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 أحكام وعمليات اإلعدام في 2019 
منظمة العفو الدولية

2. إيران
تّم إعدام 4 أشخاص قلت أعمارهم عن 
18 عامًا وقت وقوع الجريمة، فيما ظل 
العدد اإلجمالي لعمليات اإلعدام في 

أدنى مستوياته تاريخيًا. 

11. اليابان
انخفض عدد عمليات 
اإلعدام إلى أقل من 

عشرة، بيد أن هذا الرقم 
ظل محاطًا بالسرية.  

12. كوريا الشمالية
لم تتمّكن منظمة العفو الدولية 
من التحّقق من المعلومات حول 
أحكام اإلعدام وعمليات اإلعدام 

الجديدة في 2019.
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7. باكستان
أظهر عدد عمليات اإلعدام 

اتجاهًا ملموسًا نحو 
االنخفاض، بعدما كان قد 

أظهر ارتفاعًا حادًا في 2015.

13. فيتنام
يشير الرقم الجزئي لتنفيذ عمليات اإلعدام 

الصادر عن السلطات إلى معدل تنفيذ 
مماثل لما كان عليه عام 2018، ولكن من 
غير الممكن تقييم االتجاهات لهذا العام.

8. الصومال
العدد اإلجمالي لعمليات 
اإلعدام ظّل متماشيًا مع 
االنخفاض المسّجل في 

.2018

10. سنغافورة
أفادت السلطات أن عدد عمليات اإلعدام 

انخفض بنسبة الثلثين، وظلت اإلعدامات 
تشمل القضايا المتعلقة بالمخدرات.

1. الصين
استمّرت في تنفيذ 

عمليات إعدام 
والحكم باإلعدام على 

األشخاص، ولكنها 
أبقت أعداد هذه 

األحكام وعمليات 
اإلعدام سرية. 

4. العراق
تضاعف عدد عمليات اإلعدام المسجل تقريبًا مقارنة بعام 

2018. وُيعزى ذلك إلى حد كبير إلى استمرار استخدام 
عقوبة اإلعدام ضد األفراد المتهمين باالنتماء إلى 

الجماعة المسلحة التي تطلق على نفسها اسم تنظيم 
"الدولة اإلسالمية" أو بأنهم تابعون لها.



أحكام وعمليات اإلعدام في 2019
منظمة العفو الدولية

تشير هذه الخارطة إلى المواقع العامة للحدود 
ونطاقات االختصاص، وال ينبغي أن يتم 

تفسيرها على أنها تمثل وجهة نظر منظمة 
العفو الدولية حيال األراضي المتنازع عليها. 

تشير إشارة "+" إلى أن الرقم الذي قامت 
منظمة العفو الدولية بحسابه يشكل الحد 

األدنى. وحيثما تظهر عالمة "+" دون رقم 
بعدها فإن ذلك يعني أن منظمة العفو الدولية 

واثقة من تنفيذ أكثر من عملية إعدام واحدة، 
ولكن تعذر عليها أن تحدد رقمًا بعينه.

دأبت البلدان التي ترد أرقامها على الخارطة، 
والبالغ عددها 13 بلدًا، على تنفيذ عمليات 

 إعدام في السنوات الخمس الماضية 
.)2019-2015(
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5. مصر
أصدرت 62% من أحكام 

اإلعدام المعروفة في 
منطقة الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا.

6. الواليات المتحدة األمريكية
للعام الحادي عشر على التوالي، 

ظلت الدولة الوحيدة المنّفذة 
ألحكام اإلعدام في منطقة 

األمريكيتين بينما انخفض عدد 
عمليات وأحكام اإلعدام.

9. جنوب السودان
العدد األكبر من 
عمليات اإلعدام 

المسّجل في أي 
سنة منذ نيل البالد 

استقاللها في 
.2011

3. السعودية
العدد األكبر لعمليات 

اإلعدام المسجلة في 
عام واحد.
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 قيبطت نأشب ةيلودلا وفعلا ةمظنم اهمدختست يتلا ماقرألا لوح ةظحالم
  مادعإلا ةبوقع
 

 ىلإ يناثلا نوناك /رياني نم ةرتفلا لالخ مادعإلا ةبوقعل يئاضقلا قیبطتلا ةیطغت ىلع يلاحلا ريرقتلا رصتقي
 عمجب ةیلودلا وفعلا ةمظنم تماق ،ةیضاملا تاونسلا يف اھتداع ىلعً ايرجو  .2019 لوألا نوناك /ربمسيد
 ماكحألاو ،صوصخلا اذھب ةرداصلا ةیمسرلا ماقرألا امیس الو ،رداصملا نم ةعونتم ةفئاط نم تامولعملا
 ةبسنلابو ةیمالعإلا ريراقتلاو ،مھیلثممو مھتالئاعو مادعإلاب مھیلع موكحملا دارفألا نم ةاقتسملا تامولعملاو
 رصتقيو  .ىرخألا يندملا عمتجملا تامظنم اھدعت ريراقت نم تامولعملا عمج مت ،نادلبلا نم ددحم ددعل
 مادعإلا ةبوقع قیبطتب ةقلعتملا تالاجملا نم كلذ ریغو ،ةرداصلاو ،ةذفنملا مادعإلا ماكحأ ةیطغت ىلع ريرقتلا
 نأشب يقطنم دیكأت رفوتي امدنع ةبوقعلا هذھب مھیلع موكحملا ةئربت تالاحو مادعإلاب ماكحألا فیفخت لیبق نم
 ،اھیضارأ ىلع مادعإلا ةبوقع قیبطت نأشب تامولعم تاموكحلا نم ریثكلا رشنت الو  ً.اديدحت تامولعملا هذھ
 رفوتي ملو  .مانتیفو ،نیصلاو ،سورالیب نم لك يف ةلودلا رارسأ نم مادعإلا ةبوقعب ةقلعتملا تانایبلا ربتعُتو
 ،سوالً اصوصخو ،نادلبلا ضعب يف مادعإلا ةبوقعب ةقلعتملا تامولعملا نم لیلقلا ىوس 2019 ماع لالخ
 تاطلسلا اھضرفت يتلا ةمراصلا دویقلا ءارج كلذو ،)ةیلامشلا ايروك( ةیبعشلا ةیطارقميدلا ايروك ةيروھمجو
 .تامولعملا هذھ ىلع

 دادعأ نم ىندألا دحلا مادعإلا ةبوقع نأشب ةیلودلا وفعلا ةمظنم اھدروت يتلا ماقرألا لثمتف ،هیلعو
 امم ریثكب ىلعأ ةیقیقحلا ماقرألا نوكت نأ حجرملا نمو  .نادلبلا نم ديدعلل ةبسنلاب ،ةبوقعلا هذھب نیلومشملا
 ،ةنیعم ةنس لالخ نادلبلا نم دلب نأشب ىفوأ ةیمسر تامولعم ىلع ةمظنملا لوصح لاح يفو  .انھ دري
 .ريرقتلا نتم يف كلذ ىلإ ةراشإلا متتف
 يف مادعإلا ةبوقع قیبطتب ةصاخلا ماقرألا تاريدقت رشن نع 2009 يف ةیلودلا وفعلا ةمظنم تفقوت دقلو
 مایق نم اھقلق مجح قایسلا اذھ يف نیصلاب ةصاخلا ماقرألا رشن نع فقوتلاب ةمظنملا رارق سكعيو .نیصلا
 تصرح املاطلو  .باوصلا بناجت ةقيرطب اھميدقت دمعتو ،ةمظنملا ماقرأ مادختسا ةءاسإب ةینیصلا تاطلسلا
 ةمراصلا دویقللً ارظن عقاولا نم ریثكب لقأ يھ نیصلا نأشب اھرشنت يتلا ماقرألا نأ نیبت نأ ىلع ةمظنملا
 نكلو ،ةبوقعلا نأشب مقر يأ رشنب مویلا ىتح نیصلا مقت ملو  .تامولعملا هذھ ىلع نیصلا اھضرفت يتلا
 اھتوعد ةمظنملا ددجتو ً.ايونس صاخشألا فالآ قحب مادعإلا ماكحأ ذیفنتو رودص ىلإ ةرفوتملا تامولعملا ریشت
    .مادعإلا ةبوقع قیبطتب قلعتت تامولعم رشنت يك ةینیصلا تاطلسلا ىلإ ةھجوملا

 ققحتلا نم اھنكمتو ،ريرقتلا رودص دعب ةديدج تامولعم اھیقلت لاح يف ةیلودلا وفعلا ةمظنم دمعت فوسو
 :يلاتلا ينورتكلإلا عقوملا ربع ريرقتلا اھدروي يتلا ماقرألا ثيدحت ىلإ ،اھنم

penalty-do/death-we-http://www.amnesty.org/ar/what 

 - )+16( دنليات ،لاثملا لیبس ىلعو -ام دلب مسا يلي مقر دعب "+" ةمالع رھظت امثیح ،حئاوللاو لوادجلا يف
 نم ددعلا اذھ رودصو مادعإ ةیلمع 16 عوقو نم دكأتلا نم تنكمت دق ةیلودلا وفعلا ةمظنم نأ كلذ ينعي
 نود دلب مسا دعب "+" ةمالع رھظت امثیحو .16 ىلع ديزي يقیقحلا ددعلا نأ دقتعت اھنكلو ،دنليات يف ماكحألا
 تامادعإ عوقو نم تققحت دق ةیلودلا وفعلا ةمظنم نأ ينعي كلذ نإف - )+( ايروس ،لاثملا لیبس ىلعو -مقر
 نم نكمتت مل اھنكلو ،دالبلا يف )دحاو نم رثكأ( مادعإلاب مھیلع موكحم صاخشأ وأ مادعإلاب ماكحأ رودصو
 يلامجإلا ددعلا باسح دنعو .اھنم ىندألا دحلل ةیقادصم يذ مقر ميدقتل ةیفاك تامولعم ىلع لوصحلا
 .نیصلل كلذ يف امب ،2 تنع دق )+( ةمالع نإف ،يمیلقإلا وأ يملاعلا
 ةميرجلا ةعیبط نع رظنلا فرصبو ،ءانثتسا الب لاوحألا عیمج يف مادعإلا ةبوقع ةیلودلا وفعلا ةمظنم ضراعتو
 ذیفنت يف ةلودلا همدختست يذلا بولسألا وأ ،ةيدرفلا هتافص وأ ،اھمدع نم مھتملا ةءارب وأ ،اھتاسبالم وأ
 .لماكلاب مادعإلا ةبوقع قیبطت ءاغلإ ىلإ فدھت تالمحب ةمظنملا موقتو  .مادعإلا

http://www.amnesty.org/ar/what-we-do/death-penalty
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 يف مادعإلا ةبوقع مادختسا
 2019 ماع

 فرشأ نلف ً،امكاح يتفصبو ،أطخ وه رخآ صخشل دمعلا لتقلا نإ"

 مادعإلا ةبوقع ماظن لشف تبث دقل .درف يأ مادعإ ةيلمع ذيفنت ىلع

 نوناعي نيذلا نيمهتملا دض زييمتلاب مّستي وهف .سيياقملا لكب ،انيدل

 كئلوأ وأ ،ةنكادلا ةرشبلا يوذو دوسلا صاخشألا وأ يلقع ضرم نم

 مدقي ملو .ةظهابلا ينوناقلا ليثمتلا ةفلك لمحت نوعيطتسي ال نيذلا

 تردُهأو .ماعلا ملسلا ىلعً اظافح ةعدار ةميق وأ ةدئاف يأ ماظنلا

 ،قبس ام لك نم مهألا .بئارضلا يعفاد لاومأ نم تارالودلا تارايلم

 لاح يف اهحالصإ نكمي الو ،اهيف ةعجر ال ،ةيئاهن مادعإلا ةبوقع نأ

 ".يرشب أطخ ثودح
 1 2019 راذآ/سرام 13 ،اينروفيلاك مكاح ،موسوين نيفاج

 ةيملاعلا تاهجوتلا
 ىسقأل يملاعلا ءاغلإلا هاجتاب مخزلا نأ مادعإلا ةبوقعل يملاعلا مادختسالل ةیلودلا وفعلا ةمظنم لیلحت رھظي
 فلاخ دق نادلبلا ضعب نأ نم مغرلاب ،حیحصلا هاجتالاب ریسي ةنیھملاو ةیناسنإاللاو ةیساقلا ةبوقعلا لاكشأ

 .هاجتالا اذھ

 هلیجست مت مقر ىندأ ىلإ 2018 ماعلاب ةنراقم ةئاملاب 5 ةبسنب اھذیفنت دكؤملا مادعإلا تایلمع تضفخناو
 لماوع ةدع تناكو 2015.2 ماع ذنم يونس ساسأ ىلع ضافخنا دوجو ّدكؤي امب ،لقألا ىلع تاونس 10 ذنم
 تاضافخنا كانھ تناكو .ةلجسملا مادعإلا تایلمع ذیفنت يف يملاعلا ضافخنالا نع يساسأ لكشب ةلوؤسم
 نم ربتعت يتلا - ةروفاغنسو نابایلاو رصم لثم – لودلا ضعب يف ةدكؤملا مادعإلا تایلمع ددع يف ةریبك
 ىوتسم ىلع يناثلا دلبلا ،ناريإ تماق ،يلاوتلا ىلع يناثلا ماعللو .ریبك دح ىلإ مادعإلا ةبوقعب نیكسمتملا

 

  ،2019 راذأ/سرام 13 ،موسوين نيفاج مكاحلا بتكم "اينروفيلاك يف مادعإلا ةبوقع فقوب رمأي موسوين نيفاج مكاحلا" 1

california/-in-penalty-death-the-to-halt-a-orders-newsom-gavin-ernorwww.gov.ca.gov/2019/03/13/gov  

 1989 ماع ذنم ةمظنملا لبق نم هنع غالبإلا مت ددع ىلعأ وهو )نيصلا ءانثتساب( مادعإ ةلاح 1,634 ةيلودلا وفعلا ةمظنم تلجس ،2015 ماع يف 2
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 دعب كلذو ً؛ایخيرات تامادعإ نم هتذفن اّمم صاخشألا نم لقأ ددع مادعإب ،مادعإلا تایلمع ذیفنت يف ملاعلا
 .دالبلا يف تاردخملا ةحفاكم نوناق ىلع 2017 تاليدعت
 ةكلمملاو قارعلا داز دقف .مادعإلا ةبوقعل ماتلا ءاغلإلا وحن ماعلا هجوتلا فلاخت نادلبلا ضعب نإف ،كلذ عمو
 تفنأتساو ؛2018 ماعب ةنراقم ریبك لكشب مادعإلا تایلمع ددع نم نمیلاو نادوسلا بونجو ةيدوعسلا ةیبرعلا
 عيراشم نیبلفلا يف ةیعيرشتلا ةئیھلا تحرتقاو ً؛اماع دتما فقوت دعب مادعإلا تایلمع شيدالغنبو نيرحبلا
 تایلمع فانئتساب ةیكيرمألا ةیلاردیفلا ةموكحلاو اكنل يرس تددھو ؛مادعإلا ةبوقع قیبطت ةداعإل نیناوق
 .اھنم يأ ذیفنت نود تاونس دعب مادعإلا
 ةیلودلا وفعلا ةمظنمل لماكلا مییقتلا ةلقرع ىلإ ،نادلبلا ضعب ىدل ةیفافشلا بایغ ىدأ ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب
 ايروكو نیصلا لثم ،مادعإلا ةبوقعل ةقبطملا ةیسیئرلا لودلا ترمتساف .مادعإلا ةبوقعل يملاعلا مادختسالل
 ىلإ لوصولا دییقت لالخ نم مادعإلا ةبوقعل اھمادختسال لماكلا ىدملا ءافخإ يف ،مانتیفو ةیلامشلا
 ةبوقعل اھمادختسا لوح ةیمسر تامولعم لودلا نم ديدعلا مدقت ملو .مادعإلا ةبوقعب ةقلعتملا تامولعملا
 ضعب يفو .نأشلا اذھ يف ةیلودلا وفعلا ةمظنم اھتمدق يتلا ةددحملا تابلطلا دعب كلذ يف امب ،مادعإلا
 نع ةیئزج تامولعم ةیمانتیفلا تاطلسلا ترشن ،لاثملا لیبس ىلع ؛طقف ةیئزج تامولعم رشن متي ،نادلبلا
 لماكلا مییقتلا تقاعأ ةلمتكملا ریغ ماقرألا نكل ،2018 ماعل لثامم لدعم ىلإ ریشت مادعإلا تایلمع ذیفنت

 ةقبسم تاراطخإ وأً اقبسم اھنع نالعإلا نود مادعإ تایلمع لودلا ضعب ذّفنو .مادعإلا ةبوقع مادختسال
 .مھمادعإ مت نيذلا صاخشألل نیینوناقلا نیلثمملا وأ تالئاعلل
 يف ةبغرلا نأ ىلإ ریشت ةیباجيإ تامالع تلجس ،2019 يف مادعإلا ةبوقعل ةلود يأ ءاغلإ مدع نم مغرلاب
 ةدحتملا تايالولا يفف .دعب مادعإلا ةبوقع غلت مل يتلا نادلبلا نیب لءاضتت مادعإلا ةبوقع ىلع ءاقبإلا
 نیح يف .مئارجلا عیمجل ةبسنلاب مادعإلا ةبوقع تغلأ يتلا 21 مقر ةيالولا رياشبماھ وین تحبصأ ،ةیكيرمألا
 ذیفنت فقوبً ارارق -مادعإلاب مھیلع موكحملا نم ربكألا ددعلا تاذ ةیكيرمألا ةيالولا -اینروفیلاك مكاح ردصأ

 تایلمعل يمسرلا فقولا ایبماغو ايزیلامو ناتسكیجاطو يسورلا داحتالاو ناتسخازاك تلصاوو .مادعإلا تایلمع
 ةیباجيإ تانایب دوروو وأ تاءارجإ لوصح عراستو ؛اھروتسد نم ةیمازلإلا مادعإلا ةبوقع سودابرب تغلأو ؛مادعإلا
 اینیكو ناتسخازاكو ایبماغو ةیئاوتسالا اینیغو ىطسولا ایقيرفأ ةيروھمج يف مادعإلا ةبوقع ءاغلإ ىلإ يدؤت دق
 .يوبابميزو

 مادعإلا تايلمع
 690 نع لقي ال ام ذیفنت دھش يذلا 2018 ماعب ةنراقم 2019 يف مادعإ ةیلمع 657 نع لقي ال ام تذفن
 وفعلا ةمظنم تلجس ،يلاوتلا ىلع ةیناثلا ةنسللو .ةئاملاب 5 ةبسنبً اضافخنا لثمي ام وھو ،مادعإ ةیلمع
 3.تاونس 10 ةرتف يف ملاعلا ىوتسم ىلع مادعإلا تایلمع ذیفنت نم ددع ىندأ ةیلودلا
 يتلا مادعإلا تایلمع نم فالألا لمشت ال ةلجسملا ةیملاعلا ماقرألا نإف ،ةیضاملا ماوعألا يف لاحلا ناك امكو
 نم اھنأ ىلع مادعإلا ةبوقعب ةقلعتملا تانایبلا فنصت ثیح ،نیصلا يف تذفن اھنأ ةیلودلا وفعلا ةمظنم دقتعت
 4.ةلودلا رارسأ
 )3 ىلإ 15 نم( نابایلاو ،)32+ ىلإ 43+ نم( رصم يف مادعإلا تایلمع ددع ضفخنا ،2018 تالجسب ةنراقم
 ىلإ 25+ نم( قارعلاب ظوحلم لكشب مادعإلا تایلمع ذیفنت داز ،لباقملا يف 5.)4 ىلإ 13 نم( ةروفاغنسو
 .)7 ىلإ 4+ نم( نمیلاو )11+ ىلإ 7+ نم( نادوسلا بونجو ،)184 ىلإ 149 نم( ةيدوعسلاو )100+

 .2019 يف اھذیفنت دكؤملا ةیملاعلا مادعإلا تایلمع نم ةئاملاب 81 قارعلاو ةيدوعسلاو ناريإ ةلیصح تلكشو
 ةیلودلا وفعلا ةمظنم هتلجس يذلا ىلعألا وھ ةلاح 184 غلب يذلا ةيدوعسلا يف مادعإلا تایلمع ددع ناكو
 دض يسایس حالسك مادعإلا ةبوقع مادختسا قایس يف عافترالا اذھ ثدحو .دالبلا يف دحاو ماع يف
 دح ىلإ قارعلا يف ةلجسملا مادعإلا تایلمع ددع يف ةئاملاب 92 ةبسنب ةدايزلا ىزعتو .ةعیشلا نیضراعملا
 قلطت يتلا ةحلسملا ةعامجلا ىلإ ءامتنالاب نیمھتملا دارفألا دض مادعإلا ةبوقع مادختسا رارمتسا ىلإ ریبك
 مادعإلا تایلمع ددع ضفخنا ،ىرخأ ةیحان نم .اھل نوعبات مھنأب وأ "ةیمالسإلا ةلودلا" مسا اھسفن ىلع
 قیبطت ببسب يخيرات ضافخنا ىوتسم دنع تیقبو )251+ ىلإ 253+ نم(ً الیلق ناريإ يف ةلجسملا
 38 نع ةلوؤسم ناريإ تناك ،كلذ نم مغرلابو .دالبلا يف 6تاردخملا ةحفاكم نوناق ىلع 2017 يف تاليدعتلا
 .ملاعلا يف ةفورعملا مادعإلا تایلمع نم ةئاملاب

 

 .1979 ماع يف مادعإلا ةبوقعب ةقّلعتملا ماقرألا دصر يف تأدب نأ ذنم ماوعألا نم ماع يأ يف ةيلودلا وفعلا ةمظنم اهتلجس يتلا ماقرألا ىندأ دحأ لثمي اهنع غلبملا مادعإلا تايلمعل 2019 ماع يف لجسملا يلامجإلا 3

 .ةليوط ةينمز ةرتف ىدم ىلع ماقرألا هذه نيب ةقيقدلا ةنراقملا بعصلا نم لعجت دوقعلا كلت ربع ةيجهنملاو لودلا فينصتو تامولعملا ىلإ لوصولا ةيناكمإ ىلع تأرط يتلا تارييغتلا نأ الإ

 دوشنملا فدهلا ققحت اهنأب اهمعازم تابثإل تاطلسلا ىدحتت ةمظنملا تأدب ،كلذ نعً اضوعو .نيصلا يف مادعإلا ةبوقع مادختسا نأشب ةيريدقتلا اهماقرأ رشن نع ةيلودلا وفعلا ةمظنم تفقوت ،2009 يف 4

 ةيلودلا وفعلا ةمظنم ماقرأ نع تاظحالم" رظنأ( ىرخألا نادلبلا نم ديدعلل ةبسنلاب ،ةحاتم ةيئزج وأ ةليلق تامولعم الإ كانه نكت ملو .اهسفنب ماقرألا رشن قيرط نع مادعإلا ةبوقع قيبطت صيلقتب

  .)تامولعملا نم ديزمل ريرقتلا اذه يف "مادعإلا ةبوقع مادختسا لوح

 دقع نم رثكأ وحن ذنم ةيونس ةيلامجإ ماقرأ ىلعأ 2018 ماع يف ةروفاغنسو نابايلا يف مادعإلا تايلمع ذيفنت تالاحل ةنلعملا ماقرألا تلجس 5

 مت يذلا ،نوناقلا دازو .ةئاملاب 50 هردق ضافخناب -2019 يف لقألا ىلع 251 ىلإ ،تاردخملا ةحفاكم نوناق رادصإ لبق ،2017 ماع يف لقألا ىلع 507 نم ناريإ يف ةفورعملا مادعإلا تايلمع تضفخنا 6

 نيذلا صاخشألل حمسو ،يعجر رثأب كلذ قيبطت ناكمإ عمو ،مادعإلاب ةيمازلإً اماكحأ مكاحملا ردصت يك اهرفاوت بجاولا ةميرجلاب ةلصلا تاذ تاردخملا ةيمك نم ،2017 يناثلا نيرشت/ربمفون يف هليدعت

 .اهفيفخت ضرغب مهقحب ةرداصلا مادعإلا ماكحأ ةعجارم اوسمتلي نأب ،تاردخملاب قلعتت مئارج مهباكترال مادعإلاب مهيلع مكحي



 
 

 

  2019 يف مادعإلا تايلمعو ماكحأ

 9 ةيلودلا وفعلا ةمظنم
 

 

 

 

 كانھ نكل ،2018 يف لودلا ددع سفن وھو ،ةلود 20 يف مادعإ تایلمع ذیفنت ةیلودلا وفعلا ةمظنم تلجس
 2019 يف مادعإ تایلمع يأ دنلياتو ناوياتو ناتسناغفأ ذفنت ملف .مادعإ تایلمع تذفن يتلا لودلا يف تارییغت
 مدع دعب ،2019 يف مادعإلا تایلمع ذیفنت شيدالغنبو نيرحبلا تفنأتسا امنیب 2018 يف كلذ تلعف اھنكلو
 وفعلا ةمظنم تناك امدنع ةقباسلا تاونسلا سكع ىلع هنأ وھ ةیمھأ رثكألا رمألاو .2018 يف اھذیفنت
 ذیفنت ةمظنملا تدكأ دقف ،ايروس يف ةیئاضق مادعإ تایلمع ذیفنت مت اذإ ام دیكأت ىلع ةرداق ریغ ةیلودلا

 7.هب قوثوم ىندأ دح ریفوتل ةیفاك تامولعم اھيدل نكي مل نكل ،2019 يف مادعإلا تایلمع

 2019 يفً ايملاع ةلجسملا مادعإلا تايلمع
  ،)+( نیصلا ،)1( اناوستوب ،)2+( سورالیب ،)2( شيدالغنب ،)3( نيرحبلا
 ،)+( ةیلامشلا ايروك ،)3( نابایلا ،)+100( قارعلا ،)+251( ناريإ ،)+32( رصم
  ،)+12( لاموصلا ،)4( ةروفاغنس ،)184( ةيدوعسلا ،)+14( ناتسكاب

 ،)22( ةیكيرمألا ةدحتملا تايالولا ،)+( ايروس ،)1( نادوسلا ،)+11( نادوسلا بونج
 .)7( نمیلا ،)+( مانتیف

 

 8 1920 يف مادعإلا بيلاسأ
 

 
 

 

 .2018 ،2017 ،2016 ،2015 ،2014 ،2013 ماوعأ يف ايروس يف مادعإ تايلمع ذيفنت نم دكأتلا نم ةيلودلا وفعلا ةمظنم نكمتت مل ،رمتسملا عارصللً ارظن 7

  .2019 يف مجرلا بولسأب ةيئاضق تامادعإ تالاح عوقو نع ريراقت ةيأ 2019 يف ةيلودلا وفعلا ةمظنم قلتت مل ،ةقباسلا تاونسلا يف ثدح امكو  8
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2019و 2010 نیب يملاعلا دیعصلا ىلع ةلجسملا مادعإلا تایلمع

 يونسلا يلامجإلا ددعلا

ةیدوعسلا سأرلا عطق

ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا يئابرھكلا يسركلا

،ایروس،نادوسلا،نادوسلا بونج،ةروفاغنس،ناتسكاب،نابایلا،قارعلا،ناریإ،رصم،اناوستوبشیدالغنب ًاقنش مادعإلا

مانتیف ،ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا ،نیصلا ةتیمملا ةنقحلا

،نیصلا ،سورالیب ،نیرحبلا ،)ةیبعشلا ةیطارقمیدلا ایروك ةیروھمج( ةیلامشلا ایروك ،لاموصلا ،نمیلا صاصرلاب يمرلا



 
 

 

  2019 يف مادعإلا تايلمعو ماكحأ

 10 ةيلودلا وفعلا ةمظنم
 

 

 ةيلودلا ةيموكحلا تامظنملا بسح ةبترم 2019 يف مادعإ تايلمع اهذيفنت فورعملا لودلا

 ةیكيرمألا ةدحتملا تايالولا – مادعإ تایلمع ةلود 35 نم ةدحاو ةلود تذفن :ةیكيرمألا لودلا ةمظنم •

 تايالولاو سورالیب – مادعإ تایلمع ةلود 57 نیب نم ناتلود تذفن :ابوروأ يف نواعتلاو نمألا ةمظنم •
 ةیكيرمألا ةدحتملا

 بونجو ،لاموصلاو ،رصمو ،اناوستوب - مادعإ تایلمع ةلود 55 نیب نم لود 5 تذفن :يقيرفألا داحتالا •
 نادوسلاو ،نادوسلا

 ،قارعلاو ،رصمو ،نيرحبلا – مادعإ تایلمع ةلود 22 نیب نم لود 8 تذفن :ةیبرعلا لودلا ةعماج •
 نمیلاو ،نادوسلاو ،لاموصلاو ،ايروسو ،ةيدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملاو

 مانتیفو ةروفاغنس – مادعإ تایلمع لود 10 نم ناتلود تذفن :ایسآ قرش بونج لود ةطبار •

 ةروفاغنسو ،ناتسكابو ،اناوستوبو ،شيدالغنب – مادعإ تایلمع ةلود 54 نیب نم لود 4 تذفن :ثلونموكلا •

 مانتیفو رصم – مادعإ تایلمع ةلود 54 نیب نم ناتلود تذفن :ةینوفكنارفلل ةیلودلا ةمظنملا •

 ممألا يف ءاضعألا لودلا نم ةئاملاب 10( وضع ةلود 193 نیب نم ةلود 20 ذیفنتب ملُع :ةدحتملا ممألا •
 مادعإ تایلمع )ةدحتملا

 مادعإلا ماكحأ
 نع ضافخنا وھو ،ملاعلا ىوتسم ىلع مادعإلاب ماكحأ 2307 ةیلودلا وفعلا ةمظنم تلجس ،2019 ماع يف

 يف اھّرفوتو مادعإلا ماكحأ نع تامولعملا ةعیبط يف تاتوافتلا نأ الإ .2018 يف لجس مادعإلابً امكح 2531
 نمً ابعصً ارمأ ةیضاملا تاونسلا ماقرأ نیبو يملاعلا يلامجإلا اذھ نیب تانراقملا نالعجي نادلبلا صخي ام
 .ةیجھنملا ةیحانلا
 ايزیلام يف تردص يتلا مادعإلا ماكحأل ةیمسرلا ماقرألا نع تامولعم ةيأ ةیلودلا وفعلا ةمظنم قلتت ملف
 .ةیضاملا تاونسلا يف ةریبك مادعإ ماكحأ دادعأ تدھش دق ثالثلا لودلا هذھ تناكو ،اكنل يرسو ايریجینو
 ماقرأ يفً اریبكً اعافترا ترھظأ ایبماز نم ةیمسر تامولعم ةیلودلا وفعلا ةمظنم تقلت ،كلذ نم ضیقنلا ىلعو
 .ةمظنملل ةیمسرلا تانایبلا هذھ هیف مدقت مل يذلا ماعلا .2018 ماعب ةنراقم اھب ةضورفملا مادعإلا ماكحأ
 ماعلا ،2018 يف ماقرألا هیلع تناك امع نیتلود ةدايزب ،ةلود 56 يف مادعإلاب ماكحأ دیكأت مت ،ماعلا لالخو
   .مادعإلاب ماكحأ ةلود 54 رادصإ نع هیف فرع يذلا

 دادنيرتو ،رجینلاو ،فيدلملا رزجو ،يوالم – فقوت دعب مادعإلاب ماكحأ لود عبرأ رادصإ نع فرُع ،2019 يفو
 يف مادعإلا ماكحأ دیكأت نع ةیلودلا وفعلا ةمظنم تزجع امدنع ةقباسلا تاونسلا سكع ىلعو .وغابوتو

 ةیفاك تامولعم اھيدل نكي مل نكلو ،2019 يف دالبلا يف تضرف مادعإلا ماكحأ نأ ةمظنملا تدكأ ،ايروس
 ایبیلو داشت – لود ثالث يف مادعإلاب ةديدج ماكحأ لجست مل ،ماعلا لالخو 9.هب قوثوملا ىندألا دحلا ریفوتل
 .2018 يف مادعإ ماكحأ لیجست مت ثیح – ةديدجلا اینیغ اوبابو

 

 2019 يفً ايملاع ةلجسملا مادعإلا ماكحأ
 سورالیب ،)220+( شيدالغنب ،)4+( نيرحبلا ،)4+( رئازجلا ،)14( ناتسناغفأ
 رصم ،)8( ةیطارقميدلا وغنوكلا ةيروھمج ،)+( نیصلا ،)4( اناوستوب ،)3+(
 ناريإ ،)80+( ایسینودنإ ،)102( دنھلا ،)2( انایغ )8( اناغ ،)1( ایبماغ ،)435+(
 ،)5+( تيوكلا ،)29+( اینیك ،)8+( ندرألا ،)2( نابایلا ،)87+( قارعلا ،)+(
 ،)4+( يلام ،)2( فيدلملا رزج ،)26+( ايزیلام ،)8( يوالام ،)23( نانبل
 ايریجین ،)8( رجینلا ،)4( رامنایم ،)7+( ةیبرغلا ءارحصلا/برغملا ،)8( ایناتيروم
 ةلود( نیطسلف ،)632+( ناتسكاب ،)7+( نامع ،)+( ةیلامشلا ايروك ،)54+(
 ةیبرعلا ةكلمملا ،)2+( رطق ،)ةزغ ةطلسو سامح ةطلس ،4 :نیطسلف
 ايروك ،)24+( لاموصلا ،)12( ةروفاغنس ،)12( نویلاریس ،)5+( ةيدوعسلا
 ،)31+( نادوسلا ،)34+( اكنل يرس ،)4+( نادوسلا بونج ،)1( ةیبونجلا

 سنوت ،)8( وغابوتو دادنيرت ،)16+( دناليات ،)4+( اینازنت ،)2( ناويات ،)+( ايروس
 ةدحتملا تايالولا ،)18+( ةدحتملا ةیبرعلا تارامإلا ،)2( ادنغوأ ،)39+(
.)6( يوبابميز ،)101( ایبماز ،)55( نمیلا ،)76+( مانتیف ،)35( ةیكيرمألا  

