونغرس منذ تسلم الرئيس أالن غارثيا مهام منصبه يف
يوليو/متوز .2006
وال تزال ثالثة مشاريع قرارات أخرى ،اثنان منها تقدمت هبما احلكومة بغرض توسيع نطاق عقوبة اإلعدام لتشمل اجلرائم اجلنسية،
قيد النظر أمام الكونغرس (أنظر أخبار عقوبة اإلعدام ،سبتمرب/أيلول .)2006

 2.8الوالايت املتحدة األمريكية
يف  12ديسمرب/كانون األول  ،2007حكمت هيئة حملفني يف لويزايان على ريتشارد ديفيس ابملوت الغتصابه طفلة يف اخلامسة
من العمر .وينص قانون لويزايان على عقوبة اإلعدام ملن يرتكبون جرم االغتصاب َّ
املشدد ضد األطفال دون سن  13عاماً .ويف
مايو/أاير  ،2007أقرت احملكمة العليا للويزايان حكم اإلعدام الصادر حبق ابتريك كينيدي الغتصابه طفلة يف الثامنة من العمر يف
مارس/آذار  .1998وإىل حني صدور احلكم على ريتشارد ديفيس ،كان السجني الوحيد الذي ينتظر تنفيذ حكم اإلعدام يف
الوالايت املتحدة األمريكية الرتكابه جرماً غري القتل العمد.
ويف  ،2008ستنظر احملكمة العليا للوالايت املتحدة قضية كنيدي وتقضي بشأن دستورية مثل هذا االستخدام لعقوبة اإلعدام ،بعد
 31عاماً من قرار احملكمة أبن إنزال عقوبة اإلعدام بشخص جبرم االغتصاب أمر غري دستوري (كوكر ضد جورجيا.)1977 ،
وصدر احلكم يف قضية كوكر ضد رجل ُحكم عليهم ابإلعدام الغتصابه فتاة يف السادسة عشرة .ووصف قانون جورجيا واحملكمة
العليا للوالايت املتحدة الضحية أبهنا راشدة ،فاحتة بذلك الباب أمام تلك الوالايت اليت سنت تشريعات جتعل من اجلرائم اجلنسية
ضد األطفال جرمية قصوى .وكانت آخر عمليات اإلعدام بسبب االغتصاب قد نفذت يف الوالايت املتحدة األمريكية يف
ميسوري يف  .1964إذ نُفذت يف تلك السنة ست عمليات إعدام يف أشخاص ارتكبوا جرائم غري جرمية القتل – مخسة منهم جبرم
االغتصاب (أركنساس ،ميسوري ،تكساس) وواحد جبرم السطو املسلح (ألباما).

 .9استخدام العقوبة ضد املذنبني األطفال

 1.9إيران
أُعدم سعيد قنرب زاهي ،البالغ من العمر  17عاماً ،يف  27مايو/أاير  2007يف سجن زهدان .وحبسب التقارير اليت بثها التلفزيون
اإليراين التابع للدولة ،حوكم يف  11مارس/آذار  ،2006مع أربعة سجناء آخرين ،بزعم القيام هبجمات على حافالت واختطاف
سيارات يف سيستان – بلوشستان ابلعالقة مع مجاعة معارضة مسلحة تعرف ابسم "حركة املقاومة الشعبية اإليرانية" .وتعيش
األقلية البلوشية الصغرية ،ومعظم أفرادها من املسلمني السنة ،يف جنوب شرق البالد بصورة رئيسية ،ودأب هؤالء لسنوات عديدة
على الشكوى من متييز السلطات اإليرانية ضدهم.
وورد أن حممود موسوي ،البالغ من العمر  19عاماً ،أُعدم شنقاً يف  22أبريل/نيسان يف شرياز الرتكابه جرمية قتل عندما كان يف
سن  16عاماً .ويقال إنه مل يتم إخطار عائلته إبعدامه.
وشنق املذنب الطفل ماكوان مولودزاده يف  4ديسمرب/كانون األول يف سجن كرمنشاه املركزي .وكان احلكم إبعدامه قد صدر يف
ُ
يوليو/متوز  2007بتهمة املمارسة اجلنسية الشرجية ابلعالقة مع اغتصاب مزعوم لثالثة صبيان حوايل  ،1999عندما كان عمر
ماكوان مولودزاده  13عاماً.
وشابت حماكمته ،اليت عقدت يف مدينيت كرمنشاه وابفيه غريب البالد ،خمالفات جسيمة .حيث سحب الضحااي املزعومون
اهتاماهتم له أثناء سري احملاكمة وقالوا ،حسبما ذُكر ،إما أهنم كذبوا أو أهنم أجربوا على "االعرتاف" .ويف إصداره احلكم ضد
ماكوان مولودزاده ،استند القاضي إىل "معرفته" ابلقضية ،حسبما جييز القانون اإليراينِّ ،
مقرراً أنه ابإلمكان حماكمة ماكوان
مولودزاده ابعتباره راشداً ،وأن اجلرم املزعوم ،الذي مل يتم إثباته ،قد وقع.
وأكدت احملكمة العليا احلكم بعد قرابة شهر .وسعى حماميه إىل استصدار أمر إبجراء مراجعة قضائية للقضية ،ويف نوفمرب/تشرين
الثاين ،منحه رئيس اهليئة القضائية ،آية هللا شهرودي ،وقفاً مؤقتاً لتنفيذ احلكم يف انتظار إجراء مراجعة للقضية .ويف
يتلق حمامي ماكوان مولودزاده
ديسمرب/كانون األول ،وجدت املراجعة  ،على ما يبدو ،أن اإلدانة واحلكم خيلوان من األخطاء .ومل َّ
أي إشعار مسبق إبعدام موكله ،رغم أن القانون اإليراين يتطلب ذلك.
 2.9اململكة العربية السعودية
أُعدم ضحيان راكان السباعيل بقطع رأسه يف الطائف يف  21يوليو/متوز  2007الرتكابه جرمية قتل عندما كان يف سن  15أو
عاماً .واحتجز يف مؤسسة العتقال األحدا حىت أصبح سنه  18سنة ،حيث نُقل إىل سجن الطائف .ويف مايو/أاير ،التمس
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العفو من عائلة الضحية ولكن بال طائل.

وميكن أن يكون مذنب طفل آخر ،هو سلطان كحيل ويبلغ من العمر اآلن  16عاماً ،مهدداً ابإلعدام.
وكانت اململكة العربية السعودية قد صدقت يف يناير/كانون الثاين  1996على اتفاقية حقوق الطفل ،متعهدة بذلك بعدم إعدام
أي شخص مل يكن قد بلغ سن الثامنة عشرة يف وقت ارتكاب اجلرمية .بيد أهنا ما زالت تواصل إصدار أحكام ابإلعدام على
املذنبني األطفال ،ونظراً للسرية املطبقة اليت تلف نظام القضاء اجلنائي ،فمن غري املمكن التأكد من عدد األطفال ،مثل ضحيان،
الذين حكم عليهم ابملوت منذ تصديق اململكة العربية السعودية على اتفاقية حقوق الطفل.

