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کند حس انسانیت  لیون انسان که تالش میی م   ۱۰الملل جنبشی است متشکل از  عفو بین

انسان تغییراتیتمام  برای  و  برانگیزد  را  بهره  کندکارزار    ها  موجب  تمام  که  مندی 

انداز ما تحقق جهانیست که در آن سیاستمدران  شود. چشم  شانها از حقوق انسانیانسان

عمل   خود  تعهدات  بینکنند،  به  خود قوانین  اعمال  برای  و  بشمارند  محترم  را  المللی 

 شوند.پاسخگو 

 

و فارغ از هرگونه منافع   یاس ی س  یدئولوژی هرگونه ا   ایبه هر دولت    یما بدون وابستگ 

  یهاکمک  قیما عمدتاً از طر  یهانهی و هز  میکنیعمل م  ی مذهب  یها شیگرا  ای  ی اقتصاد

 .   شودیم  نی اشخاص و نهادها تأم ری اعضا و سا  یمال

 

  توانمی  در هر نقطه جهانبا مردم    یهمبستگ  و فعالیت در  شفقتبا  که    باور داریمما  

را در جهت بهتر شدن تغییر داد.   جوامعوضعیت 
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شناسیروش . 1  
 

ی ژانویه تا دسامبر دوره  در خصوص موارد صدور و اجرای حکم اعدام توسط دستگاه قضایی کشورها در  این گزارش

ی قبلی، اطالعات مندرج در این گزارش از منابع مختلف گردآوری شده است،  های ساالنهاست. همانند گزارش  2۰2۰

شان،  وکالیها و  اند و خانوادهاعدام محکوم شدهشده از افرادی که به  از جمله: آمار رسمی، احکام قضایی، اطالعات کسب

گزارش این  ی مدنی. اطالعاتی که در  کشورها، سایر نهادهای جامعهدر مورد تعداد محدودی از    ای وهای رسانهگزارش 

مانند اعدام،  از مجازات  استفاده  نیز سایر جهات  و  اعدام  اجرای حکم  و  موارد صدور  تنها شامل  و  تخفیف  آمده  ها 

از ها اطالعات مستدی آن الملل توانسته دربارهشود که عفو بینمی  هامعافیت ل و موثق به دست آورد. در بسیاری 

کنند. در چین و ویتنام، اطالعات مربوط  در خصوص به کارگیری مجازات اعدام منتشر نمی ها اطالعاتی  کشورها، دولت

  -شود. در مورد بعضی از کشورها  رود و محرمانه محسوب میبه شمار می  به مجازات اعدام در ردیف اسرار حکومتی

و  به کره(ویژه الئوس  خلق  دموکراتیک  )جمهوری  به وضع محدودیت  -  کره شمالی  توجه  جانب حکومت،  با  از  ها 

دسترس به دست آمد یا این که هیچ اطالعاتی در    2۰2۰اطالعات اندکی در خصوص استفاده از مجازات اعدام در سال  

 نبود.

بین عفو  آمار  اکثر کشورها،  در مورد  بهبنابراین،  استکارگیری  الملل در خصوص  آماری حداقلی  اعدام،    و   مجازات 

ها باشد. در صورت وجود اطالعات رسمی در مورد یک کشور در یک سال مشخص، احتمال دارد آمار واقعی فراتر از این

 .است در گزارش به آن اشاره شده

این    متوقف کرد؛ انتشار آمار تخمینی در مورد به کارگیری حکم اعدام در کشور چین را    2۰۰9الملل در سال  عفو بین

شده از جانب این ها و مسئوالن چین از ارقام ارائه ی مقامهایی در خصوص سوءاستفادهتصمیم به دنبال بروز نگرانی

کرده است که آماری که در مورد چین توانسته منتشر کند به  نشان   الملل همواره خاطرسازمان اتخاذ شد. عفو بین

ی دسترسی به اطالعات  هایی است که در زمینه ده و این به دلیل محدودیتشکل چشمگیری کمتر از آمار واقعی بو

نوز هیچ گونه آماری در خصوص احکام اعدام منتشر نکرده است؛ با این حال، اطالعات موجود وجود دارد. دولت چین ه

ها و  بار دیگر از مقامالملل  شوند. عفو بینحکایت از آن دارد که هر ساله هزاران نفر به مرگ محکوم شده و اعدام می

 .را منتشر کنندخواهد که اطالعات مربوط به احکام اعدام در این کشور مسئوالن چین می

ت پیدا کرده و بتواند درستی آن را تأیید  ای دسچه بعد از انتشار این گزارش به اطالعات تازهالملل چنان عفو بین

 روزرسانی خواهد کرد:ه اینترنتی خود به نشانی زیر بهصورت آنالین در پایگاکند، آمارهای منتشرشده را به

 penalty-do/death-we-www.amnesty.org/en/what 

  - باشد    شده در کنار نام یک کشور آمده پیش از رقم ثبت  های این گزارش، هرگاه عالمت »+« ها و فهرستلدر جدو