 

 

 .2018 ،2017 ،2016 ،2015 ،2014 ،2013 ماوعأ يف ايروس يف مادعإ تايلمع ذيفنت ديكأت نم ةيلودلا وفعلا ةمظنم نكمتت مل ،رئادلا عازنلا ببسب 9



 
 

 

  2019 يف مادعإلا تايلمعو ماكحأ

 11 ةيلودلا وفعلا ةمظنم
 

 

 :ةیلاتلا نادلبلا يف ةضورفملا مادعإلا ماكحأ ددع يف ریبك ضافخنا لجُسو
 ،)102 ىلإ 162 نم( دنھلا ،)435+ ىلإ 717+ نم( رصم ،)8 ىلإ 41 نم( ةیطارقميدلا وغنوكلا ةيروھمج
 ،)4+ ىلإ 18 نم( يلام ،)0 ىلإ 45+ نم( ایبیل ،)5+ ىلإ 34 نم( تيوكلا ،)87+ ىلإ 271+ نم( قارعلا
 .)16+ ىلإ 33+ نم( دناليات ،)4 ىلإ 13 نم( نیطسلف ةلود

 يف 2018 ماعب ةنراقم 2019 يف ةضورفملا مادعإلا ماكحأ ددع يف ةریبك ةدايز ةیلودلا وفعلا ةمظنم تلجسو
 ناتسكاب ،)23 ىلإ 5+ نم( نانبل ،)29+ ىلإ 12+ نم( اینیك ،)80+ ىلإ 48+ نم( ایسینودنإ :ةیلاتلا نادلبلا
 ،)39+ ىلإ 12+ نم( سنوت ،)31+ ىلإ 8 نم( نادوسلا ،)21 ىلإ 4 نم( نویلاریس ،)632+ ىلإ 250+ نم(
 .)101 ىلإ 21+( ایبماز ،)55 ىلإ 13+ نم( نمیلا

 ماع ةياھن يف مادعإلاب نیموكحم اوناك صاخشأ 26604 نع لقي ال ام نأ فورعملا نم ،يملاعلا دیعصلا ىلع
2019.10 

 ةئربتلاو وفعلاو مكحلا فيفخت تالاح
 :ةلود 24 يف مادعإلا نم وفع تالاح وأ مادعإلا مكح فیفخت تالاح ةیلودلا وفعلا ةمظنم تلجس

 ،ایناتيروم ،ايزیلام ،تيوكلا ،قارعلا ،ایسینودنإ ،دنھلا ،انایغ ،اناغ ،ایبماغ ،رصم ،نیصلا ،شيدالغنب
 ةیبرعلا تارامإلا ،دناليات ،نادوسلا ،ةروفاغنس ،ناتسكاب ،نامع ،ايریجین ،رجینلا ،ةیبرغلا ءارحصلا/برغملا
 11 .يوبابمز ،ایبماز ،ةیكيرمألا ةدحتملا تايالولا ،ةدحتملا

– نیتلود يف مادعإلاب مھیلع موكحملا ءانجسلل ةئربت ةلاح 11 نع لقي ال ام ةیلودلا وفعلا ةمظنم تلجسو
 12.)8( ایبمازو )3( ةیكيرمألا ةدحتملا تايالولا

 يلودلا نوناقللً اقرخ :2019 يف مادعإلا ةبوقع

 

 نمو .2019 يف ةیلودلا ریياعملاو يلودلا نوناقللً اكاھتنا لثمت قرطب مدختست مادعإلا ةبوقع تلظ
 :يلي ام كلذ ةلثمأ

 .ناريإ يفً انلع مادعإ ةلاح 13 نع لقي ال ام لیجست مت •

 دحاوو ،ةيدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف دحاوو ،ناريإ يف 4 – صاخشأ 6 نع لقي ال ام مدعأ •
 ةمظنم دقتعتو ؛ماع 18 نس نود اوناك امدنع تعقو مئارج ببسب -نادوسلا بونج يف
 رزج يف مھیف مادعإلا مكح ذیفنت نورظتني اولظ ةئفلا هذھ نم نيرخآ نأ ةیلودلا وفعلا
 13.نادوسلا بونجو ةيدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملاو ناتسكابو ناريإو فيدلملا

 ،نادلب ةدع يف مادعإلا مكح تحت ةینھذلا وأ ةیلقعلا تاقاعإلا يوذ نم صاخشأ ناك •
 .ةیكيرمألا ةدحتملا تايالولاو ناتسكابو ،فيدلملا رزجو نابایلا :كلذ يف امب

 ةمكاحملل ةیلودلا ریياعملا فوتست مل تاءارجإ بقع تردص مادعإلا ماكحأ ضعب نأ ملُع •
 ناريإو رصمو نیصلاو شيدالغنبو نيرحبلا كلذ يف امب ،نادلبلا نم ديدعلا يف ةلداعلا
 .نمیلاو مانتیفو ةروفاغنسو ةيدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملاو ناتسكابو ايزیلامو قارعلاو

 نم هریغ وأ بيذعتلا ةأطو تحت تعزتنا نوكت دق امبر يتلا "تافارتعالا" تمدختسا •
 ناريإو رصمو نيرحبلا يف مادعإلاب مھیلع مكحلاو صاخشألا ةنادإل ةئیسلا ةلماعملا بورض
 .ةيدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملاو

 .نانبلو شيدالغنب يف ً)ایبایغ يأ( مھتملا روضح نود مادعإلا ماكحأ ضعب تردص •

 ناتسكابو ايریجینو رامنایمو ايزیلامو ناريإو اناغ يف ةیمازلإلا مادعإلا ماكحأ ضعب تردص •
 14.ةروفاغنسو ةيدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملاو

 

 .فاك وحن ىلع ددعلا ريدقت ليحتسملا نم ناك وأ ،نأشلا اذهب ةحاتم ماقرأ كانه نكت مل ،مادعإلا ةلئاط تحت ءانجسلا نمً اريبكً اددع اهيف نأ ةيلودلا وفعلا ةمظنم دقتعت ثيح نادلبلا نم ديدعلا يف  10

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاو ةيلامشلا ايروكو ناريإو رصمو نيصلا لودلا هذه نمضتتو

 .ةيذيفنتلا ةطلسلا بناج نم انايحأ متي هنكلو ،فانئتسالا ةلحرم يف ءاضقلا ابلاغ كلذب موقيو ،ةفلتخم ددمل نجسلا لثم ةوسق لقأ مكح ىلإ مادعإلاب مكحلا ليدعت هاضتقمب متي ءارجإ مكحلا فيفخت 11

 .هيلع ةضورفم ةبوقع يأ نمً امات ًءافعإ نادملا صخشلا ءافعإ متي امدنع حنميف وفعلا امأ

 رظن يفً ائيرب ربتعي مث نمو ،ةيئانجلا ةمهتلا نم هتحاس ءاربإ وأ ةيلوؤسملا نم نادملا صخشلا فرط ءالخإً اقحال متي هاضتقمبو ،فانئتسالا ةيلمع ءاهتناو مكحلا رودص دعب يتأي ءارجإ ةئربتلا 12

 .نوناقلا

 يف ةبسانملا ريياعملا نم ةلماك ةعومجم قبطت نأ تاموكحلا ىلع يغبني اذلو .داليملا ليجست ةداهش لثم ،مهرامعأ ىلع حضاو ليلد دوجو مدع ببسب عازن لحم نوكي امً ابلاغ ءانجسلل يلعفلا ددعلا 13

 ريياعملا هذه نم رايعم لك قيبطت يغبنيو .يعامتجالاو يسفنلاو ينامسجلا روطتلا ىدمب ةفرعملا ىلإ ماكتحالا رمعلا ريدقت لاجم يف ةديجلا تاسرامملا نمضتتو .عازن لحم نسلا اهيف نوكي يتلا تالاحلا

 ءاليإ ةرورض أدبم عم جهنلا اذه قفتيو .هيلع مادعإلا ةبوقع قيبطت مدع نامض كلذ ىلع ءانبو ،ثدح مرجم هنأ ىلع درفلا عم لماعتلا متي ىتح اهرمأ يف فلتخملا تالاحلا حلاص يف كشلا لعجت ةقيرطب

  .لفطلا قوقح ةيقافتا نم )1( 3 ةداملا بسح كلذو ،لافطألا صخت يتلا تاءارجإلا عيمج يف ىلضفلا لفطلا حلاصمل لوألا رابتعالا

 قوقحل ةدحتملا ممألا ةنجل ".رابتعالا نيعب ةددحملا ةميرجلا تاسبالم وأ مهتملل ةيصخشلا فورظلا ذخأل ةيناكمإ ةيأ" حيتت ال اهنأل ناسنإلا قوقح ةيامح أدبم عم قستت ال ةيمازلإلا مادعإلا ماكحأ 14

 .5.2 ةرقفلا ،)CCPR/C/82/D/1110/2002 )2004 .1110/2002 مقر غالبلا ،ناسنإلا قوقح ةنجل ءارآ ،نيبلفلا دض ودلانور نوايادغاب ،ناسنإلا



 
 

 

  2019 يف مادعإلا تايلمعو ماكحأ

 12 ةيلودلا وفعلا ةمظنم
 

 

 مكاحم تضرفو .ناتسكابو رصم يف مادعإلاب نییندم ىلع ةيركسع مكاحم تمكح •
 .نمیلاو ةيدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملاو ناتسكابو ناريإو شيدالغنب يف مادعإلابً اماكحأ ةصاخ

 غلبت ال مث نمو ،دمعلا لتقلا لمشت ال مئارج ىلع ةبقاعملل مادعإلا ةبوقع تمدختسا •
 15.يلودلا نوناقلا اھیلع صني يتلا "ةروطخ مئارجلا دشأ" دح

 تذفن لقألا ىلع مادعإ ةیلمع 118 نأ فورعملا نم :تاردخملاب ةقلعتملا مئارجلا   -
 .)2( ةروفاغنس ،)84( ةيدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا ،)30( ناريإ ،)+( نیصلا – لود 4 يف
 تدادزاوً ایملاع ةلجسملا مادعإلا تایلمع يلامجإ نم ةئاملاب 18 تایلمعلا كلت تّلكشو
  .ةحاتم نكت مل مانتیفب ةقلعتملا تامولعملا نأ امك .2018 يف ةئاملاب 14 نم ةبسنلا هذھ

 ،)2( شيدالغنب ،)2( نيرحبلا :لود 8 يف ردص ديدج مادعإ مكح 184 نع لقي ال ام نأ ملُع •
 .)73( مانتیفو ،)15( اكناليریس ،)12( ةروفاغنس ،)18( ايزیلام ،)60( ایسینودنإ ،)+( نیصلا

 16نیصلا :داسفلا لثم ،ةيداصتقالا مئارجلا -

 .ناتسكاب :"مالسإلا يبن ىلإ ةءاسإلا" وأ "فيدجتلا" -

 .ناريإ :فاطتخالا  -

 .ةيدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملاو ،ناريإو ،رصم :باصتغالا -

 "نواعتلا"و ،"يموقلا نمألل ةضھانملا لاعفألا"و ،"ةنایخلا" نم ةفلتخم لاكشأ -
 جورخلا"و ،"میعزلا تاسایس يف كیكشتلا"و ،"سسجتلا"و ،ةیبنجأ ةھج عم
 جورخلاو ،"باھرإلاو درمتلا تاكرح" يف ةكراشملاو "رمألا يلو ىلع حلسملا
 :ال مأ صخش ةافو ىلإ لاعفألا كلت تدأ ءاوس ،"ةلودلا دض مئارجلا" نم اھریغو
 .ةيدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملاو ناتسكاب

 )ةبارت ةيالوو انیستاك ةيالو( ايریجینو ،دنالياتو ،دنھلا :مادعإلا ةبوقع قاطن عیسوت •
  

 

 .ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلا نم 6 ةداملا صنت امبسح 15

 .ىرخأ مئارج بكترت ال امدنع نجسلاب نيماع دعب نجسلاب ماكحأ ىلإً امومع اهفيفخت متي يتلاو ،ةفورعم ةدحاو ةلاح يف ذيفنتلا فقو عم مادعإلا ةبوقعب ةيداصتقالا مئارجلا ةبقاعم تمت ،نيصلا يف 16



 
 

 

  2019 يف مادعإلا تايلمعو ماكحأ

 13 ةيلودلا وفعلا ةمظنم
 

 

 ىوتسم ىلع ةماع ةرظن
 قطانملا

 ناتيكيرمألا

 ةقطنملا ىوتسم ىلع تاهجوتلا
 

 نلعأو ؛مئارجلا عیمج ىلع مادعإلا ةبوقع تغلأ يتلا نيرشعلاو ةيداحلا ةيالولا رياشبماھ وین ةيالو تحبصأ •
 ءانجسلا نم ددع ربكأ اھيدل يتلا ةيالولا هذھ يف مادعإلا تایلمع ذیفنتلً افقو اینروفیلاك ةيالو مكاح
 .مادعإلاب نیموكحملا

 ةقطنم يف مادعإ تایلمع ذَّفن يذلا دیحولا دلبلا ةدحتملا تايالولا تناك ،يلاوتلا ىلع ةرشع ةيداحلا ةنسلل •
 مئارج ىلع ةیمازلإلا مادعإلا ةبوقع ىلع ىقبأ يذلا دیحولا دلبلا وغابوتو دادینيرت تناك امنیب ،نیتیكيرمألا
 .دمعلا لتقلا

 وحن ذنم ةیلاردفلا مئارجلا ىلع مادعإلا تایلمع ىلوأ ذیفنت دعوم ةدحتملا تايالولا يف ماعلا بئانلا دَّدح •
 .نمزلا نم نيدقع

 

 مادعإلا تایلمع ددع دلبلا
 2018 يف ةلجسملا

 مادعإلا ماكحأ ددع
 يف ةلجسملا

2018 

 مھنأب فورعملا صاخشألا
 ىتح مادعإلاب نوموكحم
 2018 ةياھن

 0 0 0 ادوبرابو اوغیتنأ

 0 0 0 اماھبلا رزج

 10 0 0 سودابرب

 0 0 0 زیلیب

 0 0 0 ابوك

 0 0 0 اكینیمود

 1 0 0 ادانيرغ

 0 0 0 الامیتاوغ

 26 2 0 انایغ



 
 

 

  2019 يف مادعإلا تايلمعو ماكحأ

 14 ةيلودلا وفعلا ةمظنم
 

 

 مادعإلا تایلمع ددع دلبلا
 2018 يف ةلجسملا

 مادعإلا ماكحأ ددع
 يف ةلجسملا

2018 

 مھنأب فورعملا صاخشألا
 ىتح مادعإلاب نوموكحم
 2018 ةياھن

 0 0 0 اكياماج

 0 0 0 سیفینو ستیك تناس

 0 0 0 ایسول تناس

 تنسنیف تناس
 نيدانيرغلاو

0 0 1 

 42 0 0 وغابوتو دادینيرت

 ةدحتملا تايالولا
 17ةیكيرمألا

 :تايالو 7 يف 22

 )3( امابالأ
 )2( اديرولف
 )3( ایجروج
 )1( يروسیم

 )1( اتوكاد ثواس
 )3( يسینت
 )9( ساسكت

 ةيالو 12 يف 35
 18:ةیئاضق

 )3( امابالأ
 )1( انوزيرأ
 )3( اینروفیلاك
 19)7( اديرولف
 )2( ایجروج
 )3( انیلوراك ثرون
 )6( وياھوأ
 )1( اموھالكوأ
 )2( اینافلسنب

 )2( انیلوراك ثواس
 )4( ساسكت
 ةيداحتالا تاطلسلا
)1( 

 يف اوزجُتحاً اصخش 2,581
 ينامث .ةیئاضق ةيالو 31

 100 نم رثكأ تزجتحا تايالو
  :صخش

 اینروفیلاك يف 728
 اديرولف يف 339
 ساسكت يف 213
  امابالأ يفً اصخش 175
 انیلوراك ثرون يف 143
 وياھوأ يف 140
 اینافلسنب يف 133
 انوزيرأ يف 116

 
 عومجم يف ىندألا ةیناثلا ةبترملا ةیكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف مادعإلا ماكحأو مادعإلا تایلمع تلتحا دقل
 )ةلاح 22( 2019 ماع يف ةلجسملا مادعإلا تایلمع تناكف ؛يلاوتلا ىلعً اماع 46و 28 ذنم ةيونسلا تالاحلا
 ماقرألا تالدعم عم قستي يونس عومجم وھو ،)ةلاح 25( 2018 ماع يف هیلع تناك امع تالاح ثالثب لقأ
 .ةریخألا تاونسلا يف

 ةيالو يھو ،ةدحاو ةيالو تمدختسا امنیب ،ةتیمملا ةنقحلاب مادعإ تایلمع ةیكيرمأ تايالو تس تذَّفنو
 ةنقحلاب صاخلا اھلوكوتورب يف ةینوناق نوعط ميدقت بقع يئابرھكلا قعصلاب مادعإلا ةقيرط ،يسینت
 يتلا ،ساسكت ةيالو يف ةلجسملا مادعإلا تایلمع لمجم نم 40% ىلع ديزي ام ذیفنت مت دقو 20.ةتیمملا

 ةدحاو مادعإ ةیلمع يروسیم ةيالو تذفنو .دالبلا يف مادعإلا تایلمع ذیفنت يف ىلوألا ةبترملا لتحت تلظ
 اكساربن اتيالو مقت مل ،كلذ سكعبو .قباسلا ماعلا يف مادعإ ةیلمع ةيأ ذیفنتب مقت مل امنیب ،2019 ماع يف
 .2018 ماع يف مادعإ تایلمع اھذیفنت دعب 2019 ماع يف دحأ مادعإب وياھوأو

 

 

 ةبوقعب صاخلا تامولعملا زكرم لالخ نم تامولعملا نم ديزملا رفوتيو .ةلصلا تاذ ةيكيرمألا تايالولا فلتخم يف مالعإلا لئاسوو مكاحملاو نوجسلا تارادإ نع ةرداصلا تامولعملا ىلإ ماقرألا دنتست 17

 . /www.deathpenaltyinfo.org :طبارلا ىلع مادعإلا

 .يلاردفلا ىوتسملاو ةيالولا ىوتسم ىلع تيرُجأ تامكاحمل ًةجيتن مكاحملا لبق نم مادعإلا ماكحأ تضرُف 18

 يف مكحلا ةعجارمب ،اديرولف ةيالو دض تسريه ةيضق يف ايلعلا ةيداحتالا ةمكحملا رارق بجومب تيرجأ يتلا ءانجسلا ضعب ةمكاحم ةداعإ بقع تردص يتلا ةديدجلا مادعإلا ماكحأ مقرلا اذه لمشي ال 19
 .)No. 14-7505, 577 US) (2016( مقر ،اديرولف يف ايلعلا ةمكحملا اهيف ترظن يتلا ىوعدلا

 اهتهجاو يتلا تالكشملا وأ ،ةتيمملا ةنقحلا مادختسا تالوكوتورب ةعجارمب ةقلعتملا ةينوناقلا نوعطلل ًةجيتن ملاعلا نادلب ىتش يف ةريخألا تاونسلا يف اهذيفنت ررقملا مادعإلا تايلمع نم ديدعلا ليجأت مت 20

 ،انايدنإو ،وهاديإو ،اينروفيلاكو ،انوزيرأ اهنمو ،ةيئاضقلا تايالولا نم ديدعلا يف ً،ايئزج وأً ايلك ،ةفقوتم 2019 ماع يف تامادعإلا تناكو .ةتيمملا ةنقحلا تاءارجإ يف ةمدختسملا داوملا ىلع لوصحلا يف لودلا

 .ةتيمملا ةنقحلا تاءارجإ نأشب يضاقتلا ببسب ،يلاردفلا ىوتسملا ىلعو ،انيلوراك ثواسو ،اموهالكوأو ،وياهوأو ،ادافينو ،انايزيوول ،يكاتنكو
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 ،ً)امكح 45( 2018 ماعب ًةنراقم 22% ةبسنب ً)امكح 35( ةدحتملا تايالولا يف مادعإلا ماكحأ ددع ضفخنا دقل
 )12( مادعإلابً اماكحأ تضرف يتلا ةیئاضقلا تايالولا ددع ضفخناو .)ماكحأ 10( 2010 ماعب ًةنراقم 68% ةبسنبو
 .)24( 2010 ماعب ةنراقم 50% ةبسنبو ،)16( 2018 ماعب ًةنراقم 45% ةبسنب
 ،اكساربنو ،يروسیمو ،يبیسیسمو ،انايزيولو ،اسنكرأ تايالو نإف ،2018 ماع يف عضولا هیلع ناك املً افالخو
 ثواسو انیلوراك ثرونو ایجروج نمً الك نأ نیح يف ،2019 ماع يف مادعإلاب ماكحأ ةيأ ردصت مل ،يسینتو ادافینو
 .ساسكت يف 43% ةبسنب مادعإلا ماكحأ ددع ضفخنا 2019 ماع يفو .مادعإلابً اماكحأ تردصأ انیلوراك

 ماكحأ فیفخت ةيالولا يف ایلعلا ةمكحملا تررق ،2009 ماع يف مادعإلا ةبوقع تغلأ يتلا ،وكیسكم وین يفو
 21.مادعإلاب مھیلع موكحملا ةمئاق يف ایقب نْيذللا نیلجرلا قحب ةرداصلا مادعإلا

 ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف مادعإلا ةبوقع
 عیمج ىلع مادعإلا ةبوقع تغلأ يتلا تايالولا ددع حبصأ ،2019 ماع يف رياشبماھ وین ةيالو مامضناب
 عستلا تايالولا نیب نمو 22.ةثلاثلا ةیفلألا ءدب ذنم تايالو ينامث اھنم ،2019 ةياھن لولحب ةيالو 21 مئارجلا
 ،اینروفیلاك :يھو ،تاونس 10 نع لقي ال ام ذنم مادعإ تایلمع ةيالو 11 ذفنت مل ،ةیقبتملا نيرشعلاو
 .غنموياوو ،اینافلسنبو ،ناغيروأو ،انیلوراك ثرونو ،ادافینو ،اناتنومو ،يكاتنكو ،ساسنكو ،انايدنإو ،ودارولوكو
 .مادعإلا تایلمع عیمج ذیفنت فقو تانالعإ اینافلسنبو نوغیموأو ،ودارولوكو ،اینروفیلاك نم لك تردصأو
 تاطلسلا ذفنت مل امك ،2003 ماع ذنم تامادعإ ةيأ ةیندملا تاطلسلا ذفنت مل ،يلاردفلا ىوتسملا ىلعو
 .1961 ماع ذنم تامادعإ ةيأ ةيركسعلا

 
 تغلأ دقف .مادعإلا ةبوقع مادختسال دح عضو هاجتاب مدقت زارحإ رمتسا ةیكيرمألا ةدحتملا تايالولا جراخو
 ،زیلیبو ،اماھبلا رزجو ،ادوبربو اوغیتنأ نم لك ىدل نكي مل امنیب ،اھروتسد نم ةیمازلإلا مادعإلا ةبوقع سودابرب
 لجسم صخش يأ )لود 9( ،ایسول تناسو ،سیفینو ستیك تناسو ،اكياماجو ،الامیتاوغو ،اكینیمودو ،ابوكو
 تناسو ادانيرغ نم لك تلظو .مادعإلاب ماكحأ رودص نع ءابنأ ةيأ ْدرت ملو ،مادعإلاب نیموكحملا ةمئاق يف
  .مادعإلابً اموكحمً ادحاوً اصخش زجتحت )ناتلود( نيدانيرغلاو تنسنف

ً اماكحأ الَّجس ناذللا نادیحولا نادَلبلا امھ ،وغابوتو دادینيرتو انایغ نإف ،ةدحتملا تايالولا ىلإ ةفاضإلابو
 نم 59% تلَّجس امك ،يبيراكلا ةقطنم يف يلامجإلا ددعلا نم 80% وغابوتو دادینيرت تلَّجسو .مادعإلاب
   .)85( يبيراكلا ةقطنم يف مادعإلاب نیموكحملا صاخشألل يلامجإلا ددعلا
 ديزي ام ذنم يبيراكلا ةقطنم يف مادعإ تایلمع ذیفنت مدع ىلإ ناسنإلا قوقحل ةیكيرمألا لودلا ةنجل تراشأو
 نالعإ وأ ،ةینطولا نیناوقلا نم اھئاغلإ ىلإ مادعإلا ةبوقع قبطت يتلا لودلا عیمج تعدو ،تاونس رشع ىلع
 23.لقألا ىلع مادعإلا تایلمع ذیفنت فقو

 

 (2019) وكيسكم وين يف ايلعلا ةمكحملا ،)NMSC-013-2019( زيبول سميج دض يارف تربور 21

 2007 ماع يف كرويوين ةيالو يف يقبتملا ريخألا مادعإلا مكح فيفخت مت ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو .نطنشاوو ،وكيسكم وينو ،يسريج وينو ،رياشبماه وينو ،دناليرامو ،يونيلإو ،ريواليدو ،تكيتكينوك تايالو 22

 .2020 راذآ/سرام يف مئارجلا عيمج ىلع مادعإلا ةبوقع ودارولوك تغلأو .يروتسد ريغ ةيالولا يف مادعإلا ةبوقع نوناق نأب 2004 ماع يف ةيالولا يف فانئتسالا ةمكحم تضق نأ دعب

 :طبارلا رظنا ،2019 يناثلا نيرشت/ربمفون 20 ،174 ـلا ةرودلا لمكت ةيكيرمألا لودلا ةنجل ،ناسنإلا قوقحل ةيكيرمألا لودلا ةنجل 23
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 ةيرطُقلا تاروطتلا زربأ
 داوم ىغلأ ثیح ،سودابرب يف ذافنلا زیح 2019 ةنسل روتسدلا )ليدعت( نوناق لخد ،ناسین/ليربأ 4 يف
 كلت اھیف امب ،ةيروتسدلا نوعطلا عنمتو )15 لصفلا( ةیمازلإلا مادعإلا ةبوقع ضرفب حمست تناك يتلا روتسدلا
 ذنم لوعفملا ةيراسلا نیناوقلا يف ،ةبوقعلا هذھ مادختساب ةطبترملا ناسنإلا قوقح تاكاھتناب قلعتت يتلا

 ىغلأ امك 24.)"ءانثتسالا طرش" مساب ةداع هیلإ راشُي يذلا 26 لصفلا( دالبلا لالقتسا ةرتف يھو ،1966 ماع
 تاسامتلال ةینمزلا دودحلا ريرقت ةطلس ماعلا مكاحلا حنمت تناك يتلا 78 لصفلا يف ةدراولا ةداملا نوناقلا
 َّتبُي مل يتلا فانئتسالا ىواعد نع رظنلا ضغبً اینوناقً ارمأ اھئاھتنا دعب مادعإلا ماكحأ ذیفنت ربتعُي يتلاو ،ةفأرلا
 .ةیلودلا ریياعملاو يلودلا نوناقللً اكاھتنا ُّدعُي ام وھو ،اھب

 )لدعملا( صاخشألا دض ةبكترملا مئارجلا نوناق عورشم باونلا سلجم دمتعا ،لوألا نوناك/ربمسيد 3 يف
 عضو ىلإ ةفاضإلاب ،دمعلا لتقلا ةميرج باكترا ىلع ةبوقعك ةیمازلإلا مادعإلا ةبوقع يغلي يذلا ،2019 ةنسل
 لتقلا اياضق لمشي اذھو .صاخشألا دض مئارجلا نوناق بجومب ةرداصلا مادعإلا ماكحأ عیمج ةعجارمل تاءارجإ
 ةياھن يفو 25.اھذیفنت يف ریخأتلا لیبق نم ،ىرخأ بابسألً الصأ مادعإلا ةبوقع فیفخت اھیف مت يتلا ،دمعلا
 .هیف تبلا مت دق نكي ملو ،خویشلا سلجم ىلعً احورطم لازي ال نوناقلا عورشم ناك ،ماعلا
 يذلا رارقلا عم ةقستم حبصت يك صاخشألا دض مئارجلا نوناق ىلعو روتسدلا ىلع تاليدعتلا تحرُتقا دقو
 يتلا – ةلودلا يف يئاھنلا فانئتسالا ةمكحم يھو –2018 ناريزح/وینوي يف ةیبيراكلا لدعلا ةمكحم هتردصأ
 26.يروتسد ریغ صاخشألا دض مئارجلا نوناق نم 2 لصفلا بجومب ةیمازلالا مادعإلا ةبوقع ضرف نأ تدجو

 مھتامكاحم ءدب راظتناب اوناكً اصخش 70 ىلع وبري ام نأ لاشرام يلاد ماعلا بئانلا نَّیب ،لوليأ/ربمتبس يفو
 ىلإ ةجاحلا ببسب كلذو ،تقولا كلذ ىتح مھتمكاحم ةداعإل تاسلج ةيأ دقعُت مل هنأو ،دمعلا لتقلا اياضقب
 27.ةینطولا تاعيرشتلا حالصإ
 دمعلا لتقلا ةميرج باكتراب ردلوھ اتسوكاد رمع ةنادإ رارق فانئتسالا ةمكحم تغلأ ،زومت/ویلوي 31 يفو
 يف مادعإلا مكح ةلئاط تحت اوناك لاجر ةعبس نأ فرُعو 28.ةلدألا صقن ببسب كلذو ،مادعإلاب هیلع مكحلاو

 .مھتمكاحم ةداعإ راظتنابً اضيأ اوناك نيرخآ ةثالث ىلإ ةفاضإلاب ،لوألا نوناك/ربمسيد 31
 قوقح سلجم يف اكینیمود ةلودب ةقلعتملا لماشلا يرودلا ضارعتسالا ةسلج تدقُع ،2019 رايأ/ويام 9 يف
 ءارجإ نم اھنیكمتل معدلا يِّقلتل ةّدعتسم هتموكح نأ دلبلا اذھ دفو اھلالخ ركذ ،ةدحتملا ممألل عباتلا ناسنإلا

 نأ نم مغرلا ىلع ةبوقعلا ءاغلإب قلعتت تایصوت لبقت مل اھنأ دیب 29.مادعإلا ةبوقع ةیضق نأشب ينطو راوح
 ةیعمجلا رارق دیيأت يف 2018 ماع تكراش يتلا ةيزیلجنإلاب ةقطانلا ةیبيراكلا نادلبلا نیب ىلوألا تناك اكینیمود
 ةياھن يف مادعإلا ةبوقع ءاغلإ فدھب مادعإلا تایلمع ذیفنت فقو نالعإ ىلإ اعد يذلا ةدحتملا ممألل ةماعلا
 30.فاطملا
 قیبطت نأشب نيرارق ْيعورشمو تارارق ةثالث ناسنإلا قوقحل ةیكيرمألا لودلا ةمكحم تردصأ ماعلا لالخو
 ،الامیتاوغ يف قباسلا يف مادعإلا ةبوقع مادختساب ةطبترملا ناسنإلا قوقح تاكاھتنا نيدت ةقباس تارارق
 ةیقافتالا يف ماكحأ ةدع تكھتنا دق تناك ةلودلا نأ ةمكحملا تدجوو 31.اھاياحضل تاضيوعت عفدب ترمأو
 دییقتو ؛(1.4) ةداملا اومدعُأ نيذلا صاخشألا تالاح يف ةایحلا يف قحلا اھنمو ،ناسنإلا قوقحل ةیكيرمألا
 رظح ىلإ ةفاضإلاب ؛(3.4) اھحرط رظحو ؛(2.4) "ةروطخ دشألا مئارجلا" ىلع راصتقالاب مادعإلا ةبوقع مادختسا
 ةنحمو ،زاجتحالل ةیناسنإلا ریغ عاضوألاب قلعتي امیف ،(2.5) ةنیھملاو ةیناسنإاللاو ةیساقلا ةبوقعلا وأ ةلماعملا
 ةشاش ىلع مادعإ ةیلمع ضرعو ،)"مادعإلا راظتنا ةرھاظ"( مادعإلا ةلئاط تحت ةلَّوطم ةدمل صخشلا عضو
 تكھتنا دق تناك ةموكحلا نأً ارارم ةمكحملا تركذ امك 1996.32 ماع يف ةدحاو ةلاح يف ثدح املثم نويزفلتلا
 نوناق يف "ةیلبقتسملا بنذملا ةروطخ" ىلإ دانتسالاب قلعتي امیف )ةیقافتالا نم 9 ةداملا( ةینوناقلا أدبم
 وھو – مادعإلا ةبوقع ضرف رربت يتلا ةميرجلاو عظفألا ةميرجلا وھ لتقلا ناك اذإ ام ريرقتل رایعمك تابوقعلا
 نأ تنلعأ امدنع 2017 ماع يف الامیتاوغ يف ةيروتسدلا ةمكحملا رارق يف ركُذ يذلا يساسألا ببسلا

 

 .2019 ناسين/ليربأ 4 يف روشنملا ،15 - 2019 ،روتسدلا )ليدعت( نوناق ،ةيداعلا ريغ ةلجملا قحلم 24

  عورشم 25

  .cap  141 ،2019 ،)لدعم( صاخشألا دض ةبكترملا مئارجلا نوناق

 .2018 ،ةيبيراكلا لدعلا ةمكحم )CCJ 19 (AJ(( ،ةكلملا دض نيرفس رمع نياودو ،ةكلملا دض سيفرين ايناميسنس يرابج 26

 :طبارلا ىلع ،2019 لوألا نوناك/ربمسيد 3 ،يادوت سودابرب ةفيحص ،"نينادملا ةلتقلا ىلع ماكحألا رادصإ ةطلس نوديعتسي نوعِّرشملا" 27

killers/-convicted-over-power-sentencing-return-to-https://barbadostoday.bb/2019/12/03/lawmakers 

 .(2019) سودابرب يف فانئتسالا ةمكحم ،)6/2010 مقر يئانج فانئتسا ىوعد( ةكلملا دض ردلوه اتسوكاد رمع 28