 3.9اليمن
ُحكم على حافظ إبراهيم ابملوت يف  2003الرتكابه املزعوم جرمية قتل يف مدينة تعز يف العام  ،2000عندما كان عمره أقل من
 18عاماً .وأكدت احملكمة العليا احلكم يف يوليو/متوز .ويف أعقاب محلة مناشدات من شىت أحناء العامل ،تقرر ابتداء وقف تنفيذ
احلكم ثالثة أايم .مث ورد أن عائلة ضحية اجلرمية وافقت على متديد فرتة وقف تنفيذ احلكم حىت ما بعد هناية شهر رمضان يف
منتصف أكتوبر/تشرين األول ،وأمر الرئيس عبد هللا صاحل جلنة قانونية ابلتأكد من عمر حافظ يف وقت ارتكابه اجلرم.
وحبسب قانون القصاص يف الشريعة اإلسالمية ،جيوز ألفراد عائلة املغدور طلب إعدام الشخص املسؤول أو العفو عنه ،سواء بال
مقابل أو مقابل دفع الدية .بيد أن عائلة الضحية رفضت الدية يف وقت سابق ،وال يزال حافظ حتت خطر داهم أبن يُعدم.

 .10التعديالت الدستورية
 1.10فرنسا
يف  19فرباير/شباط  ،2007صوتت جلسة مشرتكة جمللسي الربملان الفرنسي أبغلبية ساحقة ( 862مقابل  )26إىل جانب فرض
حظر على عقوبة اإلعدام يف الدستور الفرنسي .ونتيجة لذلك ،أصبحت املادة  1-66من العنوان  8يف الدستور تنص على ما
يلي" :ال جيوز احلكم على أي شخص ابملوت".
وجاء هذا التعديل بناء على قرار اختذه اجمللس الدستوري يف  13أكتوبر/تشرين األول ( 2005أنظر أخبار عقوبة اإلعدام،
سبتمرب/أيلول  )2006وأشار فيه على احلكومة أبن مثل هذا التعديل يكتسي أمهية أساسية إذا ما أرادت فرنسا التصديق على
الربوتوكوالت املتعلقة إبلغاء عقوبة اإلعدام :أي الربوتوكول االختياري الثاين امللحق ابلعهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية
والسياسية ،والربوتوكول  13لالتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان.
كما أُلغيت عقوبة اإلعدام من قانون العقوابت الفرنسي وقانون القضاء العسكري يف  9أكتوبر/تشرين األول  .1981ومذاك ،قُ ِّدم
إىل الربملان  28مشروع قانون ترمي إىل إعادة فرض العقوبة القصوى ،ورفضت مجيعاً.
 2.10مالوي
يف أبريل/نيسان  ،2007أعلنت احملكمة العليا عدم دستورية عقوبة اإلعدام اإللزامية.

 .11املراجعات القضائية
 1.11الوالايت املتحدة األمريكية  -تكساس
يف  11يونيو/حزيران  ،2007أصدرت حمكمة تكساس لالستئنافات اجلنائية وقفاً ألجل غري مسمى لتنفيذ حكم اإلعدام الصادر
حبق كاثي هندرسون قبل يومني من املوعد املقرر للتنفيذ .وأحالت القضية إىل احملكمة اليت أصدرت احلكم إلبداء الرأي بشأن
ظهور أدلة جديدة تثبت براءهتا من ارتكاب جرمية القتل العمد.

ويف قرار صدر أبغلبية  5مقابل  4يف  28يونيو/حزيران ،اعرتضت احملكمة العليا للوالايت املتحدة سبيل إعدام سكوت ابنييت،
وهو نزيل حمكوم عليه ابملوت يف تكساس يعاين من حالة هلوسة حادة نتيجة مرض عقلي خطري .وكانت املسألة املركزية اليت ترتب
على احملكمة العليا البت بشأهنا يف قضية سكوت ابنييت هي توضيح قرار أصدرته قبل ذلك بواحد وعشرين عاماً .إذ كانت
احملكمة العليا قد أكدت يف قضية فورد ضد فاينفرايتني للعام  1986أن إعدام فاقد العقل يشكل انتهاكاً للحظر املفروض مبوجب
التعديل الثامن لدستور الوالايت املتحدة على "العقوابت القاسية وغري العادية" .بيد أن القرار الصادر يف قضية فورد مل حيدد
شروط األهلية لإلعدام ،كما مل حيدد اإلجراءات العيانية املتعلقة بصالحيات األغلبية اليت ينبغي اتباعها من قبل الوالايت فرادى
لتقرير ما إذا كان سجني ما فاقداً للعقل من الناحية القانونية.
وكانت النتيجة املرتتبة على ذلك على مدار العقدين التاليني اعتماد معايري خمتلفة يف الوالايت املختلفة وعدم املوثوقية القضائية
وبقاء احلماية اليت يتمتع هبا املرضى عقلياً مرضاً خطرياً يف حدها األدىن .وأمام القرار الصادر يف قضية ابنييت اآلن ،وبعد طول
انتظار ،الفرصة لتوفري احلماية اإلضافية املطلوبة يف هذا الصدد.
 2.11الوالايت املتحدة األمريكية – وقف التنفيذ يف جورجيا
يف  16يوليو/حزيران  ،2007أصدر "جملس العفو والعفو املشروط" قبل  24ساعة من املوعد املقرر لتنفيذ حكم اإلعدام يف تروي
ديفيس يف جورجيا قراراً بوقف تنفيذ احلكم ،على أن ال تزيد مدة وقف التنفيذ عن  90يوماً "وذلك لغرض حتليل وتقييم"
معلومات قُ ِّدمت إليه أثناء جلسة طلب الرمحة اليت عقدت يف وقت سابق من اليوم.
وكان تروي ديفيس قد قضى السنوات اخلمس عشرة األخرية يف انتظار تنفيذ حكم اإلعدام فيه جبرمية قتل رجل شرطة يقول إنه مل
يرتكبها .وقد تراجع العديد من الشهود الذين قدَّمهم اإلدعاء يف احملاكمة عن أقواهلم أو انقضوا شهاداهتم منذ ذلك احلني .وبني
آالف األشخاص الذين انشدوا احملكمة الرمحة به األسقف ديزموند توتو ومدير اإلف يب آي السابق ويليام سيشين ز.
وأمر جملس العفو املشروط يف قراره وقف تنفذ احلكم بتعليق التنفيذ حىت منتصف ليلة  14أكتوبر/تشرين األول أو أي موعد سابق
على ذلك إذا ما أصدر اجمللس أمراً آخر يلغي مبوجبه قراره بوقف التنفيذ.
 .12تسليم اجملرمني (الفارين)
 1.12فرنسا
يف  20مارس/آذار  ،2007أصبحت فرنسا الدولة األوروبية الثالثة ،بعد أسبانيا والربتغال ،اليت توقع على اتفاقية لتسليم اجملرمني مع
الصني .ومن الضروري أن يصدق الربملان الفرنسي على االتفاقية قبل أن تصبح سارية املفعول.
وأوضحت وزيرة العدل الفرنسية ،ابسكال كليمنت ،أثناء حفل التوقيع الذي حضره انئب وزير الشؤون اخلارجية الصيين ،أن
"فرنسا ال تستطيع تسليم اجملرمني طاملا ظلت عقوبة اإلعدام انفذة يف بلدكم ما مل تقدم حكومتكم الضماانت اليت ميكن أن تعتربها
فرنسا كافية أبنه لن حيكم بعقوبة اإلعدام أو جيري تنفيذها حبق من يتم تسليمهم".

