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زالت  ماالبلدان التي ألغت عقوبة اإلعدام، والبلدان التي 
 2018 يوليو/تموزمن  تطبقها اعتبارا  

 تبب  الألغى أكثر من ثلثي بلدان العالم حتى اآلن عقوبة اإلعدام في القانون أو 
ليكم األرقام: في ال  واقع الفعلي.  وا 

  
  106عدد البلدان التي ألغت العقوبة بالنسبة لجميع الجرائم: 

  8لجرائم العادية: بالنسبة لعدد البلدان التي ألغت العقوبة 
  28: واقعالالعقوبة في  ال تطبقعدد البلدان التي 

 
 واقعال ال تطبقها في مجموع عدد البلدان التي ألغت العقوبة في القانون أو

  142الفعلي: 
  56عدد البلدان التي ما زالت تطبق العقوبة: 

 
ليكم قوائم بأسماء البلدان موزعة على الفئات األربع التالية:  ي ألغت البلدان التوا 

ائم جر لبالنسبة لرائم، والبلدان التي ألغت العقوبة العقوبة بالنسبة لجميع الج
العقوبة في الواقع الفعلي، والبلدان التي ما  ال تطبقالعادية فقط، والبلدان التي 

 .زالت تطبق العقوبة
 

.  وُتظهر 1976ونورد في النهاية قائمة بالبلدان التي ألغت العقوبة منذ عام 
ت بإلغاء العقوبة في القانون أو بالنسبة القائمة أن متوسط عدد البلدان التي قام

 لجميع الجرائم بعد أن ألغتها في الجرائم العادية قد بلغ ثالثة بلدان سنويًا. 
 

 الدول التي ألغت العقوبة بالنسبة لجميع الجرائم  

 الدول التي ال تنص قوانينها على عقوبة اإلعدام بالنسبة ألية جريمة من الجرائم:

ألبانيا، أندورا، أنغوال، األرجنتين، أرمينيا، أستراليا، النمسا، أذربيجان، بلجيكا، 
بنين، بوتان، بوليفيا، البوسنة والهرسك، بلغاريا، بوروندي، كابو فيردي، كمبوديا، 

 

لم يثبت أحٌد أن عقوبة اإلعدام تشكل رادعا 
 للجريمة". 

كي -األمين العام الساب  لألمم المتحدة، بان
  2015نوفمبر/ تشرين الثاني  5مون، 

 

صورة ثابتة ملتقبة من مجموعة صور 
ستوديو منظمة العفو الدولية متحركة من إعداد 

للمواد السمعية والبصرية كي تعبر عن عقوبة 
 اإلعدام في العالم باألرقام.

 © Amnesty International  
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الدانمرك،  ،كندا، كولومبيا، )جمهورية( الكونغو ، جزر كوك، كوستاريكا، ساحل العاج، كرواتيا، قبرص، جمهورية التشيك
جيبوتي، الجمهورية الدومينيكية، اإلكوادور، استونيا، فيجي، فنلندا، فرنسا، الغابون، جورجيا، ألمانيا، اليونان، غينيا، غينيا 
بيساو، هايتي، الفاتيكان، هندوراس، المجر، أيسلندا، أيرلندا، إيباليا، كيريباتي، قيرغيزستان، التفيا، ليختنشتاين، ليتوانيا، 

مبورغ، مقدونيا، مدغشقر، مالبا، جزر مارشال، موريشيوس، المكسيك، ميكرونيزيا، مولدوفا، موناكو، منغوليا، الجبل لوكس
األسود، موزمبي ، ناميبيا، ناورو، نيبال، هولندا، نيوزيلندا، نيكاراغوا، نيوي، النرويج، باالو، بنما، باراغواي، الفلبين، 

، ساموا، سان مارينو، ساو تومي وبرينسيبي، السنغال، صربيا )بما في ذلك كوسوفو(، بولندا، البرتغال، رومانيا، رواندا
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سيشيل، سلوفاكيا، سلوفينيا، جزر سليمان، جنوب أفريقيا، أسبانيا، سورينام، السويد، سويسرا، تيمور الشرقية، توغو، تركيا، 
 أوروغواي، أوزبكستان، فانواتو، فنزويال.تركمانستان، توفالو، المملكة المتحدة، أوكرانيا، المملكة المتحدة، 