  ،قحلملاو ؛UN Doc. A/HRC/42/9 (2019) :مقر ةقيثولا ،اكينيمود - لماشلا يرودلا ضارعتسالاب ينعملا لماعلا قيرفلا ريرقت ،ناسنإلا قوقح سلجم 29

UN Doc.A/HRC/42/9/Add.1 (2019) 

 نمً ائيش مادعإلا ةبوقع لعجل ناوألا نآ :ةيزيلجنإلاب نوقطانلا نويبيراكلا ،ةيلودلا وفعلا ةمظنم .2018 لوألا نوناك/ربمسيد 17 يف دُمتعا يذلا ،73/175 مقر ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا رارق 30
 )ACT 50/9585/2018 :مقر ةقيثولا( يضاملا

 سيير وكاكسكار ،نارارقلا ؛(2019) الامتياوغ دض رخآو نوريخ ؛(2019) الاميتاوغ دض نورخآو ويرولوفير زيغيردور ؛الاميتاوغ دض ودانوروك زينيترام ،ناسنإلا قوقحل ةيكيرمألا لودلا ةمكحم 31
 .2019 طابش/رياربف 6 ،الاميتاوغ دض زيريمار نيمريفو ،2019 يناثلا نوناك/رياني 30 يف الامتياوغ دض

 ثلاثلا صخشلا امأ ؛2012 ماع يف تابلطلا يمدقم نم نينثا قحب ةرداصلا مادعإلا ماكحأ فيفخت .(2019) ناسنإلا قوقحل ةيكيرمألا لودلا ةمكحم ،الاميتاوغ دض نورخآو ويرولوفير زيغيردور 32

 .1999 ماع يف يفوت دقف
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 ریغ ربتعُت ،مادعإلا ةبوقع ضرف حیبت يتلا ،ةردخملا داوملا ةحفاكم نوناقو ،تابوقعلا نوناق يف ةدراولا داوملا
 .ةيروتسد
 ناك نْيرخآ نْیلجر ةمكاحم تدیعُأو .دمعلا لتقلا ةميرج باكترا ىلع مادعإلاب ناديدج نامكُح ردص انایغ يفو
 تاليدعت تغلأ نأ دعب ةنس 25 ةدمل نجسلاب امھیلع مكُحو ،2010 ماع لبق مادعإلاب امھیلع مكُح دق
 33.دمعلا لتقلا مئارج باكترا ىلع ةیمازلالا مادعإلا ةبوقع ةیعيرشت

 باكترا ىلع ةیمازلإلا مادعإلا ةبوقع ىلع ىقبأ يذلا ةقطنملا يف دیحولا دلبلا وغابوتو دادینيرت تناكو
 فرُع دقو .ةمكحملا ريدقت ىلع ًءانب مكحلا لوبقبً اصن اھنیناوق يف سودابرب ْتلخدأ نأ دعب ،دمعلا لتقلا ةميرج
 ناكو .اھسفن ةیضقلا يف لاجر ةسمخ مھنیب ،ةميرجلا هذھ باكترا ىلع مادعإلاب لاجر ةینامث ىلع مكُح هنأ
 مكح ةلئاط تحت تاونس سمخ ىلع ديزي ام اوضق دق مادعإلاب نیموكحملا نم 50 لصأ نمً الجر رشع انثا
 يف رمتسملا عافترالا عراصت تاطلسلا تلظو 34.يروتسد ریغً ارمأ مادعإلا ماكحأ ذیفنت لعج ام ،مادعإلا
 فانئتساب ةماعلا بلاطملا لیتف لعشأ يذلا رمألا ،اھنع فشكلا تالدعم ضافخناو لتقلا تایلمع تالدعم
 لتق ةیلمع 536 عوقو نع غالبإلا مت هنأ وغابوتو دادینيرت ةطرش تنَّیبو .رخآل تقو نم مادعإلا تایلمع ذیفنت
 ددع فصن يأ ،طقف ةیلمع 42 نع فشكلا متو .2018 ماع يف ةیلمع 517 اھددع ناك امنیب ،2019 ماع يف
 35.)ةیلمع 83( 2018 ماع يف اھنع غلبُأ يتلا لتقلا تایلمع

 ماع ذنم ةیلمع 1,500 ناريزح/وینوي يف مادعإلا تایلمع ددع غولب عمو ،ةیكيرمألا ةدحتملا تايالولا يفو
 رارمتسا عم ْنكل ،تايالولا ىوتسم ىلع مادعإلا ةبوقع ءاغلإ هاجتابً اریبكً امدقت دھش 2019 ماع نإف ،1977

 رياشبماھ وین ةيالو يف ةیعيرشتلا ةئیھلا تلطبأ ،رايأ/ويام 30 يفف .يلاردفلا ىوتسملا ىلع مادعإلا تایلمع
 تغلأ كلذبو ،455 مقر باونلا سلجم نوناق عورشم ىلع ونونوس سيرك ةيالولا مكاح هعضو يذلا وتیفلا

 نوناق عورشم ىلع نوغيروأ ةيالو يف ةیعيرشتلا ةئیھلا تقفاو ،رھشأ ةعضب دعبو .ةيالولا يف مادعإلا ةبوقع
 لكشب مادعإلا ةبوقع قاطن صَّلقو ،لوليأ/ربمتبس 29 يف ذافنلا زیح لخد يذلا ،1013 مقر خویشلا سلجم
 ةافو اھنع مجني يتلا باھرإلاب ةطبترملا لاعفألا ىلع اھمادختسا َرصقو ،مئارج عبرأ ىلإ ةميرج 19 نم ،ریبك
 ذیفنتب نیفلكم نیفظوم وأ ةرشع ةعبارلا نس نود لافطأل رارصإلا قبس عم لتقلاو ؛نیصخش نع لقي ال ام
 .لتق مئارج باكترابً الصأ نینادم صاخشأ يديأ ىلع لتقلاو ؛نیناوقلا

 مادعإلا تایلمع ذیفنت فقو هبجومب نلعأ ً،ايذیفنتً ارمأ موسوین نفاغ اینروفیلاك مكاح عَّقو ،راذآ/سرام 13 يفو
 اینافلسنبو اموھالكوأ تايالو تذختاو 36.تقولا كلذ يف مادعإلا مكح ةلئاط تحتً اصخش 737 ءاقب عم ً،ایمسر
 رثإ كلذو ،مادعإلاب نیموكحملا صاخشألل يدارفنالا سبحلل دح عضو وحن تاوطخ اینیجرفو انیلوراك ثواسو
 .زاجتحالا فورظب قلعتت ةینوناق نوعط ميدقت

 يلاردفلا نوجسلا بتكم ىلإ اھیجوت راب مایلو ةدحتملا تايالولل ماعلا بئانلا ردصأ دقف ،كلذ نم ضیقنلا ىلعو
 يلاردفلا ىوتسملا ىلع ىلوألا مادعإلا تایلمع ةلودجو ،ةتیمملا ةنقحلا مادختسال ديدج لوكوتورب دامتعاب
 نوناك/ربمسيد يف لاجر ةسمخ مادعإ ررقملا نم ناكو 37.اھذیفنت فقو ىلع نمزلا نم نيدقع ةبارق رورم دعب
 حاسفإل يناثلا نيرشت/ربمفون 20 يف مادعإلا ذیفنت فقو مت نكلو ،2020 يناثلا نوناك/ريانيو 2019 لوألا
 38.يلاردفلا ىوتسملا ىلع ديدجلا مادعإلا لوكوتورب دض نوعطلا ميدقت مامأ لاجملا

 ءدبل 2020 يناثلا نوناك/رياني 11 موي نیھوك نیش دیقعلاً اثيدح نَّیعملا يضاقلا دَّدح ،بآ/سطسغأ 30 يفو
 يتلا عامتسالا تاسلج ترمتساو .2001 لوليأ/ربمتبس 11 تامجھل طیطختلاب نیمھتم لاجر ةسمخ ةمكاحم
 ًةجیتن تعزُتنا اھنإ عافدلا لوقي يتلا تادافإلا لوبق اھنیب نم ،ةددعتم اياضق لوانت يف ةمكاحملا قبست
 يتلا تارارقلا عیمج ءاغلإب ناسین/ليربأ يف ةیلاردف ةمكحم تضق ،حلاصملا براضت ببسبو 39.ةلدأك بيذعتلل

 میحرلا دبع دض ةیئاضقلا تاءارجإلا ىلع فرشأ يذلا قباسلا يضاقلا اھذختا يتلاو ،ةمكاحملا تقبس
 ماع يف "لوك سإ سإ وي" ةیكيرمألا ةیبرحلا ةرمدملا ىلع موجھلل ِرّبدملا لقعلا هنأب مھتملا ،يرشانلا

 .هتیضق يف ةمكاحملا قبست يتلا عامتسالا تاسلج تفنؤتسا ،لوألا نوناك/ربمسيد يفو 2000.40
 ةلاح يفو .نوبنذم مھنأ ةيركسعلا ناجللا تدجو اذإ مادعإلا ةبوقع ةتسلا نیلقتعملا عیمج هجاوي نأ نكميو
 نألً ارظن يلودلا نوناقلا بجومب ةایحلا نم يفسعتلا نامرحلا نمً اعون لكشتس اھنإف ،ةبوقعلا هذھ ذیفنت

 .ةلداعلا تامكاحملل ةیلودلا ریياعملاب يفت ال تاءارجإلا هذھ

 

 .2015 ،باهرإلاب ةطبترملا ةطشنألاو باهرإلا ةحفاكم نوناق بجومب ةيمازلإلا مادعإلا ةبوقع ىلع يقُبت انايغ 33

 ةمكحم ةكلملا سلجمل ةيئاضقلا ةنجللا ربتُعتو .)UKPC 37) (1993( اكيامج يف ماعلا بئانلا دض ناغرومو تارب ةيضق يف ةكلملا سلجمل ةيئاضقلا ةنجللا هتعضو يذلا رايعملا عمً ايشامت كلذ 34

 .وغابوتو دادينيرت اهنمو ،ثلونموكلا نادلب نم ددع يف ةيئاهنلا فانئتسالا

 :طبارلا ىلع ماقرألا تحيتأ .لتقلا ةميرجب ةلص تاذ هل ةمهت هيجوتو هب هبتشملا ةيوه ديدحت ةلاح يف ،اهنع فشكلا مت اهنأب ام ةميرج فَّنُصت 35

Month-By-Totals-www.ttps.gov.tt/Statistics/Crime 

 :طبارلا ىلع ،2019 راذآ/سرام 13 ،اينروفيلاك يف مادعإلا ةبوقع ذيفنت فقوب رمأي موسوين نفاغ ةيالولا مكاح ،موسوين نفاغ ةيالولا مكاح بتكم 36

california/-in-penalty-death-the-to-halt-a-orders-newsom-gavin-https://www.gov.ca.gov/2019/03/13/governor 

 :طبارلا ىلع ،2019 زومت/ويلوي 25 ،اهقيبطت نود نم نمزلا نم نيدقع يلاوح رورم دعب مادعإلا ةبوقعب لمعلا ديعت ةيلاردفلا ةموكحلا ،لدعلا ةرازو 37

lapse-decade-two-nearly-after-punishment-capital-resume-government-www.justice.gov/opa/pr/federal 

 .(2019) ايبمولوك ةعطاقم ةمكحم )mc-145 (TSC)-19( راب دض نورخآو يناور 38

 ،2019 بآ/سطسغأ 30 خيراتب AE 639M ،نيرخآو دمحم خيش دلاخ دض ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ةيضق يف تامكاحملا ةلودجب رمأ ،ابوكب ومانتناوغ جيلخ تامكاحم يف ةيركسعلا ناجللا ةاضق 39

 www.mc.mil/Portals/0/pdfs/KSM2/KSM%20II%20(AE639M(Trial%20Scheduling%20Order)).pdf :طبارلا ىلع

 .(2019) ايبمولوك ةعطاقم ةرئادل ،ةدحتملا تايالولا يف فانئتسالا ةمكحم ،)No. 18-1279 :مقر( ةيكيرمألا لدعلا ةرازو دض يرشانلا دمحم نيسح ميحرلا دبع 40



 
 

 

  2019 يف مادعإلا تايلمعو ماكحأ

 18 ةيلودلا وفعلا ةمظنم
 

 

 نوناقللً اكاھتنا لكشي امم ،مادعإلا ةبوقعل نیضَّرعم ةینھذلاو ةیلقعلا تاقاعإلا يوذ نم صاخشألا لظو
 رداصلا مادعإلا مكح ةدحتملا تايالولا يف ایلعلا ةمكحملا تغلأ ،طابش/رياربف يفف .ةیلودلا ریياعملاو يلودلا
 يناثلا نوناك/رياني يف امابالأ يف مادعإلا ةظحل نع ةقیقد 30 وحن هلصفت تناك يذلا ،نوسيدام نونریف قحب

 صاخشألا مادعإ رظحي ةدحتملا تايالولا روتسدل نماثلا ليدعتلا نأ اھرارق يف ةمكحملا تحضوأو 2018.41
 ةقاعإلا عون نع رظنلا ضغب ،مھمادعإ ةلودلا ديرت اذاملو مادعإلل يلقعلا مھفلا كاردإ نوعیطتسي ال نيذلا
ً ارارق ةدحتملا تايالولا يف ایلعلا ةمكحملا تلطبأ ،ةلصفنم ةیضق يفو .مھفلا اذھ لثم ىلع رثؤت يتلا ةیلقعلا

 نأشب هیلإ تلَّصوت ام ةیناثلا ةرملل ةمكحملا تدكأ دقو .ساسكت يف ةیئانجلا فانئتسالا ةمكحم نعً ارداص
 ةقاعإلا تاءاعدال اھمییقت يف ساسكت ةمكحم هیلإ تدنتسا يذلا راطإلا تدقتناو ،ةینھذلا ةقاعإلا ةیضق
 ساسأ ىلإ دنتست ال" اھنإ لوقلا ترركو ،)"ونیسيرب لماوع" مساب ةفورعملا( مادعإلا ةبوقع اياضق يف ةینھذلا
 ةقاعإلل ةيداعلا ةیطمنلا بلاوقلاو ةيداعلا تاروصتلا" تعدتسا اھنألو ،"ةدئاسلا ةیبطلا تاسرامملا يف
 42.ةینھذلا ةقاعإلا مییقت يف اھب داشرتسالل "ةینھذلا

 ىلع ةدحتملا تايالولا تاطلس ناسنإلا قوقحل ةیكيرمألا لودلا ةنجل تَّثح ،يناثلا نيرشت/ربمفون 13 يف
 روتكیف قحب نْيرداصلا مادعإلا مكحو ةنادإلا رارق ةعجارمل 2017 ماع يف اھتمدق يتلا ةیصوتلاب مازتلالا

 تطَّلس دق ناسنإلا قوقحل ةیكيرمألا لودلا ةنجل تناكو 43.مادعإلاب نیموكحملا ةمئاق نم هبطشو ،وینادلس
 بقع مكحلا رادصإ دنع میلس لكشب ةیلقعلا هتحصب ةقلعتملا قلقلا ثعاوب ىلإ رظنُي مل هنأ ىلع ءوضلا
 .ناسنإلا قوقحل ةیكيرمألا ةیقافتالا يف ماكحأ ةدع تكھتنا ةدحتملا تايالولا نأ تدجوو ،ةیناثلا ةمكاحملا
 ثرونو اديرولف يفً اقباس مادعإلاب مھیلع مكُحو اونيدُأ دق اوناك نمم لاجر ةثالث ةحاس تئرُب ،ماعلا لالخو
 167 ىلإ 1973 ماع ذنم مھتحاس ةئربت تمت نيذلا صاخشألل يلامجإلا ددعلا لصوف ،اینافلسنبو انیلوراك

 مادعإلا ذیفنت ساسكت يف ةیئانجلا فانئتسالا ةمكحم تفقوأ ،يناثلا نيرشت/ربمفون 15 يفو 44ً.اصخش
 ةیفاضإلا ةلدألا رابتعالا نیعب ذخأت نأبً الصأ اھمامأ مكوح دق ناك يتلا ةمكحملا ترمأو ،دير يندورل ررقملا
 ،ةيالولا اھقنتعت يتلا ةميرجلا ةيرظن لوح تالؤاستلا تراثأ يتلا ،ءاربخلا ةلدأ وأ ةیعرشلا ةلدألا ءاوس ،ةديدجلا
 45.ةافولا تقو كلذ يف امب
 

  

 

 ال ةميرج باكترا ىلع لجر مادعإ ررقملا نم :ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ،ةيلودلا وفعلا ةمظنم ً،اضيأ رظنا .(2019) ةدحتملا تايالولا يف ايلعلا ةمكحملا ،)S. Ct. 718 139 :مقر( امابالأ دض نوسيدام 41
 .)AMR 51/7752/2018 :ةقيثولا مقر( نوسيدام نونريف – اهرُّكذت عيطتسي

  2019) ( (.U.S 586)ساسكت دض روم ،ةدحتملا تايالولا يف ايلعلا ةمكحملا 42

 ىلع ،2019 يناثلا نيرشت/ربمفون 13 ،يفحص نايب ،وينادلس روتكيفل ةيناسنإلا قوقحلا نأشب تردص يتلا تايصوتلاب مازتلالا ىلع ةدحتملا تايالولا ثحت ناسنإلا قوقحل ةيكيرمألا لودلا ةمكحم 43

 www.oas.org/en/iachr/media_center/PReleases/2019/294.asp :طبارلا

 database-issues/innocence-https://deathpenaltyinfo.org/policy :طبارلا ىلع ،مادعإلا ةبوقع تامولعم زكرم رظنا ،تامولعملا نم ديزم ىلع عالطالل 44

  )AMR 51/1438/2019 :ةقيثولا مقر( لجاع كرحت ،دير يندور - ةءاربلاب تاءاعدا هيدل لجر مادعإ فقو :ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ،ةيلودلا وفعلا ةمظنم 45



 
 

 

  2019 يف مادعإلا تايلمعو ماكحأ

 19 ةيلودلا وفعلا ةمظنم
 

 

 ئداهلا طيحملاو ايسآ ةقطنم

 ةقطنملا ىوتسم ىلع تاهجوتلا
 

  2011 ماع ذنم ةقطنملا يف لجسُي مادعإلا ةبوقع ذِّفنت يتلا لودلل ددع لقأ •

 ماقرألا طسوتم عم ىشامتي ىوتسم ىلإ ةروفاغنسو نابایلا يف ةلجسُملا تامادعإلا لدعم ضافخنا •
 ةقباسلا تاونسلا يف

 بایغ نكلو ،2018 ماع يف لدعملا لثامي تامادعإلا لدعم نأ ىلإ ریشت ةیئزج ماقرأ نع مانتیف نالعإ •
 مادعإلا ةبوقع مادختسال لماش مییقت نود لوحي لاز ام اھریغو ةلودلا هذھ يف ةیفافشلا

 ةبوقع ضرف ةداعإل نیبلفلا يفو ،مادعإلا تایلمع ذیفنت فانئتسال اكنل يرسو دنھلا يف تالواحم •
 مادعإلا ةبوقع ءاغلإ وحن مدقتللً اديدھت لثمي امم ،مادعإلا

 

 دلبلا
 تامادعإلا ددع
 ماع يف ةلجسُملا

2019 

 مادعإلا ماكحأ ددع
 ماع يف ةلجسُملا

2019 

 مھنأب فورعملا صاخشألا
 ىتح مادعإلاب نوموكحم
  2019 ماع ةياھن

 538+ 14 0 ناتسناغفأ

 1,718+ 220+ 2 شيدالغنب

 + 0 0 مالسلا راد يانورب

 + + + نیصلا

 378 102 0 46 دنھلا

 308 80+ 0 ایسینودنإ

 121 2 3 نابایلا

 + 0 0 سوال

 1,280 26+ 0 ايزیلام

 19 2 0 فيدلملا رزج

 + 4 0 رامنایم

 + + + ةیلامشلا ايروك

 4,00047+ 632+ 14+ ناتسكاب

 20 0 0 ةديدجلا اینیغ اوباب

 40 + 12 4 ةروفاغنس

 61 1 0 ةیبونجلا ايروك

 1,000+ 34+ 0 اكنل يرس

 

  statistics-www.project39a.com/annual :طبارلا ىلع حاتُم ]ةيزيلجنإلاب[ 2010 يناثلا نوناك/رياني ،2019 ةنسل ةيونسلا تايئاصحإلا ريرقت :دنهلا يف مادعإلا ةبوقع" ،"أ 39 عورشم" 46

 .2019 ماع يف مادعإلا ماكحأ نم لقأ ددع رودص ىلإ ريشت اهتعمج يتلا تامولعملا نكلو ،دنهلا يف مادعإلا ةبوقع مادختسا نأشب ةيمويلا تاروطتلا ةيلودلا وفعلا ةمظنم دصرتو

 يناتسكابلا ةلادعلا عورشم ةمظنم تمدقو .2019 زومت/ويلوي لولحب مادعإلاب مهيلع موكحملا نم اًصخش 4225 كانه ناك ،ناتسكاب يف ايلعلا ةمكحملا ىلإ يلارديفلا ملاظملا نيمأ همدق ريرقتل اًقفو 47

)Justice Project Pakistan( ةيلودلا وفعلا ةمظنم ىلإ ريرقتلا نم ةخسن ةيموكحلا ريغ. 



 
 

 

  2019 يف مادعإلا تايلمعو ماكحأ

 20 ةيلودلا وفعلا ةمظنم
 

 

 دلبلا
 تامادعإلا ددع
 ماع يف ةلجسُملا

2019 

 مادعإلا ماكحأ ددع
 ماع يف ةلجسُملا

2019 

 مھنأب فورعملا صاخشألا
 ىتح مادعإلاب نوموكحم
  2019 ماع ةياھن

 39 2 0 ناويات

 312 16+ 0 دنليات

 0 0 0 اغنوت

 249+ 76+ + مانتیف

 
 ةقطنم يف تامادعإ ذفنت يتلا لودلا ددع يف ضافخنا لِّجُس ً،ابيرقت تاونس 10 ىدم ىلع ىلوألا ةرملل
 ذیفنت فانئتسا نم مغرلابو .ماعلا لالخ مادعإ تایلمع تذفن لود عبس نأ ملُع ثیح ،ئداھلا طیحملاو ایسآ
 اھیف تذفُن يتلا ،دنلياتو ناوياتو ناتسناغفأ يف تامادعإ ذیفنت فقوت ظحوُل دقف ،شيدالغنب يف تامادعإلا

ّبطت ايزیلام تلاز امو .2018 ماع يف مادعإ تایلمعً اعیمج  هتنلعأ يذلاو ،تامادعإلا ذیفنتل يمسرلا فقولا قِ
 .2018 زومت/ویلوي يف

 ماعلا لالخ ةقطنملا يف ةلَّجسُملا تامادعإلا ددع نإف ،مانتیف يف تامادعإلا ددع نع ماقرأ رفوت مدع عمو
 يف لاحلا ناك امكو .ةروفاغنسو نابایلا يف تامادعإلا ددع ضافخنا ببسبً افیفطً اضافخنا رھظُي )29(
 اھنأ دقتعُي يتلا تامادعإلا فالآ لمشي ال ةقطنملا يف تامادعإلل يلامجإلا ددعلا نإف ،ةقباسلا تاونسلا
 .مانتیفو ةیلامشلا ايروك يف كلذكو ،نیصلا يف ةدئاسلا متكتلاو ةيرسلا ةلاحب ِرّثأتم هنإ امك ،نیصلا يف تذِّفُن
 لجُس يذلاو ،ضافخنالل ظوحلملا هاجتالا دكؤي امم ،2018 ماع يف ناك امك ناتسكاب يف تامادعإلا ددع لظو
  .2014 ماع يف كانھ تامادعإلا ذیفنت فانئتسا ذنم

 اذھ لثميو ،ةیلودلا وفعلا ةمظنم ملع دح ىلع ،ةقطنملا يف مادعإلابً اديدجً امكح 1,227 نع لقي ال ام ردصو
 مادعإلا ماكحأ ددع عافترا ىلإ كلذ عجريو .2018 ماع يف ددعلا عم ةنراقملاب ةئملاب 12 ةبسنبً اعافترا ددعلا
 يلامجإلا ددعلا رثأت امك .ةمكارتملا اياضقلا رظن نم ءاھتنالل ةیفاضإ مكاحم ءاشنإ دعب ناتسكاب يف ةرداصلا
 يف ةیمسر ماقرأ تدرو ثیح ،اكنل يرسو ايزیلامب قلعتي امیف ةصاخو ،ماقرألا نیب توافتلاب ةقطنملا يف
  2019.48 ماعلل ةبسنلاب ماقرألا هذھ لثم درت مل نكلو ،ةقباسلا تاونسلا

 اوباب يف مكاحملا ردصُت ملو .2018 ماع يف ناك امك )ةلود 17( مادعإلا ماكحأ ردصُت يتلا لودلا ددع لظو
 .2018 ماع يف مادعإلابً اماكحأ تردصأ دق تناك اھنأً املع ،2019 ماع يف مادعإلاب ماكحأ يأ ةديدجلا اینیغ
 .قباسلا ماعلا يف مادعإلاب ماكحأ رودص فقوت دعب مادعإلاب نیصخش ىلع مكُح ،فيدلملا رزج يفو

 ةیلودلا ریياعملاو يلودلا نوناقللً اكاھتنا لثمي ئداھلا طیحملاو ایسآ ةقطنم يف مادعإلا ةبوقع مادختسا لظو
 مئارجلا" دح ىلإ لصت ال مئارجل ةبسنلاب عساو قاطن ىلع مادعإلا ةبوقع تمدخُتساو .تالاحلا نم ریثك يف
 يتلا مئارجلا نیب نمو 49،يلودلا نوناقلا بجومب اھیلع ةبوقعلا مادختسا رصتقي نأ بجي يتلا "ةروطخ دشألا
 لاعفأ ىلإ ةفاضإلاب ،داسفلا لثم ،ةيداصتقا مئارجو ،تاردخملاب لصتت مئارج مادعإلا ةبوقع مادختسا ىلإ تدأ

 يلودلا نوناقلا اھددحي يتلا تافصاوملا ىضتقمب اھیلع فراعتملا ةیئانجلا مئارجلا نم اھرابتعا نكمي ال
 تحت ،ةميرجلا باكترا تقو ةرشع ةنماثلا نس نود اوناك ،صاخشأ لظو ."فيدجتلا" لثم ،ناسنإلا قوقحل

 ،ةیلودلا وفعلا ةمظنم اھتلجس ةریثك تالاح يفو .ناتسكابو فيدلملا رزج نم لك يف مادعإلاب ماكحأ ةلئاط
 .ةيركسع وأ ةصاخ مكاحم نم نییندم دض مادعإلاب ماكحأ تردص

 ةيرطقلا تاروطتلا زربأ
 ةمدقُملا ةیمسرلا ماقرألا دیفتو .2010 ماع ذنم ىلوألا ةرملل كلذو ،ناتسناغفأ يف تامادعإ ةيأ ذفنُت مل
 مكحو ،باھرإلاب قلعتت مئارجل ماكحأ ةعبرأ اھنیب نم ،مادعإلابً اديدجً امكح 14 رودصب ةیلودلا وفعلا ةمظنمل
 يف تئشنُأ ،ةصاخ ةنجل تلظ ،ماعلا رادم ىلعو .لتقلا ةميرجل ماكحأ ةینامثو ،لتقو فاطتخا ةميرجل دحاو
 يتلا اياضقلا ددع غلبو .مادعإلاب ماكحأ اھیف ردصت يتلا اياضقلا بقارت ،ماعلا بئانلا بتكم يف 2018 ماع
 تایصوت اھیف تردص ةیضق 26و ،مادعإلا ماكحأ اھیف تديأت ةیضق 25 اھنیب نم ،102ً الامجإ ةعجارملل تعضخ
 زجتحُي مارغبو لوباك يف زاجتحالل نازكرم دجويو .ةنادإلا ماكحأ اھیف تیغلُأ ةیضق 51و ،مادعإلا ماكحأ فیفختب
     .مادعإلاب مھیلع موكحملا نمً اصخش 538 امھیف

 

    .2017 ماع يف مادعإلابً امكح 218 تردصأ اكنل يرس يف مكاحملا نأو ،2018 ماع لالخ مادعإلابً امكح 190 تردصأ ايزيلام يف مكاحملا نأ ىلإ ةيمسرلا ماقرألا تراشأ ،لاثملا ليبس ىلع 48

 .يملاعلا ىوتسملا ىلع ةماعلا ةرظنلا يف 11 .ص رظنا ً،اليصفت رثكأ تامولعم ىلع لوصحلل 49
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ً امكح 220 رودص ةیلودلا وفعلا ةمظنم تلَّجسو .نیتلصفنم لتق يتیضق يف شيدالغنب يف ناصخش مدعُأو
 ردصو ً،ایبایغً امكح 39 ردص ،هذھ مادعإلا ماكحأ نیب نمو .لتق مئارج ىلعً اباقع اھبلغأ ردص ،مادعإلابً اديدج

 يھو ،ةیلودلا مئارجلا ةمكحم نم مھتنادإ دعب صاخشأ ىلعً امكح 14 ردصو 50.ةصاخ مكاحم نمً امكح 68
 برح نابإ تبكُترا يتلا ناسنإلا قوقحل ةیعامجلا تاكاھتنالا يف قیقحتلل شيدالغنب يف تئشنُأ ةمكحم
  .تاردخملا يف راجتالا ةميرجب امھتنادإل مادعإلاب نیصخش ىلع مكُحو .1971 ماع يف لالقتسالا

 ريرقتلا يفو .ةیلودلا وفعلا ةمظنم ملع دح ىلع ،مالسلا راد يانورب يف مادعإلاب ةديدج ماكحأ ردصت ملو
 ثلاثلا "لماشلا يرودلا ضارعتسالا" قایس يف ،ةدحتملا ممألاب ناسنإلا قوقح سلجم ىلإ مدقُملا يرطُقلا
 لیصافت ةيأ رفوتت مل نكلو ،1996 ماع ذِّفُن دق مادعإ رخآ نأ ةموكحلا تركذ ،دالبلا يف ناسنإلا قوقح عضول
 3 يفو .1957 ماع يف دالبلا يف مادعإلاب مكح رخآ ذِّفُن دقف ،ةیلودلا وفعلا ةمظنم ملع دح ىلعو 51.ىرخأ
 .2013 ماع رداصلا "ةیمالسإلا ةعيرشلا بجومب تابوقعلا نوناق" نم ةیناثلا ةلحرملا نايرس أدب ،ناسین/ليربإ
ً امجر مادعإلا ةبوقع ضرفب ،يداعلا تابوقعلا نوناق بناج ىلإ قَّبطُي يذلاو ،نوناقلا نم مسقلا اذھ يضقيو
 ناطلس نلعأ ،يملاع راكنتسا باقعأ يفو 52.هسفن سنجلا نم دارفأ نیب ةیسنجلا لاعفألا يبكترم ىلع
 مدعب ليوط دمأ ذنم رمتسملا اھلجس ىلع يقبُت فوس هدالب نأ ،2019 رايأ/ويام 5 يف ،ةیقلبلا نسح يانورب
 بورض نم هریغو بيذعتلا ةضھانم ةیقافتا" ىلع قِّدصت فوس مالسلا راد يانورب نأو ،مادعإلا ماكحأ ذیفنت
  53.ةدحتملا ممألا نع ةرداصلا "ةنیھملا وأ ةیناسنإاللا وأ ةیساقلا ةبوقعلا وأ ةلماعملا
 قحب مادعإلاب ماكحأ رادصإو مادعإ يف ،2019 ماع لالخ ،ترمتسا نیصلا نأ ةیلودلا وفعلا ةمظنم دقتعتو
 .عمجأ ملاعلا ىوتسم ىلع مادعإلا تایلمع ذیفنت يف ىلوألا ةبترملا لتحت تلاز ام ثیح ،صاخشألا فالآ
 لیحتسملا نم لعج يذلا رمألا ،ةلودلا رارسأ نم اھتفصب ةروظحم مادعإلا ةبوقعب ةقلعتملا ماقرألا تلظو
 ىلع ةبوقعلا ذیفنت راصتقا نأشب ةلودلا يف نیلوؤسم نع ةرداصلا تاءاعدالاو تاھاجتالل لقتسم مییقت ءارجإ

 لیصافتلا ةحاتإو ،ةیفافشلاب يلحتلا ىلإ ةینیصلا تاطلسلا ةوعد ةمظنملا تلصاوو 54.مئارجلا نم ریغص ددع
 .ينلع لكشب تامولعملا كلت لثم نع ةلماكلا

 

 قاطن جراخ مادعإلا تالاحب ينعملا صاخلا ةدحتملا ممألا ررقم" ركذو .2002 ماع رداصلا )ةعيرسلا ةمكاحملا( "ماظنلاو نوناقلاب لالخإلا مئارج نوناق" بجومب تئشُنأ يتلا مكاحملا ليبق نم 50

 هيضـتقت اـم وـحن ىـلع ةـلداعلا ةـمكاحملا ريياعمل ماتلا لاثتمالا ةــلافكل ةبــسانملا لــفاحملاب تســيل" ةصاخلا مكاحملا نم اهريغو ةيركسعلا مكاحملا نأ ً"افسعت وأ ةزجوم تاءارجإب وأ ءاضقلا

 ةقيثو ً،افسعت وأ ةزجوم تاءارجإب وأ ءاضقلا جراخ مادعإلا تالاحب ينعملا صاخلا ةدحتملا ممألا ررقم ريرقت ."صخش يأ ىلع مادعإلا ماكحأ ضرف ةطلس اهل نوكت نأ يغبني ال"و ،"مادـعإلا اياضـق

 .33 ةرقفلا ،)A/67/275( )2012( :مقر ةدحتملا ممألا

 A/HRC/WG.6/33/BRN/1 :مقر ةدحتملا ممألا ةقيثو ."مالسلا راد ينورب -21/16 ناسنإلا قوقح سلجم رارق قفرم نم 5 ةرقفللً اقفو مدقمُلا ينطولا ريرقتلا" ،ناسنإلا قوقح سلجم 51