  16در خصوص دستکم    اعدامصدور یا اجرای حکم  الملل  به این معنی است که عفو بین  -(  +22برای مثال، مالزی )

اند. هرگاه عالمت »+«  مورد بوده  16باور است که موارد مذکور بیش از    در کشور مالزی را تأیید کرده، اما بر ایننفر  

الملل مستندات متعددی  به این معنی است که عفو بین  - )+(  مثال، سوریه    برای-بعد از نام یک کشور بدون رقم بیاید  

ختیار داشته اما اطالعات  به اعدام در کشور سوریه در ا   )بیش از یک نفر(  یا محکوم شدن افراد  اعدام  یتأیید اجرادر  

در نظر    2»+« معادل عدد  ای،  ی آمار کل جهانی و منطقهی آمار حداقلی معتبر ندارد. در محاسبهکافی برای ارائه 

 شود.شده است، که کشور چین را هم شامل می گرفته
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گناهی،  فارغ از مجرمیت، بی  الملل در تمامی موارد و بدون استثنا، فارغ از ماهیت جرم یا شرایط ارتکاب آن،عفو بین

برند، مخالف صدور و  ار میها برای اجرای حکم اعدام به ک ای که حکومتیا سایر مشخصات متهم و صرف نظر از شیوه 

 کند. میمبارزه اجرای مجازات اعدام است؛ این سازمان برای الغای کامل مجازات اعدام 
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  سطح جهان مجازات اعدام در. 2

 

 روندهای جهانی   2.1

های  در تقلیل شمار اعدام  19-گیر کووید بیماری همه  .استفاده از مجازات اعدام بودشاهد کاهش جهانی    2۰2۰سال  

بیش از پیش بر    اعدام  مجازات  بارخشونت  رحمانه وبی  ماهیت  . همزمان،اجراشده و صدور احکام مرگ سهم داشت

 د. ش شکارهمگان آ

سال گذشته    1۰ترین سطح در  کاهش یافت و به پایین  2۰19در مقایسه با سال  درصد    26ها  اعدام،  2۰2۰در سال  

کننده مجازات اعدام  ارتعداد کشورهای اج.  ادامه یافت  2۰15ها از سال  عدامی ارسید. به این ترتیب روند کاهش ساالنه

ها  اقلیتی از دولتتنها  که روند بار دیگر نشان داد اینرسید و  کشور 18با دو عدد کاهش به  2۰19در نسبت با سال 

   دهند.ادامه میاعدام  مجازات استفاده از همچنان به در سطح جهان

مرتبط بود    عراق و عربستان سعودی  نخست با کاهش این آمار در دو کشورها در درجه  د اعدامتوجه تعداکاهش قابل

بیماری    نیز به دلیل شرایط مرتبط با  هاییوقفهگذاشتند.  صادر و به اجرا میرا    مرگاحکام  باالیی از    تعدادکه سابقا  

چون   آمار ملی را باال نبرد  های فدرال نهایتااممریکا، ازسرگیری اعدآصورت یافت. در ایاالت متحده    19-گیر کوویدهمه

. شش  شدرو  با وقفه یا تعلیق رو به    اعداماجرای احکام    ،19-گیری کووید همه  به دلیل  ،در برخی ایاالت آمریکا  همزمان

  19-گیری کوویدمشخصا به همهاجرای احکام اعدام    تعلیق   مبنی بر   2۰2۰صادره در سال    دستورات رسمیاز    مورد

  19-کووید های مرتبط با  محدودیتو    قضایی   اتشکای ها به دلیل  . در سنگاپور، اعداماشاره کردند   دلیلیک  عنوان    به

 متوقف شدند.  

مورد( نسبت به   1۴77)دستکم  المللو معلوم برای سازمان عفو بین 2۰2۰شمار مجموع احکام مرگ صادره در سال 

در فرایندهای کیفری سراسر جهان در   ی صورت گرفتههایقها و تعووقفه.  داشت  درصدی   36کاهش    2۰19سال  

 در این رابطه نقش داشت.   19-گیری کوویدی همهنتیجه 

بود،  ها  نسان و حفاظت از جان ا کرونا جلوگیری از گسترش ویروس در حال تالش برایحالی که جهان با این همه، در

برخی کشورها مشاهده شد. آمار سالیانه اعدام در    توسط  م اعدااز مجازات    استفاده  میزان  ای در کنندهافزایش نگران

های فدرال  اعدامآمریکا  ایاالت متحده  در    رامپت  همزمان، مقامات فدرال دولت دونالد   .برابر شدکشور مصر تقریبا سه

طر  عمان، ق. هند، اعدام کردند پنج ماه و نیم ظرف  را مرد  1۰و نهایتا  از سر گرفتند سال در ماه جوالی  17پس از را 