 

 الدول التي ألغت العقوبة بالنسبة للجرائم العادية فقط

الدول التي تنص قوانينها على عقوبة اإلعدام بالنسبة لجرائم استثنائية فقط من قبيل الجرائم الخاضعة للقانون العسكري أو 
 المرتكبة في ظروف استثنائية: 

 شيلي، السلفادور، غواتيماال، إسرائيل، كازاخستان، بيرو. بوركينا فاسو، البرازيل،

 الدول التي ال تطبق العقوبة في الواقع الفعلي  

هي الدول التي تواصل تببي  عقوبة اإلعدام بالنسبة للجرائم العادية مثل القتل، ولكن يمكن اعتبارها في مصاف الدول 
سنوات، وُيعتقد أنه لديها سياسة أو  10الفعلي نظرا لعدم إقدامها على إعدام أحد في آخر التي ال تبب  العقوبة في الواقع 

 ممارسة راسخة قوامها عدم تنفيذ عمليات اإلعدام:

كاميرون، جمهورية أفريقيا الوسبى، إريتريا، غانا، غرينادا، كينيا، الوس، ليبيريا، مالوي، ال،  الجزائر، بروناي دار السالم
، 1مالي، موريتانيا، المغرب/الصحراء الغربية، ميانمار، النيجر، بابوا غينيا الجديدة، روسيا االتحادية جزر ملديف،

 سيراليون، كوريا الجنوبية )الجمهورية الكورية(، سري لنكا، سوازيلند، باجيكستان، تنزانيا، تونغا، تونس، زامبيا.

 الدول التي ما زالت تطبق العقوبة  

 ت تبب  عقوبة اإلعدام بالنسبة للجرائم العادية:الدول التي ما زال

ين، جزر دوس، بيالروس، بليز، بوتسوانا، تشاد، الصارباأفغانستان، أنتيغوا وباربودا، جزر البهاما، البحرين، بنغالديش، ب
الهند،  غيانا،القمر،  كوبا ، جمهورية الكونغو الديمقرابية، الجمهورية الدومنيكية، مصر، غينيا االستوائية، غامبيا، 

                                                      

 .1949جمهورية المانيا الديمقرابية مع جمهورية ألمانيا االتحادية التي ألغت العقوبة في عام  توحيد 1990تم في عام  1 
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إندونيسيا، إيران، العراق، جامايكا، اليابان، األردن، الكويت، لبنان، ليسوتو، ليبيا، 
ماليزيا، نيجيريا، كوريا الشمالية)جمهورية كوريا الديموقرابية الشعبية(، ُعمان، 
باكستان، )دولة( فلسبين، قبر، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، سانت 

المملكة العربية السعودية، سنغافورة، الصومال، جنوب فنسنت وغرينادين، ، 
نيداد وتوباغو، أوغندا، اإلمارات يالسودان، السودان، سوريا، تايوان، تايلند، تر 

  العربية المتحدة، الواليات المتحدة األمريكية، فيتنام، اليمن، زيمبابوي.

  1976البلدان التي ألغت عقوبة اإلعدام منذ العام 
 البرتغال عقوبة اإلعدام بالنسبة لجميع الجرائم.: ألغت 1976
 نمرك عقوبة اإلعدام بالنسبة لجميع الجرائم.ا: ألغت الد1978
: ألغت لوكسمبورغ ونيكاراغوا والنرويج عقوبة اإلعدام بالنسبة لجميع 1979

 الجرائم.  وألغت البرازيل وفيجي وبيرو العقوبة في الجرائم العادية.
 اب فيردي العقوبة بالنسبة لجميع الجرائم.: ألغت فرنسا وك1981
 : ألغت هولندا العقوبة بالنسبة لجميع الجرائم. 1982
 : ألغت قبرص والسلفادور العقوبة بالنسبة للجرائم العادية. 1983
 : ألغت األرجنتين العقوبة بالنسبة للجرائم العادية. 1984
 ستراليا العقوبة بالنسبة لجميع الجرائم.أ: الغت 1985
عقوبة اإلعدام  2: ألغت هايتي وليختنشتاين وجمهورية ألمانيا الديمقرابية1987

 بالنسبة لجميع الجرائم.
العقوبة بالنسبة لجميع  3: ألغت كمبوديا ونيوزيلندا ورومانيا وسلوفينيا1989
 الجرائم. 