 .32 ةرقفلا .)2019(

  :طبارلا ىلع حاتُم .)2019 ناسين/ليربإ 3 ،يفحص نايب( "ةعورملا تابوقعلا نم اهريغو مجرلا ةبوقع ضرفلً اططخً اروف فقوت نأ مالسلا راد يانورب ىلع بجي" ،ةيلودلا وفعلا ةمظنم 52

 punishments/-vicious-other-and-stonings-introduce-to-plans-halt-immediately-must-darussalam-https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2019/04/brunei 

 :طبارلا ىلع حاتُم .]ةيزيلجنإلاب[ )2019 رايأ/ويام 6 ،يفحص نايب( "ةعينشلا" نيناوقلا ءاغلإل ىلوأ ةوطخ دُعي ناطلسلا باطخ :مالسلا راد يانورب ،ةيلودلا وفعلا ةمظنم 53

www.amnesty.org/en/latest/news/2019/05/brunei-darussalam-sultan-speech-first-step-repealing-heinous-laws/  

 يف بعشلا باونل ينطولا سلجملل ةمئادلا ةنجلل رشع عبارلا عامتجالا :ةيئانجلا تامكاحملا لمع نيسحت نأشب ايلعلا بعشلا ةمكحم ريرقت" ،ةينيصلا ايلعلا بعشلا ةمكحم :لاثملا ليبس ىلع ،رظنا 54
 مقر ةدحتملا ممألا ةقيثو ،"نيصلا :لماشلا يرودلا ضارعتسالاب ينعملا لماعلا قيرفلا ريرقت" ،ناسنإلا قوقح سلجم :كلذكو .]ةيزيلجنإلاب[ .2019 لوألا نيرشت/ربوتكأ 23 ،ةرشع ةثلاثلا هترود

A/HRC/40/6/Add.1، 28.2 ةرقفلا ،)2018( 1 ةفاضإ. 
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 مئارجلا" فصو اھیلع قبطني ال ةفینع ریغ مئارج اھنیب نم ،ةميرج 46 ىلع ةقَّبطُم مادعإلا ةبوقع تلظو
 .ةیلودلا ریياعملاو يلودلا نوناقلا بجومب اھیلع مادعإلا ةبوقع مادختسا رصتقي نأ بجي يتلا ،"ةروطخ دشألا
 ةیئاضقلا ماكحألا كلذ يف امب ،ماعلا رادم ىلع عمجُت يتلا تامولعملل ةیلودلا وفعلا ةمظنم ةعباتم لالخ نمو
 ةمظنملا تظحال دقف 55،ایلعلا بعشلا ةمكحم اھب ظفتحت يتلا تنرتنالا ىلع تانایبلا ةدعاق ىلع ةروشنملا
 .تاردخملاو دمعلا لتقلا مئارجب قلعتت تناك اياضقلا ةیبلغأ نأ

 اونيدُأ صاخشأ قحب تامادعإ نعو ،مادعإلاب ماكحأ نع ءابنأ ةدع ةلودلل ةعبات ةینورتكلإ مالعإ لئاسو ترشنو
 تاردخملا لامعتسا ةءاسإ ةحفاكمل يلودلا مویلا" تقبس يتلا ةرتفلا يف كلذو ،تاردخملاب قلعتت مئارجب
 ةمكحم تدقعو لب ،ناريزح/وینوي 26 قفاويو ةدحتملا ممألا هترقأ يذلا مویلا وھو ،"اھب عورشملا ریغ راجتالاو
 دق ةعطاقملا ءاحنأ ىتش يف ةمكحم 43 نأ نع نالعإللً ایفحصً ارمتؤم وسغنایج ةعطاقم يف ایلعلا بعشلا
 نأ ادب امك 56.مادعإلا ماكحأ ضعب تضرفو ،موبلا اذھ ةبسانمب ،تاردخملاب قلعتت ةیضق 82 يفً اماكحأ تردصأ
 57.ةیبنجألا لودلا ضعب عم تاقالعلا يف يسایسلا رتوتلا طسوً ایساسأً ارود بعلي مادعإلا ةبوقع ىلإ ءوجللا
 هتمكاحم ةداعإ ىدل ،غربنلیش تربور ىعدُي ،يدنك نطاوم ىلع مادعإلاب مكح ردص ،اياضقلا كلت ىدحإ يفف
 ناكو .ةیلصألا ةمكاحملا يف هتمھت نم دشأ ةمھتب اھلالخ نيدُأو ً،ادحاوً اموي تقرغتسا ةلجعتم تاءارجإب
 نجسلاب هیلع مكُحو ،تاردخملا يف راجتالا ةمھتبً الوأ نيدُأو ،2014 ماع يف هیلع ضبُق دق غربنلیش تربور

 هتمكاحم ةداعإب ىلعألا ةمكحملا ترمأ ،فانئتسالا رظن ىدلو .2018 يناثلا نيرشت/ربمفون يف ،ةنس 15
  58ً.ادج ةفیفخ تناك ىلوألا ةبوقعلا نأ رابتعا ىلع لماك لكشب
 غنایجنیش ةقطنم يف مادعإلا ةبوقع مادختسا ىلع متكتلا نأشب قلقلاب رعشت ةیلودلا وفعلا ةمظنم تلاز امو
 امیف ،ةریخألا تاونسلا لالخ كانھ ةینمألا تاءارجإلا نم تاطلسلا تدَّعص ثیح ،يتاذلا مكحلا تاذ روغيوأ
 ةیبلغألا تاذ ةیقرعلا تایلقألا ىلع ِرّثؤي يذلا رمألا وھو ،"ةوقب برضا"و "بعشلا برح" تالمح مساب فرعُي
 ضعب دقتناو ،مادعإلا ةبوقع مادختسا ةدايزب تالمحلا كلت لثم تطبترا ام ًةداعو .ةقطنملا يف ةملسملا
 ةمكاحملا تانامض مادعنا ببسب كلذو ،كلت عمقلا تالمح نمً اءزج اھرابتعاب ةمدختسُملا تاءارجإلا نیثحابلا
 امدنع غنایجنیش ةعماجل سیئر ناك وھو ،بیط تالوبشات نأ دقتعُيو 59.ً"املظ تامادعإ ذیفنت" لامتحاو ،ةلداعلا
 ةعزنلا ينبت" ةمھتب هتنادإل ،2019 ماع يف كیشولا مادعإلا رطخ هددھتي ناك ،2017 ماع يفً ارسق ىفتخا
 مكح" ةدم 2019 لوليأ/ربمتبس يف تھتنا دقو 60.روجلا ةحداف ةيرس ةمكاحم تاءارجإ يف كلذو ،"ةیلاصفنالا
 بكترُت مل ام نیتنس نجسلا دعب مادعإلا مكح فیفخت لامتحا ىلع يوطنت يتلاو ،"ذیفنتلا فقو عم مادعإلا

 .لوھجملا يط يف هدوجو ناكم لظ كلذ عمو ،ىرخأ مئارج
 ضافخنالا عم ىشامتي مقر وھو ،داسفلا ةمھتب "ذیفنتلا فقو عم مادعإلا ماكحأ" نم ديدج دحاو مكح ردصو
 ًةداع طبترت يتلاو ،ةمھتلا هذھ ىلع مادعإلا ماكحأ ذیفنتب قلعتي امیف ةریخألا تاونسلا هتدھش يذلا ماعلا
  61.نیتنس نجسلا دعب مكحلا فیفخت لامتحاب
 ىلع يوطنت يتلا اياضقلا نأشب ةديدج ةیھیجوت ئدابم ایلعلا بعشلا ةمكحم تردصأ ،ماعلا نوضغ يفو
 يف مھتملا قح ىلع صنت ،لوليأ/ربمتبس 1 نمً ارابتعا اھنايرس أدب ،ةديدج دونب تعضُو ثیح ،مادعإلاب ماكحأ
 ةسمخ لالخ مكحلاب راطخإلا ىلع صنت امك ،ایلعلا بعشلا ةمكحم مامأ ةیضقلا رظن لالخ ماحمب ةناعتسالا
 اھیقلت درجمب ،موقت نأب ةیئادتبالا مكاحملا ةیھیجوتلا ئدابملا مزلت ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو .مكحلا رودص نم مايأ
 مكح ذیفنت برقب نیبرقملا هتلئاع دارفأو نیجسلا راطخإب ،ایلعلا بعشلا ةمكحم نع رداصلا يئاھنلا مكحلا
 ةلباقمً اضيأ نیجسلل حیتت نأ ،اھريدقت بسح ،ةمكحملل زوجيو .هبراقأ ةلباقم نیجسلل حیتت نأبو ،هیف مادعإلا
 يف قحلا نیجسلا حنم ىلع ةیھیجوتلا ئدابملا صنت امك .ةریخألا ةرملل هئاقدصأو ،ربكألا هتلئاع دارفأ
ً اینوناقً ايأر ةمكحملا تردصأ ،لوليأ/ربمتبس يفو 62.ويدیفلاب لیجستلا كلذ يف امب ،ةریخأ تاملك يأ لیجست
 نمألاب قلعتت اياضق ةيأ ایلعلا بعشلا ةمكحمل ةعباتلا ةیئاضقلا ةنجللا عم شقانت نأب ىندألا مكاحملا مزلُي رخآ
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  2019 يف مادعإلا تايلمعو ماكحأ

 23 ةيلودلا وفعلا ةمظنم
 

 

 ىربكلا اياضقلا كلذكو ؛ةساسح ىرخأ اياضق يأو ،يعامتجالا رارقتسالا وأ ةیسامولبدلا تاقالعلاب وأ ،يموقلا
 63.مادعإلاب ماكحأ اھیف ردصت نأ لمتحُي يتلا اياضقلا وأ ةدقعملاو ةبعصلاو
ً اماعً الدج اھضعب راثأو ؛اياضق ةدع يف ةئطاخ ةنادإ ماكحأ باقعأ يف ةديدجلا ةیھیجوتلا ئدابملا رودص ءاجو
 ناويوایل ةنيدم يف ةطسوتملا بعشلا ةمكحم نأ ةلودلا اھريدت يتلا "اونیش" ءابنأ ةلاكو تركذ دقف .دالبلا يف
 رالود فلأ 670 يلاوح( ينیص ناوي نویلم 4,6 هردقً اغلبم نیلغنوش ویل حنمب ،يناثلا نوناك/رياني 7 يف ،تضق
 ماع يف "ذیفنتلا فقو عم مادعإلاب مكح" هدض ردص دق ناكو 64.ئطاخ لكشب هتنادإ نعً اضيوعت )يكيرمأ

 مكحو هتنادإ تیغلُأو ،2016 ماع يف هنع جرفُأ ،تارم ةدع مكحلا فانئتسا دعبو .دمعلا لتقلا ةمھتب 1994
  .2018 ناسین/ليربأ يف هدض رداصلا مادعإلا
 ماكحأ ددع يف ةئملاب 37 ةبسنب ضافخنا ثودحب يھلد يف ةینطولا قوقحلا ةعماج يف "أ 39 عورشم" دافأو
 ةديدجلا مادعإلا ماكحأ ددع غلبو .قباسلا ماعلاب ةنراقملاب دنھلا يف ةیئادتبا مكاحم اھتردصأ يتلا مادعإلا

 نینادم ىلع تردصً امكح 54و ،دمعلا لتقلا ةمھتب مھتنادإل صاخشأ ىلع تردصً امكح 28 اھنیب نم ،102
 "ىلع دنیفوك ثان مار يدنھلا سیئرلا قَّدص ،بآ/سطسغأ 5 يفو .ةیسنج مئارجب نرتقملا دمعلا لتقلاب
 ءادتعالا يبكترم ةبقاعم ىلع صن يذلاو ،2019 ماعل "ةیسنجلا مئارجلا نم لافطألا ةيامح نوناق )ليدعت(
 ىواعد ایلعلا ةمكحملا تضفر ،لوألا نوناك/ربمسيد 18 يفو 65.مادعإلاب لافطألا ىلع ديدشلا يسنجلا
 ماع يف يھلد يف دمع لتقو باصتغا ةميرجب قلعتت ةیضق يف اونيدُأ صاخشأ ةعبرأ نم ةیئاھنلا فانئتسالا

 66.ةعبرألا مادعإل دعوم ديدحتل لیبسلا ضفرلا اذھ دھميو .عساو مامتھاب تیظح ةیضق يھو ،2012
 ماع يف لجسُملا مقرلا فعض وھو ،ایسینودنإ يف مادعإلابً اديدجً امكح 80 ةیلودلا وفعلا ةمظنم تلَّجسو

 ىلع تلجس يتلا مادعإلا ماكحأ عیمج نم )ةئملاب 75( 60 ضرُف دقو ً.امكح 48 لجُس ثیح ً،ابيرقت 2018
 )1( لفط باصتغابو ،)18( دمعلا لتقلاب نینادم ىلع ماكحألا يقاب تضرُف امنیب ،تاردخملاب راجتالاب نینادم
 قلعتت مھتب مھعیمج اونيدُأ ،بناجأ نینطاوم ىلع ماكحأ ةینامث تضرُفو .)1( باھرإلاب قلعتت مئارجبو
 .ماعلا ةياھن لولحب ناملربلا مامأً احورطم لازي ال يئانجلا نوناقلا ىلع تاليدعتلا عورشم ناكو .تاردخملاب
 ماع ذنم دالبلا يف لجُس يونس ددع ىلعأ وھو ،2018 ماع يف 15 نم نابایلا يف تامادعإلا ددع ضفخناو

 لالخ تلجُس يتلا ةیلامجإلا ماقرألا عم مقرلا اذھ ىشامتيو 2019.67 ماع يف تامادعإ ةثالث ىلإ ،2008
 26 يف ينیص صخش مدعُأو ،بآ/سطسغأ 2 يف نایناباي ناصخش مدعُأو .)2017-2014( ةقباسلا تاونسلا
 هلكوم نأ ينیصلا صخشلا يماحم ركذو .دمعلا لتقلا ةمھتبً اعیمج ءالؤھ نيدُأ دقو 68.لوألا نوناك/ربمسيد
 تذَّفن دق ،يلاوتلا ىلع ثلاثلا ماعلل ،تاطلسلا نأ ينعي ام وھو ،ةمكاحملا ةداعإل ىوعدب مدقت دق ناك
 ةیلودلا تانامضلل ةفلاخملاب كلذو ،رظنلا دیق لازت ال اياضقلا يف فانئتسالا ىواعد تناك امنیب مادعإ تایلمع
 69.مادعإلا ةبوقع نوھجاوي نم قوقح لفكت يتلا

 دوقعلا مظعمل ةلجسُملا ةيونسلا ةیلامجإلا ماقرألا عم ىشامتي مقر وھو ،مادعإلاب ناديدج نامكح ردصو
 ،صاخشأ 10 ىلع مادعإلاب ماكحأ تردص امدنع ،2010 ماع ددعلا يلامجإ نم ةئملاب 20 لكشيو ،ةقباسلا

 عومجم غلب كلذبو ،مادعإلا ماكحأ نم ةسمخ ایلعلا ةمكحملا تدَّيأو .ةیلودلا وفعلا ةمظنم ملع دح ىلع
ً اصخش 121 نیب نم كلذو ،ماعلا ةياھن لولحبً اصخش 112 ةیئاھن مھمادعإ ماكحأ تحبصأ نيذلا صاخشألا

 صاخشألا نمض ناكو .مادعإلاب مھیلع موكحم بناجأ نینطاوم ةتس ناكو .مادعإلاب مھیلع موكحم مھنأ ملُع
 لظ هنكلو ،2014 يف مادعإلاب مھیلع موكحملا نيزانز نم هنع جرفُأ يذلا ،ادامكھ واويإ نيرشعو دحاوو ةئملا
 يفو .ةرئاج ةمكاحم يف هتنادإ دعب ،1968 ماع يف مادعإلاب هیلع مكُح دق ناكو .مادعإلا مكح ةلئاط تحت
 يف مكحلا اذھ تضقن ایلعلا ویكوط ةمكحم نكلو ،هتمكاحم ةداعإب ةيزكرم ةمكحم نم رارق ردص ،2014 ماع
 رارقلا نكي ملو ،هتمكاحم ةداعإب حامسلل ایلعلا ةمكحملا ىلإ سامتلاب هنع عافدلا قيرف مدقتو .2018 ماع
 .ماعلا ةياھن لولحب ردص دق نأشلا اذھب
 ةیسفنلا( ةیلقعلا تاقاعإلا يوذ نم ءانجس ةدع نأ نم قلقلاب رعشت ةیلودلا وفعلا ةمظنم تلاز امو
 .ةیلودلا ریياعملاو يلودلا نوناقللً اكاھتنا دعُي امیف ،مادعإلا مكح ةلئاط تحت اولظ ةینھذلاو )ةیعامتجالا
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 قلتت ملو .مادعإلا تایلمع ذیفنتل يمسرلا فقولا قیبطت ايزیلام ةموكح تلصاو ،يلاوتلا ىلع يناثلا ماعللو
 ملو ،2019 ماع يف تردص يتلا مادعإلا ماكحأ ددع نأشب تاطلسلا نم تامولعم يأ ةیلودلا وفعلا ةمظنم
 ماع يف هلیثم نمً اریثك لقأ ددعلا اذھو .مادعإلابً اديدجً امكح 26 رودصب قلعتت ءابنأ عمج نم الإ نكمتت

 نأشب ةلماكلا ةیفافشلا ىلإ ةجاحلا دكؤي يذلا رمألا وھو ،ةیمسرً اماقرأ تاطلسلا تمدق امدنع ،2018
 راجتالاب نینادم ىلع )ةئملاب 69(ً امكح 18 ردص ،ةلجسُملا مادعإلا ماكحأ نیب نمو .مادعإلا ةبوقع مادختسا
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 ةیلودلا وفعلا ةمظنم © يجنیك وتوموستام

 لازي ال ،نابایلا يف يدارفنالا سبحلا نھر هزاجتحا ءانثأ ماھوألا بارطضاب بیصُأ يذلا ،يجنیك وتوموستام ناك
 ةياھن لولحب رظنلا دیق لازي ال هتمكاحم ةداعإل هب مدقت بلط ثدحأ ناكو 2019.70 ماع يف مادعإلا رطخل ًةضرُع
 .ماعلا
 هتبوقعو هتنادإ مكح فانئتسالا مكاحم تديأو ،1993 ماع يف مادعإلاب هیلع مكُح دق يجنیك وتوموستام ناكو
 .2000و 1996 يماع يف
 بارطضا وھو ،اتامانیم ضرم( قبئزلاب ممستلا نع تمجن ةليوط ةرتف ذنم ةیلقع ةقاعإ يجنیك وتوموستام ىدلو
 ضفخنم هيدل ءاكذلا ىوتسم نإ امك ،هتنادإ مكح ىلع ةقباس ةقاعإلا هذھو ،)قبئزلاب ممستلا ةجیتن يبصع
 ءانثأً اریبكً ارود تبعل لماوعلا هذھ نأ هیماحم ركذ دقو .)يسفن بیبط صیخشتلً اقبط 70و 60 نیب حوارتي(
 هیف امبً ایبط قئال هنأبً ارارم مكاحملا تضق دقو .هاركإلاب "فارتعا" نع ترفسأو ،ةطرشلا مامأ قیقحتلل هعوضخ
 باصم يجنیك وتوموستامو .هب ىلدأ يذلا "فارتعالاب" دادتعالا نكمي هنأو ،مادعإلاب هیلع مكحلل ةيافكلا
 مھف ىلعً ارداق سیل هنإو ،قاستالا مدعو ،بایترالا نونج نمً ایلاح يناعي هنإ هیماحم لوقيو ،ماھوألا بارطضاب
 الو هدض رداصلا مادعإلا مكح ةعیبط مھف ىلع رداق ریغ هنإ امك .اھیف ةكراشملاو هتیضق يف ةینوناقلا تاءارجإلا
 .هنم ضرغلا
 ذیفنت فقوب رماوأ رادصإ ةیحالص لدعلا ةرازو حنم ىلع ينابایلا ةیئانجلا تاءارجإلا نوناق نم 479 ةداملا صنتو
 ددحملا دعوملا صخي امیف راعشإ يأ تاطلسلا مدقت الو .ةديدشلا ةیلقعلا ةقاعإلا يوذ صاخشألا قحب مادعإلا
 نوداتقُي مھو ً،ارارم نيرخآ ءانجس عامس دعب هفوخ نع يجنیك وتوموستام برعأ ،لئاسرلا ىدحإ يفو .مادعإلل

 .مھمادعإل
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 ،بناجأ نینطاوم ىلع ماكحألا هذھ نم ةعست تردصو .دمعلا لتقلاب نینادم ىلع ماكحأ ةینامثو ،تاردخملاب
 .تاردخملاب راجتالا ةمھتب دحاو ءانثتساب مھعیمج اونيدُأ
ً ادر كلذو ،لوألا نوناك/ربمسيد يف مادعإلاب مھیلع موكحملا ءانجسلا نعً اماقرأ نوجسلا ةحلصم تمدقو
 مھنم ً،اصخش 1280 مادعإلاب مھیلع موكحملا ددع غلب ،لوألا نوناك/ربمسيد 2 لولحبو 71.ناملربلا لاؤس ىلع

 ددعلا اذھ نیب نمو .مھنع وفعلل تاسامتلاب مّدقتلا روط يف اوناكو ،ةیئاضقلا لبسلا اودفنتساً اصخش 827
 ةئملاب 2و ؛دمعلا لتقلا ةمھتب )350( ةئملاب 27و ؛تاردخملاب راجتالا ةمھتب )899( ةئملاب 70 نيدُأ ،يلامجإلا
 .لتقلاو ،تاباصعلا وطسو ،مكاحلا ىلع برح نشو ،ةيرانلا ةحلسألاب قلعتت مھت اھنیب نم ،فلتخم مھتب )31(
 نیب نمو .مھیلع موكحملا يلامجإ نم ةئملاب 43 مادعإلاب مھیلع موكحملا بناجألا نینطاوملا ةبسن تغلبو

 193و ،"ةیقرعلا "ويالملا" ةعامج ىلإ نومتني 349 كانھ ناك ،مادعإلاب ماكحأ مھدض تردص يزیلام 734
 .ةینیص لوصأ نم 150و ،ةيدنھ لوصأ نم نوردحني

 يتلاو ،2019 لوألا نيرشت/ربوتكأ يف ةیلودلا وفعلا ةمظنم اھترشن يتلا ماقرألا عم ماقرألا هذھ ىشامتتو
 تاسایسلاو نیناوقلا ببسب بلاثم هتباش دق ايزیلام يف مادعإلا ةبوقع مادختسا نأ ىلعً اضيأ ءوضلا تطَّلس

 تانامضل تاكاھتنا باقعأ يف مادعإلاب ماكحأ تضرُف دقو .ةیلودلا ریياعملاو يلودلا نوناقلا عم ضقانتت يتلا
 ،نیماحمب ةناعتسالاب مئالم تقو يف حامسلا يف قحلا لھاجت :تاكاھتنالا هذھ نیب نمو .ةلداعلا ةمكاحملا
 نم هریغو بيذعتلا نع تاءاعداو ؛بناجألا نینطاوملا ةلاح يف ةمجرتو ةیلصنق ةدعاسم ىلع لوصحلاب كلذكو

 مدختسُت تامولعم وأ تادافإ عازتنال كلذ يف امب ،ةمكاحملل قباسلا زاجتحالا ةرتف يف ةئیسلا ةلماعملا بورض
 امم ،تاردخملاب ةقلعتملا مئارجلا يف نیبنذم نیمھتملا نأب "تاضارتفا" ىلإ دانتسالاو ؛ةنادإلا نامضلً اقحال
 لبُس دوجو مدعو ؛هتءارب ضارتفا يف مھتملا قحل كاھتنا يف نیمھتملا قتاع ىلع عقي تابثإلا ءبع لعجي
 ةمظنم تلصوت ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو 72ً.ایئاھن ةنادإلا رارق حبصي نأ دعب ةديدج ةلدأ يف رظنلاب حامسلل ةینوناق
 نم ديزت نأ وفعلا تاسامتلا عم لماعتلاب ةطیحملا مُّتكتلاو فسعتلا ةلاح نأش نم ناك هنأ ىلإ ةیلودلا وفعلا
 يف مھقح ردھُت يتلاو ،ماظنلا يف روصقلا هجوأ نم مقافت نأو ،مھیلاھأو ءانجسلا ىلع ةیسفنلا ةمدصلا عقو
 .ةریخألا ةعجارملا كلت

 نع ،ءارزولا سیئر اھسأري يتلا ةینوناقلا نوؤشلا ةرازو يف ريزولا ،غنویك يوف ویل نلعأ ،لوليأ/ربمتبس 20 يفو
 ميدقتو ً،ابوجو مادعإلا ةبوقع ضرف لحم لحت ماكحألا رادصإل تاسایس ةسارد ىلوتت ةصاخ ةنجل لیكشت
 ةمزاللا ةیعيرشتلا تاليدعتلا نكت مل ،ماعلا ةياھن لولحبو 73.رھشأ ةثالث نوضغ يف ءارزولا سلجم ىلإ تایصوت
 .ناملربلل تمدُق دق ضرغلا اذھ قیقحتل
 كانھ مادعإلاب مھیلع موكحملا ددع نأب فيدلملا رزج نم ةیلودلا وفعلا ةمظنم اھتقلت ةیمسر ماقرأ تدكأو
 تناك ةسمخو ،ينوناقلا ضقنلا لبُس اوذفنتسا ةثالث مھنیب نم ،ماعلا ةياھن لولحبً اصخش 19 غلبي ناك
 .مئارجلا باكترا تقو ةنس 18 نم لقأ مھرامعأ
 قلعتت ةلصفنم اياضق ثالث يف رامنایم يف صاخشأ ةعبرأ ىلع مادعإلاب ماكحأ تردص هنأ ةمظنملا تملعو
 .دمع لتق مئارجب

 تامظنمو ةلقتسم مالعإ لئاسو بایغ عمو ،ةیلامشلا ايروك لوخد نم ةعونمم ةیلودلا وفعلا ةمظنم تلظو
 نم لقتسم لكشب ققحتلا نكمملا ریغ نم ناك ،ةیلودلا وفعلا ةمظنم عم ةنواعتم ةیموكح ریغ ةیلحم
 .2019 ماع يف دالبلا يف تذِّفُن يتلا مادعإلا تایلمعو ،تردص يتلا ةديدجلا مادعإلا ماكحأ نع تامولعملا
 تلظ ةبوقعلا هذھ نأ ىلإ مادعإلا ماكحأو تایلمع ءابنأ تراشأ ،ةقباسلا تاونسلا يف لاحلا ناك امكو
 تاذ تامكاحم باقعأ يف ً،انلع ذَّفنُت مادعإلا تایلمع تناك تالاحلا ضعب يفو ،عساو قاطن ىلع مدختسُت
 مئارجلا" فصو اھیلع قبطني ال يتلا لاعفألا نم ةعومجم ىلع ضرفُت ةبوقعلا تلظ امك ،ةبضتقم تاءارجإ
 نم اھرابتعا نكمي ال وأ ،يلودلا نوناقلا بجومب اھیلع ةبوقعلا مادختسا رصتقي نأ بجي يتلا "ةروطخ دشألا
 74.ناسنإلا قوقحل يلودلا نوناقلا اھددحي يتلا تافصاوملا ىضتقمب اھیلع فراعتملا ةیئانجلا مئارجلا

 ماعلا يف هسفن يلامجإلا لثامي 2019 ماع يف ناتسكاب يف ةلجسملا مادعإلا تایلمع يلامجإ ناكو
 ةریبكلا ةدايزلا بقع ةریخألا تاونسلا يف لجُس يذلاو ،ضافخنالا وحن ظوحلملا هاجتالا دكؤي امم ،قباسلا

 ةحفاكم مكاحم ىدحإ مامأ نيدُأ صخش مھنیب نم ً،اقنشً اصخش 14 نع لقي ال ام مدعُأو .2015 ماع
 75.باھرإلا
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 مكاحم نأ ،رصان لیھس ،ایلعلا ةمكحملا يف ةبقارملا ةدحول ماعلا ريدملا اھنلعأ يتلا ماقرألا تراشأو
 نمً ارابتعا مكاحملا هذھ لمع أدب دقو 76.ماعلا لالخ مادعإلابً امكح 541 تردصأ ةیجذومنلا ةیئانجلا تامكاحملا
 .ةیئانجلا اياضقلا مكارت ىلع بلغتلل ناسین/ليربأ 1
 اھمظعم ناكو ،ةصاخ مكاحم وأ ةيداع مكاحم نم مادعإلابً اديدجً امكح 91 رودص ةیلودلا وفعلا ةمظنم تلَّجسو
 "فيدجتلا"و ،)ةيركسع ةمكحم نم نامكح( سسجتلا ىرخألا مھتلا نیب نم ناكو .دمعلا لتقلا مھت ىلع
 .باھرإلا ةحفاكم مكاحم نعً امكح 50 ردص ً،امكح 91 نیب نمو .)دحاو مكح(

 ماعلاب ةنراقملابً امھمً اروطت اذھ لثميو ،ةديدجلا اینیغ اوباب يف مادعإلاب ةديدج ماكحأ ةيأ لَّجسُت ملو
 ماكحأ ةمذ ىلعً اصخش 20 كانھ ناك هنأ دقتعُيو .لاجر ةعست ىلع مادعإلاب ماكحأ تردص ثیح ،قباسلا
 .ةیئاھن تحبصأو مھماكحأ تديأت 10 مھنیب نمو ،ماعلا ةياھن لولحب مادعإلاب

 بزح" ،مكاحلا بزحلا اھیف زاف يتلاو ،نیبلفلا يف 2019 رايأ/ويام يف يفصنلا ديدجتلا تاباختنا باقعأ يفو
 بلط ،خویشلا سلجم وأ باونلا سلجم يف ءاوس ةقوبسم ریغ ةیبلغأب ،"بعشلا ةوق -يطارقميدلا نیبلفلا
 ریغ تاردخملاب ةّقلعتملا ةعینشلا مئارجلا " ىلع مادعإلا ةبوقع ضرف ةداعإً اددجم يتریتود وغيردور سیئرلا
 كانھ تناك ،ماعلا ةياھن لولحبو 77.ةمألا ةلاح نع عبارلا هباطخ لالخ كلذ ءاجو ،"بلسلا مئارجو ةعورشملا

 اھیف رظني نوناق عورشم 13 ىلإ ةفاضإلاب ،خویشلا سلجم اھیف رظني ضرغلا اذھ قیقحتل نیناوق عيراشم 10
 يلودلا دھعلاب قحلُملا يناثلا يرایتخالا لوكوتوربلا" يف فارطألا لودلا نم نیبلفلا نأ ركذُيو .باونلا سلجم
 .مادعإلا ةبوقع ءاغلإ ىلإ فدھي يذلاو ،"ةیسایسلاو ةیندملا قوقحلاب صاخلا
 نیثلُث رادقمب 2019 ماع يف تذِّفُن يتلا مادعإلا تایلمع دادعأ ضافخناب ةروفاغنس يف تاطلسلا تدافأو
 ،تذِّفُن يتلا ةعبرألا مادعإلا تایلمع نیب نمو .)13( قباسلا ماعلا يفً ایسایقً اعافترا عفترملا ددعلاب ةنراقملاب
 هذھ نیب نمو .دمعلا لتقلا ةمھتب نینادم ىلع نانثاو ،تاردخملاب راجتالا ةمھتب نینادم ىلع نانثا ناك
 ضرفلً اقفو ردص مكحو ،دمعلا لتقلا مھت ىلع يريدقت لكشب مادعإلا ةبوقع ضرفلً اقفو ردص مكُح ماكحألا

 ردصو .اومدعُأ نم نمض اناك نْیيزیلام نْینطاوم نأ ملُعو 78.تاردخملاب راجتالا مھت ىلعً ابوجو مادعإلا ةبوقع
 هذھ نم ثالث يفو .تاردخملاب راجتا اياضق يفً ابوجو تردص اھعیمجو ،ماعلا لالخ مادعإلابً اديدجً امكح 12

 يتلا تابلطتملا دحأب يفي امم ؛"تاردخملا "لیصوت" درجم ناك نیمھتملا دحأ رود نأ يضاقلا دجو ،اياضقلا
 مغرلابو .لَّدعُملا "تاردخملا مادختسا ةءاسإ نوناق" بجومب ،مكحلا رادصإ يف ةيريدقت ةطلس ةاضقلا حنمت
 ،تاردخملاب راجتالا ةطشنأ نم ديزم ضارتعا يف ةلودلا اودعاس دق نیمھتملا نأب ءاعدالا دتعي مل ،كلذ نم
 مادختسا زیجت يرایعم اھیف ترفوت ،نيرخآ نیمھتم ةعبرأ اياضق يفو ً.ابوجو مادعإلا ةبوقع ضرف ىلإ ىدأ امم
  .مادعإلاب ماكحأ رادصإ مدع ةاضقلا راتخا ،مكحلا يف ةيريدقتلا ةطلسلا