    را از سر گرفتند.قضایی های و تایوان نیز قتل

مقامات برخی کشورها بر زیرپاگذاشتن اقدامات    دهشتناک  اصرارگیر،  شده در اثر یک بیماری همه در شرایط جهانی فلج

مجازات    ازها  رحمی نهفته در استفاده آن جلوه دیگری از بیها و احکام مرگ،  امان اعدامپیگیری بیبرای  بهداشتی  

تعدد،  ای از میان موارد م. برای ذکر نمونهبه نمایش گذاشت و ضرورت لغو اعدام را بیش از پیش برجسته کرداعدام را  

ایاالت متحده    فراهم کردن شرایط  ارائه شده برای  تعلیقهای  درخواستفدرال با  و    ایالتیدر سطح  آمریکا  مقامات 

با اصرار بر پیگیری روند معمول اجرای   کرده ومخالفت  ر آستانه اعدام  همراهی یک مرشد معنوی با مردی دحضور و  

در معرض خطر ابتال به ویروس قرار دادند. در چین، یعنی کشوری که  راو زندانیان زندان  ن اوکال، مأمور، اعداماحکام 
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عفو بین باور  اعدام شد به  نفر  آمار مربوطه همچنان  نالملل در آن هزاران  این حال،  با  اسرار حکومتی د و  در شمار 

مقامات   بههستند،  که  جرایمی  منظور سرکوب  تالش  به  از  نحوی  جلوگیری  برای  متأثر    19-کوویدگسترش  ها  را 

شوند با سرعت بیشتری صورت گیرد  و جرایمی که مشمول مجازات اعدام میرسیدگی به  که  ساخت اعالم کردندمی

 تی هر چه بیشتر مقدور ساخت.، استفاده از مجازات اعدام را با سرع این امر

یی حضوری را در واکنش به بیماری  قضا  هایرسیدگیهای زندانیان و در حالی که مقامات بسیاری از کشورها مالقات

افراد  همه برای مدت زمان  در خطرگیر متوقف ساختند،  اجتماعی نگه  اعدام  از هرگونه تماس  های طوالنی محروم 

. تصمیم برخی کشورها مبنی  شان شدها به وکالیآندسترسی    وجب محدود شدن ه مویژبه  این وضعیت  داشته شده و  

اعدامصدور و  بر   بیماری همه  اجرای مجازات  افراد    ،گیربدون توجه به شرایط  زندانیان و تمامی  تنها  در  دخیل  نه 

  مشاوره حقوقی به    زندانیان  ، بلکه همچنین دسترسیقرار دادسالمتی    ات جدیخطررا در معرض    فرایندهای مربوطه

 مختل کرد.   ت شوند،های سلب حیات به دقت رعایبایست در پروندهمیه را، که منصفانهای دادرسی  و سایر ضمانت

در ماه می، کشور در سطح جهان را تقویت کرد.  پیش برای الغای کامل مجازات اعدام  روند روبه  2۰2۰سال  تحوالت  

به پنجمین کشور آفریقایی بدل شد که طی دهه اخیر   ترتیبن  و به ای  لغو کرد   به طور کامل  چاد مجازات اعدام را

المللی حقوق مدنی و سیاسی  در ماه سپتامبر پروتکل اختیاری دوم متعلق به میثاق بین  قزاقستان   1.تچنین کرده اس

اقداماتی در جهت تصویب چ  داد. هی  آن صورت  و اجرای  با هدف لغو مجازات اعدام را امضا کرده و در ماه دسامبر 

دست   2۰19همگی در سال    اعدامی در کشورهای بحرین، بالروس، ژاپن، پاکستان یا سودان اجرا نشد، کشورهایی که

را در حالت تعلیق نگه   اعدام   احکام  ون قبلبه اعدام زده بودند. قزاقستان، روسیه، تاجیکستان، مالزی و گامبیا همچ

کولورادوداشتند آمریکا،  متحده  ایاالت  در  به    .  شد  22تبدیل  کشور  این  ایالت  کردمین  لغو  را  اعدام  مجازات    ؛که 

با صدور دستورات رسمی اجرای احکام اعدام را به    2۰2۰سال  در  یا، اورگون و پنسیلوانیا  کالیفرنایاالت    فرمانداران

 .دادتغییر اش را شدهریزی های برنامهاعدام بندی تمامزمان؛ ایالت اوهایو حالت تعلیق در آوردند 

مجازات اعدام را برای برخی جرایم الزامی کرده   تمام قوانینی که صدور، کشور باربادوس در ماه ژانویه در تحولی دیگر

های غیرمرتبط با قوانین  پروندهدر  در ماه آوریل، مقامات عربستان سعودی اعالم کردند که این کشور بود اصالح کرد.