 المجرو  5تشيكوسلوفاكيا االتحاديةوجمهورية  4: ألغت أندورا وكرواتيا1990
                                                      

 .1949 عام في اإلعدام عقوبة ألغيت حيث االتحادية، ألمانيا جمهورية مع موحدة األلمانية الديمقرابية الجمهورية أصبحت ،1990 في 2 

 .1991انفصالهما عن جمهورية يوغسالفيا االشتراكية االتحادية.  وحصلتا على استقاللهما في عام ألغت سلوفينيا وكرواتيا عقوبة اإلعدام قبل 3 

 .1991ألغت سلوفينيا وكرواتيا عقوبة اإلعدام قبل انفصالهما عن جمهورية يوغسالفيا االشتراكية االتحادية.  وحصلتا على استقاللهما في عام 4 

 .وسلوفاكيا التشيكية الجمهورية دولتين، إلى والسلوفاكية التشيكية ديةاالتحا الجمهورية انقسمت ،1993 في 5 

 

صورة ثابتة ملتقبة من مجموعة صور 
متحركة من إعداد ستوديو منظمة العفو 

الدولية للمواد السمعية والبصرية كي تعبر 
 عن عقوبة اإلعدام في العالم باألرقام.

 © Amnesty International . 



 ACT 50/6665/2017رقم الوثيقة:    2018 يوليو/تموز منظمة العفو الدولية 

 وأيرلندا وموزمبي  وناميبيا وساوتومي وبرينسيبي العقوبة بالنسبة لجميع الجرائم.
 لغت مقدونيا عقوبة اإلعدام بالنسبة لجميع الجرائم.أ: 1991

 : ألغت أنغوال وباراغواي وسويسرا العقوبة بالنسبة لجميع الجرائم.1992
 وسيشيل العقوبة بالنسبة لجميع الجرائم.  6: الغت غينيا بيساو وهونغ كونغ1993
 : ألغت إيباليا العقوبة بالنسبة لجميع الجرائم.1994
سبانيا العقوبة بالنسبة لجميع الجرائم. 1995  : ألغت جيبوتي وموريشيوس ومولدوفا وا 
 : ألغت بلجيكا العقوبة بالنسبة لجميع الجرائم. 1996
: ألغت جورجيا ونيبال وبولندا وجنوب إفريقيا عقوبة اإلعدام بالنسبة لجميع الجرائم.  وألغت بوليفيا العقوبة بالنسبة 1997

 ية. للجرائم العاد
ستونيا ولي: ألغت أذربي1998  وانيا والمملكة المتحدة العقوبة بالسنبة لجميع الجرائم.تجان وبلغاريا وكندا وا 
: الغت تيمور الشرقية وتركمانستان وأوكرانيا العقوبة بالنسبة لجميع الجرائم.  وألغت التفيا العقوبة بالنسبة للجرائم 1999
 العادية. 
 ومالبا العقوبة بالنسبة لجميع الجرائم.  والغت ألبانيا العقوبة في الجرائم العادية.  ساحل العاج: ألغت 2000
 : ألغت البوسنة والهرسك العقوبة بالنسبة لجميع الجرائم.  وألغت شيلي العقوبة بالنسبة للجرائم العادية. 2001
 ( العقوبة بالنسبة لجميع الجرائم.7سودجمهورية الجبل األ: ألغت قبرص ويوغسالفيا )صربيا بما في ذلك كوسوفو و 2002
 : ألغت أرمينيا العقوبة بالنسبة لجميع الجرائم.2003
 : ألغت بوتان واليونان وساموا والسنغال وتركيا العقوبة بالنسبة لجميع الجرائم. 2004
 والمكسيك العقوبة بالنسبة لجميع الجرائم.  8: ألغت ليبيريا2005
 بالنسبة لجميع الجرائم.  : الغت الفلبين العقوبة2006

                                                      

 إلى السيادة الصينية بصفة منبقة تتمتع بترتيبات إدارية خاصة، وأبقت على إلغاء العقوبة منذ ذلك الحين. 1997عادت هونغ كونغ في 6 
 28عندما كانت دولة متحدة مع صربيا.  وأصبحت عضوا مستقال في األمم المتحدة بتاريخ  2002وأن ألغت العقوبة في عام  لجمهورية الجبلسب   7