 لالخ تذِّفُن مادعإ تایلمع كانھ نأ ،ةیلخادلا نوؤشلا ريزو ،ماغومناش .ك ركذ ،ناملربلل مدقُم يباتك در يفو
 ماع ذنم تبأد تاطلسلا نأو ً،ایئاھن مادعإلا مكح دیيأتب ایلعلا ةمكحملا نم مكح رودص نم طسوتملا يف ماع
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 امك 79.مادعإلا ذیفنت دعومبو وفعلا تاسامتلا ضفرب هسفن تقولا يف مھیلاھأو ءانجسلا غالبإ ىلع 2016
 .نيراعشإلا نیب لوطأ ةلھمب حامسلل ةعجارملل عضخي فوس ءارجإلا اذھ نأ ريزولا نلعأ
 صخش ةنادإب ةیبونجلا ايروك يف نوغناش ةنيدم يف ةيزكرملا ةمكحملا تضق ،يناثلا نيرشت/ربمفون يفو
 ىدل نویفحص هركذ املً اقفوو 80.مادعإلاب هیلع تمكحو ،دمعلا لتقلاو قرحلا ةمھتب ةديدش ةیلقع ةقاعإ يذ
 اھنكلو ،لجرلا ىدل ةديدشلا ةیلقعلا ةقاعإلاب ملع ىلع اھرارق ذاختا ىدل ةمكحملا تناك دقف ،ةمكحملا
 نم قوقح لفكت يتلا ةیلودلا تانامضللً اكاھتنا دعُي امیف ،مادعإلاب مكح رادصإ يفً امدُق تضم كلذ نم مغرلابو
 يف ناسنإلا قوقحل ةینطولا ةنجللا" نم ةیصوت ةموكحلا تضفر ،ناريزح/وینوي يفو 81.مادعإلا ةبوقع نوھجاوي
 ةیندملا قوقحلاب صاخلا يلودلا دھعلاب قحلُملا يناثلا يرایتخالا لوكوتوربلا" ىلع قيدصتلاب "ايروك
 مھنیب ً،اصخش 60 كانھ ناك ،ماعلا ةياھن لولحبو 82.مادعإلا ةبوقع ءاغلإ ىلإ فدھي يذلاو ،"ةیسایسلاو
      .ةیئاھن مھماكحأ تحبصأ نأ دعب ،مھیف مادعإلاب ماكحأ ذیفنت نورظتني ،نایبنجأ نانطاوم

 ةعبرأ مادعإب نوذأ ىلع عَّقو هنأ انیسيریس الابيرثيام كاذنآ اكنل يرس سیئر نلعأ ،ناريزح/وینوي 26 يفو
 فانئتسا همازتعا نعً ارارم برعأ دق سیئرلا ناكو 83.ةیلاتلا مايألا لالخ ذَّفنُي فوسً اقنش مھمادعإ نأو ،ءانجس

 ةقلعتملا مئارجلا تالاح يف ًةصاخو ،تامادعإ يأ ذیفنت نود دوقع ةعبرأ نم رثكأ رورم دعب ،مادعإلا ماكحأ ذیفنت
 5 يفو .مادعإلا دعوم نأشب وأ تریتخا يتلا عبرألا تالاحلا نأشب ىرخأ لیصافت ةيأ نع حصفُي ملو ،تاردخملاب
 ةمدقُملا تاسامتلالا يف رظنلل تقولا نم ديزمب حامسلل تامادعإلا ذیفنت فقو ایلعلا ةمكحملا تررق ،زومت/ویلوي
 مادعإلا رماوأب طیحت يتلا متكتلا ةلاحو ،ةعبرألا ءانجسلل يفسعتلا رایتخالا نإ ةمكحملا تلاقو .ءانجسلا نم
 84.ماعلا ةياھن لولحب رظنلا دیق لازت ال تاسامتلالا تناكو .مادعإلا ةبوقع نوھجاوي نيذلا كئلوأ قحلً اكاھتنا لثمت
 .تاردخملاب قلعتت مھتب 15و ،دمعلا لتقلا ةمھتب 19 اھنیب نم ،مادعإلابً اديدجً امكح 34 نع لقي ال ام ردصو

 لولحبو .دمع لتق يتیضق يف مادعإلاب نيديدج نیمكح رودصب ملُع امنیب ،ناويات يف تامادعإ يأ ذفنُت ملو
 يفو .ةیئاھن مھماكحأ تحبصأ دقو ،مادعإلاب ماكحأ ةمذ ىلع نینوجسمً اصخش 39 كانھ ناك ،ماعلا ةياھن
 روھظ بقع جارفإلا ءاجو ،مادعإلاب مكح ةمذ ىلعً انیجسً اماع 18 ىضمأ امدعب صخش نع جرفُأ ،راذآ/سرام
 ةمكحملا تلبق دقو .هدض رداصلا مادعإلا مكحو هتنادإ رارق ةحص لوحً اكوكش ریثت يعرشلا بطلل ةديدج ةلدأ
 هنع جارفإلا تررق فاطملا ةياھن يفو ،هتنادإ رارق تغلأو هتمكاحم ةداعإل هب مدقت يذلا بلطلا ناويات يف ایلعلا
 مھنم نانثا يفوُتو ،مھزاجتحا ءانثأ مادعإلاب مھیلع موكحملا نم ءانجس ةثالث يفوُتو .ةلدألا ةيافك مدعلً ارظن
 نوناق" ليدعت يعيرشتلا ناویلا سلجم رقأ ،لوألا نوناك/ربمسيد 17 يفو .ثلاثلا رحتنا امنیب ،ضرملا ببسب
 ریفوت كلذكو ،مھتارايزو مادعإلاب مھیلع موكحملا ءانجسلا عم لاصتالا تابیترت نیسحت لفكي امب ،"نوجسلا
 85.نجسلا يف ينھم بيردتو لمع صرف
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  2019 يف مادعإلا تايلمعو ماكحأ

 28 ةيلودلا وفعلا ةمظنم
 

 

 .ةیلودلا وفعلا ةمظنم ملع دح ىلع ،2019 ماع لالخ دنليات يف مادعإلابً اديدجً امكح 16 نع لقي ال ام ردصو
 هذھ دحأ ردص اھعون نم ىلوألا ةرملل هنأ ءابنألا تدافأو .2018 ماع يف دالبلا يف ذفُن دق مادعإ رخآ ناكو
 3 يفو 86.مكحلا فانئتسا رایخ نم اھمرحي امم ،ایلعلا ةمكحملا هتمدق فانئتسا بجومب ةأرما ىلع ماكحألا
 ً،اكلم هبیصنت لافتحا ةبسانمبً ایكلمً اموسرم نوكغناو ارایث بثنيداب نروكغنولاریجاف اھام كلملا ردصأ ،رايأ/ويام
 ماقرألا تدافأو 87.ينوناقلا ضقنلا لبُس اودفنتسا نيذلا مادعإلاب مھیلع موكحملل وفعلا حنم ىلع صني وھو
 ىلإ ىدأ امم ،ءارجإلا اذھ نم اودافتسا دقً اصخش 243 نأ ةیلودلا وفعلا ةمظنمل تمدُق يتلا ةیمسرلا
 هنأ ىلإ تاطلسلا تراشأو .مادعإلاب مھیلع موكحم مھنأ فرُع نيذلا صاخشألا يلامجإ يف ریبك ضافخنا
 ،ةأرما 56 مھنیب ً،اصخش 312 غلبي مادعإلاب مھیلع موكحملا ددع ناك ،2019 يناثلا نيرشت/ربمفون لولحب
 نم 49 دض ةرداصلا ماكحألا تناك ،يلامجإلا ددعلا اذھ نیب نمو .قباسلا ماعلا يف 551 ددعلا ناك امنیب
 .ةیئاھنً اماكحأ بناجأ ةثالثو دنليات ينطاوم

 ضرف ىلع صنت يتلاو ،يئانجلا نوناقلا ىلع تاليدعتلا ةیمسرلا ةديرجلا يف ترشُن ،رايأ/ويام 27 يفو
 88.توملا ىلإ يضفي يذلا باصتغالا ةلاح يف مادعإلا ةبوقع
 نم لعجي امم ،2019 ماع لالخ مادعإلا ماكحأ نع وأ تامادعإلا نع ماقرأ ةيأ مانتیف يف تاطلسلا ردصُت ملو
 ينطولا سلجملا يف لدعلا ةنجل ىلإ مدُق ريرقت يفو .ةبوقعلا مادختسا نأشب تاھاجتالا مییقت نكمملا ریغ
 1 نم ةرتفلا يف اومدعُأ دقً اصخش 68 نأ ةموكحلا تركذ ،2019 لوليأ/ربمتبس علطم يف )ناملربلا(
 ةعبسلا روھشلا يف ةرداصلا مادعإلا ماكحأ ددع نأو ،2019 زومت/ویلوي 31 ىلإ 2018 لوألا نيرشت/ربوتكأ
 تراشأ امك .2018 ماع نم اھسفن ةرتفلا لالخ ددعلا نع ةئملاب 25 ةبسنب ديزت 2019 ماع نم ىلوألا
 تحوارت تارتفل مادعإلا ذیفنت نورظتني اولظ مادعإلا ماكحأ ةمذ ىلع مھ نم نمً اصخش 229 نأ ىلإ ةموكحلا
 يفو .تاونس 10 نم رثكأ ذنم مادعإلا ذیفنت نورظتني نيرخآً انیجس 20 كانھ نأو ،تاونس 10و سمخ نیب

 رودص نم فواخملا وأ ،ةیصخشلا مھتانایب يف قاستالا مدع ببسب مادعإلا ذیفنت فقوأ ،ءانجس 10 تالاح
 .اياضقلا يف ةديدج تامولعم دورو وأ ،ةئطاخ تانادإ
 عمج نم الإ نكمتت مل اھنكلو ماعلا رادم ىلع مادعإلا ماكحأو تامادعإلا ءابنأ ةیلودلا وفعلا ةمظنم تدصرو
 لتقلا ةمھتب نینادم ىلع تردص ماكحأ ةثالث اھنیب نم ،مادعإلابً اديدجً امكح 76 رودص ىلإ ریشت تامولعم
 ينطولا سلجملا رقأ ،ناريزح/وینوي 14 يفو .تاردخملاب راجتالاب نینادم ىلع تردصً امكح 73و ،دمعلا
 صنيو .2020 يناثلا نوناك/رياني 1 نمً ارابتعا هنايرس أدبي يذلاو ،يئانجلا نوناقلا ذیفنت نوناق يمانتیفلا
 لیجأت زیجُتً ابابسأ دروي امك ،مادعإلا ماكحأ ذیفنتل اھعابتا بجي يتلا تاءارجإلا ىلع نوناقلا نم 4 مسقلا
 نیب ةریخأ ةلباقمب حامسلا تاءارجإلا نمضتت الو .ةميرجلاب قلعتت ةديدج قئاقح تاطلسلا يقلت لثم ،مادعإلا
  .مھمادعإ دعب اھنفدل مھيوذ ثثج مالتسا ةرسألا دارفأل زیجُت امنیب ،مكحلا ذیفنت لبق هبراقأو نیجسلا

 ةباین ترمأ نأ دعب ،ياھ يود وھ دض نيرداصلا مادعإلا مكحو ةنادإلا رارق قلُع ،لوألا نوناك/ربمسيد يفو
 دمعلا لتقلا ةميرجب "فارتعالا" ىلع ربجُأ هنإ ياھ يود وھ لاقو .ةیضقلا يف قیقحتلا ةداعإب ایلعلا بعشلا
 تمستا دقو ."فارتعالا" اذھ نعً اقحال عجارت دقو .ةطرشلا مامأ قیقحتلل هعوضخ ءانثأ بيذعتلا ةأطو تحت
 مادعإلا ذیفنت ةظحل نم برتقا دقو .هتءارب ىلع ةیساسأ ةلدأ لھاجتبو ،ةیئارجإلا تافلاخملا نم ددعب هتیضق
 89.ةیضاملا رشعلا تاونسلا لالخ نیترم
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  2019 يف مادعإلا تايلمعو ماكحأ

 29 ةيلودلا وفعلا ةمظنم
 

 

 

 ىطسولا ايسآو ابوروأ
 ةقطنملا ىوتسم ىلع تاهجوتلا

 مادعإلا ماكحأ ذیفنتو ضرف يف رمتست سورالیب •

 .مادعإلا تایلمع ذیفنت فقو مارتحا يف ناتسكیجاطو ةيداحتالا ایسورو ناتسخازاك ترمتسا •

 دھعلاب قحلملا يناثلا يرایتخالا لوكوتوربلا ىلإ مامضنالا تاءارجإ يف أدبت نأ ررقملا نم ناتسكیجاط •
 .مادعإلا ةبوقع ءاغلإ ىلإ فداھلا ،ةیسایسلاو ةیندملا قوقحلاب صاخلا يلودلا

 

 مادعإلا تایلمع ددع دلبلا
    2019 يف ةلجسملا

 مادعإلا ماكحأ ددع
 2019 يف ةلجسملا

 مھنأب فورعملا صاخشألا
 مادعإلا ماكحأ نوھجاوي
 2019 ةياھن عم

 2 +3 +2 سورالیب

 1 0 0 ناتسخازاك

 0 0 0 ةيداحتالا ایسور

 0 0 0 ناتسكیجاط

 

 ةيرطقلا تاروطتلا زربأ
 .90ناريزح/وینوي يف فاكینليز ردناسكیلأ سورالیب يف كسنیمب 1 مقر زاجتحالا زكرم يف تاطلسلا تمدعأ
 يف ترج ةمكاحم ةداعإ يف وكراخوس فالسیشتایف رخآلا مھتملا بناج ىلإ مادعإلاب هیلع مِكُح دقو
 قوقح ةنجل ىلإ ىوكش فاكینليز ردناسكیلأ عفر دقو .لتق ةميرج باكتراب هتنادإ دعب ،2018 يناثلا نوناك/رياني
 يف تاطلسلا نم تبلط دق ةنجللا تناكو 2018 لوألا نوناك/ربمسيد رھش يف ةدحتملا ممألل ةعباتلا ناسنإلا
 .91رظنلا دیق تناك ةیضقلا نأ املاط مادعإلا مكح ذیفنت مدع سورالیب
 نكل ،فاكینليز ردناسكیلأ هلالخ مدعأ يذلا هتاذ تقولا يف اضيأ مِدعُأ وكراخوس فالسیشتایف نأ دقتعُيو
 .92ةنسلا ةياھن لولحب ایمسر ادیكأت ردصت مل تاطلسلا

 لوألا نوناك/ربمسيد يف مِدعُأ شتیفوبیسأ ردناسكیلأ نأ ویلیھام يف يمیلقإلا ماعلا يعدملا بتكم دكأو
 يف مادعإلاب هیلع تمكحو فاكینليز ردناسكیلأ ویلیھام يف ةیمیلقإلا ةمكحملا تنادأو .كسنیم يف
 .93رايأ/ويام يف مكحلا اذھ ایلعلا ةمكحملا تديأو ،لتقلا ةمھتب يناثلا نوناك/رياني
 .لتقلا ةمھتب مادعإلاب هیلع تمكحو فالفاب راتكیف كسبیسیف يف ةیمیلقإلا ةمكحملا تنادأ ،زومت/ویلوي يفو
 لكشب مادعإلا ذیفنت رطخل هضرعي يذلا رمألا ،يناثلا نيرشت/ربمفون يف مادعإلا رارق ایلعلا ةمكحملا تديأو
 .94كیشو
 ةمھتب مادعإلاب هیلع تمكحو لیحرس راتكیف تسيربل ةیمیلقإلا ةمكحملا تنادأ ،لوألا نيرشت/ربوتكأ يف
 لولحب مادعإلاب امھیلع موكحم امھنأب فرُع نادیحولا ناصخشلا امھ لیحریس راتكیفو فالفاب راتكیفو .لتقلا
  .2019 ماع ةياھن
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  2019 يف مادعإلا تايلمعو ماكحأ

 30 ةيلودلا وفعلا ةمظنم
 

 

 فواخملا ةراثإ ،لوألا نوناك/ربمسيد يف ،هريرقت يف ابوروأ سلجمل ةیناملربلا ةیعمجلل ماعلا ررقملا لصاوو
 صاخشألا مدعت لازت ال تاطلسلا نأ ىلع ءوضلا ّطلسو .سورالیب يف تامادعإلا اھب ذفنُت يتلا ةيرسلا نأشب
 مل ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو .مھیماحم وأ ،مھتالئاع وأ ،اقبسم ءانجسلا مالعإ نودب مادعإلاب مھیلع موكحملا
 نع اضيأ ربعو .95اھیف اونفُد يتلا نكامألا ةفرعم ىتح وأ ،تالئاعلا ءاضعأ نیماثج ةداعتسا نم تالئاعلا نكمتت
 اھیلع لوصحلا مت ةنادإلا ةلدأ نأ ثیحب ةرئاج تامكاحم باقعأ يف ردصت مادعإلا ماكحأ نم ديدعلا" نأب هقلق
 96"عافد يماحم يأ بایغ لظ يف وأ بيذعتلا مادختسا نع ةجتان "تافارتعا" لالخ نم

 يف رداصلا اھريرقت يف سورالیب يف ناسنإلا قوقح ةلاحب ةینعملا ةدحتملا ممألل ةصاخلا ةررقملا تراشأو
 .دلبلا اذھ يف مادعإلا ةبوقع قیبطتب ةطبترملا ناسنإلا قوقح تاكاھتنا ىلإ ،ىرخأ رومأ نیب نم ،رايأ/ويام
 لئاوأ يف تئشنأ يتلا مادعإلا ةبوقع ةلأسم نأشب ةیناملربلا لمعلا ةعومجم لمعب تبحر اھنأ نم مغرلابو
 بلطتي مھم رییغت قیقحت" نأ حضاولا نم هنأ ةدكؤم اھريرقت دادعإ دنع مدقت يأ بایغ تزربأ اھنإف ،2017 ماع
 نأب ةیضاقلا ةیمسرلا اھتسایس يف رظنلا ةداعإ ىلع سورالیب يف ةموكحلا تثحو .97"ةدایقو ةیسایس ةدارإ
 بولطم ریغ ءاتفتسا ءارجإ نأ ةفیضم ،اھءاغلإ ناكسلا ةیبلغأ ديؤت ىتح اھیلع ءاقبإلا يغبني مادعإلا ماكحأ

  98.ذیفنتلا فقو نأشب رارق ذاختا ناملربلا وأ سیئرلل نكمي ثیح

 يف ءدبلا ةیجراخلا نوؤشلا ةرازو فیياكوت تراموج مساق ناتسخازاك سیئر رمأ ،لوألا نوناك /ربمسيد يفو
 ةیندملا قوقحلاب صاخلا يلودلا دھعلاب قحلملا يناثلا يرایتخالا لوكوتوربلا ىلإ مامضنالا تاءارجإ
 ةبوقع ءاغلإب هیف فارطألا نادلبلا يرایتخالا لوكوتوربلا مزليو .99 مادعإلا ةبوقع ءاغلإ فدھب ،ةیسایسلاو
 .مادعإلا
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  2019 يف مادعإلا تايلمعو ماكحأ

 31 ةيلودلا وفعلا ةمظنم
 

 

 ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا

 ةقطنملا ىوتسم ىلع تاهجوت
 

 يف تذفُن يتلا تامادعإلا يف ةریبكلا تادايزلا ببسب %16 ةبسنب ةلجسملا مادعإلا تایلمع تدادزا •
  .ةيدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملاو قارعلا

  .اھفقو ىلع ةنس رورم دعب مادعإلا تایلمع ذیفنت نيرحبلا تفنأتساو مادعإ تایلمع نادلب ةعبس تذَّفن •

 تدھش ثیح ،ةقطنملا نادلب نیب ىلوألا ةبترملا لتحت قارعلاو ةيدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملاو ناريإ تَّلظ •
  .مادعإلا تایلمع لمجم نم 92%

 لكشب قارعلاو رصم يف اھضافخنا ببسب كلذو ،%40 ةبسنب ةلجسملا مادعإلا ماكحأ تضفخنا •
  .يسیئر

 مادعإلا ماكحأ طوبھ نم مغرلا ىلع ةقطنملا يف ةفورعملا مادعإلا ماكحأ نم %62 رصم تضرف •
  .دلبلا يف ةلجسملا

 

 دلبلا
 مادعإلا تایلمع ددع
 ماع يف ةلَّجسملا

2019 

 مادعإلا ماكحأ ددع
 ماع يف ةلجسملا

2019 

 نيذلا صاخشألا ددع
 نوموكحم مھنأب فرعُي
 ماع ةياھن يف مادعإلاب

2019 

 + +4 0 رئازجلا

 +28 +4 3 نيرحبلا

 + +435 +32 رصم

 + + +251 ناريإ

 100+8,000 +87 +100 قارعلا

 0 0 0 لیئارسإ

 +8 +8 0 ندرألا

 + +5 0 تيوكلا

 +47 23 0 نانبل

 + 0 0 ایبیل

 + +7 0 ةیبرغلا ءارحصلا/برغملا

 + +7 0 نامع

 + 101 4 0 نیطسلف )ةلود(

 + +2 0 رطق

 + +5 184 ةيدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا

 + + + ايروس
 

 :طبارلا ىلع ،2019 بآ/سطسغأ 19 ،وادور ً،ايمسر مادعإلاب نوموكحم صخش 8000و ،يناثلا نوناك/رياني ذنم صخش 100 قارعلا مدعأ 100
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 .ةزغ عاطق يف سامح ةكرحل عقاولا رمألا تاطلس اهريدت مكاحم لبق نم ماكحألا هذه تضرُف 101



 
 

 

  2019 يف مادعإلا تايلمعو ماكحأ

 32 ةيلودلا وفعلا ةمظنم
 

 

 دلبلا
 مادعإلا تایلمع ددع
 ماع يف ةلَّجسملا

2019 

 مادعإلا ماكحأ ددع
 ماع يف ةلجسملا

2019 

 نيذلا صاخشألا ددع
 نوموكحم مھنأب فرعُي
 ماع ةياھن يف مادعإلاب

2019 

 + +39 0 سنوت

 + +18 0 ةدحتملا ةیبرعلا تارامإلا

 + 55 7 نمیلا

 

 

 يف ایقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف ةیلودلا وفعلا ةمظنم ىدل ةلجسملا مادعإلا تایلمع ددع دادزا
 مادعإ ةیلمع 579 ىلإ 2018 ماع يف مادعإ ةیلمع 501 نم يأ ،%16 ةبسنب اھددع عفترا دقف .2019 ماع
 2015.102 ماع ذنم ةلّجسملا مادعإلا تایلمع يف ضافخنالا وحن هاجتالا عم ضراعتي يذلا رمألا ،2019 ماع يف
 ریبك دح ىلإ ةلوؤسم ةيدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملاو قارعلا يف مادعإلا تایلمع ددع يف ةریبكلا ةدايزلا تناكو
 ةبسنب قارعلا يف ةلجسملا مادعإلا تایلمع ددع عفترا دقف .ةقطنملا يف مادعإلا تایلمع ددع عافترا نع

 ،ةيدوعسلا يف %23 ةبسنب عفتراو ؛2019 ماع يف ةیلمع 100 ىلإ 2018 ماع يف ةیلمع 52 نم يأ ،92%
 ،نيرحبلا يھو -نادلب ةعبس نأ ملُعو .2019 ماع يف ةیلمع 184 ىلإ 2018 ماع يف ةیلمع 149 نم يأ
 تفنأتساو .ماعلا لالخ مادعإ تایلمع تذَّفن -نمیلاو ايروس ،ةيدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا ،قارعلا ،ناريإ ،رصم
 تعاطتساو .2018 ماع يف مادعإ ةیلمع ةيأ ذفنت مل امنیب ،2019 ماع يف مادعإلا تایلمع ذیفنت نيرحبلا
 مل اھنكلو ،2019 ماع يف ايروس يف مادعإ تایلمع عوقوب تدافأ يتلا تامولعملا دیكأت ةیلودلا وفعلا ةمظنم
 ددع اھیف ناك يتلا ،ناريإ امأ .اھددعل قوثوم ىندأ دح ءاطعإ نم اھنِّكمت ةیفاك تامولعم ىلع لصحت
 يف ةقطنملا يف ىلوألا ةبترملا لتحت تَّلظ دقف ،2018 ماع يف هنم نیتلاحب لقأ 2019 ماع يف تامادعإلا

 ،قارعلاو ةيدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا اھْتلت ،اھیف مادعإ ةیلمع 251 تلّجُس ثیح ،اھتذفن يتلا تامادعإلا ددع
 يف تامادعإلا ةبسن تغلبو .ةیلمع 100 قارعلا يفو ةیلمع 184 ةيدوعسلا يف مادعإلا تایلمع تغلب ثیح
  .ةقطنملا يف ةلجسملا تامادعإلا عومجم نم %92 ةثالثلا نادلبلا هذھ

 ةبسنب تضفخنا اھنأ ينعي ام ،ةقطنملا يف مادعإلاب ماكحأ 707 ةیلودلا وفعلا ةمظنم تلجس 2019 ماع يفو
 ًةجیتن دادعألا هذھ ضافخنا ءاج دقو .مادعإلابً امكح 1,170 لجُس ثیح ،2018 ماع يف هیلع تناك امع 40%
 يف ةلاح 435 ىلإ 2018 ماع يف ةلاح 717 نم( رصم يف ةلجسملا مادعإلا ماكحأ ددع يف ریبك ضافخنال
 عیمج يف مادعإلاب ماكحأ تلجُسو .)2019 ماع يف 87 ىلإ 2018 ماع يف 271 نم( قارعلا يفو .)2019 ماع
 يف اھیلع تقبأ اھنكلو ،ةيداعلا مئارجلل ةبسنلاب مادعإلا ةبوقع تغلأ يتلا -لیئارسإ ءانثتساب ةقطنملا نادلب

 .كلذك ایبیل ادع امو -ةیئانثتسالا مئارجلا تالاح
 

 

 :2017 يف ؛ةلاح 856 :2016 يف ؛ةلاح 1196 :2015 يف ؛ةلاح 491 :2014 ماع يف :ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف ةيلاتلا مادعإلا تايلمع ةيلودلا وفعلا ةمظنم تلجس ةريخألا تاونسلا يف 102

 .ةلاح 501 :2018 يف ؛ةلاح 847
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  2019 يف مادعإلا تايلمعو ماكحأ

 33 ةيلودلا وفعلا ةمظنم
 

 

 

 ةيرطقلا تاروطتلا زربأ
 ،ةلجسم ماكحأ ةعبرأ لصأ نم ،مادعإلاب ماكحأ ةثالث رئازجلا يف ةيركسع ةمكحم تردصأ ناريزح /وینوي يف
 ردص يناثلا نوناك /رياني يفو 103.ةیبنجأ تاھجب لاصتالاو ةلودلا رارسأ ءاشفإ مھتب تارابختسا طابض ىلع
 104.ةسبت ةيالو يف ةیئانجلا ةمكحملا لبق نم دمعلا لتقلا ةميرجب مھتم صخش ىلع عبارلا مادعإلا مكح
 صاخشألا مدعُأ دقو .مادعإلاب ماكحأ ةعبرأو مادعإ تایلمع ثالث ةیلودلا وفعلا ةمظنم تلَّجس نيرحبلا يف
 ةمكحم تدَّيأ نْيذللا ،يلالملا دمحأ ىسیع دمحأو برعلا میكح دمحم مھنمو ،زومت/ویلوي 27 يف ةثالثلا
 6 يف زییمت ةمكحم اھتدَّيأو يناثلا نوناك /رياني 28 يف امھقحب ةرداصلا مادعإلا ماكحأو تانادإلا فانئتسالا
 سیسأت" اھنیب نم ،مئارجب نیلجرلا تنادأ دق نيرحبلا يف ةعبارلا ىربكلا ةیئانجلا ةمكحملا تناكو .رايأ/ويام
 لاقو .2018 يناثلا نوناك/رياني يفً اصخش 60 تلاط ةیعامج ةمكاحم رثإ ،"اھیلإ مامضنالاو ةیباھرإ ةعامج
 تافارتعا عیقوت ىلع مھماغرإل ةئیسلا ةلماعملا بورض نم هریغو بيذعتلا اومدختسا نمألا دارفأ نإ نالجرلا
 دمعلا لتقلا ةمھتب مھنم نانثا :لقألا ىلع صاخشأ ةعبرأ ىلع مادعإلاب مكُحو 105.اھتءارق امھل َّنستي مل
 ينيرحب نطاوم ىلع مادعإلا ماكحأ دحأ ردصو .تاردخملاب قلعتت مئارج باكترا ةمھتب نارخآ نانثاو ،ةقرسلاو
 نیموكحمً اصخش 28 نع لقي ال ام كانھ ناك ماعلا ةياھن يفو 106.نیيویسآ نيرجاھم لامع لتقو بلسب نيدُأ
 .مادعإلاب
 ةلجسملا تامادعإلا ذیفنت متو .رصم يف مادعإلابً امكح 435و مادعإ ةیلمع 32 ةیلودلا وفعلا ةمظنم تلَّجسو
 مئارج باكتراب نیمھتم صاخشأ ىلع تردص مادعإلا ماكحأ نأ نیح يف ،دمعلا لتقلا مئارج ىلع تابوقعك
 ضيرحتلاو ،لتقلا ةلواحمو ،سیئرلا لایتغا ةلواحمو ،باصتغالاو ،باھرإلاب ةطبترم مئارجو دمعلا لتقلا اھنیب نم
 ً.اصخش 16 نع لقي ال ام ماكحأ فیفخت متو .فنعلا مادختسا ىلع
 لتق ةميرج باكترا ىلع مادعإلاب مھیلع مكُح دق اوناك نمم لاجر ةثالث تاطلسلا تمدعأ طابش/رياربف 7 يف
 ىلع مھماغرإل بيذعتلل اوضرعت مھنإ لاجرلا ءالؤھ لاقو 2014.107 ماع يف ةروصنملا ةنيدم يف ٍضاق لجن
 دحأ لتقب اونيدُأ دق اوناك نيرخآ صاخشأ ةثالث تاطلسلا تمدعأ طابش/رياربف 13 يفو .ةميرجلاب فارتعالا

 نینادملا ةثالثلا لاجرلا دحأً ارسق ىفتخاو .2013 لوليأ/ربمتبس 19 يف ةزیجلاب ةسادرك يف ةطرشلا طابض
 لاجرلا كئلوأ نأب نیمھتملا عیمج وماحم ىعداو 108.هل مھت هیجوتو ماعٍ عدم مامأ هروھظ لبق مايأ ةثالث ةدمل
 ةعست مادعإ ةلّجسملا تامادعإلا نیب نم ناك امك .لتقلا ةميرجب فارتعالا ىلع مھماغرإل بيذعتلل اوضرعت

 

 :طبارلا ىلع ،2019 ناريزح/وينوي 12 ،طسوألا قرشلا ،مادعإلاب مهيلع مكح طابض ةثالثو ،داسف ةمكاحم هجاوي يرئازجلا ناملربلا يف قباس وضع 103

death-sentenced-officers-3-trial-corruption-faces-pm-algeria-https://aawsat.com/english/home/article/1763646/former 

 :طبارلا ىلع ،2019 يناثلا نوناك/رياني 28 ،24 رئازجلا ،Alg24 ،"مكحلا ردص :قيشعلا ةدعاسمب جوزلا لتق - اسيبيت 104

tombe/-verdict-amant-aide-mari-assassine-www.alg24.net/tebessa 
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 طسوألا قرشلا يف مادعإلا ةبوقعل ةذفنملا لودلا
2019 يف ایقیرفأ لامشو

 ةلجسملا مادعإلا تایلمع



 
 

 

  2019 يف مادعإلا تايلمعو ماكحأ

 34 ةيلودلا وفعلا ةمظنم
 

 

 ماشھ قباسلا ماعلا بئانلا لتق ىلع ،بيذعتلاو يرسقلا ءافتخالا اَھباش ،روجلا ةغلاب ةمكاحم رثإ اونيدُأ لاجر
  2015.109 يف تاكرب
 لبق هیلع ناك امم ىندأ تامادعإلا ددع لظو .ماعلا لالخ ناريإ يف مادعإ ةیلمع 251 نع لقي ال ام تذفُنو
 ىلإ تدأ يتلا ،2017 يناثلا نيرشت/ربمفون يف تاردخملا ةحفاكم نوناق ىلع تيرجُأ يتلا تاليدعتلا قیبطت
 251 نیب نمو .دالبلا يف تاردخملاب ةطبترم مئارج ببسب اومدعُأ نيذلا صاخشألا ددع يف ریبك ضافخنا

ً اصخش 30و ،دمعلا لتقلا ةمھتبً اصخش 196 نيدُأ ،مھمادعإ تالاح ةیلودلا وفعلا ةمظنم تلجس نيذلاً اصخش
 ةینامث نيدُأو ،باصتغالاو لتقلا ْيتمھتب نيدُأ مھدحأ ،باصتغالا ةمھتبً اصخش 12و ،تاردخملاب راجتالا ةمھتب
 ةطشنأب مھمایقب ّقلعتي ام يف نانثاو ،بلسلا ةمھتب مھنم ةتس ،)È ءادعلا( "ةبارحلا" ةمھتب صاخشأ

 فرعُت ملو ؛باصتغالاو فاطتخالا ةمھتب دحاو صخش نيدُأو ؛"ضرألا يف داسفإلا" ةمھتب نانثا نيدأو ؛ةیسایس
 يف نمدعُأ يتاللا تالجسملا ءاسنلا ددع نم رثكأ يأ ،ةأرما 15 تمدعُأو .رخآ صخش اھب نيدُأ يتلا ةميرجلا

  .ألملا مامأً اصخش 13 مادعإ متو .ءاسن رشعب 2018 ماع
 لالخ مدخُتسا هنأ لَّجسُي مل نكلو ،مادعإلل بولسأك مجرلا ةبوقع ىلع صني يمالسإلا تابوقعلا نوناق لظو
 ةبوقع ترمتساو .ماعلا لالخ مدخُتسا يذلا لجسملا دیحولا مادعإلا بولسأ وھ قنشلا ناكو .2019 ماع
 طابر جراخ تاقالعلاو يضارتلاب هسفن سنجلا نم صاخشألا نیب ةیسنجلا تایكولسلا ضعب ىلع مادعإلا
 داسفإلا"و "È ءادعلا" و "لوسرلا ىلإ ةءاسإلا" لیبق نم ،ةمھبُم تارابعب ةغاصُم مئارج ىلإ ةفاضإلاب ،ةیجوزلا
 ."ضرألا يف
 باكترا تقو يف ةرشع ةنماثلا نس نود اوناك صاخشأ دض مادعإلا ةبوقع مادختسا يف ناريإ ترمتساو
 تالاحلا هذھ لثم يف مادعإلا ةبوقع مادختسا رظحي يذلا ،يلودلا نوناقللً اكاھتنا لكشي ام وھو ،ةميرجلا