پایان    اندسن داشته سال    18زیر    ی که در زمان وقوع جرمدام علیه افرادبه استفاده از مجازات اع   «ضدتروریستی»

 هد داد. در ماه جوالی، مقامات سودان استفاده از مجازات اعدام برای ارتداد را لغو نمودند.خوا

قطعنامه از    کشور  123ماه دسامبر،  در  مجمع عمومی سازمان ملل   جریان نشست  درگیر،  سابقه و چشمدر تحولی بی

2زات مرگ اعدام با رویکرد به لغو کلی مجا  تعلیق رسمی احکامبا فراخوان    ایساالنهدو
حمایت کردند که به معنای   

به سال    19افزایش   نسبت  مثبت  یعنی  2۰۰7رأی  تصویباولین  ،  عمومی،  قطعنامه    این  سال  باشد.  میدر مجمع 

حمایت    اعدام  تعلیق رسمی احکامسازمان ملل برای  جیبوتی، اردن، لبنان و کره جنوبی، برای نخستین بار از فراخوان  

 

 ببینید.گزارش حاضر  2فهرستی از تمامی کشورهای موافق و مخالف مجازات اعدام را در پیوست شماره  1

 .2۰2۰دسامبر  16در تاریخ   183/ 75مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل  2
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مخالف یا ممتنع بودند نیز این بار    2۰18کنگو، گینه، نائورو و فیلیپین، که نسبت به قطعنامه سال  کردند. )جمهوری(  

 3د. با آن موافق شدند؛ در حالی که یمن و زیمباوه از مخالفت به امتناع تغییر موضع دادن

،  19-گیری کوویدبا همه  مرتبطهای  گردها و چالشمجازات اعدام، علیرغم برخی عقبکامل    لغو  روند جهانی به سمت

های بعدی در تمام مراتب برداشته شوند تا اطمینان وقفه ادامه یافت. اینک بیش از هر زمان حیاتی است که گامبی

 وند. ها خنثی شگردد که در آن این پیشرفت بدل به سالی نمی 2۰21حاصل شود که سال 

گناهی،  از ماهیت جرم یا شرایط ارتکاب آن، فارغ از مجرمیت، بی  الملل در تمامی موارد و بدون استثنا، فارغعفو بین

برند، مخالف صدور و  ها برای اجرای حکم اعدام به کار میای که حکومتیا سایر مشخصات متهم و صرف نظر از شیوه 

 . اجرای مجازات اعدام است

 

 

 

سازمان ملل: افزایش الملل، »نسخه انگلیسی گزارش حاضر مشاهده کنید؛ همین طور رجوع کنید به عفو بین ۴گیری را در پیوست شماره نتایج رأی  3

 .2۰2۰دسامبر  16«، پیوسته مخالفت با مجازات اعدام

(کشور8)تأسیس سازمان ملل متحد : 19۴5

آغاز کارزار جهانی عفو بین الملل: 1977

(کشور16)علیه مجازات مرگ 

کشور76: 2۰۰1

تصویب اولین قطعنامه مجمع عمومی : 2۰۰7

سازمان ملل با فراخوان به تعلیق در آوردن 

(کشور91)احکام مرگ 

کشور97: 2۰11

کشور از قطعنامه 123حمایت : 2۰2۰

هشتم مجمع عمومی سازمال ملل با 

فراخوان به تعلیق در آوردن احکام 

(کشور1۰8: )مرگ
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تعداد کشورهایی که مجازات مرگ را لغو کرده اند  

2۰2۰تا ۱945سال میالدی از
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 اهاعدام   2.2

الملل طی دهه  شده توسط عفو بینترین رقم ثبتپاییناعدام شدند، عددی که    2۰2۰نفر طی سال    ۴83حداقل  

  دهد را نشان می  درصدی  26  یکاهش  2۰19در سال    شدهاعدام ثبت  657  در مقایسه باها  شمار اعدام  ۴د. باش گذشته می

.  بود  مورد اعدام  163۴که شاهد ثبت دستکم    2۰15ها در سال  درصدی نسبت به اوج اعدام   7۰کاهش    طورهمینو  

 ساله را ثبت کرد. ده  ترین شمار اعدام در یک دورهالملل در آن پایینسومین سال پیاپی بود که عفو بین 2۰2۰سال 

نفر(   27و عربستان سعودی )  نفر(  ۴5، عراق )حداقل  نفر(  1۰7مصر )حداقل    نفر(  2۴6ایران )حداقل    –چهار کشور  

ها  شده از اعدامهای پیشین، مجموع جهانی ثبتهمانند سال بودند.  ثبت شدههای  درصد از اعدام  88رای  سئول اجم  -

باور عفو بین به  اعدام که  در کشور مذبور،    زیرا  شوداند نمیالملل در کشور چین صورت گرفته شامل هزاران مورد 

بهداده مرگ  مجازات  به  مربوط  طبقه های  حکومتی  اسرار  میبندعنوان  از ی  است  متأثر  همچنین  آمار  این  شوند. 