 .13املنظمات احلكومية الدولية

 1.13قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة بفرض حظر على تنفيذ أحكام اإلعدام
يف اقرتاع اترخيي من قبل جلسة كاملة النصاب للجمعية العامة لألمم املتحدة عُقدت يف  18ديسمرب/كانون األول ،تبنت
دول مشروع قرار يدعو إىل "فرض حظر على تنفيذ أحكام األعدام يرمي إىل إلغاء عقوبة اإلعدام" .وصوتت  54دولة ضد
مشروع القرار ،بينما امتنعت  29دولة عن التصويت.
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ولقي القرار املفصلي ،غري امللزم للدول ،دعماً يف خمتلف أقاليم العامل ،وجاء إثر تصويت يف اجللسة  62للجنة الثالثة لألمم
املتحدة ،اليت عقدت يف  15نوفمرب/تشرين الثاين ،على مشروع القرار  ،L29الداعي إىل فرض حظر عاملي على تنفيذ أحكام
اإلعدام .وصوتت  99دولة يف جلسة اللجنة الثالثة إىل جانب مشروع القرار ،بينما صوتت  52دولة ضده ،وامتنعت  33دولة عن
التصويت .ورعت مشروع القرار شراكة  87دولة من خمتلف أحناء العامل.
وصوتت الدول التالية إىل جانب مشروع القرار النهائي:
ألبانيا ،اجلزائر ،أندورا ،أنغوال ،األرجنتني ،أرمينيا ،أسرتاليا ،النمسا ،أذربيجان ،بلجيكا ،بنني ،بوليفيا ،البوسنة واهلرسك ،الربازيل،
بلغاراي ،بوركينا فاسو ،بوروندي ،كمبوداي ،كندا ،جزر الرأس األخضر ،شيلي ،كولومبيا ،مجهورية الكونغو ،كوستا ريكا ،كوت
ديفوار ،كرواتيا ،قربص ،مجهورية التشيك ،الدمنرك ،اجلمهورية الدومينيكية ،إكوادور ،السلفادور ،أستونيا ،فنلندا ،فرنسا ،غابون،
جورجيا ،أملانيا ،اليوانن ،غواتيماال ،هاييت ،هوندوراس ،اجملر ،آيسلندا ،إيرلندا ،إسرائيل ،إيطاليا ،كازاخستان ،كرييبايت ،قرغيزستان،
التفيا ،ليختينشتاين ،ليتوانيا ،لوكسمبور غ ،مقدونيا ،مدغشقر ،مايل ،مالطا ،جزر مارشال ،موريشيوس ،املكسيك ،ميكرونيزاي،
مولدوفا ،موانكو ،اجلبل األسود ،موزمبيق ،انميبيا ،انورو ،نيبال ،هولندا ،نيوزيلندا ،نيكاراغوا ،النرويج ،ابالو ،بنما ،ابراغواي،
الفليبني ،بولندا ،الربتغال ،رومانيا ،روسيا االحتادية ،رواندا ،ساموا ،سان مارينو ،ساو تومي وبرينسيب ،صربيا ،سلوفاكيا،
سلوفينيا ،جنوب أفريقيا ،أسبانيا ،سري النكا ،السويد ،سويسرا ،طاجيكستان ،تيمور – ليست ،تركيا ،تركمانستان ،توفالو،
أوكرانيا ،اململكة املتحدة ،أوروغواي ،أوزبكستان ،فانواتو ،فن زويال.
وصوتت الدول التالية ضد مشروع القرار:
أفغانستان ،أنتيغوا – ابربودا ،جزر البهاما ،البحرين ،بنغالدش ،ابرابدوس ،بيليز ،بوتسواان ،برواني دار السالم ،تشاد ،الصني،
جزر القمر ،مجهورية كوراي الدميقراطية ،دومينيكا ،مصر ،إثيوبيا ،غرينادا ،غوايان ،اهلند ،إندونيسيا ،إيران ،العراق ،جامايكا،
الياابن ،األردن ،الكويت ،ليبيا ،ماليزاي ،جزر مالديف ،موريتانيا ،مونغوليا ،ميامنار ،نيجرياي ،عمان ،ابكستان ،اببوا غينيا
اجلديدة ،قطر ،سنت كيتس ونيفيس ،سنت لوتشيا ،سنت فنسنت – غرينادين ،اململكة العربية السعودية ،سنغافورة ،جزر
سليمان ،الصومال ،السودان ،سورينام ،سوراي ،اتيالند ،تونغو ،ترينيداد وتوابغو ،أوغندا ،الوالايت املتحدة األمريكية ،اليمن،
زمبابوي.
وامتنعت الدول التالية عن التصويت:
بيالروس ،بواتن ،كامريون ،مجهورية أفريقيا الوسطى ،مجهورية الكونغو الدميقراطية ،كواب ،جيبويت ،غينيا االستوائية ،إريرتاي ،فيجي،
غامبيا ،غاان ،غينيا ،كينيا ،مجهورية كوراي ،الوس ،لبنان ،ليسوتو ،ليبرياي ،مالوي ،املغرب ،النيجر ،سرياليون ،سوازيالند ،توغو،
اإلمارات العربية املتحدة ،تن زانيا ،فيتنام ،زامبيا.
ومل حتضر الدول التالية عملية التصويت:

غينيا بيساو ،بريو ،السنغال ،جزر سيشل ،تونس.
وكانت اجلمعية العامة لألمم املتحدة قد اختذت فيما سبق خطوات مهمة حنو اإللغاء واحلد من استخدام عقوبة اإلعدام على مر
العديد من السنني .ففي  ،1977أكدت اجلمعية العامة جمدداً ،يف قرارها رقم  ،32/61على أن "اهلدف الرئيسي الذي ينبغي
حتقيقه يف مضمار عقوبة اإلعدام هو التقييد املطرد لعدد اجلرائم اليت ميكن املعاقبة عليها ابإلعدام مع التطلع حنو أفضلية إلغاء هذه
العقوبة" .وتبنت اجلمعية العامة معايري لتحديد نطاق تطبيق عقوبة اإلعدام وضماانت حلماية حقوق من يواجهون عقوبة اإلعدام،
مبا يف ذلك تبين الربوتوكول االختياري الثاين امللحق ابلعهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية ،وكذلك اعتماد ضماانت
تكفل محاية حقوق الذين يواجهون عقوبة اإلعدام.
وقد كانت هناك حماولتان سابقتان إلقرار مشروعي قرارين مماثلني يف  1994و ،1999بيد أن عدد الدول اليت ألغت العقوبة منذ
ذلك الوقت قد تزايد .وألقت فنلندا ،بصفتها رئيساً لالحتاد األورويب ،يف دورة اجلمعية العامة لألمم املتحدة للعام  ،2006بياانً
تدعمه  85دولة أعرب عن "بواعث قلق عميقة حيال استمرار استخدام عقوبة اإلعدام يف أحناء شىت من العامل" .ومضى البيان إىل
دعوة الدول اليت ما زالت تطبق عقوبة اإلعدام إىل إلغائها كلياً ،ويف غضون ذلك ،إىل فرض حظر على تنفيذ أحكام اإلعدام.
وقد تبنت دول أخرى ذاك اإلعالن الحقاً .ومن هنا ،فإن تبين الدورة  62للجمعية العامة لألمم املتحدة ،وهي اهليئة العليا يف
األمم املتحدة ،مشروع القرار الداعي إىل فرض حظر على تنفيذ أحكام اإلعدام ِّ
يشكل اعرتافاً واضحاً من جانب الدول ابلتوجه
الدويل املتنامي حنو إلغاء العقوبة.
 2.13مقرر األمم املتحدة اخلاص املعين بعمليات اإلعدام خارج نطاق القانون أو اإلعدام دون حماكمة أو التعسفي

َّ
قدم مقرر األمم املتحدة اخلاص املعين بعمليات اإلعدام خارج نطاق القانون أو اإلعدام دون حماكمة أو التعسفي ،فيليب ألستون،
تقريراً بشأن إيران إىل جملس األمم املتحدة حلقوق اإلنسان وأصدر بياانً يف  28مارس/آذار  2007يقول فيه" :إن إعدام األحدا

يف إيران غري مقبول البتة .وال تستطيع احلكومة اإليرانية مواصلة جتاهل واجباهتا مبقتضى القانون الدويل .وعلى وجه اخلصوص،
فقد صدَّقت إيران يف  1994على اتفاقية حقوق الطفل وأعلنت التزاماً قانونياً واضحاً ال غموض فيه أبن ال تفرض عقوبة اإلعدام
على مرتكيب اجلرائم ممن هم دون سن  18عاماً".
ودعا املقرر اخلاص حكومة إيران إىل أن ِّ
"ختفف فوراً مجيع أحكام اإلعدام اليت صدرت حبق أشخاص ارتكبوا جرائمهم وهم دون
سن  18عاماً".

 .14املعاهدات الدولية
تبىن اجملتمع الدويل أربع معاهدات دولية تنص على إلغاء عقوبة اإلعدام .وإحدى هذه ذات نطاق عاملي؛ أما الثالثة األخرى
فإقليمية( .أنظر أيضاً امللحق  2يف هناية هذه الوثيقة).

إذ ينص الربوتوكول االختياري الثاين امللحق ابلعهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية ،الذي يهدف إىل إلغاء عقوبة
اإلعدام ،والربوتوكول امللحق ابالتفاقية األمريكية إللغاء عقوبة اإلعدام على اإللغاء التام لعقوبة اإلعدام ،إال أهنما يسمحان للدول

األطراف ابالحتفاظ ابلعقوبة يف أوقات احلرب إذا سجلت حتفظاً هبذا اخلصوص يف وقت تصديقها على هذين الربوتوكولني أو
انضمامها إليهما.

وينص الربوتوكول  6لالتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلرايت األساسية (االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان) بشأن إلغاء
عقوبة اإلعدام على إلغاء عقوبة اإلعدام يف أوقات السلم.
كما ينص الربوتوكول  13لالتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلرايت األساسية (االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان) بشأن
إلغاء عقوبة اإلعدام يف مجيع الظروف ،على إلغاء عقوبة اإلعدام يف مجيع الظروف ،مبا يف ذلك يف أوقات احلرب أو التهديد

الوشيك ابحلرب .وميكن ألية دولة طرف يف العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية ،أو يف اتفاقية الدول األمريكية حلقوق
اإلنسان ،أو يف االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان أن تصبح طرفاً يف الربوتوكوالت ذات الصلة.

ويف  ،2007انضمت كل من ألبانيا وفرنسا واملكسيك وأوكرانيا إىل الربوتوكول االختياري الثاين امللحق ابلعهد الدويل اخلاص
ابحلقوق املدنية والسياسية ،ليصل عدد الدول األطراف يف الربوتوكول إىل .64
وقد وقعت مثاين دول أخرى على الربوتوكول دون التصديق عليه .ومل توقع أي دول جديدة على الربوتوكول االختياري الثاين
امللحق ابلعهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية خالل .2007
وصدقت املكسيك على الربوتوكول امللحق ابالتفاقية األمريكية إللغاء عقوبة اإلعدام يف  .2007وحبلول هناية العام ،كانت
دولة قد صدقت على الربوتوكول ،بينما وقعت عليه دولة واحدة أخرى.
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ومل تكن هناك أية توقيعات أو مصادقات جديدة على الربوتوكول  6لالتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلرايت األساسية

يف  .2007وحبلول هناية العام ،كانت  46دولة قد صدقت على الربوتوكول ،بينما وقعته دولة واحدة أخرى.

بينما صدقت ألبانيا وفرنسا يف  2007على الربوتوكول  13لالتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلرايت األساسية ،ليصل
إمجايل عدد الدول املصدقة إىل  40دولة .ووقعت مخس دول أخرى على الربوتوكول.