 نإف ،ةیسایسلاو ةیندملا قوقحلاب صاخلا يلودلا دھعلاو لفطلا قوقح ةیقافتا يف فرط ةلودكو ً.امراصً ارظح
 هضيرعت مدع نامض يلاتلابو ،لفطك ةرشع ةنماثلا نس نود صخش لك عم لماعتلابً اینوناق ةمزلم ناريإ
 ةرشع ةنماثلا نس نود اوناك صاخشأ ةعبرأ مادعإ ةیلودلا وفعلا ةمظنم تلجس ماعلا لالخو .مادعإلا ةبوقعل
 .ةميرجلا باكترا تقو يف

 دابآ لداع نجس يف ،ةیلئاع ةبارق امھعمجتو ،تقادص نیماو رفیبارھس یدھم مدعُأ ،ناسین/ليربأ 25 يفف
 نم ةرشع ةسماخلا يف اناك امدنع امھیلع ضبُق دقو .ناريإ بونج ةعقاولا سراف ةظفاحمب زاریش ةنيدم يف
 .امھمادعإ مت امدنع رمعلا نم ةرشع ةعباسلا يف اناكو ؛ةرئاج ةمكاحم رثإ ةددعتم باصتغا مھتب انيدُأو ،رمعلا
 لبق الإ مادعإلاب امھیلع مكحلاب ملع ىلع انوكي مل نیباشلا نإف ،ةیلودلا وفعلا ةمظنم اھتَّقلت تامولعملً اقفوو
 .امھتافو لبق دلَجلل اضَّرعت امھنأ ىلإ ریشي ام ،تادلج راثآ امھيدسج ىلع ترھظ دقو .ریصق تقوب امھمادعإ
 ذنم زاریش يف ثادحألا حالصإ زكرم يف نيزجتحم اناكو ً.اقبسم مادعإلاب امھیماحمو امھیتلئاع غالبإ متي ملو
 مویلا يفو .درو امبسح ببسلا ةفرعم نودب ،دابآ لداع نجس ىلإ القُن ناسین/ليربأ 24 يفو .2017 ماع
 يفو .امھمادعإلً ادیھمت تناك ةرايزلا كلت نأب امھغالبإ نودب نكل ،امھتيؤرل امھترايزب امھیتلئاعل حمُس هسفن
 ،يناريإلا يعرشلا بطلا ةمظنم نم ةیفتاھ ةملاكم ناتلئاعلا تَّقلت ،ناسین/ليربأ 25 يف يأ ،يلاتلا مویلا
 دقل .امھیتثج مالتسال روضحلا امھنم بلُطو ،امھمادعإب اھیف اتغلبُأ ،ةلودلل عبات يعرشلا بطلل دھعم يھو
ً اخراصً اكاھتنا تلَّكشو ةرئاج مادعإلاب امھیلع مكحلاو نْیقھارملا ةنادإ ىلإ تدأ يتلا ةینوناقلا تاءارجإلا تناك
 عبات لاقتعا زكرم يف نيرھش ةدمل ازجُتحا دق اناك ،امھیلع ضبقلا بقعف .ثادحألاب ةصاخلا ةلادعلا ئدابمل
 ةلحرم لالخ ماحمب ةناعتسالاب امھل حمسُي مل هنأ امك .امھلوق دح ىلع بيذعتلل اضَّرعت ثیح ،ةطرشلل
  .تاقیقحتلا

 يف يباداش يلع ریما ناكو .زومت/ویلوي يف نییفاضإ نیصخش مادعإ نع دنمورب نمحرلادبع زكرم دافأو
 هیلع مكُحو ،دمع لتق ةميرج باكتراب قحال تقو يف نيدُأو هیلع ضبُق امدنع رمعلا نم ةرشع ةعباسلا
 جروت ناكو 110.ناغزمرھ ةظفاحمب بانیم نجس يف زومت/ویلوي 14 يف مدعُأو ،"صاصقلا" أدبم بجومب مادعإلاب
 "صاصقلا" أدبم بجومب مادعإلاب هیلع مكُحو لقُتعا امدنع رمعلا نم ةرشع ةعباسلا يف )هداززيزع( زيزع
 111.ناردنزام ةظفاحمب رون نجس يف زومت/ویلوي 28 يف مدعُأو

 تانبلاو قوف امف ةيرمق ةنس 15 مھرامعأ غلبت نيذلا دالوألا نإف ،يناريإلا يمالسإلا تابوقعلا نوناق بجومبو
 مئارجلا ضعبو دمعلا لتقلا ةميرجب مھتنادإ متت نمم ،ةيرمق تاونس عست نم رثكأ نھرامعأ غلبت يئاللا
 ىلع اھب مكحُي يتلا ةقيرطلا سفنب مادعإلاب مھیلع مكحُي نأ نكمي مادعإلاب اھیلع بَقاعي يتلا ىرخألا
 ةبوقعب مادعإلا ةبوقع نع ةضاعتسالا نم مھنِّكمت ةيريدقت ةیحالص ةاضقلا حنمي نوناقلا نأ دیب .نيدشارلا
  .ةميرجلا باكترا تقو يف ماتلا "دشرلا" نأشبً اكوكش ةمث نأ اودجو اذإ ةليدب

 هتنادإ بقع داباھم نجس يف كیشولا مادعإلا نمً اديدشً ارطخ هجاوي نيدباعلا نيز لایناد ناك ماعلا لالخو
 مادعإلاب هیلع مكُح ،2018 ناريزح/وینوي 3 يفف 112.رمعلا نم ةرشع ةعباسلا يف ناك امدنع تعقو ةميرجب
 عم ةكراشملا ةمھتب ةیبرغلا ناجیبرذأ ةظفاحمب داباھم ةنيدم يف ثادحألل ةیئانجلا ةمكحملا هتنادأ نأ دعب
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  2019 يف مادعإلا تايلمعو ماكحأ

 35 ةيلودلا وفعلا ةمظنم
 

 

 مل هنوكل مادعإلا مكح نع ليدب مكح رادصإ هیماحم بلط ةمكحملا تضفرو .لجر لتق يف نيرخآ نابش ةعبرأ
 نيذلا ،نيرخآلا نیمھتملا نمً انس رغصأ ناك ول " ىتح هنأب ةمكحملا ْتججاحو .دعب ماتلا دشرلا نس غلبي
 اھب ثدحتي يتلا ةقيرطلا نإف ،ةميرجلا باكترا تقو يف رمعلا نم نيرشعلاو ةرشع ةنماثلا نیبً اعیمج اوناك
 نيرشت/ربوتكأ 27 يفو ."مھاوتسم نم ىلعأ يلقعلا هجضن ىوتسم نأ رھظُت هسفن نع عفاديو شقانيو
 ةیئاضق ةعجارمب حامسلا نيدباعلا نيز لایناد بلط ضفُرو ،مادعإلا مكح ایلعلا ةمكحملا تدَّيأ ،2018 لوألا
 ،ثادحألا ءاضق ئدابملً اخراصً اكاھتنا تلَّكشو ،ةرئاج هتنادإ ىلإ تدأ يتلا ةینوناقلا تاءارجإلا تناكو .مكحلل
 ،اھب ىلدأ يتلا تادافإلا نأ امك ،اھلمكأب ةمكاحملا لبق هزاجتحا ةرتف لالخ ماحمب لاصتالاب هل حمسُي ملو
  .ةمكحملا يف هدض تمدخُتسا ،ٍماحم روضح نودب
 ةيزاوحألا ةیبرعلا ةیلقألا نم نالجر امھو ،هللا دبع مساقو بعك هللا مرك هللا دبع مدعُأ ،بآ/سطسغأ 4 يف
 لاق ،"تافارتعا" ىلإ تدنتسا خراص لكشب ةرئاج ةمكاحم رثإ ناتسزوخ ةظفاحمب لوفزد نجس يف ناريإ يف
 ةميرج باكتراب امھتنادإل ةئیسلا ةلماعملا بورض نم هریغو بيذعتلا ةأطو تحت امھنم تعزُتنا اھنإ نالجرلا
 نيذلا نیيزاوحألا برعلا نمً اصخش 15 نیب هللا دبع مساقو بعك هللا مرك هللا دبع ناكو .)È ءادعلا( "ةبارحلا"
 نيرشت/ربوتكأ 16 يف ،ناتسزوخ ةظفاحمب دابآ يفاص يف ينيد لفح ىلع حلسم موجھ بقع مھیلع ضبُق
 ةفاضإلابو .رھشأ ةتس ةدمل لوھجم ناكم يف يدارفنالا سبحلا دیق اوزجُتحا مھیلع ضبقلا دعبو  .2015 لوألا
 يتلا تانایبلا نم ةلسلس تاطلسلا تردصأ ،مھتمكاحم دقع لبقو ،موجھلا عوقو نم عیباسأ دعبو ،كلذ ىلإ
 صاخشأ ةتس بناج ىلإ هللا دبع مساقو هللا مرك هللا دبع مكوح ةمكحملا يفو .ةءاربلا ضارتفا أدبم تضَّوق
 اھنأب اھتفصوو "قورافلا دنج" ىعدت ةحلسم ةعامجب طابترالاب ءاعدالا تاطلس مھتمھتاو ،نیيزاوحأ برع
 .ةعامجلا كلتب نیمھتملا طابترا ةیفیك رھظُت ةلدأ ةيأ ميدقت يف تلشف اھنكلو ،"ةيریفكت ةیفلس ةعامج"
 بلاثملا كلت نیب نمو .حلسملا موجھلا يف قیقحتلا بلاثم رھظُت ةقوثوم تامولعم ةیلودلا وفعلا ةمظنم تَّقلتو
 ةمدقملا ةلدألا عم ،بيذعتلا ةأطو تحت مھنم تعزتنا اھنإ نومھتملا اھنع لاق يتلا "تافارتعالا" قاستا مدع
 مھل نَّیبو ،ةیقدنب كلمي ناك هنإ نیققحملل هللا دبع مساق عرازملا لاق ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو .ةمكحملا ىلإ
 رثُع دقف ،ةینمألا تاطلسلا ريرقتو ةیضقلا هذھل نَّیعملا ةحلسألا يصاصتخا تادافإ بسحبو .اھدوجو ناكم
 يتلا ةیقدنبلا نزخم يف اھیلع رثُع يتلا تاصاصرلا عم قباطتت مل ةميرجلا حرسم يف تاشوطرخ ةثالث ىلع
 ضفر مھتمكاحم سَّأرت يذلا يضاقلا نإف ،بلاثملا هذھ نم مغرلا ىلعو .هللا دبع مساق لزـنم نم تذخُأ
 .مادعإلاب مھیلع مكحلا يف اھیلإ دنتسا ةلدأك "مھتافارتعا" َلبقو ،مھبيذعت معازم يف قیقحتلاب رمأ رادصإ
 عیمج ذیفنت مت دقو .مادعإلابً امكح 87و 113مادعإ ةیلمع 100 ةیلودلا وفعلا ةمظنم تلجس ،قارعلا يف
 نم اھیلع لوصحلا مت يتلا تامولعمللً اقفوو .ةیقارعلا ةيزكرملا تاطلسلا لبق نم ةلجسملا تامادعإلا

 متو مادعإلابً امكح 45 ردص نكلو ،میلقإلا يف مادعإ تایلمع ةيأ ذفنُت مل ،قارعلا ناتسدرك میلقإ تاطلس
 لمشتل باھرإلا ةحفاكم نیناوق بجومب ةیمازلإلا مادعإلا ةبوقع تمدخُتسا ماعلا لالخو ً.امكح 13 فیفخت

 .يلودلا نوناقلا يف اھیلع صوصنملا "ةروطخ دشألا مئارجلا" ریياعمب يفت ال يتلا لاعفألا نم ةعساو ةفئاط
 رثإ مت امً ابلاغ تالاحلا نم عاونألا هذھ لثم يف مادعإلا ماكحأ ضرف نأ ةدحتملا ممألا تركذ ددصلا اذھ يفو
 114.ةرئاج تامكاحم

 نطاوملا قحب رداصلا مادعإلا مكح فیفخت مت دقف .ماعلا لالخ مادعإلاب ماكحأ ةسمخ فیفختب تيوكلا تماقو
 ىلإ يتيوك نطاوم قحب رداصلا مادعإلا مكح فیفخت مت امك ،دبؤملا نجسلا ىلإ وثومیثأ نوجرأ يدنھلا
 ةرداصلا مادعإلا ماكحأ فیفخت متو .زییمتلا ةمكحم هتدَّيأو ،فانئتسا ةمكحم لبق نم ةنس 15 ةدمل نجسلا
 ىلإ )ةیسنجلا لوھجم ثلاثلاو ،ناتسكاب نم يناثلاو ،دنھلا نم مھدحأ( نيرخآلا ةثالثلا صاخشألا قحب
  .دبؤملا نجسلا

 تامادعإ ةيأ ذفنُت مل يناثلا نوناك/رياني ذنم هنأب نانبل ةموكح نم ةیلودلا وفعلا ةمظنم اھتَّقلت تامولعم تدافأو
 فیفخت تابلط تلظو ً.ایبایغ تردصً امكح 17 اھنم ،مادعإلابً امكح 23 ردص هنأ ةموكحلا تركذو .دالبلا يف
 ،مادعإلاب نیموكحمً ایبنجأً انطاوم 16 ناكو .ماعلا ةياھن يف رظنلا دیق صاخشأ ةعبرأ قحب ةرداصلا ماكحألا
 ً.ایبایغ مھماكحأ تردصً اصخش 13 مھنیب

 كلذو ،دبؤملا نجسلا ىلإ مادعإلاب مكح فیفخت سداسلا دمحم كلملا ررق ،ةیبرغلا ءارحصلا/برغملا يف
 ماع ذنم مادعإ تایلمع ةيأ ذفنُت ملو 115.لالقتسالا نالعإل نیعبسلاو ةسماخلا ىركذلاب تالافتحالا ةبسانمب

  .2019 ماع يف مادعإلاب ماكحأ ةعبس نع لقي ال ام مكاحملا تردصأو ،1993
 يف مادعإلاب ماكحأ رادصإ مت هنأو ،تامادعإ يأ ذیفنت متي مل هنأب ةیلودلا وفعلا ةمظنم نامُع ةموكح تغلبأو

 لئاسو يف ْتدَرو مادعإلاب ماكحأ ةعبس ةیلودلا وفعلا ةمظنم تلّجس دقو .ماقرأ يأ دّدحت مل اّھنكو 2019

 

 :طبارلا ىلع ،2019 بآ/سطسغأ 19 ،وادور ،يمسر :مادعإلاب نوموكحم صخش 8,000 ةمثو ،يناثلا نوناك/رياني ذنم صخش 100 قارعلا مدعأ 113

https://www.rudaw.net/english/middleeast/iraq/190820191 

 ىلع ةبترتملا راثآلاو باهرإلا ةحفاكم نيناوق بجومب تامكاحملا ،قارعلا يف ةلادعلا قيبطت يف ناسنإلا قوقح ،ناسنإلا قوقحل ةيماسلا ةدحتملا ممألا ةيضوفم بتكم ،قارعلا ةدعاسمل ةدحتملا ممألا ةثعب 114
 :طبارلا ىلع ،2020 يناثلا نوناك/رياني ،"شعاد" ةلحرم باقعأ يف يعامتجالا كسامتلاوةلءاسملاو ةلادعلا

https://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_Report_HRAdministrationJustice_Iraq_28January2020_AR.pdf 

 :طبارلا ىلع ،2019 يناثلا نوناك /رياني 13 ،يكلملا ناويدلا ً،انيجس 783 نعً اوفع ردصي برغملا كلم 115

114089/-prisoners-783-ardonsp-morocco-of-https://royalcentral.co.uk/international/king 
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 نأل دمع لتق ةیضق يف تاونس ينامث ةدمل نجسلا ىلإ مادعإلا مكح فیفختب تاطلسلا تماقو 116.مالعإلا
  ."ةيدلا" ْتلبق ةیحضلا ةلئاع
 نم ددع ربكأ كلذ ناكو ً-الجر 178و ءاسن 6 – مادعإ ةیلمع 184 ذیفنت مت ةيدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف
 ببسب مادعإ ةیلمع 84 اھنم ناكو .دالبلا يف ةدحاو ةنس يف ةیلودلا وفعلا ةمظنم ىدل ةلجسملا تامادعإلا

 تایلمع سمخو ؛باھرإلاب قلعتت مئارج ببسب 37و ؛دمع لتق مئارج ببسب 55و ؛تاردخملاب قلعتت مئارج
 88 ناكو .باصتغالاو حلسملا وطسلا ببسب ةدحاوو ؛باصتغالاو برضلا ببسب ناتنثاو ؛باصتغالا ببسب

 تناك دقف نورخآلا امأ .ةيدوعسلا ةیسنجلا نولمحي ،2019 ماع يف اومدعُأ نيذلاً اصخش 184 نیب نمً اصخش
 لاموصلا ؛)1( نیبلفلا ؛)1( ایبویثإ ؛)1( ناتسناغفأ :ةیلاتلا نادلبلا نم بناجألا نینطاوملا نم -%52- مھتیبلغأ
 نمیلا ؛)10( ايروس ؛)6( رصم ؛)5( ايریجین ؛)5( ندرألا ؛)3( داشت ؛)2( دنھلا ؛)2( نيرحبلا ؛)1( ایكرت ؛)1(
  .مھتایسنج فرعُت مل صاخشأ ةثالثو ؛)35( ناتسكاب ؛)20(

 

 

 ةبوقعو ةلداعلا تامكاحملاب ةلصلا تاذ ةیلودلا ریياعملاو نیناوقلاب مازتلالا مدع يف تاطلسلا ترمتساو
 نودبو ةزجومو ةلداع ریغ اھتاءارجإ نوكتو ً،ارس مادعإلا اياضقب ةقلعتملا تامكاحملا دقعُت امً ابلاغو .مادعإلا
 طقف نیمھتملا ةنادإ متت دقو .ةددعتملا ةمكاحملاو زاجتحالا لحارم لالخ ينوناق لیثمت وأ ةینوناق ةدعاسم
  .ةئیسلا ةلماعملا بورض نم هریغ وأ بيذعتلا ةأطو تحت مھنم عزتنُت "تافارتعا" ساسأ ىلع

 تذفُن ناسین/ليربأ 23 يفف .117ةعیشلا نیضراعملا دض يسایس حالسك مادعإلا ةبوقع مادختسا دادزاو
 .ةيدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةیعیشلا ةیلقألا نمً الجر 32 مھنیب ً،الجر 37 تلاط ةیعامج مادعإ تایلمع
 رثإ مادعإلاب مھیلع تمكحو ناريإل سسجتلا ةمھتب مھنمً اصخش 11 ةصصختملا ةیئازجلا ةمكحملا تنادأ دقو
 ةیئازجلا ةمكحملا مھتنادأ نممً الجر 15 لصأ نم رشع دحألا لاجرلا كئلوأ ناكو .روجلا ةغلاب ةمكاحم
 مھیلع تمكحو ،"ناريإ حلاصل سسجتلا ةیلخ" ةمكاحم يف ،2016 لوألا نوناك/ربمسيد يف ،ةصصختملا
 بتك ةزایح"و "يعیشلا بھذملا رشن"و تاجاجتحالا معدو ،ىمظعلا ةنایخلا اھنیب نم مھتب مادعإلاب
 ةصصختملا ةیئازجلا ةمكحملا مھتنادأً الجر 14 ةیعامجلا مادعإلا تایلمع تلمش امك ."ةروظحم تاھويدیفو
 ةرشع ةنماثلا نس نود ناكً اباشو ،ةموكحلل ةضھانم تاجاجتحا يف مھتكراشم ببسب ةیعامج ةمكاحم يف
 .ةميرجلا باكترا تقو يف

 

  :طبارلا ىلع ،2019 رايأ/ويام 6 ،ريثأ ،اهجوز لتقل اهقيشع عم تكرتشا يتلا ةنطاوملا ةيضق يف مادعإلاب مكحلا 116

/www.atheer.om/archives/497948طبارلا ىلع ،طابش/رياربف 25 ،برسلا جراخ درغي نطو ،ةمهتلا هذه نع صاخشأ 5 ىلع مادعإلابً امكح ردُصت ّةينامُع ةمكحم ؛: 

-https://www.watanserb.com/2019/02/25/%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9

-%d8%aa%d9%8f%d8%b5%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d9%8f%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%91%d8%a9

%d8%b9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%85-d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%8b%/  

 )MDE 23/1633/2020 :ةقيثولا مقر( ةيدوعسلا يف ةصصختملا ةيئازجلا ةمكحملا مامأ ةسّيسم تامكاحم :ةضِراعملا هاوفألا ميمكت ،ةيلودلا وفعلا ةمظنم117
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 رشع ةعبرألا نيمودعملا نيجتحملا ةيضق

   
 ةصاخ ةروص © مدآ لآ رینم
 

 هللا دبعو ،عیبرلا نیسح مھو – 2019 ناسین/ليربأ 23 يف اومدعُأ نيذلا نمضً ايدوعسً ایعیشً الجر 14 ناك
 ناملسو ،يفاكسلا دیعسو ،دّابل لضافو ،شيوردلا ىفطصمو ،رصانلا دمحمو ،ّملسملا نیسحو ،فيرطلا
 دمحأو ،يوھسلا زيزعلا دبعو ،شيوردلا دمحأو ،حيرسا لآ هللا دبعو ،مدآ لآ رینمو ،تكيوسلا ىبتجمو ،شيرقلا
 ةعبرأل روجلا ةغلاب ةمكاحم باقعأ يف 2016 ناريزح/وینوي نم لوألا يف مادعإلاب مھیلع مكُح دق ناكو – عیبرلا
 قلعتت فنع مئارج باكتراب نوبنذم مھنأ ةمكحملا تضقو .ةصصختملا ةیئازجلا ةمكحملا مامأً الجر نيرشعو
 اونيدُأ دقو .2012و 2011 يماع نیب ةیقرشلا ةقطنملا يف ةموكحلل ةضھانم تارھاظم يف ةموعزملا مھتكراشمب
 نمألا دارفأ ىلع رانلا قالطإ يف ةكراشملا" ربع "رمألا يلو ىلع حلسملا جورخلا" تنمضت مھتلا نم ةعومجمب
 میظنتو نمألا ةعزعز"و ،"ةقرسلاو حلسملا وطسلا"و ،"فوتولوملا لبانق مادختساو دادعإو عینصت"و "مھتارایسو
 .ىرخأ رومأ ةلمج نم ،"اھیف ةكراشملاو بغش لامعأ

   
 ةصاخ ةروص © عیبرلا نیسح

.  

 نھر نيزجتحم اوناك – مادعإلاب مھیلع مكُح نيذلا رشع ةعبرألا مھنمو – نیمھتملا نأ ةمكحملا قئاثو نیبُتو
 وأ بيذعتلل اوضرعت مھنأ مھعیمج اومعزو .مھتمكاحم أدبت نأ لبق نیتنسلا ىلع ديزت ةدم يطایتحالا سبحلا

 نأب ةاضقلا نیمھتملا ضعب بلاطو ."مھنم تافارتعا" عازتنال باوجتسالا لالخ ةئیسلا ةلماعملا بورض نم هریغ
 ءاعدتسا ةمكحملا نم نورخآ بلطو .بيذعتلل مھضرعت نیبت اھنإ اولاق يتلا ويدیفلا دھاشم نجسلا نم اوبلطي
 ملو ،تابلطلا هذھ ةاضقلا لھاجت تالاحلا عیمج يفو ."تافارتعالا" ىلع لوصحلا ةیفیك فصول دوھشك نیققحملا
 اھرارق يف ریبك دح ىلإ تدنتسا دق ةصصختملا ةیئازجلا ةمكحملا نأ ودبيو .معازملا يف تاقیقحت ءارجإب اورمأي
 .2019 ناسین/ليربأ 23 يف مھعیمج رشع ةعبرألا لاجرلا مدعُأ دقو ."تافارتعالا" ىلإ
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 ةصاخ ةروص © جاوحلا ميركلا دبع
 

 هرمع لقيً ایعیشً الجر 2019 ناسین/ليربأ 23 يف اومدعُأ نيذلا نیثالثلاو ةعبسلا صاخشألا نم رخآ صخش ناك
 نم ةرشع ةسداسلا يف ناك امدنع جاوحلا ميركلا دبع ىلع ضبُق دقف ؛موعزملا مرجلا عوقو دنعً اماع 18 نع
 نم ةعومجم باكترا مھتب ةصصختملا ةیئازجلا ةمكحملا يف مادعإلاب هیلع مكح ،2016 زومت/ویلوي 27 يفو .هرمع
 "تافارتعالا" ىلإ طقف اھرارق يف تدنتسا دق ةمكحملا نأ ودبيو .ةموكحلل ةضھانملا تاجاجتحالاب ةلصلا تاذ
 16 يفو .بيذعتلل هضرعتو يجراخلا ملاعلا نع لزعمب هزاجتحا ءانثأ اھب ءالدإلا ىلع مغرُأ هنإ لوقي يتلا
 نجس ىلإ دیتقاو .ةیماوعلا يف شیتفت ةطقن دنع جاوحلا ميركلا دبع ىلع ضبُق ،2014 يناثلا نوناك/رياني
 مھتيذحأو مھديأب برضلاب هیلع اودتعا نجسلا سارح نإ لاق ثیح فیطقلا ةنيدم يف ثحابملل ةماعلا ةيريدملا
 ثیح ةیقرشلا ةقطنملا ةمصاع مامدلا يف ثحابملل ةماعلا ةيريدملا نجس ىلإ لقُن عوبسأ دعبو .مھیصعو
 ةيريدملا يفظوم بناج نم هباوجتسا ءانثأ هترسأ لتقب هديدھتو هبرض كلذ يف امب بيذعتلل ،معُز امك ،ضرعت
 زاجتحالا لالخ ماحم ةلباقمب هل حمسُي ملو .هیلع عیقوتلاو "فارتعا" ةباتك ىلع هلمحل ثحابملل ةماعلا
 لاوط يدارفنالا سبحلا يف يجراخلا ملاعلا نع لزعمب زجُتحا دق هنإ لاقو ،ةمكاحملل نیقباسلا باوجتسالاو
 نكل ،فیطقلا ةظفاحم يف نوجسلاو ةطرشلا زكارم يف هنع هتلئاع تثحب دقو .هلاقتعال ىلوألا ةسمخلا رھشألا
 .نكامألا هذھ يفً ازجتحم سیل هنأب مھوربخأ اھیف نیلوؤسملا

 

 

 ناك باش وھو ،صيريرق ىجترم ىلع مكُح ،هتیضق نأشب تسروم ةیلود طوغض بقعو ،ناريزح/وینوي يف
 ةثلاثلا يف وھو هیلع ضبُق دق ناكو .118مادعإلا ةبوقع نمً الدب ةنس 12 ةدمل نجسلاب ،مادعإلا ةبوقع هجاوي
 ىلع فوتولوم لبانق ءاقلإو ،"يباھرإ میظنت" ىلإ مامضنالا :هیلإ تھجُو يتلا مھتلا نیب نمو .رمعلا نم ةرشع
 هتمكاحمل ىلوألا ةسلجلا دعب ام ىلإ ماحم ةلباقم نم عنُمو .نمألا تاوق ىلع رانلا قالطإو ،ةطرشلل زكرم
 .2018 بآ/سطسغأ يف ،ةصصختملا ةیئازجلا ةمكحملا مامأ

ً امكح 18 نع لقي ال ام تردصأ مكاحملا نكلو ،ةدحتملا ةیبرعلا تارامإلا يف مادعإ تایلمع ةيأ لَّجسُت ملو
 دحاو مكح فیفخت متو .حلسملا وطسلاو باصتغالاو دمعلا لتقلا اھنیب نم ،مئارج باكترا ىلع مادعإلاب
  .فانئتسا ةمكحم لبق نم دبؤملا نجسلا ىلإ مادعإلاب
 ترمأو مادعإ مكح ّتدر يبظ وبأ يف ایلعلا ةيداحتالا ةمكحملا نأ ةیمالعإ ريراقت تركذ ،يناثلا نوناك/رياني يف
 ءانبألل زوجي ال ةیمالسإلا ةعيرشلا بجومب هنأ ىلإً ادانتسا ةیضقلا يف رظنلا ةداعإب فانئتسالا ةمكحم
 نع وفعلا لباقم "ةيدلا" اوضفر دق ءانبألا ناكو 119.مھتدلاو ةافو دعب مھدلاو دض مادعإلا ةبوقع عیقوتب ةبلاطملا
  .مھتدلاو لتقب همایق ببسب هیلع مادعإلا مكح رادصإب اوبلاطو ،مھدلاو
 ةلواحمو ،دُّصرتلاو رارصإلا قبس عم لتقلا مئارج باكترابً ایناتسكابً الجر مكاحملا ىدحإ تنادأ ،راذآ/سرام يف
 120 .مادعإلا هیلع تمَكحو ،ةقرسلا ةلواحمو ،لتقلا

 

 :طبارلا ىلع )2019 ناريزح/وينوي 17 ،يفحص نايب( ثادحألا عيمجل مادعإلا ةبوقع ءاغلإ بجي ،باش مادعإ ءاغلإ رارق دعب :ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ،ةيلودلا وفعلا ةمظنم 118

-for-penalty-death-of-abolition-by-followed-be-must-life-teenagers-spare-to-decision-arabia-/www.amnesty.org/ar/latest/news/2019/06/saudihttps:/

juveniles/-all 

 :طبارلا ىلع ،2019 يناثلا نوناك/رياني 25 ،زميات جيلخ ،هتجوز لتق لجر ىلع مادعإلا ةبوقع عيقوت ضفرت ةيتارامإ ةمكحم 119

wife-murdered-who-man-for-penalty-death-rejects-court-courts/UAE-and-www.khaleejtimes.com/news/crime 

 :طبارلا ىلع ،2019 راذآ/سرام 26 ،لانوشان يذ ،ةريجفلاب لزـنم يف لافطأ نعطو ُمأ لتق ةميرج ىلع لجر مادعإب مكحلا 120

1.841681-home-fujairah-at-children-stabbing-and-mother-killing-for-death-to-sentenced-https://www.thenational.ae/uae/man 
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 ضفر دعب ،يلقع ضرم نم يناعي هنإ لیق ،لجر ىلع دمعلا لتقلا ةمھتب مادعإلاب مكُح ،ناسین/ليربأ يف
 نینطاوم ةینامث ىلع تمكح 122ةقراشلا ةرامإ يف ةیئانج ةمكحم نأ دروو 121"ةيدلا" لوبق ةیحضلا ةلئاع
  .حلسملا وطسلا ةميرج باكترا ىلع مادعإلاب نیيریجین
 مادعإلابً امكح 55 لجُس دقف ؛مادعإلا ماكحأ رادصإ يف ةداح ةدايز تثدحو .مادعإ تایلمع عبس نمیلا ذَّفنو
 باكترا ىلع مادعإلابً امكح 38 اھنیب نم ناكو ،قباسلا ماعلا يفً امكح رشع ةثالثب ًةنراقم 2019 ماع يف
 تردصو .ءاطشنو نویسایس نوضراعمو نویفحص مادعإلاب مھیلع موكحملا نیب نم ناكو .سسجتلا ةميرج
  .123نویثوحلا اھريدي يتلا ،ءاعنص يف ةصصختملا ةیئازجلا ةمكحملا نع ً-ادحاو ادع ام -مادعإلا ماكحأ عیمج
 ةیميداكأ ةیصخش 30 ىلع مادعإلاب ءاعنص يف ةصصختملا ةیئازجلا ةمكحملا تمكح ،زومت/ویلوي 9 يف
 ةیبرعلا تارامإلاو ةيدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا هدوقت يذلا فلاحتلا حلاصل سسجتلا اھنیب نم مھتب ةیسایسو
 ذاتسأو ً،اماع 45 هرمع لافطأ ةسمخل بأ وھو ،باوبلا فسوي مادعإلاب نیموكحملا نیب نم ناكو .ةدحتملا
 رداغي ناك امنیب ،2016 لوألا نيرشت /ربوتكأ 20 يفً ایفسعت هیلع ضبُق دق ناكو 124.ةیسایس ةیصخشو تايوغل
 ثیح ،هلزـنم ةیثوحلا عقاولا رمألا تاطلس تمھاد ةلیللا كلت نم رخأتم تقو يفو .ءاعنص يف يحلا دجسم
 لالخو .ةیميداكأ ةقیثو 150و يصخشلا هبوساح اھنمو ،هتاینتقم ترداصو ،ةسمخلا هلافطأو هتجوز شیعت
 اھنكلو .هدوجو ناكمب قلعتت ةیمسر تامولعم ةيأ ىلع لوصحلا نم هتلئاع نكمتت مل ىلوألا ةثالثلا رھشألا

 يف ةرم لوأ هباوجتسا متو .هلقتعا يسایسلا نمألا بتكم نأ ،ةیمسر ریغ تاونق ربع ،قحال تقو يف تملع
 لبق ماحم لیكوتب اھیف هل حمُس يتلا ىلوألا ةرملا يھ كلت تناكو ،هیماحم روضحب 2017 راذآ/سرام
 اھنیب نم ،مئارج ةدع باكتراب مھت ،رخآً اصخش 35 عم ،هل تھجُو ،2017 ناسین/ليربأ 8 يفو .ةمكاحملا
 لوح تامولعمب اھديوزتب ،ةدحتملا ةیبرعلا تارامإلاو ةيدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا هدوقت يذلا فلاحتلا ةدعاسم
 تناك هزاجتحا ةرتف لالخو .مادعإلاب اھمظعم ىلع بَقاعي مھُت يھو ،لایتغا تایلمع میظنتو ةيركسع فادھأ
 ةمكاحملا لبق زاجتحالاو ،يرسقلا ءافتخالا اھنیب نم ،ةریطخ بلاثمب ةبوشم باوبلا فسوي ةمكاحم تاءارجإ
 معازمو ،يجراخلا ملاعلا نع لزعمب زاجتحالاو ،ةمكاحملا يف ةيرورضلا ریغ ریخأتلا تالاحو ،ةليوط ةدمل
 .ةیبط ةياعرو ةینوناق ةروشم ىلع لوصحلاب هل حامسلا مدعو ،ةئیسلا ةلماعملا بورض نم هریغو بيذعتلا
 بيذعتلل ،نيرخآ عم ،ضَّرعت فیك فصو ،ناسین/ليربأ 2 يف تدقُع يتلا ،ةمكاحملا تاسلج ىدحإ لالخو
 برضلا اھنمو ،ءاعنص يف يسایسلا نمألا بتكم زجح يف مھدوجو ءانثأ ةئیسلا ةلماعملا بورض نم هریغو
 ملو ،ةدافإلا هذھل بجتست مل ةمكحملا نأ دیب .ةيديدحلا لسالسلا مادختساب دییقتلاو ،فقسلاب قیلعتلاو
   .تاءاعدالا كلت يف قیقحت ءارجإب يضاقلا رمأي
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 ىربكلا ءارحصلا بونج – ايقيرفإ