ی شمالی که  دو کشور ویتنام و کرهخصوص  الملل به اطالعات مربوطه در  شدت محدود سازمان عفو بیندسترسی به

 کنند. جازات اعدام استفاده میطور گسترده از مبههایشان دولترود گمان می

درصد    3که معادل    داشتند  وجود  2۰2۰  شده در سالفرد اعدام   ۴83زن در میان    16الملل،  عفو بین   مستنداتبنا بر  

 .  زن( 1عمان )  و زن( 2زن(، عربستان سعودی ) ۴مصر ) زن(، 9ایران ) است: شدگاناز کل اعدام

 

های  مجموع اعدامکه  بودند: کشور عراق  2۰19ها نسبت به سال اعدامدو کشور، مسئول اصلی کاهش جهانی مجموع 

 ( و عربستان سعودی 2۰2۰در سال    نفر  ۴5به    2۰19در سال    نفر  1۰۰ا تقریبا به نصف کاهش داد )از  سالیانه خود ر

را خود  اعدام  آمار  )درصد    85  که  داد  به  18۴از    کاهش  اعدامنفر(  27  نفر  مصر  کشور  مخالف،  سوی  در  های  . 

 

الملل از زمان آغاز ثبت موارد استفاده از مجازات مرگ توسط بینشده توسط عفو ترین ارقام ثبتیکی از پایین 2۰2۰شده در سال های گزارش م تعداد اعدا ۴

های تحقیق  ه های گوناگون از لحاظ دسترسی به اطالعات، تغییر و تحول در شیوهای موجود میان دههباشد. با این حال، تفاوتمی  1979این سازمان در سال  

  سازد.برانگیز میهای زمانی طوالنی چالشدوره  ی دقیق میان آمار مربوطه را دربندی کشورها، مقایسهو ترکیب

٠

٢٠٠

٤٠٠

٦٠٠
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١٠٠٠

١٢٠٠

١٤٠٠

١٦٠٠

١٨٠٠

٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠٢٠

در سراسر جهاناعدام های ثبت شده

2۰2۰تا 2۰۱۱از سال میالدی 
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به    اعدام در این کشورآمار  و    نفر(   1۰7به حداقل    نفر   32اش را به بیش از سه برابر افزایش داد )از حداقل  شدهگزارش 

 ، رسید. نفر بود 1۰9حداقل  شاهد اعدام که ، 2۰13ها در سال اوج اعدام زمان از باالترین رقم

. هیچ  2۰19ثبت کرد، یعنی دو کشور کمتر از سال  2۰2۰کشور را در سال  18اعدام در الملل وقوع سازمان عفو بین

کشورهایی که در دوسال گذشته   –ان، سنگاپور یا سودان صورت نگرفت  تپاکس  اعدامی در کشورهای بالروس، ژاپن،

هیچ   2۰18اما در سال    دبو   دست به اجرای اعدام زده  2۰19و نیز در بحرین، که در سال    –دست به اعدام زده بودند  

 .  اعدامی نداشت

 2۰2۰شده در سراسر جهان در سال های ثبت اعدام 

(، چین  1تایوان )  (،3(، بوستوانا ) 2بنگالدش )(،  +2۴6ایران )  ، (17ایاالت متحده آمریکا )

(، 27)  عربستان سعودی(،  +۴5عراق )  (، سوریه )+(،+2(، سودان جنوبی )+ 11سومالی )  )+(،

  (.+5ویتنام )+(، یمن )(، ۴هند )، (+1۰7مصر )  )+(،  کره شمالی(، 1(، قطر )۴عمان )

 

تایوان مردی را پس از یک وقفه و  ها از سر گرفتندها توقف اعدامپس از سالرا  اعداماجرای احکام هند، عمان و قطر 

ها را پس از تقریبا دو دهه از سر گرفتند، در حالی که  اعدامیک ساله اعدام کرد. مقامات فدرال ایاالت متحده، اجرای 

الملل قادر بود ، عفو بین2۰19ال  ها برای مدت چندین ماه در حالت وقفه قرار داشتند. مشابه س، اعدامسطح ایالتیدر  

حداقلی معتبر در    اند، اما اطالعات کافی برای ارائه یک آمارکشور سوریه رخ داده  های قضایی در تأیید کند که اعدام

  دسترس نبود.