وميكن االطالع على قوائم حمدثة للدول األطراف والدول املوقعة األخرى للمعاهدات الدولية املتعلقة بعقوبة اإلعدام من املوقع
اإللكرتوين ملنظمة العفو الدولية:
http://www.amnesty.org/en/death-penalty/ratification-of-international-treaties

 .15الفعاليات الدولية
 1.15املؤمتر العاملي ملناهضة عقوبة اإلعدام

التقى يف ابريس ما بني  1و 3فرباير/شباط يف املؤمتر العاملي الثالث ملناهضة عقوبة اإلعدام مؤيدون إللغاء العقوبة من شىت أحناء
العامل .ونظَّمت املؤمتر منظمة "معاً ملناهضة عقوبة اإلعدام" بدعم من "االئتالف العاملي ملناهضة عقوبة اإلعدام" .وجاء املؤمتر بعد
املؤمتر العاملي الثاين ملناهضة عقوبة اإلعدام ،الذي عقد يف مونرايل يف .2004
واستمع املؤمتر ،الذي مجع سوية ما يربو على  500من أنصار إلغاء العقوبة وصانعي القرار من شىت أحناء العامل ،إىل شهادات
ساطعة من أقارب ضحااي القتل والسجناء السابقني ممن حكم عليهم ابملوت .وكانت هناك بياانت أدىل هبا مسؤولون يف األمم
املتحدة وأعضاء يف جتمعات مهنية خمتلفة ومشاهري .وأعرب ممثلون عن حكومات أملانيا وفرنسا واملغرب وبنني عن التزامهم إبلغاء
عقوبة اإلعدام يف بلداهنم.
وعُقدت مداوالت أخرى بشأن سبل إلغاء عقوبة اإلعدام يف مشال أفريقيا والشرق األوسط ،ودور اإلسالم يف هذه العملية.
وعقدت ندوة حوار أخرى بشأن الصني ،وال سيما ابلعالقة مع تنظيم دورة األلعاب األوملبية يف بكني يف  .2008وكان بني
املتحدثني حماميان صينيان ،مها أول من عرفت منظمة العفو الدولية حبضوره اجتماعاً دولياً حول عقوبة اإلعدام من احملامني
الصينني.
ويف اليوم األخري للمؤمتر ،اجتذبت مسرية عرب شوارع ابريس قادها ساكاي ميندا ،وهو رجل بريء قضى  34سنة يف الياابن ينتظر
تنفيذ حكم اإلعدام ،مجاهري حاشدة من املتفرجني .وملزيد من املعلومات بشأن املؤمتر العاملي الثا وإعالنه اخلتامي ،يرجى زايرة
املوقع اإللكرتوين لإلتالف العاملي ملناهضة عقوبة اإلعدام علىwww.worldcoalition.org/bcoalintro.html :
وفيما يلي بعض املقتطفات من توصيات اإلعالن اخلتامي للمؤمتر العاملي ملناهضة عقوبة اإلعدام ،الذي عقد يف العاصمة
الفرنسية ،ابريس ،يف فرباير/شباط :2007
"إننا ندعو مجيع الدول إىل إلغاء عقوبة اإلعدام وإىل التصديق على معاهدات اإللغاء الدولية واإلقليمية ،وال سيما الربوتوكول
االختياري الثاين امللحق ابلعهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية.
ومتابعة منا للبيان الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف ديسمرب/كانون األول  ،2006الذي سانده عدد غري مسبوق من
الدول من شىت أحناء العامل ،هنيب جبميع دول العامل السامية أبن توقف مجيع عمليات اإلعدام فوراً.
واعرتافاً منا ابلقيمة العظيمة اليت ستكون لتبين اجلمعية العامة لألمم املتحدة قراراً من أجل إلغاء عقوبة اإلعدام على نطاق العامل
أبسره ،ندعو الدول األعضاء يف األمم املتحدة إىل اختاذ مجيع اخلطوات الالزمة لضمان تبين اجلمعية العامة قراراً:
-

يعيد إىل األذهان أن عقوبة اإلعدام انتهاك حلقوق اإلنسان وحرايته األساسية؛

-

ويشجع األمم املتحدة ،والدول األعضاء فيها ،وغريها من املنظمات الدولية واإلقليمية واإلقليمية الفرعية ذات الصلة إىل
دعم تنفيذ هذا احلظر ،مبا يف ذلك من خالل تعبئة املوارد واخلربات هلذا الغرض.

وإننا إذ نرحب يف ابريس حبضور العديد من دعاة إلغاء العقوبة من مشال أفريقيا والشرق األوسط وجبهودهم من أجل إقامة
ائتالفات هلذا الغرض على املستوى الوطين واإلقليمي الفرعي واإلقليمي ،حنيي املبادرات اليت اختذت يف املغرب ولبنان واألردن
على طريق اإللغاء وندعو دول املنطقة إىل إلغاء عقوبة اإلعدام.
وإذ نرحب بوجود املنادين الصينيني إبلغاء العقوبة يف ابريس ،ندعو احلكومة الصينية ،ودورة األلعاب األوملبية للعام  2008يف
بكني ومعرض شنغهاي العاملي يف  2010يلوحان يف األفق ،إىل إعالن حظر فوري على تنفيذ أحكام اإلعدام بغرض إلغاء عقوبة
اإلعدام عى حنو مطرد ،وخباصة إبزالة اجلرائم غري العنيفة ،مبا فيها جرائم املخدرات ،من قائمة اجلرائم اليت تشملها العقوبة
القصوى".

 2.15اليوم العاملي ملناهضة عقوبة اإلعدام ومدن من أجل احلياة

كان موضوع اليوم العاملي ملناهضة عقوبة اإلعدام اخلامس ،الذي صادف يف  10أكتوبر/تشرين األول " ،2007أوقفوا عقوبة
اإلعدام ،العامل يقرر" .وكان الغرض الرئيسي لليوم العاملي هلذا العام حشد الدعم ملشروع القرار اخلاص ابحلظر العاملي على تنفيذ
أحكام اإلعدام املقدَّم إىل الدورة  62للجمعية العامة العامة لألمم املتحدة ،اليت ابشرت جلساهتا يف  18سبتمرب/أيلول.
ومت تنظيم ما ال يقل عن  350فعالية يف  59بلداً من بلدان العامل لإلعراب عن الدعم ملشروع قرار حظر تنفيذ أحكام اإلعدام
املعروض على اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،بينما ظلت مناشدة على شبكة اإلنرتنت تدعو إىل دعم فرض حظر عاملي مفتوحة
للتوقيع على املوقع اإللكرتوين  .http://www.worldcoalition.orgويف  2نوفمرب/تشرين الثاين ،جرى تسليم  5ماليني توقيع
مجعتها املناشدة ابسم "االئتالف العاملي ملناهضة عقوبة اإلعدام" إىل رئيس اجلمعية العامة لألمم املتحدة.
وجرى االحتفال يف  30نوفمرب/تشرين الثاين يف أكثر من  752مدينة من خمتلف أحناء العامل ابلذكرى السادسة لفعالية مدن من
أجل احلياة ،اليت ابردت إليها مجعية سانت إغيديو الدينية ،ومقرها يف روما .وإلظهار املعارضة لعقوبة اإلعدام ،جرت إضاءة

نصب تذكارية يف  33عاصمة و 719مدينة يف  56بلداً ،مبا فيها روما ومدريد وأواتوا ومكسيكو سييت وبرشلونة وبوينس آيرس
وأوسنت وداالس وبوغوات وابالنغا سييت وانكارو وسول.