 ةقطنملا ىوتسم ىلع تاهجوتلا
 

 دھش تفنأتساو ،مادعإ تایلمع – نادوسلاو نادوسلا بونجو لاموصلاو اناوستوب – نادلب ةعبرأ تذفن •
 ماع مادعإلا ماكحأ اھیف تذفن يتلا ةعبرألا ةیقيرفإلا نادلبلا سفن يف مادعإلا ماكحأ ذیفنت 2019 ماع

 .نادوسلاو نادوسلا بونجو لاموصلاو اناوستوب يھو ،2018

 ددع ضافخنا نم مغرلاب ،2018 ماع يف هریظن نع دحاو رادقمب ةدوصرملا تامادعإلا ددع داز •
 بونج يف الإ تامادعإلا ددع دزي ملو ؛اھیلإ راشملا ةعبرألا نادلبلا نم ةثالث يف ةلجسملا تامادعإلا
 .نادوسلا

 .نادلب 10 يف اھديازت ببسب %53 ةبسنب ةلجسملا مادعإلا ماكحأ ددع دعاصت •

 .نادلب ةسمخ يف مادعإلا ةبوقع ءاغلإ وحن هجوتلل ةیباجيإ تارشؤم تدصر •
 

 دلبلا
 مادعإلا تایلمع ددع
 ماع يف ةلجسملا

2019 

 مادعإلا ماكحأ ددع
 ماع يف ةلجسملا

2019 

 فورعملا صاخشألا
 مادعإلاب نوموكحم مھنأب

 2019 ةياھن ىتح

 7 4 1 اناوستوب

 + 0 0 وساف انیكروب

 + 0 0 نوریماكلا

 ایقيرفإ ةيروھمج
 ىطسولا

0 0  

 +4 0 0 داشت

  0 0 رمقلا رزج

 وغنوكلا ةيروھمج
 ةیطارقميدلا

0 8 48+ 

  0 0 ةیئاوتسالا اینیغ

  0 0 ايرتيرإ

  ينیتاوسإ
 ً)اقباس دنليزاوس(

0 0 1 

  0 0 ایبویثإ

 1 1 0 ایبماغ

 168 8 0 اناغ

 125+15 0 0 اینیغ

 +1,000 +29 0 اینیك

 + 0 0 وتوسیل

 

 نم دفو دقفت ،يناثلا نيرشت/ربمفون يفو .2019 ماع ةياهن يف مادعإلاب مهيلع موكحملا ءانجسلا ضعب كانه لازي ال ناك ،2017 ماع مئارجلا عيمجل ةبسنلاب مادعإلا ةبوقع تغلأ اينيغ نأ نم مغرلاب 125

 لمتحملا نمو ،ءانجسلا ءالؤه ىلع ةرداصلا مادعإلا ماكحأ ففخت ملو .يركانوك يف ةثالثو ايدنيك يف مهنم 12 ،مادعإلاب مهيلعً اموكحمً انيجس 15 كانه نأ هل نيبتو ،اينيغ يف نوجسلا ةيلودلا وفعلا ةمظنم

 .دالبلا يف ىرخأ نوجس يف نوعبقي ةئفلا هذه نم نورخآ ءانجس ةمث نوكي نأ
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 دلبلا
 مادعإلا تایلمع ددع
 ماع يف ةلجسملا

2019 

 مادعإلا ماكحأ ددع
 ماع يف ةلجسملا

2019 

 فورعملا صاخشألا
 مادعإلاب نوموكحم مھنأب

 2019 ةياھن ىتح

  0 0 ايریبیل

 23 8 0 يوالم

 + 4+ 0 يلام

 +123 8 0 ایناتيروم

 0 8 0 رجینلا

 +2,700 +54 0 ايریجین

 63 21 0 نویلاریس

 + +24 +12 لاموصلا

 +338 +4 +11 نادوسلا بونج

 +115 +31 1 نادوسلا

 +500 +4 0 اینازنت

 133 2 0 ادنغوأ

 393 101 0 ایبماز

 89 6 0 يوبابميز

 

 

 ءارحصلا بونج ةعقاولا ةیقيرفإلا نادلبلا يف تامادعإلا ددع يف ةفیفط ةدايز ةیلودلا وفعلا ةمظنم تدصر
  .2018 ماع نيرشعو ةعبرأب ةنراقملاب 2019 ماع يفً اصخش 25 مادعإ دكأت دقف ؛2019 ماع لالخ ىربكلا
 .2018 ماع لالخ تلعف املثم ،2019 ماع مادعإلا ماكحأ نادوسلاو نادوسلا بونجو لاموصلاو اناوستوب تذفنو
 يف دعاصت تامادعإلا ددع نكلو ؛نادوسلاو لاموصلاو اناوستوب يف دحاو رادقمب تامادعإلا ددع ضفخناو
 .2019 ماع يف 11+ ىلإ 2018 ماع يف تلجس تامادعإ 7+ نم ،%57 ةبسنب نادوسلا بونج
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 بونج - ایقیرفأ ةقطنم يف ةلجسملا مادعإلا تایلمعو ماكحأ
2019و 2015 نیب ىربكلا ءارحصلا

 مادعإلا ماكحأ مادعإلا تایلمع
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 يف 325 ىلإ 2018 ماع يف 212 نم ،%53 ةبسنب ةدكؤملا مادعإلا ماكحأ ددع يفً ادعاصت میلقإلا دھشو
 يفو ،)29+ ىلإ 12+ نم( اینیك يف ةرداصلا مادعإلا ماكحأ ددع عافترا ىلإ دعاصتلا اذھ عجريو .2019 ماع
 يفو ،)ةینامث ىلإ رفص نم( رجینلا يفو ،)ةینامث ىلإ ةثالث نم( ایناتيروم يفو ،)ةینامث ىلإ رفص نم( يوالم
 ایبماز يفو ،)24 ىلإ 15 نم( لاموصلا يفو ،)21 ىلإ ةعبرأ نم( نویلاریس يفو ،)+54 ىلإ +46 نم( ايریجین
 ،2019 ماع لالخً ادلب 18 يف مادعإلا ماكحأ رودص دكأتو .)6 ىلإ +5 نم( يوبابميز يفو ،)101 ىلإ 21+ نم(
  .2018 ماع يفً ادلب رشع ةعبسب ةنراقم

 نم لك يف مادعإلا ةبوقع ءاغلإ ىلإ يضفت نأ اھنأش نم ةیباجيإ تانالعإ رادصإ وأ تاءارجإ ذاختا دصُرو
 .يوبابميزو ،اینیكو ،ایبماغو ،ةیئاوتسالا اینیغو ،ىطسولا ایقيرفإ ةيروھمج
 

 

 ةيرطُقلا تاروطتلا زربأ
 نأبو ،مادعإلاب ماكحأ ةعبرأ رودصو ،مادعإلاب دحاو مكح ذیفنتب ةیلودلا وفعلا ةمظنم اناوستوب ةموكح تغلبأ

 ةموكحلا تفاضأو .ماعلا ةياھن يف مھیف ةبوقعلا ذیفنت راظتنا يف اوناك مادعإلاب مھیلع موكحم ءانجس ةعبس
 ،مادعإلاب مھیلع موكحملا نم يأ ةئربت متت ملو ،نینادملا نع وفعلا وأ تابوقعلا فیفختب رارق يأ ردصي مل هنأ
 مادعإ نوجسلا ةحلصم تنلعأو .دالبلا يف مادعإلاب مھیلع موكحملا نیب يبنجأ نطاوم يأ ةمث نكي ملو
 ينوروباغ نجس يف مدعُأ هنإ هیف تلاق ،لوألا نوناك/ربمسيد 2 يف ردص نایب يف ابيدوبیسوجك يستیكوم
 ایلعلا نواتیسنارف ةمكحم هیلع تمكحو ،2012 ماعً ادمع هلمع بر لتقب نيدأ دق ناكو ."حابصلا" يف يزكرملا
 .2018 زومت/ویلوي يف مكحلا يف هنعط فانئتسالا ةمكحم تضفرو ؛2017 لوألا نوناك/ربمسيد يف مادعإلاب
 هذھ عیقوت لمتحملا نم ناكو ،دمعلا لتقلا ةميرجب نيدأ يذلا يفیلوم وسیغاك مادعإلا ةبوقع نم اجنو
 اھنأب يستابول يف ایلعلا ةمكحملا تضق ،ناسین/ليربأ 11 يف اھل يفیفخت مكح لالخ يفف ؛هیلع ةبوقعلا
 ةبوقع عیقوت ةمكحملل لوخي وحن ىلع مھتملل ةیقالخألا ةیلوؤسملا نم دحت ةففخم فورظ دوجوب ةعنتقم"
  ً.اماع 20 نجسلاب ةمكحملا هیلع تمكحو ."مادعإلا ةبوقع ریغ

 دق اباب نوغن نارول يلاعم ،ىطسولا ایقيرفإ ةيروھمجل ينطولا سلجملا سیئر نأ درو ،راذآ/سرام يفو
 126.مادعإلا ةبوقع ءاغلإب يضقي نوناق عورشم ةساردل ةكرتشم ةنجل لیكشتب رارق ردصأ
 ةيروھمج ةمصاع ،ايارب ةنيدم يف امیغن غنایبوأ ورودویت ةیئاوتسالا اینیغ سیئر نلعأ ،ناسین/ليربإ 15 يفو
 هب بلاطت ام وحن ىلع ،بيرق امع ناملربلل مادعإلا ةبوقع ءاغلإب نوناق عورشم ميدقت مزتعي هنأ ،يدریف وباك
 اذإ امم دكأتلا نم ةیلودلا وفعلا ةمظنم ّنكمتت مل ،ماعلا ةياھن ىتحو .ةیلاغتربلا ةغللاب ةقطانلا لودلا ةعومجم
 .لعفلاب ناملربلا ىلإ لیحأ دق نوناقلا عورشم ناك
 ؛ماعلا لالخ دالبلا يف مادعإلاب مكح يأ ذَّفنُي وأ ردصي مل هنأب ةیلودلا وفعلا ةمظنم ينیتاوسإ ةموكح تغلبأو
 45 ىلع مادعإلاب ماكحأ تردص ،ماعلا كلذ ذنمو ،1983 ماع يف مادعإلا ةبوقع اھیف تذِّفُن ةرم رخآ تناكو

 

 ،)2019 راذآ/سرام ،يرابخإ ريرقت( مادعإلا ةبوقعو ىطسولا ايقيرفإ ةيروهمج ،"يملاعلا كرحتلا لجأ نم نويناملرب" ةمظنم 126
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 ؛ةرتفلا كلت لالخ دبؤملا نجسلا ةبوقعب اھنع ضیعتساو ً،امكح 44 اھنم فّفُخ ،لامجإلا هجو ىلعً اصخش
 .مادعإلاب هیلعً اموكحم لازي ال صاخشألا ءالؤھ رخآ ناك ،ماعلا ةياھن يفو
 ماكحأ فیفختب ماق وراب امادآ ةيروھمجلا سیئر نأ ایبماغ يف لدعلا ريزوو ماعلا نیمألا نلعأ ،رايأ/ويام يفو
 مھیلع موكحملا ءانجسلا عومجم مھ ءالؤھ ناكو .دبؤملا نجسلاب اھلادبإو ً،انیجس 22 قحب ةرداصلا مادعإلا
 مكحلا وھف 2019 ماع لالخ دلبلا اذھ يف لجسملا دیحولا مادعإلا مكح امأ .2018 ماع ةياھن يف مادعإلاب
 لتقلا ةمھتب مایث هللا لیلخ میھاربإ باب يلاغنسلا نطاوملا ىلع زومت/ویلوي يف ایلعلا ةمكحملا هتردصأ يذلا
 ديدج روتسد عورشم ایبماغ يف روتسدلا ةعجارم ةنجل تردصأ ،يناثلا نيرشت/ربمفون يفو  127.دمعلا
 يلاحلا روتسدلل اھتعجارم ءانثأ ترظن ةنجللا نأ ولاج نامیلس ونریشت يضاقلا ةنجللا سیئر دكأو 128؛دالبلل
 مھأ نمو .ةیلودلا ةینوناقلا اھتامازتلا رابتعالا نیعب تذخأ امك ،ایبماغ اھیلإ تمضنا يتلا ةیلودلا تادھاعملا يف
 زیجي يذلا يلاحلا روتسدلا يف دراولا ينوناقلا صنلا فذح روتسدلا عورشم اھیلع يوطني يتلا تاروطتلا
 ديدجلا روتسدلا عورشم نم )1(37 ةداملا صنت ذإ ؛ةایحلا يف قحلل ءانثتسا اھرابتعاب مادعإلا ةبوقع قیبطت
 يف فارطألا لودلا نم ةدحاو ایبماغ نأ مولعملا نمو ؛ً"ادمع ةایحلا نم صخش يأ نامرح زوجي ال" هنأ ىلع
 ىلإ فدھي يذلا ،ةیسایسلاو ةیندملا قوقحلاب صاخلا يلودلا دھعلاب قحلملا يناثلا يرایتخالا لوكوتوربلا
 راطإ يف مادعإلا ةبوقع ءاغلإل ةيرورضلا تاءارجإلا ةفاك ذاختابً انوناق ةمزلم اھنإف مث نمو ،مادعإلا ةبوقع ءاغلإ
  129.ةیئاضقلا اھتيالو

 ماكحأ رودصبو ،مادعإلاب ماكحأ يأ ذیفنت مدعب ةیلودلا وفعلا ةمظنم نوجسلا ةحلصم تغلبأ ،اناغ يفو
 مھیلعً اموكحمً انیجس 168 ةمث ناك ،ماعلا ةياھن يفو  .2019 ماع لالخ صاخشأ ةینامث ىلع مادعإلاب
 مادعإلا ةبوقع فیفخت متو .)3( ايریجینو )2( وساف انیكروبو )1( نینب نم بناجأ ةتس مھنیب نم ،مادعإلاب
 نأ ىلإ راشُي .دحاو صخش نع وفع ردص امنیب ،دبؤملا نجسلاب اھنع ةضاعتسالاو ً،اصخش 12 ىلع ةضورفملا
 .1993 ماع يف تناك اناغ يف مادعإلا ةبوقع اھیف تذِّفُن ةرم رخآ
 204 ةداملا اھیلع صنت يتلا ةیمازلإلا مادعإلا ةبوقع يف رظنلا ةداعإب فلكملا لمعلا قيرف ردصأ ،اینیك يفو
 ایلعلا ةمكحملا رماوأ ىلع ءانب ئشنأ دق قيرفلا اذھ ناكو ؛لوألا نيرشت/ربوتكأ يف هريرقت تابوقعلا نوناق نم
 نع ةیلوؤسملاب فلكو 130،ةيروھمجلا دض يغناوم يبميریث نسليوو وتیتاوروم وكويراك سیسنارف ةیضق يف
 ينوناق راطإ ءاسرإو ،ةمكحملا رمأو مكح راطإ يف مادعإلا ةبوقعب قلعتي امیف ةلصفم ةینھم ةعجارم" ءارجإ
 نوناقلا اھیلع بقاعي مئارج يبكترم ىلع ةرداصلا ةیئاضقلا ماكحألا يف رظنلا ةداعإ ةلأسم عم يطاعتلل
 راطإلا يف رظنلا ةداعإو ،دبؤملا نجسلا ةبوقع ضرف ىلإ يدؤي نأ بجي ام ديدحتل ریياعم ةغایصو ،مادعإلاب
 131".مكحلا لیعفتل نوناق حارتقاو ،تاليدعتلا ةغایص ةیغب اینیك يف مادعإلا ةبوقعب صاخلا يعيرشتلا

 لتقلا ةمھتب مادعإلاب ماكحأ مھیلع تردص نيذلا صاخشألا نم ديدعلا نأ ىلإ هريرقت يف لمعلا قيرف راشأو
 ةرداصلا ماكحألا يف رظنلا ةداعإل ءاضقلل تاسامتلاب اومدقت دق اوناك ةیمازلإلا مادعإلا ةبوقع ءاغلإ لبق دمعلا

 دعوم ددح دق ناكو .قيرفلا لمع لامكتسا لبقو وتیتاوروم ةیضق يف مكحلا رودص باقعأ يف كلذو ،مھیلع
 جرفأو ،ىھتنا دق تاسامتلالا ضعب ىلع لمعلا ناكو ؛لبقتسملا يف تابلطلا هذھ ضعب يف تبلا تاسلج
 ةمكحملا تديأ وأ ،مادعإلا ةبوقعب ددحم لجأل نجسلا ةبوقع تلدبُتسا وأ ،تاسامتلالا هذھ يمدقم ضعب نع
 ،مكحلا يف رظنلا ةداعإلً اسامتلا 1148 نع لقي ال ام تقلت دق ةمكحملا تناكو .ةیلصألا مادعإلا ةبوقع
 .67 نع لقي ال امیف تتبو ،صاصتخالا مدع ببسب اھنم 107 نع لقي ال ام تضفرو

 132:ةیلاتلا ةیسیئرلا جئاتنلا ىلإ لمعلا قيرف صلخو
 ؛)مادعإلاب اھیلع بقاعُي يتلا مئارجلا باكترا نع سانلا فقوت ال(ً الاعفً اعدار تسیل مادعإلا ةبوقع .1

 ةبوقع نعً الضف ،مادعإلا ذیفنت راظتنا يف موكحملا نجس ةدم لوط نأ ىلع ءارآلا يف ديازتم قفاوت كانھ .2
 ریتاسدلا مظعمو ،يمیلقإلا نوناقلاو ،يلودلا نوناقلا كھتني يناسنإ ریغ باقع ةباثمب وھ ،اھتاذ مادعإلا
 ؛اینیك روتسدل ةھباشملا كلت اھیف امب ،ةثيدحلا
 ىلع وأ ً،اقلطم ًءاغلإ امإ ،مادعإلا ةبوقع ءاغلإ وحن هجتت – ةیقيرفإلا لودلا صخألابو – اھلك ملاعلا لود نإ .3
 .ةروطخ اھدشأ ادع مئارجلا عیمج يف لقألا

 وأ ءارقفلا ىلع ةبسانتم ریغ ةروصب مادعإلا ةبوقع عیقوت ىلإ يدؤي اذھو ً،ایلاثم سیل ءاضقلا ماظن .4
 .رمألا عقاو يف ءايربأ نونوكي مھنم نوریثكو ،نیفعضتسملا
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  2019 يف مادعإلا تايلمعو ماكحأ

 44 ةيلودلا وفعلا ةمظنم
 

 

 نوريو ،ءاقشو ملظ نم ةیحالصإلا تاسسؤملا يف صاخشألا هھجاوي ام ةقیقح ىلع نوینیكلا علطي امنیح .5
 يبكترم ةایح حالصإ ةیناكمإلً البقت رثكأ نونوكي ،أطخلا نم نیموصعم ریغ رشب نینوجسملا نم ديدعلا نأ
 .عمتجملا يف نیجتنمً ادارفأ اوحبصي ىتح مئارجلا
 امثیح نجسلاب اھلادبإو ،مادعإلا ةبوقعل ماتلا ءاغلإلاب يضقيً اعيرشت ناملربلا ردصي نأب لماعلا قيرفلا ىصوأو
 ةبوقعلً اليدب طورشم جارفإ الب دبؤملا نجسلا نوكي ثیحب ،مادعإلا ةبوقع ضرف ىلع تابوقعلا نوناق صني ناك
 تالاحلا ردنأ يف الإ مادعإلا ةبوقع ضرف يغبني الف ،مادعإلا ةبوقع ءاغلإ متي مل نإو .مئارجلا رطخأ يف مادعإلا
 ةیلاحلا ةیھیجوتلا ئدابملا نینقت بجيو ؛ةددشم فورظب ةبوحصملا دمعلا لتقلا لامعأ ىلع يوطنت يتلا
 مظنلا ةغایص نعً الضف ،نوناقلا ةوق بستكتو اھبً الومعم ةمظنأ حبصتل ةیئاضقلا ماكحألا رادصإ ةسایس نأشب
 ماظن ءاسرإو ؛اھیف رظنلا ةداعإو ماكحألا رادصإ تاءارجإ هیجوتل ماكحألا يف رظنلا ةداعإب ةقلعتملا دعاوقلاو
 مئارجلل حضاو فيرعت عضو كلذ يف امب ،دبؤملا نجسلاب مھیلع موكحملا ءانجسلا نع طورشملا جارفإلل ديدج
 .طورشملا جارفإلل نیجسلا ةیلھأ ديدحت ضرغل اھتاجردو
 ةسمخ تردص امنیب ،مادعإلاب ماكحأ يأ ذیفنت متي مل هنأب ةیلودلا وفعلا ةمظنم تغلبأ دقف يوالم ةموكح امأ
 لتقلا ةمھتب اھعیمج ،مادعإلاب ماكحأ ةینامث رودصب تدافأ مالعإلا لئاسو نأ ریغ .ماعلا لالخ مادعإلاب ماكحأ
 ةياھن يف غلب مادعإلاب مھیلع موكحملا نیمھتملا ددع نإ ةموكحلا تلاقو .صربلاب نیباصم صاخشأل دمعلا
 .)قیبمزوم نم( يبنجأ نطاوم مھنیب نم ً،امھتم 23 ماعلا

 3 يف مادعإلاب هیلع مكُحو ً،ادمع صربلاب باصم صخش لتقب يلیئاكیم دراليو نيدأ ،راذآ/سرام 19 يفف
 ةمكحملا هیلع تمكحو .2017 يناثلا نوناك/رياني 12 يف قیبمزوم يف هیلع ضبقلا يقلأ دق ناكو .رايأ/ويام
 يفو 133.مھتيامحب ةمكحملا بجاوو ،دالبلا يف صربلاب نیباصملا ىلع تاءادتعالا عویش ىلإ ةریشم مادعإلاب
 مھو ،مادعإلاب مھیلع تمكحو ،صاخشأ ةثالث دالبلا يبرغ يجنیشم ةدلب يف ةمكحم تنادأ ،بآ/سطسغأ
 نوناك/ربمسيد يفو 134.صربلاب باصم صخش لتق ةمھتب ،يریج يفوصو يناسولف ونیتنوفو يلاوم سالغود
 ،يریب دلاریج مھو ،مادعإلاب مھیلع تمكحو صاخشأ ةعبرأ يوغنولیل يف ایلعلا ةمكحملا تنادأ ،لوألا
 نم نيرشعلاو ةيداحلا يف ةأرما لتق ةمھتب ،يبموغنیشت نفیتسو ،اولاب نومسیجو ،اغنیلايزدام نوسدیمو
 2016.135 ماع اود ةدلب يف ،صربلاب ةباصم ،اھرمع

 ةینامث تردص امنیب ،مادعإلاب ماكحأ يأ ذیفنت متي مل هنأب ةیلودلا وفعلا ةمظنم ةیناتيروملا تاطلسلا تغلبأو
 مھنیب نم ،مادعإلاب مھیلعً اموكحمً اصخش 123 ةمث ناك ،ماعلا ةياھن يفو ؛اھدحأ فیفخت متو ،مادعإلاب ماكحأ

 ً.ایبنجأً انطاوم 15
 دیع ةبسانمب ردص يسائر موسرم بجومب ماعلا لالخ تردص مادعإلاب ماكحأ ةینامث فیفخت مت ،رجینلا يفو
 .لوألا نوناك/ربمسيد رھش يف لالقتسالا

 متو .ماعلا لالخ مادعإلابً امكح 54 نع لقي ال ام ردص نكلو ،مادعإلاب مكح يأ ذیفنت لجسي مل ،ايریجین يفو
ً اقفوو ً.امھتم 13 نع لقي ال امع وفع ردصو ،دبؤملا نجسلا ىلإ مادعإلابً امكح 67 نع لقي ال ام فیفخت
 .صخش 2700 نع لقي ال ام ماعلا ةياھن يف مادعإلاب مھیلع موكحملا ددع غلب ،ةیلودلا وفعلا ةمظنم تاريدقتل
 ةبوقع ضرفب يضقي امم ،انیتساك ةيالو يف تابوقعلا نوناق داوم ضعب ىلع ليدعت يرجأ ،رايأ/ويام يفو
 ىرخألا يھ ابارت ةيالو تأدب ،ناريزح/وینوي يفو 136.يشاوملا ةقرسو فاطتخالا مئارج يبكترم ىلع مادعإلا
 كاذنآ ةيالولا مكاح ردصأ ،سوغال ةيالو يفو 137.فاطتخالا ةميرج يبكترم ىلع مادعإلا ةبوقع ضرف يف
 مكاحلا امأ 138؛دبؤملا نجسلا ىلإ مادعإلابً امكح 20 فیفختبً ايذیفنتً ارمأ ناسین/ليربأ يف يدوبمأ يمنونیكأ
 يف دبؤملا نجسلا ىلإ مادعإلاب ماكحأ ةثالث فیفختب يذیفنت رمأ ىلع عقو دقف ولوأ ووناس يدیجاباب يلاحلا
 139.لوألا نوناك/ربمسيد

 ،ماعلا لالخ مادعإلاب مكح يأ ذیفنت متي ملف ،نویلاریس يف نوجسلا ةحلصم اھتمدق يتلا تانایبللً اقفوو
 موكحملا ددع غلبو ؛دمعلا لتقلا ىلع ؤطاوتلاو دمعلا لتقلا مھتب مادعإلابً امكح 21 مكاحملا تردصأ امیف
 ىدحإب نیفلحم ةئیھ تنادأ ،يناثلا نيرشت/ربمفون 14 يفو ً.اصخش 63 ماعلا ةياھن يف مادعإلاب مھیلع
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  2019 يف مادعإلا تايلمعو ماكحأ

 45 ةيلودلا وفعلا ةمظنم
 

 

 نم نيرشعلاو ةیناثلا يف لجر لتق ةميرجب ً،اماع 18 رمعلا نم غلابلا ،اراماك نامثع نواتيرف يف ایلعلا مكاحملا
 140ً.اقنش مادعإلاب ةمكحملا هیلع تمكحو ،ةیلیللا يھالملا دحأ يف راجش ءانثأً ادمع هرمع
 ؛)ةعبرأب 2018 ماع يف اومدعأ مھنأ ملُع نمم رثكأ(ً اصخش 11 نع لقي ال ام مدعُأ ،نادوسلا بونج يفو
 ماع دالبلا لالقتسا ذنم ىضم ماع يأ يف نادوسلا بونج يف لَّجسُي تامادعإلا نم ددع ربكأ اذھ ُّدعُيو

 غلبت ملو ؛ةدحاو ةلئاع دارفأ نم ةثالث مھنیب نم ،طابش/رياربف يف لاجر ةعبس تاطلسلا تمدعأ دقف .2011
 مدعأ امنیب ،يزكرملا ابوج نجس يف ةعبسلا صاخشألا نم ةتس مدعُأو .مھمادعإ لبق مھتلئاع تاطلسلا
 نجس يف امدعأ نالجر مھنیب نم ،صاخشأ ةعبرأ مدعأ ،لوليأ/ربمتبس يفو .يزكرملا واو نجس يف عباسلا

 30 يف يزكرملا واو نجس يف امدعُأ دقف نارخآلا نانثالا امأ ؛لوليأ/ربمتبس 27 يف يزكرملا ابوج
 يناثلا نيرشت/ربمفون 29 يف مادعإلاب جنوت يف ایلعلا ةمكحملا هیلع تمكح دق امھدحأ ناكو ،لوليأ/ربمتبس

 نم ةرشع ةعباسلا وحن يف ناكو ،ةميرجلا باكترا تقوً الفط لازي ال ناكف رخآلا امأ ؛دمعلا لتقلا ةمھتب 2018
  .2015 لوليأ/ربمتبس 10 يف مادعإلاب هیلع تمكحو تاریحبلا ةيالو يف ایلعلا ةمكحملا هتنادأ امدنع رمعلا
 مادعإلاب ةيركسعلا ةمكحملا تمكح ،راذآ/سرام 8 يفف ؛2019 يف لقألا ىلع مادعإلاب ماكحأ ةعبرأ تردصو
 2018.141 ماع امھیلزنم يف نییندملا نم نینثا لتق ةمھتب دونج ةثالث ىلع

 موكحملا نجس يف لازي ال ً،اماع 18 نآلا رمعلا نم غلبي يذلا ،غنوغن بویتام ياغام ناك ،ماعلا ةياھن يفو
 هیلع ردص امدنعً اماع 15 زواجتي هرمع نكي ملو ؛ةظحل يأ يف اھیف مكحلا ذیفنت راظتنا يف ،مادعإلاب مھیلع
 ةميرجلا باكترا تقو لافطألا دادع يف اوناك صاخشأ ىلع مادعإلا ةبوقع ضرف نأ مولعملا نمو .مادعإلا مكح
 نادوسلا بونجل يلاقتنالا روتسدلاو ناسنإلا قوقحل يلودلا نوناقلا نم ٌلكً اقلطمً اميرحت هّمرحي رمأ وھ
 نم ةرشع ةنماثلا نود صخش يأ ىلع مادعإلا ةبوقع عیقوت روتسدلا نم )2(21 ةداملا مِّرحت ذإ ؛2011 ةنسل
 مرحت ،اھیف فارطألا لودلا نم نادوسلا بونج دعت يتلا ،لفطلا قوقح ةیقافتا نم )أ(37 ةداملا نأ امك ؛رمعلا
 ةرشع ينامث نع مھرامعأ لقت صاخشأ اھبكتري مئارج ببسب ةایحلا يدم نجسلا وأ مادعإلا ةبوقع" ضرف

  ."ةنس
 ةداھشب ءالدإلاو ،دمعلا لتقلا مئارج يف مادعإلا ةبوقع ضرف ىلع نادوسلا بونج يف تابوقعلا نوناق صنيو
 اھنأ معزب ةلطاب ةلدأب ءالدإلا وأ ،لیبقلا اذھ نم ةلدأ قیفلت وأ ،ءيرب صخش مادعإ ىلإ يضفي وحن ىلع روزلا

 تاردخملاب راجتالاو ،ام صخش توم ىلإ يضفي امب ،باھرإلا وأ ،بيرختلا وأ ،قرطلا عطق وأ ،درمتلاو ،ةحیحص
 ذیفنت لبقو ً؛اقنش مادعإلا ةبوقع ذیفنت ىلع ةیئانجلا تاءارجإلا نوناق صنيو .ةنایخلاو ،ةددشم فورظ يف
 .مكحلا ىلع ةيروھمجلا سیئرو ایلعلا ةمكحملا قيدصت نم دب ال ،صخشلا يف مادعإلا مكح
 ةرداصلا مادعإلا ماكحأ يف ظوحلم عافترا وھو ،مادعإلابً امكح 31 نع لقي ال ام لِّجُس دقف ،نادوسلا يف امأ
 يف وفعلابً ارارق 25 يلاقتنالا يركسعلا سلجملا ردصأو .2018 ماع يف تلجس مادعإلاب ماكحأ ةینامثب ًةنراقم
 صنت ام وحن ىلع نادوسلا يف مالسلا قیقحتل ةیمارلا ةقثلا ءانب ریبادت ءاسرإل ةیمارلا تاءارجإلا ذیفنت راطإ

  142.ةيرحلا ىوقو يلاقتنالا يركسعلا سلجملا نیب ةمربملا تاقافتالا هیلع
 .لقألا ىلع مادعإلاب ةديدج ماكحأ ةعبرأ مكاحملا تردصأ نكلو ،مادعإلاب ماكحأ يأ ذیفنت متي مل ،اینازنت يفو
 مھتنادإ دعب نیملسم لاجر ةثالث ىلع مادعإلاب ابوكوب يف ایلعلا مكاحملا ىدحإ تمكح ،ناريزح/وینوي يفف
  143.فنعلا لامعأ نم ةجوم ءانثأ 2015 يناثلا نيرشت/ربمفون يف نییحیسم ةعبرأ سوؤر عطقب

 عم ىشامتي اینازنت يف ةیمازلإلا مادعإلا ةبوقع قیبطت نأ مالسلا راد يف ایلع ةمكحم تنلعأ ،زومت/ویلوي يفو
  .مادعإلا ةبوقع ةيروتسدب يضقي فانئتسالا ةمكحم نع رداص رارق نع لودعلا اھنكمي الو ،روتسدلا ماكحأ
 نيرشت/ربمفون 28 يف  144بوعشلاو ناسنإلا قوقحل ةیقيرفإلا ةمكحملا تردصأ ،كلذ نم ضیقنلا ىلعو
 .ةدحتملا اینازنت ةيروھمج دض نيرخآو وبجر يلع ةیضق يفً ارارق يناثلا
 كھتنتً ابوجو مادعإلا ةبوقع ضرف ىلع صنت يتلا ينازنتلا تابوقعلا نوناق نم 197 ةداملا نأ ةمكحملا تأرف
 يقيرفإلا قاثیملا نم 4و )1(7 ناتداملا امھلفكت ناقح امھو ،ةایحلا يف قحلاو ةلداعلا ةمكاحملا يف قحلا
 بجومب دمعلا لتقلا ةميرج يفً ابوجو مادعإلا ةبوقع ضرف نأ ةمكحملا تدكأو  145.بوعشلاو ناسنإلا قوقحل

 