الملح  باالتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان  13دخل حيز التنفيذ تصديقها على البروتوكول رقم  2006يونيو/ حزيران  6.  وفي 2006يونيو/ حزيران 
 غاء عقوبة اإلعدام في جميع الظروف واألحوال.الهادف إلى إل

على البروتوكول االختياري الثاني الملح  بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بهدف إلغاء عقوبة اإلعدام في  2005صّدقت ليبيريا في   8
 جميع الجرائم.
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: الغت ألبانيا وجزر كوك وقرغيزستان ورواندا العقوبة بالنسبة لجميع 2007
 الجرائم.  والغت كازاخستان العقوبة في الجرائم العادية. 

 : الغت أوزبكستان واألرجنتين عقوبة اإلعدام بالنسبة لجميع الجرائم. 2008
 : ألغت بوليفيا وبوروندي وتوغو العقوبة بالنسبة لجميع الجرائم. 2009

 لغت الغابون العقوبة بالنسبة لجميع الجرائم. أ: 2010
 : ألغت التفيا العقوبة بالنسبة لجميع الجرائم. 2012
: ألغت جمهورية الكونغو وفيجي ومدغشقر وسورينام العقوبة بالنسبة 2015

 لجميع الجرائم. 
: ألغت بينين وناورو العقوبة بالنسبة لجميع الجرائم. وألغت غينيا العقوبة 2016

 بالنسبة للجرائم العادية. 
لغت منغوليا وغينيا العقوبة بالنسبة لجميع الجرائم.  وألغت غواتيماال أ: 2017

 العقوبة بالنسبة للجرائم العادية فقط. 
 للجرائم العاديةألغت بوركينا فاسو عقوبة اإلعدام : 2018
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 : البلدان التي ألغت العقوبة بالنسبة لجميع الجرائم1الملحق رقم 
 

تاريخ إلغاء العقوبة بالنسبة  البلد
 لجميع الجرائم

 

تاريخ إلغاء العقوبة بالنسبة 
 للجرائم العادية فقط

 

تاريخ تنفيذ آخر عملية 
 إعدام

 2000 2007 ألبانيا
 

 1990 أندورا
 

1943 

 1992 أنغوال
  

  1984 2008 األرجنتين

 2003 أرمينيا
  

 1967 1984 1985 استراليا

 1950 1950 1968 النمسا

 1998 أذربيجان
 

1993 

 1996 بلجيكا
 

1950 

 1987  2016 بينين

 2004 بوتان
 

)آخر عملية إعدام  1964
 ُعرف عنها(

 1974 1997 2009 بوليفيا

 1997 2001 البوسنة والهرسك
 

 1998 بلغاريا
 

1989 

 2009 بوروندي
  

 1989 كمبوديا
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 1962 1976 1998 كندا

 1981 كاب فيردي
 

1835 

 1910 كولومبيا
 

1909 

 1982  2015 جمهورية الكونغو

 2007 جزر كوك
  

 1877 كوستا ريكا
  

 2000 كوت ديفوار
  

 1990 كرواتيا
 

1987 

 1962 1983 2002 قبرص

 1990 جمهورية التشيك
  

 1950 1933 1978 الدنمرك 

 1995 جيبوتي
 

 منذ استقاللها

جمهورية ال
 يةالدومينيك

1966 
  

 1906 اإلكوادور
  

 1998 إستونيا
 

1991 

 1944 1949 1972 فنلندا

 1964 1979 2015 فيجي

 1981 فرنسا
 

1977 

 1985  2010 الغابون 

 1997 جورجيا
 

)آخر عملية إعدام  1994
 ُعرف عنها(
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 1987 ألمانيا
  

 1972 1993 2004 اليونان

 2001 2016 2017 غينيا

 1993 غينيا بيساو
 

)آخر عملية إعدام  1986
 ُعرف عنها(

 1987 هايتي
 

)آخر عملية إعدام  1972
 ُعرف عنها(

   1969 الكرسي الرسولي

 1956 هندوراس
 

1940 

 1990 المجر
 

1988 

 1928 أيسلندا
 

1830 

 1990 أيرلندا
 

1954 

 1947 1947 1994 إيباليا

 كيريباتي
  

 منذ استقاللها

 2007 قرغيزستان
  

 1996 1999 2012 التفيا

 1987 ليختنشتاين
 

1785 

 1998 ليتوانيا
 

1995 

 1979 لوكسمبورغ
 

1949 

 1991 مقدونيا
  

 1958  2015 مدغشقر

 1943 1971 2000 مالبا
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 جزر مارشال
  