امللحق  – 1قائمة ابلدول اليت ألغت عقوبة اإلعدام واليت ما زالت تطبقها حىت  1يناير/كانون الثاين 2008
حبلول  31ديسمرب/كانون األول  ،2007كان ما يزيد على ثلثي دول العامل قد ألغى عقوبة اإلعدام يف القانون أو املمارسة.
واألرقام كما يلي:
دول ألغت العقوبة ابلنسبة جلميع اجلرائم91 :

دول ألغت العقوبة ابلنسبة للجرائم العادية فقط10 :
دول ألغت العقوبة يف املمارسة33 :
العدد اإلمجايل للدول اليت ألغت العقوبة يف القانون أو املمارسة134 :
الدول اليت ما زالت تطبق العقوبة63 :

وفيما يلي ما تضمه قوائم الدول من الفئات األربعة :الدول اليت ألغت العقوبة ابلنسبة جلميع اجلرائم؛ والدول اليت ألغت العقوبة
ابلنسبة للجرائم العادية فقط؛ والدول اليت ألغتها يف املمارسة؛ والدول اليت ما زالت تطبقها.
وبعد هذه ،هناك قائمة ابلدول اليت ألغت عقوبة اإلعدام منذ  .1976وتُظهر أن معدل الدول اليت ألغت عقوبة اإلعدام يف العقد
املاضي يف القانون أو انتقلت إىل إلغائها ابلنسبة جلميع اجلرائم إذا كانت قد ألغتها يف القانون ،كان يربو على ثال دول لكل
عام.
 .1دول ألغت العقوبة على كل اجلرائم
وهي الدول اليت ال تتضمن قوانينها أحكاماً بشأن عقوبة اإلعدام على أية جرمية
ألبانيا ،أندوزرا ،أنغوال ،أرمينيا ،أسرتاليا ،النمسا ،أذربيجان ،بلجيكا ،بواتن ،البوسنة واهلرسك ،بلغاراي ،كمبوداي ،كندا ،جزر الرأس
األخضر ،كولومبيا ،جزر كوك ،كوستا ريكا ،كوت ديفوار ،كرواتيا ،قربص ،مجهورية التشيك ،الدمنرك ،جيبويت ،اجلمهورية
الدومينيكية ،إكوادور ،أستونيا ،فنلندا ،فرنسا ،جورجيا ،أملانيا ،اليوانن ،غينيا بيساو ،هاييت ،هوندوراس ،اجملر ،آيسلندا ،إيرلندا،
إيطاليا ،كرابيت ،ليبرياي ،ليختينشتاين ،ليتوانيا ،لوكسمبور غ ،مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ،مالطا ،جزر مارشال،

موريشيوس ،املكسيك ،ميكرونيزاي (احتاد والايت) ،مولدوفا ،موانكو ،اجلبل األسود ،موزمبيق ،انميبيا ،نيبال ،هولندا ،نيوزيلندا،
نيكاراغوا ،نيويه ،النرويج ،ابالو ،بنما ،ابراغواي ،الفليبني ،بولندا ،الربتغال ،رومانيا ،رواندا ،ساموا ،سان مارينو ،ساو تومي
وبرينسيب ،السنغال ،صربيا ،جزر سيشل ،سلوفاكيا ،سلوفينيا ،جزر سليمان ،جنوب أفريقيا ،أسبانيا ،السويد ،سويسرا ،تيمور –
ليست ،تركيا ،تركمانستان ،توفالو ،أوكرانيا ،اململكة املتحدة ،أوروغواي ،فانواتو ،الفاتيكان ،فن زويال.
 .2دول ألغت العقوبة ابلنسبة للجرائم العادية فقط

وهي الدول اليت تتضمن قوانينها أحكاماً بشأن عقوبة اإلعدام تتعلق جبرائم استثنائية فقط ،من قبيل اجلرائم املشمولة ابلقانون
العسكري أو اجلرائم اليت ترتكب يف ظروف استثنائية:
األرجنتني ،بوليفيا ،الربازيل ،شيلي ،سلفادور ،فيجي ،إسرائيل ،قرغيزستان ،التفيا ،بريو
.3دول ألغت العقوبة يف املمارسة
وهي دول أبقت على تطبيق عقوبة اإلعدام ابلنسبة للجرائم العادية ،مثل القتل العمد ،ولكنها مل تقم إبعدام أي شخص خالل
السنوات العشر األخرية ،ويعتقد أن لديها سياسة أو ممارسة راسخة أبن ال تنفذ أحكام اإلعدام .وتتضمن القائمة أيضاً دوالً
أعلنت التزاماً دولياً بعدم استخدام عقوبة اإلعدام.
اجلزائر ،بنني ،برواني دار السالم ،بوركينا فاسو ،مجهورية أفريقيا الوسطى ،مجهورية الكونغو ،إريرتاي ،غابون ،غامبيا ،غاان ،غرينادا،
كينيا ،كوراي اجلنوربية ،الوس ،مدغشقر ،مالوي ،جزر مالديف ،مايل ،موريتانيا ،املغرب ،ميامنار ،انورو ،النيجر ،اببوا غينيا
اجلديدة ،روسيا االحتادية ،سري النكا ،سورينام ،سوازيالند ،تن زانيا ،توغو ،تونغو ،تونس ،زامبيا
 .4دول ما زالت تطبق العقوبة
وهي الدول واملناطق اليت ال تزال حتتفظ بعقوبة اإلعدام وتطبقها ابلنسبة للجرائم العادية
أفغانستان ،أنتيغوا وابرابدو ،جزر البهاما ،البحرين ،بنغالدش ،برابدوس ،بيالروس ،بيليز ،بوتسواان ،بوروندي ،الكامريون ،تشاد،
الصني ،جزر القمر ،مجهورية الكونغو الدميقراطية ،كواب ،دومينيكا ،مصر ،غينيا االستوائية ،إثيوبيا ،غواتيماال ،غينيا ،غياان ،اهلند،
إندونيسيا ،إيران ،العراق ،مجايكا ،الياابن ،األردن ،كازاخستان ،كوراي الشمالية ،الكويت ،لبنان ،ليسوتو ،ليبيا ،ماليزاي ،منغوليا،
نيجرياي ،عمان ،ابكستان ،السلطة الفلسطينية ،قطر ،سانت كريستوفر ونيفيس ،سانت لوتشيا ،سانت فنسنت وغرينادين،
اململكة العربية السعودية ،سرياليون ،سنغافورة ،الصومال ،السودان ،سوراي ،اتيوان ،طاجيكستان ،اتيالند ،ترينيداد وتوابغو،
األمارات العربية املتحدة ،الوالايت املتحدة األمريكية ،أوزبكستان ،فيتنام ،اليمن ،زمبابوي
 .5دول ألغت عقوبة اإلعدام منذ 1976

 :1976الربتغال – ألغت عقوبة اإلعدام ابلنسبة جلميع اجلرائم.
 :1978الدمنرك – ألغت عقوبة اإلعدام ابلنسبة جلميع اجلرائم.

