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مجازات اعدام در سال ۲۰۱۹
گزارش جهانی سازمان عفو بین الملل

2. ایران
چهار فردی که در زمان ارتکاب جرم کمتر 
از ۱۸ سال سن داشتند اعدام شدند. در 

عین حال آمار ثبت شده ی اعدام ها در حدی 
تاریخی پایین ماند.

4. عراق 
اعدام های ثبت شده تقریباً دوبرابر شد. دلیل اصلی آن صدور 

حکم اعدام برای افرادی بود که به عضویت یا وابستگی به گروه 
مسلح موسوم به »داعش« متهم شده بودند.

11. ژاپن
تعداد اعدام ها تک رقمی 

شد اما مخفی کاری درباره ی 
مجازات اعدام ادامه یافت.

12. کره ی شمالی
عفو بین الملل نتوانست به اطالعات 

موثقی در مورد تعداد اعدام ها و 
احکام اعدام صادرشده در سال 

۲۰۱۹ دسترسی پیدا کند. 
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کننده  اعدام در سال 201۹ این نقشه مختصات کلی مرزها و محدوده ها را کشورهای اجرا
 نشان می دهد و بازتاب دهنده ی دیدگاه 

عفو بین الملل درباره  اراضی مورد مناقشه نیست.

 عالمت + نشانه ی آن است که رقمی که 
عفو بین الملل در نظر گرفته حداقلی است. اگر 

رقمی در کنار + نیامده باشد به این معنی است 
که عفو بین الملل از اجرای بیش از یک مورد اعدام 

اطمینان داشته اما قادر به تعیین تعداد اعدام ها 
نبوده است.

۱۳ کشوری که در نقشه نام برده شده اند در پنج 
سال گذشته )۲۰۱5-۲۰۱۹( به طور مستمر افرادی 

را اعدام  کرده اند.
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5. مصر
۶۲ درصد از احکام اعدام در 

منطقه ی خاورمیانه و شمال 
آفریقا را صادر کرد.

6. آمریکا
برای یازدهمین سال متوالی، تنها 

کننده ی اعدام در قاره ی  کشور اجرا
آمریکا بود اما تعداد اعدام ها و احکام 

اعدام کاهش یافت.

۹. سودان جنوبی
بیشترین تعداد 

ساالنه ی اعدام از زمان 
استقالل این کشور در 
سال ۲۰۱۱ را داشت.

3. عربستان سعودی
بیشترین تعداد ساالنه ی 

اعدام ها در کشور ثبت 
شد.

7. پاکستان
پس از افزایش شدید تعداد 
اعدام ها در سال ۲۰۱5، روند 

کاهشی در آمار سالیانه اعدام 
ادامه یافت.

13. ویتنام
مسئوالن آمار ناقصی منتشر کردند که تعداد 

اعدام ها را هم اندازه ی سال ۲۰۱۸ نشان می داد 
اما ارزیابی کلی روند اجرای اعدام در سال ۲۰۱۹ 

ممکن نبود.

8. سومالی
در ادامه ی روند سال ۲۰۱۸، 

تعداد اعدام ها همچنان 
کاهش یافت.

10. سنگاپور
مسئوالن کاهش دو سومی اعدام ها را گزارش 

کردند. مجازات اعدام  برای جرایم مرتبط با مواد 
مخدر ادامه یافت.

1. چین
به صدور و اجرای احکام 

اعدام هزاران نفر ادامه 
داد اما تعداد آن ها را 

مخفی نگه داشت.















 

 

 

 

 

 

 

 







 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 































تحقیقاتعفوبینالمللدرموردصدورحکماعدامواجرایاینمجازاتدرسال۲۰۱۹درسراسر
دنیانشانمیدهدکهتعداداعدامهایثبتشده،درمقایسهباسال۲۰۱۸،اندکیکاهشیافتهو

روندکاهشساالنهیاعدامهاازسال۲۰۱۵ادامهپیداکردهوبهپایینترینسطحدر۱۰سالگذشته
رسیدهاست.حائزاهمیتاستکهاینکاهشبهرغمآناتفاقافتادکهشماراعدامهادرعراق
تقریباًدوبرابرشدوشماراعدامهادرعربستانسعودیبهباالترینسطحساالنهدراینکشور

رسید.

کنندهیاعدام)۲۰کشور(درحدسال۲۰۱۸باقیماندوایننشانمیدهد تعدادکشورهایاجرا
کههمچنانتنهااقلیتکوچکیازکشورهادردنیادستبهاعداممیزنند.کشورهاییکهبیشترین

اعدامهادرآنجااجرامیشود)ازجملهچین،ایران،کرهیشمالیوویتنام(بامحدودکردن
دسترسیبهاطالعاتمربوطبهمجازاتاعالم،بهپنهانکاریدرخصوصابعاداستفادهازاین

مجازاتادامهدادند.

درسال۲۰۱۹،تحوالتمثبتیدرراستایلغومجازاتاعدامدرباربادوس،جمهوریآفریقای
مرکزی،گینهیاستوایی،گامبیا،قزاقستان،کنیا،مالزی،روسیه،تاجیکستان،ایالتهایکالیفرنیاو

نیوهمپشایردرآمریکا،وزیمبابوهصورتگرفت،درعینحالکهاحتمالعقبگردفیلیپین،سریالنکا
ودولتفدرالآمریکادراینزمینهتاپایانسالعمالًبهواقعیتنپیوست.

عفوبینالمللدرتمامیمواردوبدوناستثنا،فارغازماهیتیاکیفیتجرم،گناهکاریابیگناهبودن
محکومیاهرخصوصیتدیگراووشیوهایکهدولتبرایاجرایاعدامبهکارببرد،بامجازاتاعدام

مخالفاست.

ACT 50/1847/2020 :ایندکس 
آوریل 2020
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