  ،2019 يناثلا نيرشت/ربمفون 19 ،وكووأ ،"هرمع نم ةرشع ةنماثلا يف باشلً اقنش مادعإلا" 140

hanging/-by-death-to-sentenced-old-year-https://awokonewspaper.com/18 

 ،2019 راذآ/سرام 8 ،ناكيرفأ تسيإ يذ ،"نييندم لتق ةمهتب مادعإلاب دونج ىلع مكحت نادوسلا بونج يف ةيركسعلا ةمكحملا 141

q2jhy7/index.html-5016018-civilians/4552908-killing-for-soldiers-Sudan-South-for-sentences-www.theeastafrican.co.ke/news/ea/Death 

 ،2019 بآ/سطسغأ 9 ،"نادوسلا يف نيدرمتملا دض ةرداصلا مادعإلا ماكحأ يغلي يلاقتنالا يركسعلا سلجملا" 142

https://www.sudantribune.com/spip.php?article67910 "2019 لوليأ/ربمتبس 19 ،24 سنارف ،""ةقثلا ءانب" فدهب روفراد نم نيدرمتم دض مادعإلاب ماكحأ ةينامث يغلي نادوسلا، 

confidence-build-to-sentences-death-rebel-darfur-8-drops-sudan-www.france24.com/en/20190919 

  ،2019 ناريزح/وينوي 20 ،فيال ناتيوس ،"دمعلا لتقلا ةمهتب نيملسم ةثالث ىلع مادعإلابً اماكحأ ردصت ةينازنت ةمكحم" 143

murder/-for-death-to-muslims-3-sentences-court-tanzanian-20-06-www.sowetanlive.co.za/news/africa/2019 

 اياضقلا عيمج لمشت ةيئاضق ةيالوب ةمكحملا عتمتتو ؛ةيقيرفإلا ةراقلا يف بوعشلاو ناسنإلا قوقح ةيامح نامضل ةيقيرفإلا لودلا اهتأشنأ ةمكحم يه بوعشلاو ناسنإلا قوقحل ةيقيرفإلا ةمكحملا 144

 .ةينعملا لودلا اهيلع تقدص ناسنإلا قوقحب ةلص تاذ ةقيثو يأو ،بوعشلاو ناسنإلا قوقحل يقيرفإلا قاثيملا قيبطتو ريسفتب قلعتي اميف اهيلإ ةمدقملا تاعازنلاو

 .007/2015 مقر بلطلا ،ةدحتملا اينازنت ةيروهمج دض نيرخآو وبجرّ يلع ةيضق 145
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 دق اینازنت نأو ،ةایحلا يف قحلا نم يفسعت نامرح ةباثمب ُّدعُي ينازنتلا تابوقعلا نوناق نم 197 ةداملا
 146.يقيرفإلا قاثیملا نم 4 ةداملا تكھتنا
 ينوناقلا حیقنتلا نوناق عورشم ىلع ينیفیسوم يريوي يدنغویلا سیئرلا عقو ،يناثلا نيرشت/ربمفون 4 يفو
 ليدعتب نوناقلا يضقيو ً.ايراسً انوناق حبصیل ،2019 ةنسل )ةعونتم تاليدعت( )ةیئانجلا لئاسملا يف تابوقعلا(
 اذھ اھیلع صني يتلا ةیمازلإلا مادعإلا ةبوقع ءاغلإ فدھب ،2002 ةنسل باھرإلا ةحفاكم نوناقو تابوقعلا نوناق
 دویقلا فذحو ؛نینوناقلا نيذھ يف اھیلع صوصنملا مئارجلا رطخأ ىلع مادعإلا ةبوقع رصقو ،147نانوناقلا
 ،مادعإلا ةبوقع ضرفب ةنورقم ةنادإلا تارارق اھیف نوكت يتلا تالاحلا يف ةبوقعلا فیفخت ىلع ةضورفملا
 تالاحلا يف الإ مادعإلا ةبوقع ضرف ةمكحملل زوجي ال" هنأ ىلع نوناقلا صنيو .دبؤملا نجسلا ةبوقع فيرعتو
 ةبلاس ىرخأ ةبوقع يأ وأ دبؤملا نجسلا ةبوقع نأ اھیف هتابثإ نكمملاو يلجلا نم نوكي يتلا ةیئانثتسالا
 نوضغ يف مادعإلا ةبوقع ذیفنت مدع نأ ىلع نوناقلا صني امك 148."مادعإلا ةبوقعلً ایفاكً اليدب تسیل ةيرحلل
 149.دبؤملا نجسلا ةبوقع ىلإ اھفیفخت مت يتلا ةبوقعلا مكح يف اھلعجي فوس اھرودص نم تاونس ثالث
 150."ةنس 50 ةدمل نجسلا" اھنأب دبؤملا نجسلا ةبوقع فرعي نوناقلا نإف ،اذھ نعً الضفو
 ماكحأ تردص امنیب ؛ماعلا لالخ مادعإلاب مكح يأ ذیفنت متي مل هنأب ةیلودلا وفعلا ةمظنم ایبماز ةموكح تغلبأو
 ةياھن يف مادعإلاب مھیلع موكحملا ددع غلبو 151؛ةأرما 13وً الجر 88 مھنیب نم ،صخش 101 ىلع مادعإلا
 ،ناینیص( بناجأ نینطاوملا نم ءالؤھ نم ةسمخ ناكو .ةأرما 23وً الجر 370 مھنیب نم ً،اصخش 393 ماعلا
 .صاخشأ ةینامث ةحاس ءاضقلا أربأ امنیب ،مادعإلا ماكحأ نم 21 فیفخت متو ؛)ينازنتو ،يبیمانو ،يوالمو
 نیح يف ،ماعلا لالخ مادعإلاب ماكحأ يأ ذیفنت متي مل هنأب ةیلودلا وفعلا ةمظنم يوبابميز ةموكح تغلبأو

 ؛دمعلا لتقلا يف عورش عم دمع لتقو ،بلس عم دمع لتقو ،دمع لتق مئارج يف مادعإلاب ماكحأ ةتس تردص
 نأ مالعإلا لئاسو تدافأ ،طابش/رياربف يفو .ماعلا ةياھن يف مادعإلاب مھیلعً اموكحمً انیجس 89 كانھ ناكو
 دق ةیناملربلاو ةینوناقلا نوؤشلاو لدعلا ةرازو تناكو ؛دبؤملا نجسلا ىلإ مادعإلابً امكح 34 تففخ ةموكحلا
 ءاغلإ ىلإ فدھت تاسایسو تایجیتارتسا ذیفنت ددصب ةموكحلا تناكو ؛مادعإلا ةبوقع ءاغلإب ةموكحلا تصوأ

  152.مادعإلا ةبوقع

 

 ةيجراخلا ريزو عقوو .اشورأ يف بوعشلاو ناسنإلا قوقحل ةيقيرفإلا ةمكحملا مامأ اهيلع ةرشابم ىواعدلا عفر يف ةيموكحلا ريغ تامظنملاو دارفألا قح اينازنت تبحس ،مكحلا اذه رودص ليبق 146

 .2019 يناثلا نيرشت/ربمفون 14 يف ةيقيرفإلا ةمكحملا لوكوتورب نم )1(34 ةداملا بجومب مدقملا نالعإلا نم باحسنالاب راطخإلا ىلع يدوباك ابماغامالاب روسيفوربلا ينازنتلا ايقيرفإ قرش يف نواعتلاو

 .يناثلا نيرشت/ربمفون 21 يف يقيرفإلا داحتالا ىلإ راطخإلا اذه لسرأو

 .ماعلا بئانلا دض نيرخآ 416و الوغيك نازوس ةيضق يف ،2005 ماع ةيمازلإلا مادعإلا ةبوقع تغلأ دق ةيروتسدلا ةمكحملا تناك 147
 .5 ةداملا ،2019 ةنسل )ةعونتم تاليدعت( )ةيئانجلا لئاسملا يف تابوقعلا( ينوناقلا حيقنتلا نوناق 148

 .)2(7 ةداملا ،2019 ةنسل )ةعونتم تاليدعت( )ةيئانجلا لئاسملا يف تابوقعلا( ينوناقلا حيقنتلا نوناق 149

 .)3(7 ةداملا ،2019 ةنسل )ةعونتم تاليدعت( )ةيئانجلا لئاسملا يف تابوقعلا( ينوناقلا حيقنتلا نوناق 150

 .مادعإلابً امكح 21 رودص ةيلودلا وفعلا ةمظنم هيف تلجس يذلا 2018 ماع يف هريظن ريثكب ددعلا اذه قوفي 151

net/2019/02/01/govtwww.zimeye.- ،2019 طابش/رياربف 1 ،يآ ميز ،ً"ايجيردت مادعإلا ةبوقع ءاغلإ متي امنيب دبؤملا نجسلا ىلإً امهتم 34 ىلع ةضورفملا مادعإلا ةبوقع ففخت ةموكحلا" 152

out/-phases-sentence-death-as-imprisonment-life-to-row-death-from-34-removes 
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 مادعإلا تايلمعو ماكحأ :1 قحلم
 2019 ماع يف ةلجسملا

 جراخ مادعإلا تالاح نعً اماقرأ نمضتي الو ،مادعإلا ةبوقعل يئاضقلا مادختسالا ةیطغت ىلع ريرقتلا اذھ رصتقي
 وحن ىلع اھنم دكأتلا نم نكمتت يتلا ماقرألا ءاطعإ ىلع ةیلودلا وفعلا ةمظنم رصتقت ثیح .ءاضقلا قاطن
 ضعب دمعتت ثیح ً.اریثك اھنم ىلعأ نوكت لودلا ضعبل ةبسنلاب ةیقیقحلا ماقرألا نأ نم مغرلا ىلع ،لوقعم
 ماكحأ دادعأ نع تانایب ىرخأ لود لجست ال امنیب ،مادعإلا ةبوقعب ةقلعتملا تاءارجإلا ىلع ةیطغتلا لودلا
 .اھیلع عالطالا حیتت ال وأ ،مادعإلا تایلمعو

 - )16+( دنليات ،لاثملا لیبس ىلع - ام دلب مسا يلي مقر بناج ىلإ "+" ةمالع رھظت امثیحو
 ددعلا اذھ رودص نم وأ مادعإ ةیلمع 16 عوقو نم دكأتلا نم تنكمت دق ةیلودلا وفعلا ةمظنم نأ ينعي كلذ نإف
 دعب "+" ةمالع رھظت امثیحو .16 ىلع ديزي يقیقحلا ددعلا نأ دقتعت اھنكلو ،دنليات يف مادعإلا ماكحأ نم
 نم تققحت دق ةیلودلا وفعلا ةمظنم نأ ينعي كلذ نإف - )+( ايروس ،لاثملا لیبس ىلع - مقر نود دلب مسا
 لوصحلا نم نكمتت مل اھنكلو ،دالبلا يف )ةدحاو ةلاح نم رثكأ( مادعإلاب ماكحأ رودص وأ مادعإ تالاح عوقو
 وأ يملاعلا يلامجإلا ددعلا باسح دنعو .اھنم ىندألا دحلل ةیقادصم يذ مقر ميدقتل ةیفاك تامولعم ىلع
 .نیصلل كلذ يف امب ،2 تنع دق )+( ةمالع نإف ،يمیلقإلا

 2019 ماع يف ةلجسملا مادعإلا تايلمع
  تالاحلا فالآ نیصلا
 251+ ناريإ

  184 ةيدوعسلا

  100+ قارعلا

  32+ رصم

  22 ةیكيرمألا ةدحتملا تايالولا
 14+ ناتسكاب

 12+ لاموصلا

  11+ نادوسلا بونج

 7 نمیلا
 

 
  4 ةروفاغنس

 3 نيرحبلا

  3 نابایلا

 2+ سورالیب

 2 شيدالغنب
  1 اناوستوب

  1 نادوسلا

  + ةیلامشلا ايروك

 + ايروس
 + مانتیف
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 2019 ماع يف ةلجسملا مادعإلا ماكحأ
 تالاحلا فالآ نیصلا

 632+ ناتسكاب

 435+ رصم
 220+ شيدالغنب

 102 دنھلا

 101 ایبماز

 87+ قارعلا

 80+ ایسینودنإ
 76+ مانتیف

 55 نمیلا

 54+ ايریجین

 39+ سنوت
 35 ةیكيرمألا ةدحتملا تايالولا

 34+ اكنل يرس

 31+ نادوسلا

 29+ اینیك

 26+ ايزیلام
 24+ لاموصلا

 23 نانبل

 21 نویلاریس

 18+ ةدحتملا ةیبرعلا تارامإلا
 16+ دنليات

 14 ناتسناغفأ

 12 ةروفاغنس

 8+ ندرألا

 8 ةیطارقميدلا وغنوكلا ةيروھمج
 8 اناغ

 8 يوالم

 8 ایناتيروم

 

 8 رجینلا

 8 وغابوتو دادینيرت

 7+ ةیبرغلا ءارحصلا/برغملا
 7+ نامع

 6 يوبابميز

 5+ تيوكلا

 5+ ةيدوعسلا

 4+ رئازجلا
 4+ نيرحبلا

 4+ يلام

 4+ اینازنت

 4+ نادوسلا بونج
 4 اناوستوب

 4 رامنایم

 4 نیطسلف ةلود

 3+ سورالیب

  2+ رطق
 2 انایغ

 2 نابایلا

  2 فيدلملا رزج

 2 ناويات
 2 ادنغوأ

 1 ایبماغ

 1 ةیبونجلا ايروك

 + ناريإ

 + ةیلامشلا ايروك
 + ايروس
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 ةبوقع تغلأ يتلا لودلا :2 قحلملا
 ىتح اهقيبطت تلصاو يتلاو مادعإلا

 2019 لوألا نوناك/ربمسيد 31

 
 

 

 

 
 

 

 عیمجل ةبسنلاب ةبوقعلا تغلأ يتلا لودلا :عبرألا تائفلا هذھ نم لك اھلمشت يتلا لودلاب مئاوق يلي امیفو
 عقاولا يف ةبوقعلا قبطت ال يتلا لودلاو ،طقف ةيداعلا مئارجلل ةبسنلاب ةبوقعلا تغلأ يتلا لودلاو ،مئارجلا
 .ةبوقعلا قیبطت تلصاو يتلا لودلاو ،يلعفلا

   مئارجلا عيمجل ةبسنلاب ةبوقعلا تغلأ يتلا لودلا .1
 :مئارجلا نم ةميرج ةيأل ةبسنلاب مادعإلا ةبوقع ىلع اھنیناوق صنت ال يتلا لودلا
 ةنسوبلا ،ایفیلوب ،ناتوب ،نینب ،اكیجلب ،ناجیبرذأ ،اسمنلا ،ایلارتسأ ،اینیمرأ ،نیتنجرألا ،الوغنأ ،ارودنأ ،اینابلأ
 ،اكيراتسوك ،كوك رزج ، وغنوكلا )ةيروھمج( ،ایبمولوك ،ادنك ،ايدوبمك ،يدریف وباك ،يدنوروب ،ايراغلب ،كسرھلاو

 ،روداوكإلا ،ةیكینیمودلا ةيروھمجلا ،يتوبیج ،كرمنادلا ،كیشتلا ةيروھمج ،صربق ،ایتاورك ،جاعلا لحاس
 ،ناكیتافلا ،يتياھ ،واسیب اینیغ ،اینیغ ،نانویلا ،ایناملأ ،ایجروج ،نوباغلا ،اسنرف ،ادنلنف ،يجیف ،اینوتسا

 ،غروبمسكول ،ایناوتیل ،نياتشنتخیل ،ایفتال ،ناتسزیغریق ،يتابيریك ،ایلاطيإ ،ادنلريأ ،ادنلسيأ ،رجملا ،سارودنھ
 ،ایلوغنم ،وكانوم ،افودلوم ،ايزینوركیم ،كیسكملا ،سویشيروم ،لاشرام رزج ،اطلام ،رقشغدم ،اینودقم لامش

 ،ياوغاراب ،امنب ،والاب ،جيورنلا ،يوین ،اوغاراكین ،ادنليزوین ،ادنلوھ ،لابین ،وروان ،ایبیمان ،قیبمزوم ،دوسألا لبجلا
 امب( ایبرص ،لاغنسلا ،يبیسنيربو يموت واس ،ونيرام ناس ،اوماس ،ادناور ،اینامور ،لاغتربلا ،ادنلوب ،نیبلفلا
 ،ديوسلا ،مانيروس ،اینابسأ ،ایقيرفأ بونج ،نامیلس رزج ،اینیفولس ،ایكافولس ،لیشیس ،)وفوسوك كلذ يف

 ،ةدحتملا ةكلمملا ،ایناركوأ ،ةدحتملا ةكلمملا ،ولافوت ،ناتسنامكرت ،ایكرت ،وغوت ،ةیقرشلا رومیت ،ارسيوس
 .اليوزنف ،وتاوناف ،ناتسكبزوأ ،ياوغوروأ

 تناكو .نآلا ىتح يلعفلا عقاولا وأ نوناقلا يف مادعإلا ةبوقع ملاعلا لود يثلث نع ديزي ام ىغلأ
  :يلاتلا وحنلا ىلع ،2019 لوألا نوناك/ربمسيد 31 ىتح ،ماقرألا

 106 :مئارجلا عیمجل ةبسنلاب ةبوقعلا تغلأ لود

 8 :طقف ةيداعلا مئارجلل ةبسنلاب ةبوقعلا تغلأ لود
 28 :يلعفلا عقاولا يف ةبوقعلا قبطت ال لود

 :يلعفلا عقاولا اھقبطت ال وأ نوناقلا يف ةبوقعلا تغلأ يتلا لودلل يلامجإلا ددعلا
142 

 56 :ةبوقعلا قیبطت تلصاو لود
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 طقف ةيداعلا مئارجلل ةبسنلاب ةبوقعلا تغلأ يتلا لودلا .2
 ةعضاخلا مئارجلا لیبق نم طقف ةیئانثتسا مئارجل ةبسنلاب مادعإلا ةبوقع ىلع اھنیناوق صنت يتلا لودلا
  153 :ةیئانثتسا فورظ يف ةبكترملا وأ يركسعلا نوناقلل

 .وریب ،ناتسخازاك ،لیئارسإ ،الامیتاوغ ،رودافلسلا ،يلیش ،وساف انیكروب ،ليزاربلا

   يلعفلا عقاولا يف ةبوقعلا قبطت ال يتلا لودلا .3
 يف اھرابتعا نكمي نكلو ،لتقلا لثم ةيداعلا مئارجلل ةبسنلاب مادعإلا ةبوقع قیبطت لصاوت يتلا لودلا يھ
 ،تاونس 10 رخآ يف دحأ مادعإ ىلع اھمادقإ مدعل ارظن يلعفلا عقاولا يف ةبوقعلا قبطت ال يتلا لودلا فاصم
 :مادعإلا تایلمع ذیفنت مدع اھماوق ةخسار ةسرامم وأ ةسایس اھيدل هنأ دقتعُيو

 ،ايریبیل ،سوال ،اینیك ،ادانيرغ ،اناغ ،ايرتيرإ ،ىطسولا ایقيرفأ ةيروھمج ،نوریماك ،مالسلا راد يانورب ،رئازجلا
 ایسور ،ةديدجلا اینیغ اوباب ،رجینلا ،رامنایم ،ةیبرغلا ءارحصلا/برغملا ،ایناتيروم ،يلام ،فيدلملا رزج ،يوالم
 ،ً)اقباس دنليزاوس( ينیتاوسإ ،اكنل يرس ،)ايروك ةيروھمج( ةیبونجلا ايروك ،نویلاریس ،154ةيداحتالا

 .ایبماز ،سنوت ،اغنوت ،اینازنت ،ناتسكیجاط

   ةبوقعلا قبطت تلاز ام يتلا لودلا .4
 :ةيداعلا مئارجلل ةبسنلاب مادعإلا ةبوقع قبطت تلاز ام يتلا لودلا

 ،داشت ،اناوستوب ،زیلب ،سورالیب ،سودابراب ،شيدالغنب ،نيرحبلا ،اماھبلا رزج ،ادوبرابو اوغیتنأ ،ناتسناغفأ
 ،ةیئاوتسالا اینیغ ،رصم ،ةیكینمودلا ةيروھمجلا ،ةیطارقميدلا وغنوكلا ةيروھمج ، ابوك  ،رمقلا رزج ،نیصلا

 ،ايزیلام ،ایبیل ،وتوسیل ،نانبل ،تيوكلا ،ندرألا ،نابایلا ،اكياماج ،قارعلا ،ناريإ ،ایسینودنإ ،دنھلا ،انایغ ،ایبماغ
 ،رطق ،نیطسلف )ةلود( ،ناتسكاب ،نامُع ،)ةیبعشلا ةیطارقوميدلا ايروك ةيروھمج( ةیلامشلا ايروك ،ايریجین

 ،ةروفاغنس ،ةيدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا ،نيدانيرغلاو تنسنف تناس ،ایسول تناس ،سیفینو ستیك تناس
 ،ةدحتملا ةیبرعلا تارامإلا ،ادنغوأ ،وغابوتو دادینرت ،دنليات ،ناويات ،ايروس ،نادوسلا ،نادوسلا بونج ،لاموصلا
 .يوبابميز ،نمیلا ،مانتیف ،ةیكيرمألا ةدحتملا تايالولا

  

 

 تاونس 10 نم رثكأ ذنم نادلبلا هذه يف مادعإلاب ماكحأ يأ ذيفنت لجسي مل 153

 .ناشيشلا ةيروهمج يف 1999و 1996 يماع نيب ةرتفلا يف مادعإ تايلمع ذيفنت مت ،كلذ عمو .1996 ماع سطسغأ يف مادعإلا ماكحأ ذيفنت ىلعً افقو يسورلا داحتالا ضرف 154
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 تادهاعملا ىلع قيدصتلا :3 قحلملا
 نوناك/ربمسيد 31 ىتح ةيلودلا
 2019 لوألا

 ؛هرسأب ملاعلا لمشت هذھ ىدحإو .مادعإلا ةبوقع ءاغلإ ىلع صنت ةیلود تادھاعم عبرأ يلودلا عمتجملا دمتعا
  .اھنیعب میلاقأب ىرخألا ثالثلا صتخت امنیب

 تعقو يتلا لودلاب مئاوقو ،تادھاعملا يف فارطألا لودلاب ةمئاقو ،عبرألا تادھاعملل زجوم فیصوت يلي امیفو
ً افارطأ حبصت نأ لودلل نكمي .2019 لوألا نوناك/ربمسيد 31 ىتح ،اھیلع قدصت نأ نود تادھاعملا هذھ ىلع
 يفً افرط حبصت نأ يف ةلودلا دصاقم ىلإ عیقوتلا ریشيو .اھیلع قيدصتلاب وأ اھیلإ مامضنالاب امإ تادھاعملا يف
ً افرط حبصت يتلا تادھاعملا ماكحأ مارتحاب يلودلا نوناقلا ىضتقمب ةمزلم لودلاو .قيدصتلا ربع قحال تقو
 .اھیلع تعقو يتلا ةدھاعملا ضرغو فدھ طبحي نأ نكمي ام لعفت ال نأبو ،اھیف
 

 ةيندملا قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلاب قحلملا يناثلا يرايتخالا لوكوتوربلا
 مادعإلا ةبوقع ءاغلإ ىلإ فداهلاو ةيسايسلاو
 ءاغلإ ىلإ فداھلا ،ةیسایسلاو ةیندملا قوقحلاب صاخلا يلودلا دھعلاب قحلملا يناثلا يرایتخالا لوكوتوربلا"
 ماتلا ءاغلإلا ىلع صنيو .قاطنلا يملاع ،1989 يف ةدحتملا ممألل ةماعلا ةیعمجلا هتنبت يذلا ،"مادعإلا ةبوقع
 تنلعأ ام اذإ ،برحلا تقو يف مادعإلا ةبوقع قیبطت ةلصاومب فارطألا لودلل حمسي هنكلو ،مادعإلا ةبوقعل
 دھعلا" يف فرط ةلود ةيأل نكميو .هیلإ اھمامضنا وأ لوكوتوربلا ىلع اھتقداصم تقو يف رثألا اذھبً اظفحت
 .لوكوتوربلا يفً افرط حبصت نأ "ةیسایسلاو ةیندملا قوقحلاب صاخلا يلودلا

 ةنسوبلا ،ایفیلوب ،نینب ،اكیجلب ،ناجیبرذأ ،اسمنلا ،ایلارتسأ ،نیتنجرألا ،الوغنأ ،ارودنأ ،اینابلأ :فارطألا لودلا
 ةيروھمج ،صربق ،ایتاورك ،اكير اتسوك ،ایبمولوك ،يلیش ،ادنك ،يدریف وباك ،ايراغلب ،ليزاربلا ،كسرھلاو
 ،نوباغ ،اسنرف ،ادنلنف ،اینوتسإ ،رودافلسلا ،روداوكإ ،ةیكینمودلا ةيروھمجلا ،يتوبیج ،كرمنادلا ،كیشتلا

 ،ایفتال ،ناتسزیغرق ،ایلاطيإ ،ادنلريإ ،ادنلسيآ ،رجملا ،سارودنھ ،واسیب-اینیغ ،نانویلا ،ایناملأ ،ایجروج ،ایبماغ
 ،وكانوم ،افودلوم ،كیسكملا ،اطلام ، رقشغدم  ،اینودقم لامش ،غروبمسكول ،ایناوتیل ،نياتشنتخیل ،ايریبیل
 ،امنب ،نیطسلف ةلود ،جيورنلا ،اوغاراكین ،ادنليزوین ،ادنلوھ ،لابین ،ایبیمان ،قیبمزوم ،دوسألا لبجلا ،ایلوغنم
 كلذ يف امب( ایبرص ،يبیسنيربو يموتواس  ،ونيرام ناس ،ادناور ،اینامور ،لاغتربلا ،ادنلوب ،نیبلفلا ،ياوغاراب
 ،وغوت ،ةیقرشلا رومیت ،ارسيوس ،ديوسلا ،اینابسأ ،ایقيرفأ بونج ،اینیفولس ،ایكافولس ،لشیس ،)وفوسوك
 )88:عومجملا( اليوزنف ،ناتسكبزوأ ،ياوغوروأ ،ةدحتملا ةكلمملا ،ایناركوأ ،ناتسنامكرت ،ایكرت

 .)1 :عومجملا( اینیمرأ :قّدصت ملو تعقو لود
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 ةبوقع ءاغلإ ىلإ يمارلا ناسنإلا قوقحل ةيكيرمألا ةيقافتالاب قحلملا لوكوتوربلا
 مادعإلا
 هتدمتعا يذلا ،"مادعإلا ةبوقع ءاغلإ ىلإ يمارلا ناسنإلا قوقحل ةیكيرمألا ةیقافتالاب قحلملا لوكوتوربلا"
 حمسي هنكلو ،مادعإلا ةبوقعل ماتلا ءاغلإلا ىلع صني ،1990 يف ةیكيرمألا لودلا ةمظنمل ةماعلا ةیعمجلا
 ىلع قيدصتلا تقو يف رثألا اذھبً اظفحت تنلعأ ام اذإ برحلا تقو يف مادعإلا ةبوقع قیبطت ةلصاومب لودلل
 يفً افرط حبصت نأ "ناسنإلا قوقحل ةیكيرمألا ةیقافتالا" يف فرط لود ةيأل نكميو .هیلإ مامضنالا وأ لوكوتوربلا
  .لوكوتوربلا

 ،سارودنھ ،روداوكإ ،ةیكینمودلا ةيروھمجلا ،اكير اتسوك ،يلیش ،ليزاربلا ،نیتنجرألا :فارطألا لودلا
 .)13 :عومجملا( اليوزنف ،ياوغوروأ ،ياوغاراب ،امنب ،اوغاراكین ،كیسكملا

 تايرحلاو ناسنإلا قوقح ةيامحل ةيبوروألا ةيقافتالل )6( مقر لوكوتوربلا
 مادعإلا ةبوقع ءاغلإ نأشب ةيساسألا
 ةبوقع ءاغلإ نأشب ةیساسألا تايرحلاو ناسنإلا قوقح ةيامحل ةیبوروألا ةیقافتالل )6( مقر لوكوتوربلا"
 لودلل زیجيو ؛ملسلا تقو يف مادعإلا ةبوقع ءاغلإ ىلع صني ،1983 يف ابوروأ سلجم هدمتعا يذلا ،"مادعإلا
 ةلود ةيأل نكميو ."برحلاب كیشولا ديدھتلا وأ برحلا تقو يف" مئارجلا ىلع مادعإلا ةبوقع قیبطت فارطألا

 .لوكوتوربلا يفً افرط حبصت نأ ناسنإلا قوقحل ةیبوروألا ةیقافتالا يف فرط
 ،صربق ،ایتاورك ،ايراغلب ،كسرھلاو ةنسوبلا ،اكیجلب ،ناجیبرذأ ،اسمنلا ،اینیمرأ ،ارودنأ ،اینابلأ :فارطألا لودلا

 ،ایلاطيإ ،ادنلريأ ،ادنلسيآ ،رجملا ،نانویلا ،ایناملأ ،ایجروج ،اسنرف ،ادنلنف ،اینوتسإ ،كرمنادلا ،كیشتلا ةيروھمج
 ،ادنلوھ ،دوسألا لبجلا ،وكانوم ،افودلوم ،اطلام ،اینودقم لامش ،غروبمسكول ،ایناوتیل ،نياتشنتخیل ،ایفتال
 ،اینابسأ ،اینیفولس ،ایكافولس ،)وفوسوك كلذ يف امب( ایبرص ،ونيرام ناس ،اینامور ،لاغتربلا ،ادنلوب ،جيورنلا
 .)46 :عومجملا( ایناركوأ ،ةدحتملا ةكلمملا ،ایكرت ،ارسيوس ،ديوسلا
 .)1 :عومجملا( ةيداحتالا ایسور :قّدصت ملو تّعقو لود

 ةيساسألا تايرحلاو ناسنإلا قوقح ةيامح ةيقافتال )13( مقر لوكوتوربلا
 فورظلا عيمج يف مادعإلا ةبوقع ءاغلإ نأشب
 مادعإلا ةبوقع ءاغلإ نأشب ةیساسألا تايرحلاو ناسنإلا قوقح ةيامحل ةیبوروألا ةیقافتالل )13( مقر لوكوتوربلا"
 ،فورظلا عیمج يف مادعإلا ةبوقع ءاغلإ ىلع صني ،2002 يف ابوروأ سلجم هدمتعا يذلا ،"فورظلا عیمج يف
 قوقحل ةیبوروألا ةیقافتالا يف فرط ةلود ةيأل نكميو .برحلاب كیشولا ديدھتلا وأ برحلا نمز يف كلذ يف امب
  .لوكوتوربلا يفً افرط حبصت نأ ناسنإلا

 ،كیشتلا ةيروھمج ،صربق ،ایتاورك ،ايراغلب ،كسرھلاو ةنسوبلا ،اكیجلب ،اسمنلا ،ارودنأ ،اینابلأ :فارطألا لودلا
 ،ایفتال ،ایلاطيإ ،ادنلريأ ،ادنلسيآ ،رجملا ،نانویلا ،ایناملأ ،ایجروج ،اسنرف ،ادنلنف ،اینوتسإ ،كرمنادلا
 ،جيورنلا ،ادنلوھ ،دوسألا لبجلا ،وكانوم ،افودلوم ،اطلام ،اینودقم لامش ،غروبمسكول ،ایناوتیل ،نياتشنتخیل
 ،ديوسلا ،اینابسأ ،اینیفولس ،ایكافولس ،)وفوسوك كلذ يف امب( ایبرص ،ونيرام ناس ،اینامور ،لاغتربلا ،ادنلوب

 .)44 :عومجملا( ایناركوأ ،ةدحتملا ةكلمملا ،ایكرت ،ارسيوس

 .)1 :عومجملا( اینیمرأ :قِّدصت ملو تعقو لود
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أظهر رصد منظمة العفو الدولية لالستخدام العالمي لعقوبة اإلعدام في عام 2019 أن 
عدد عمليات اإلعدام المعروفة قد انخفض بشكل طفيف عن إجمالي العدد في 2018، 
واستمر في االنخفاض المسّجل على أساس سنوي منذ 2015، ووصل إلى أدنى رقم 
في أكثر من 10 سنوات. ومن الجدير بالذكر أنه تّم تسجيل هذا االنخفاض على الرغم من 

تضاعف عدد حاالت العراق تقريبًا، وعلى الرغم من تسجيل المملكة العربية السعودية 
أعلى معدالت إعدام لها في أي سنة من السنوات. 

وظل عدد الدول التي تنفذ عقوبة اإلعدام )20( كما هو في 2018، وتأكد أن اللجوء إلى 
عمليات اإلعدام ما زال محصورًا في قلة من الدول. وواصلت الدول الرئيسة التي تنفذ 

عقوبة اإلعدام – بما في ذلك الصين وإيران وكوريا الشمالية وفيتنام – إخفاء المدى 
الكامل الستخدامها لعقوبة اإلعدام من خالل تقييد الوصول إلى المعلومات الخاصة 

بعقوبة اإلعدام. 

كما ُسجلت تطورات إيجابية نحو إلغاء عقوبة اإلعدام في بربادوس، وجمهورية أفريقيا 
الوسطى، وغينيا االستوائية، وغامبيا، وكازاخستان، وكينيا، وماليزيا، واالتحاد الروسي، 

وطاجيكستان، وواليتي كاليفورنيا ونيوهامبشاير في الواليات المتحدة، وزمبابوي، خالل 
عام 2019؛ في حين أن التهديدات بالعودة إلى عقوبة اإلعدام في الفلبين، وسري لنكا، 

ومن جانب السلطات االتحادية في الواليات المتحدة، لم تتحقق بحلول نهاية العام. 

وُتعارض منظمة العفو الدولية عقوبة اإلعدام في جميع الحاالت بال استثناء، وبغض 
النظر عن طبيعة الجريمة أو مالبسات ارتكابها؛ أو كون الفرد مذنًبا أو بريًئا، أو غير ذلك من 

سمات الفرد؛ أو الطريقة التي تستخدمها الدولة في تنفيذ عملية اإلعدام. 
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