       یالمللن یب یهاسازمان در  هاآن  تیعضو برحسب کشورها  در شدهثبت  یهااعدام         

        

 . آمریکا  –کشور  35کشور از  1  ریکا:ی آم ای قاره سازمان کشوره  •

 . آمریکا –کشور  57کشور از  1 سازمان امنیت و همکاری در اروپا:  •

 . سودان جنوبی  ،یبوتسوانا، مصر، سومال –کشور  55کشور از  ۴ ی آفریقا:اتحادیه  •

 . یمن  ،یه، سومالیعربستان سعودی، سور عمان، قطر،  مصر، عراق،    – کشور  22کشور از  8 ی عرب:اتحادیه  •

 . ویتنام –کشور  1۰کشور از  1 ی کشورهای جنوب شرق آسیا:اتحادیه  •

 .هند ، بنگالدش، بوتسوانا  – کشور 5۴کشور از  3 المنافع:مشترک کشورهای   •

 . ویتنام  ، مصر  –کشور  5۴کشور از  2 زبان:المللی مناطق فرانسه سازمان بین  •

 دست به اعدام افراد زدند.   (درصد اعضا 9) عضو کشور 193کشور از  17: سازمان ملل متحد •
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 2۰2۰5های اجرای اعدام در سال شیوه   2.3 

 

 مرگاحکام   2.4

ثبت  2۰2۰در سراسر جهان در سال  شناسایی شده احکام مرگ گیر را در شمارالملل، کاهشی چشمسازمان عفو بین

درصد   53مورد( و    23۰7)حداقل    2۰19درصد کمتر از آمار مربوط به سال    36مورد(، که    1۴77است )حداقل    کرده

 باشد. مورد( می 3117)حداقل  2۰16کمتر از سال 

  

 

 ی سنگسار دریافت نکرده است.گزارشی در مورد اعدام قضایی به شیوه  2۰19الملل در سال های گذشته، عفو بینهمچون سال 5

          
عربستان  

 سعودی 
 گردن زدن 

 ا آمریک          
      کشتن

 با برق 

 دار زدن  ایران   بوتسوانا  بنگالدش     جنوبی  سودان    سوریه   عراق مصر هند   

 آمریکا   چین ویتنام        
تزریق  

 مهلک 

 تیرباران  تایوان  عمان  چین شمالی   کره سومالی  یمن  قطر     



14 

 

 

 

ارزیابی و    مرگپذیری اطالعات مرتبط با احکام  ر ماهیت و دسترستغییرات د در مورد برخی کشورها همچنان بر 

بین عفو  بودتوانایی  تأثیرگذار  اساس کشور،  بر  مربوطه  روندهای  مقایسه دقیق  برای  استالملل  به  عفو   رای.  نمونه، 

کشورهای مالزی، نیجریه و سریالنکا، یعنی کشورهایی که  در    مرگالملل اطالعاتی در مورد ارقام رسمی مجازات  بین

اند، دریافت نکرده است. افشای جزئی  نحو رسمی گزارش کردههای گذشته بهرا در سال  مرگ تعداد باالیی از احکام  

شوند، حتی  محکوم می  مرگ  که همچنان ساالنه صدها نفر در این کشور به  اطالعات توسط مقامات ویتنام نشان داد

 . ر آماری جامع دراین باره در دسترس عموم نباشداگ

 

 

 2۰2۰ جهان در سال سراسر شده در  ثبت مرگاحکام 

الجزیره  +۴فغانستان  ا بنگالدش  3  بحرین،  +1،  بالروس  +113،  ،  1بوتسوانا    ،3، 

،  +26۴، مصر  +2۰جمهوری دمکراتیک کنگو    ،1  ، کوموروس+، چین  + 1کامرون  

،  +2، اردن  3اپن  +، ژ27، عراق  + ، ایران+117اندونزی  ،  77، هند  3غنا  ،  1گامبیا  

کویت  + کنیا الئوس  +2،  لبنان  +9،  لیبی  +1،  ماالوی  + 17،  مالزی  + 2،   ،22+  ،

 ، +58نیجریه    ،3، نیجر  1، میانمار  +1، مراکش/صحرای غربی  + 1، موریتانی  3۰مالی

، عربستان سعودی + ۴، قطر  +17ت( فلسطین  حکوم،)+۴9، پاکستان  + کره شمالی 

سریالنکا  +،  1۰سودان    ، +6، سودان جنوبی  + ، سومالی8، سنگاپور  39، سیرالئونه  +8

، امارات متحده  +8، تونس  2، تیرینیداد و توباگو  35تایلند    ، 5تایوان  +،    ، سوریه+16

زیمباوه    ،119، زامبیا +269، یمن  +5۴ام  یتن، و18، ایاالت متحده آمریکا  +۴عربی  

6 . 