 :1979لوكسمبورغ ونيكاراغوا والنرويج – ألغت عقوبة اإلعدام ابلنسبة جلميع اجلرائم .والربازيل وفيجي وبريو ألغت عقوبة
اإلعدام ابلنسبة للجرائم العادية.

 :1081فرنسا وجزر الرأس األخضر – ألغتا عقوبة اإلعدام ابلنسبة جلميع اجلرائم.

 :1982هولندا – ألغت عقوبة اإلعدام ابلنسبة جلميع اجلرائم.
 :1983قربص والسلفادور – ألغتا عقوبة اإلعدام ابلنسبة للجرائم العادية.
 :1984األرجنتني – ألغت عقوبة اإلعدام ابلنسبة للجرائم العادية.
 :1985أسرتاليا – ألغت عقوبة اإلعدام ابلنسبة جلميع اجلرائم.
 :1987هاييت وليختينشتاين ومجهورية أملانيا الدميقراطية - 2ألغت عقوبة اإلعدام ابلنسبة جلميع اجلرائم.
 :1989كمبوداي ونيوزيلندا ورومانيا وسلوفينيا - 3ألغت عقوبة اإلعدام ابلنسبة جلميع اجلرائم.

 :1990أندورا وكرواتيا ومجهورية التشيك واجلمهورية السلوفاكية االحتادية 4واجملر وإيرلندا وموزمبيق وانميبيا وساو تومي
وبرنسيب – ألغت عقوبة اإلعدام ابلنسبة جلميع اجلرائم.
 :1992أنغوال وابراغواي وسويسرا – ألغت عقوبة اإلعدام ابلنسبة جلميع اجلرائم.

 :1993غينيا بيساو وهونغ كونغ 5وجزر سيشل – ألغت عقوبة اإلعدام ابلنسبة جلميع اجلرائم.
 :1994إيطاليا – ألغت عقوبة اإلعدام ابلنسبة جلميع اجلرائم.
 :1995جيبويت وموريشيوس ومولدوفا وأسبانيا – ألغت عقوبة اإلعدام ابلنسبة جلميع اجلرائم.
 :1996بلجيكا – ألغت عقوبة اإلعدام ابلنسبة جلميع اجلرائم.

 :1997جورجيا ونيبال وبولندا وجنوب أفريقيا – ألغت عقوبة اإلعدام ابلنسبة جلميع اجلرائم .وبوليفيا ألغت عقوبة اإلعدام
ابلنسبة للجرائم العادية.

 :1998أذربيجان وبلغاراي وكندا وأستونيا وليتوانيا واململكة املتحدة – ألغت العقوبة ابلنسبة جلميع اجلرائم.
 :1999تيمور الشرقية وتركمانستان وأوكرانيا – ألغت عقوبة اإلعدام ابلنسبة جلميع اجلرائم .والتفيا 6ألغت عقوبة اإلعدام
ابلنسبة للجرائم العادية.
 :2000كوت ديفوار ومالطا – ألغتا عقوبة اإلعدام ابلنسبة جلميع اجلرائم .وألبانيا 7ألغت عقوبة اإلعدام ابلنسبة للجرائم
العادية.
 :2001البوسنة واهلرسك - 8ألغت عقوبة اإلعدام على مجيع اجلرائم .وشيلي – ألغت عقوبة اإلعدام ابلنسبة للجرائم العادية.

 2يف  ،1990توحدت مجهورية أملانيا الدميقراطية مع مجهورية أملانيا االحتادية ،اليت ألغيت فيها عقوبة اإلعدام يف .1949
 3ألغت سلوفينيا وكرواتيا عقوبة اإلعدام عندما كانتا ال تزاالت جزءاً من مجهورية يوغوسالفيا االحتادية االشرتاكية .وحصلت اجلمهوريتان على استقالهلما يف
.1991
 4يف  ،1993انقسمت مجهورية تشيكوسلوفاكيا االحتادية إىل دولتني ،مجهورية التشيك وسلوفاكيا.
 5يف  ،1997ع ادت هونغ كونغ إىل الصيين كإقليم إبدارة خاصة من أقاليم الصني .وظلت عقوبة اإلعدام ملغاة يف اإلقليم حىت اآلن.
 6يف  ،1999صوت برملان التفيا إىل جانب التصديق على الربوتوكول  6لالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان ،الذي يلغي عقوبة اإلعدام على اجلرائم يف أوقات
السلم.
 7يف  ،2007صدَّقت ألبانيا على الربوتوكول  13لالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان بشأن إلغاء عقوبة اإلعدام يف مجيع الظروف .وكانت قد صدقت يف العام
 2000على الربوتوكول  6لالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان ،الذي يلغي عقوبة اإلعدام على اجلرائم يف أوقات السلم.
 8يف  ،2001صدقت البوسنة واهلرسك على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق ابلعهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية ،الذي يهدف إىل إلغاء عقوبة
اإلعدام على مجيع اجلرائم.

 :2002قربص ويوغوسالفيا (وهي اآلن دولتان :صربيا واجلبل األسود )9ألغتا عقوبة اإلعدام جلميع اجلرائم.
 :2003أرمينيا – ألغت عقوبة اإلعدام ابلنسبة جلميع اجلرائم.

 :2004بواتن واليوانن وساموا والسنغال وتركيا – ألغت عقوبة اإلعدام ابلنسبة جلميع اجلرائم.
 :2005ليبرياي 10واملكسيك – ألغتا عقوبة اإلعدام ابلنسبة جلميع اجلرائم.
 :2006الفليبني – ألغت عقوبة اإلعدام ابلنسبة جلميع اجلرائم.

 :2007ألبانيا وجزر كوك ورواندا ألغت عقوبة اإلعدام ابلنسبة جلميع اجلرائم .وقرغيزستان ألغت عقوبة اإلعدام ابلنسبة للجرائم
العادية.

 9كانت اجلبل األسود قد ألغت عقوبة اإلعدام يف  2002عندما كانت جزءاً من دولة احتادية تضمها مع صربيا .واستقلت كدولة مستقلة عضو يف األمم املتحدة
يف  28يونيو/حزيران  .2006وأصبح تصديقها على الربوتوكول  13لالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان بشأن إلغاء عقوبة اإلعدام يف مجيع الظروف ،ساري املفعول
يف  6يونيو/حزيران .2006
 10يف  ،2005صدقت ليبرياي على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق ابلعهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية ،الذي يهدف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام على
مجيع اجلرائم.