 منذ استقاللها

 1995 موريشيوس
 

1987 

 2005 المكسيك
 

1961 

 ميكرونيزيا
  

 منذ استقاللها

 1995 مولدوفا
  

 1962 موناكو
 

1847 

 2008  2017 منغوليا

 2002 الجبل األسود
  

 1990 موزمبي 
 

1986 

 1990 ناميبيا
 

)آخر عملية إعدام  1988
 ُعرف عنها(

 منذ استقاللها  2016 ناورو

 1979 1990 1997 نيبال

 1952 1870 1982 هولندا

 1957 1961 1989 نيوزيلندا

 1979 نيكاراغوا
 

1930 

 نيوي 
   

 1948 1905 1979 النرويج

 باالو
   

 1922 بنما
 

)آخر عملية إعدام  1903
 ُعرف عنها(

 1992 باراغواي
 

1928 
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 (1987) 2006 الفلبين
 

2000 

 1997 بولندا
 

1988 

)آخر عملية إعدام  1849 1867 1976 البرتغال
 ُعرف عنها(

 1989 رومانيا
 

1989 

 2007 رواندا
 

1998 

 2004 ساموا
 

 منذ استقاللها

)آخر عملية إعدام  1468 1848 1865 سان مارينو
 ُعرف عنها(

 1990 يساوتومي وبرينسيب
 

 منذ استقاللها

 2004 السنغال
 

1967 

صربيا )بما فيها 
 كوسوفو(

2002 
 

1992 

 1993 جزر سيشيل
 

 منذ استقاللها

 1990 سلوفاكيا
  

 1989 سلوفينيا
  

 جزر سليمان
 

 منذ استقاللها 1966

 1991 1995 1997 جنوب إفريقيا

 1975 1978 1995 إسبانيا

 1982  2015 سورينام

 1910 1921 1972 السويد

 1944 1942 1992 سويسرا
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 1999 تيمور الشرقية
  

 2009 توغو
 

1978 

 1984 2002 2004 تركيا

 1999 تركمانستان
  

 توفالو
  

 منذ استقاللها

 1999 أوكرانيا
  

 1964 1973 1998 المملكة المتحدة

 1907 أوروغواي 
  

 2008 أوزبكستان
 

2005 

 فانواتو
  

 منذ استقاللها

 1863 فنزويال
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 : البلدان التي ألغت العقوبة بالنسبة للجرائم العادي فقط 2الملح  
 تاريخ تنفيذ آخر عملية إعدام تاريخ إلغاء العقوبة بالنسبة للجرائم العادية فقط البلد

 1855 1979 البرازيل 

 1988 2018 بوركينا فاسو

 1985 2001 شيلي

 )آخر عملية إعدام ُعرف عنها( 1973 1983 السلفادور

 2000 2017 غواتيماال

 1962 1954 إسرائيل

 2007 كازاخستان
 

 1979 1979 بيرو
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 العقوبة في الواقع الفعلي  ال تبب : البلدان التي 3الملح  
 

   تاريخ تنفيذ أخر عملية إعدام البلد

   1993 الجزائر

   )آخر عملية إعدام ُعرف عنها( 1957 بروناي دار السالم

   1997 كاميرون ال

   1981 جمهورية إفريقيا الوسبى

   1989 إرتيريا 

   1993 غانا

   1978 غرينادا

   1987 كينيا

   1989 الوس

   2000 ليبيريا

   1992 مالوي 

   1954 جزر ملديف

   1980 مالي

   1987 موريتانيا

   1993 المغرب/ الصحراء الغربية

   1988 ميانمار

   )آخر عملية إعدام ُعرف عنها( 1976 النيجر
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   1950 بابوا غينيا الجديدة

    1999 روسيا االتحادية

   1998 سيراليون 

   1997 كوريا الجنوبية

   1976 سري لنكا

   1983 سويسرا

   2004 باجيكستان

   1995 تنزانيا

   1982 تونغا

   1991 تونس

   1997 زامبيا
 

 