 

(،  ۴(، الئوس )۴(، اندونزی ) 2بنگالدش )  -در شش کشور    2۰2۰دست آمده، نوزده زن در سال  ساس اطالعات بهابر  

الملل نتوانسته است تفکیک دقیق به اعدام محکوم شدند. با این وجود، عفو بین  - ( 7(، ویتنام )1(، تایلند )1تایوان )
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احکام مرگ ثبت شده در سراسر جهان 

2۰2۰تا 2۰۱6از سال میالدی 
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دست آورد، از جمله در کشورهایی که به طور گسترده به   افراد محکوم به اعدام را در مورد چندین کشور به  نسیتج

 شوند، نظیر ایران و عربستان سعودی؛ به این ترتیب، آمار مذکور احتماال باالتر از رقم گزارش مجازات اعدام متوسل می

 . شده است

  2۰19مقایسه با سال  در  کردند که  به صدور حکم اعدام  کشور اقدام    5۴  ،2۰2۰شده، در سال  بنا بر اطالعات ثبت

افرادی   2۰2۰شده است که کشورهای کامرون، کومور، الئوس و لیبی در سال    . همچنین ثبتبود  ( دو کشور کمتر56)

ام جدیدی در هیچ حکم اعد  2۰2۰اند، در حالی که در سال قبل چنین نکرده بودند. در سال را به اعدام محکوم کرده 

  جنوبی، تانزانیا و اوگاندا ثبت نشده است. کشورهای گویانا، مالدیو، عمان، کره

اند،  ات اعدام زدهدست به صدور مجازمعلوم است  ی که  کشور  5۴کشور از    3۰در    ،المللعفو بینهای  مطابق یافته

های  محدودیتبه دلیل تاثیر  وارد  شتر مدر بیرسد که این کاهش  کاهش یافت. به نظر میاعدام    حکم  موارد تازه صدور

احکام اعدام    کاهش  از جمله مهمترین موارد،بوده است.  قضایی    فرایندهای   بر  19- کووید بیماری همه گیرمرتبط با  

(، عراق )از  77به  1۰2(، هند )از 26۴به حداقل  ۴35(، مصر )از حداقل 113به حداقل   22۰در بنگالدش )از حداقل 

به حداقل    632( ، پاکستان )از حداقل  1به حداقل    23لبنان )از    به +( ،  29(، کنیا )از حداقل  27ل  به حداق  87حداقل  

 بوده است. ( 18به    35به +( و ایاالت متحده آمریکا )از   2۴(، سومالی )از حداقل ۴9

به   2۰19ل  مورد در سا  8جمهوری دموکراتیک کنگو )از    :افزایش یافتاعدام    حکم  موارد تازه صدورکشور    13در  

به    ۴(، مالی )از حداقل  3به    2(، ژاپن )از  117به حداقل    8۰(، اندونزی )از حداقل  2۰2۰مورد در سال    2۰حداقل  

(، عربستان  ۴به حداقل    2(، قطر )از حداقل  17به حداقل    ۴(، فلسطین )از  58به حداقل    5۴(، نیجریه )از حداقل  3۰

(، تایلند )از 6به حداقل    ۴اقل  (، سودان جنوبی )از حد39به    21از  (، سیرالئون )8به حداقل    5سعودی )از حداقل  

 (.119به  1۰1( و زامبیا )از 269به حداقل   55(، یمن )از 35به   16حداقل 
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 مرگ   ان بهمحکوم 
 

  اعدام  در جهان زیر حکمنفر    28567، حداقل  2۰2۰بنا بر اطالعات موجود، در پایان سال  
 ند: ادهبرکشور ذیل به سر می 9در   محکومان شناسایی شدهدرصد از  82. بردند به سر می

 
(، مالزی  +18۰۰(، بنگالدش )2۴85(، ایاالت متحده آمریکا )+27۰۰(، نیجریه )+ ۴۰۰۰(، پاکستان )+79۰۰عراق )

 (. +1۰۰۰(، سریالنکا )+1۰۰۰(، کنیا )+12۰۰(، ویتنام )+131۴)
 

تحت حکم اعدام قرار دارند، با این حال آمار  کشور دیگر نیز  چنددر  بسیاری الملل باور دارد که زندانیانعفو بین
ل چین، مصر، ممربوطه قابل دسترسی نبوده و یا تخمین یک رقم مناسب غیرممکن بوده است. این کشورها شا

 شوند. ایران، کره شمالی و عربستان سعودی می
 

ساس اتحلیل ارقام بر  ، در اغلب موارد،  ها قابل دسترسی استحتی در مورد کشورهایی که آمار مربوطه در آن 
زن(   113)  اعدام مربوط به زنان محکوم به    آماراست    الملل توانستهجنسیت غیرممکن بوده است. سازمان عفو بین

همگی محکوم به جرائم مرتبط  )  6، تایلند  2، تایوان  1، مالدیو  7، ژاپن  5را در مورد هفت کشور به دست آورد: غنا  
 . 2۴و زامبیا  ۴8متحده آمریکا ایاالت  با مواد مخدر(،

 

 تخفیف، عفو و تبرئه   2.5

 :کشور ثبت کرده است 33را در  یا عفو محکومان به اعدام عفو بین الملل مواردی از تخفیف مجازات اعدام