امللحق  – 2التصديق على املعاهدات الدولية حىت  1يناير/كانون الثاين 2008
تبىن اجملتمع الدويل أربع معاهدات دولية تنص على إلغاء عقوبة اإلعدام .وإحدى هذه تشمل العامل أبسره ،بينما ينحصر نطاق
الثال األخرى ضمن حدودها اإلقليمية.
وفيما يلي توصيف موجز للمعاهدات األربع وللقوائم الراهنة للدول األطراف والدول اليت وقعت دون أن تصدق على هذه

املعاهدات( .ميكن للدول أن تصبح أطرافاً يف املعاهدات الدولية إما عن طريق االنضمام إليها أو ابلتصديق عليها .ويشري التوقيع

إىل نية الدولة يف أن تصبح دولة طرفاً يف موعد الحق من خالل التصديق .والدول ملزمة مبقتضى القانون الدويل أبن حترتم أحكام
املعاهدات اليت انضمت إليها كدول أطراف ،وأبن ال تفعل شيئاً ميكن أن حيبط هدف وغرض املعاهدات اليت وقعت عليها.
الربوتوكول االختياري الثاين امللحق ابلعهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية

تبنت اجلمعية العامة لألمم املتحدة الربوتوكول االختياري الثاين امللحق ابلعهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية ،الذي
ينهدف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام يف  ،1989ويشمل نطاقه العامل أبسره .وينص الربوتوكول على اإللغاء الكلي لعقوبة اإلعدام ،إال

أنه يسمح للدول األطراف ابإلبقاء على عقوبة اإلعدام يف أوقات احلرب إذا سجلت حتفطاً يف هذا الصدد يف وقت تصديقها
على الربوتوكول أو انضمامها إليه .وميكن ألي دولة طرف يف العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية أن تصبح طرفاً يف
الربوتوكول.
الدول األطراف :ألبانيا ،أندورا ،أسرتاليا ،النمسا ،أذربيجان ،بلجيكا ،البوسنة واهلرسك ،بلغاراي ،كندا ،جزر الرأس األخضر،

كولومبيا ،كوستا ريكا ،كرواتيا ،قربص ،مجهورية التشيك ،الدمنرك ،جيبويت ،إكوادور ،أستونيا ،فنلندا ،فرنسا ،جورجيا ،أملانيا،
اليوانن ،اجملر ،آيسلندا ،إيرلندا ،إيطاليا ،ليبرياي ،ليختينشتاين ،ليتوانيا ،لوكسمبور غ ،مقدونيا ،مالطا ،املكسيك ،مولدوفا ،موانكو،
اجلبل األسود ،موزمبيق ،انميبيا ،نيبال ،هولندا ،نيوزيلندا ،النرويج ،بنما ،ابراغواي ،الربتغال ،رومانيا ،سان مارينو ،صربيا ،جزر
سيشل ،اجلمهورية السلوفاكية ،سلوفينيا ،جنوب أفريقيا ،أسبانيا ،السويد ،سويسرا ،تيمور – ليست ،تركيا ،تركمانستان ،أوكرانيا،
اململكة املتحدة ،أوروغواي ،فن زويال
(اجملموع)64 :

دول وقعت دون أن تصدق :األرجنتني ،شيلي ،غينيا بيساو ،هوندوراس ،نيكاراغوا ،الفليبني ،بولندا ،ساو تومي وبرينسيب
(اجملموع )8:
الربوتوكول امللحق ابالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان
تبنت اجلمعية العامة ملنظمة الدول األمريكية يف  1990الربوتوكول امللحق ابالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان إللغاء عقوبة
اإلعدام ،وينص الربوتوكول على اإللغاء التام لعقوبة اإلعدام ،إال أنه يسمح للدول األطراف أبن تبقي على عقوبة اإلعدام يف

أوقات احلرب إذا قامت إبعالن حتفظها يف هذا الشأن يف وقت تصديقها على الربوتوكول أو انضمامها إليه .وإبمكان أي دولة
طرف يف االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان أن تكون دولة طرفاً يف الربوتوكول.
الدول األطراف :الربازيل ،كوستا ريكا ،إكوادور ،املكسيك ،نيكاراغوا ،بنما ،ابراغواي ،أوروغواي ،فن زويال

(اجملموع)9 :

دول وقعت دون أن تصدق :األرجنتني ،شيلي
(اجملموع)2 :

الربوتوكول  6لالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان

تبىن جملس أورواب يف  1982الربوتوكول  6لالتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلرايت األساسية ["االتفاقية األوروبية حلقوق
اإلنسان"] بشأن إلغاء عقوبة اإلعدام ،وينص على إلغاء عقوبة اإلعدام يف أوقات السلم؛ وجيوز للدول األطراف اإلبقاء على

عقوبة اإلعدام ابلنسبة جلرائم ترتكب "يف أوقات احلرب أو التهديد الوشيك ابحلرب" .وميكن ألي دولة طرف يف االتفاقية
األوروبية حلقوق اإلنسان أن تصبح طرفاً يف الربوتوكول.
الدول األطراف :ألبانيا ،أندورا ،أرمينيا ،النمسا ،أذربيجان ،بلجيكا ،البوسنة واهلرسك ،بلغاراي ،كرواتيا ،قربص ،مجهورية

التشيك ،الدمنرك ،أستونيا ،فنلندا ،فرنسا ،جورجيا ،أملانيا ،اليوانن ،اجملر ،آيسلندا ،إيرلندا ،إيطاليا ،التفيا ،ليختينشتاين ،ليتوانيا،
لوكسمبور غ ،مقدونيا ،مالطا ،مولدوفا ،موانكو ،اجلبل األسود ،سان مارينو ،صربيا ،اجلمهورية السلوفاكية ،سلوفينيا ،أسبانيا،
السويد ،سويسرا ،تركيا ،أوكرانيا ،اململكة املتحدة
(اجملموع)46 :
دول وقعت دون أن تصدق :روسيا االحتادية
(اجملموع)1 :

الربوتوكول  13لالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان

تبىن جملس أورواب يف  2002الربوتوكول  13لالتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلرايت األساسية ["االتفاقية األوروبية
حلقوق اإلنسان"] بشأن إلغاء عقوبة اإلعدام ،وينص على إلغاء عقوبة اإلعدام يف مجيع الظروف ،مبا يف ذلك يف أوقات احلرب أو

التهديد الوشيك ابحلرب .وجيوز ألية دولة طرف يف االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان أن تصبح طرفاً يف الربوتوكول.

الدول األطراف :ألبانيا ،أندورا ،النمسا ،بلجيكا ،البوسنة واهلرسك ،بلغاراي ،كرواتيا ،قربص ،مجهورية التشيك ،الدمنرك ،أستونيا،
فنلندا ،فرنسا ،جورجيا ،أملانيا ،اليوانن ،اجملر ،آيسلندا ،إيرلندا ،ليختينستاين ،ليتوانيا ،لوكسمبور غ ،مقدونيا ،مالطة ،مولودفا،
رومانيا ،سان مارينو ،صربيا ،سلوفاكيا ،سلوفينيا ،السويد ،سويسرا ،تركيا ،أوكرانيا ،اململكة املتحدة

دول وقعت دون أن تصدق :أرمينيا ،إيطاليا ،التفيا ،بولندا ،أسبانيا
(اجملموع)5 :

 ...انتهى