کویت،    افغانستان، بنگالدش، باربادوس، کامرون، جمهوری دموکراتیک کنگو، غنا، گویان، هند، اندونزی، ژاپن، کنیا،

سنگاپور، سیرالئون،  پاکستان،  عمان،  نیجریه،  نیجر،  میانمار،  غربی،  مراکش/صحرای  مالزی،   ، جنوبی،    لسوتو  کره 

 6. سریالنکا، سودان، سوریه، تانزانیا، تایلند، ترینیداد و توباگو، ایاالت متحده آمریکا، یمن، زامبیا و زیمبابوه

(،  1(، چین )3کامرون )   - زندانیان محکوم به اعدام را در شش کشور  مورد تبرئه    18سازمان عفو بین الملل حداقل  

 7.( ثبت کرده است6( و زامبیا ) 6(، ایاالت متحده آمریکا )1(، تایوان )1سنگاپور )

 المللیموارد نقض قوانین بین 2.6

ها  امه یافت. برخی نمونهنیز اد  2۰2۰المللی در سال  های ناقض قوانین و موازین بینشیوه استفاده از مجازات اعدام به

  شامل موارد ذیل است: 

 در ایران ثبت شد.  مأل عام حداقل یک مورد اعدام در  •

 

  اساس   بر   و  ییقضا  دستگاه   یسو  از  اقدام  نیا.  ابدییم  لیتقل  حبس  رینظ  یترسبک   حکم  به  اعدام  حکم  آن  انی جر  در  که  است  یندیفرا  مجازات  در  فیتخف   6

محکوم به طور کامل از هرگونه مجازات معاف   فرد  که  شودیم  اطالق  یمورد  به  عفو.  شودی م  انجام  کشور  ییاجرا  دستگاه   یسو  از  ا ی  نظر  دی تجد  درخواست

 شود.

خواهی، شخص محکوم بعداً از گناه معاف شده یا از اتهام کیفری تبرئه  ایندی است که به موجب آن پس از صدور حکم و به پایان رسیدن فرجام تبرئه فر  7

  گردد و بنابراین از نظر قانون بی گناه شناخته می شود.می
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اعدام شدند؛ عفو    سن داشتند در ایران  سال  18کمتر از  شان  که هنگام وقوعهایی  م خاطر جر سه نفر به •

 8. برندبه سر می در صف اعدامنیز در مالدیو و ایران  از این گروه دیگریتعداد الملل باور دارد که بین

در چندین کشور از جمله ژاپن، مالدیو، پاکستان و آمریکا تحت حکم   روانییا  افراد دارای معلولیت ذهنی   •

 . اعدام قرار دارند

در چندین کشور از جمله بحرین، بنگالدش، مصر، ایران، عراق، مالزی، پاکستان، عربستان سعودی، سنگاپور،  •

دادرسی    مورد   در  یالملل ن ی ب   ن ی مواز   با   که   ه شد  صادر   قضایی   یهاروال  به دنبال  اعدام  احکامویتنام و یمن،  

 نداشته است.  مطابقت منصفانه

در کشورهای بحرین،   رحمانه، غیرانسانی و ترذیلیرفتارهای بی شکنجه یا سایر    گرفته شده تحت »اعترافات«   •

محکوم کردن افراد به اعدام مورد استفاده قرار   کار شناختن وگناهمنظور  مصر، ایران و عربستان سعودی به

 .گرفت

اعدامی   • )به احکام  متهم  حضور  غیابی(بدون  و   طور  کنگو  دمکراتیک  جمهوری  بنگالدش،  کشورهای  در 

 فلسطین صادر شد. 

در کشورهای غنا، ایران، مالزی، میانمار، نیجریه، پاکستان، عربستان سعودی، سیرالئونه، سنگاپور و ترینیداد  •

کرده   یالزام   مجازات اعدام را برای برخی جرایم  صدور  بر اساس قوانینی صادر شد که  اعدام  احکامتوباگو  و  

  9.است

های  دادگاه توسط    اعداممحکوم کردند. احکام    اعدامرا در کشور مصر به  افراد غیرنظامی    های نظامیدادگاه  •

  یمن صادر شد.در کشورهای بنگالدش، ایران، پاکستان، عربستان سعودی و  ویژه

ی که متضمن  جرائم   در حالی کهمورد استفاده قرار گرفت،    قتل عمد به غیر از جرائمی  مجازات اعدام برای   •

 10نباید مشمول مجازت اعدام شوند.  ترین جرائم«»جدیو معیارالمللی طبق قوانین بین اندنبوده قتل عمد 

   :مرتبط با مواد مخدر  جرایم   •

 

  ها باید طیف کاملی از معیارهای مناسب را در ورد اختالف است. دولتدر مواردی، سن واقعی زندانی به دلیل فقدان سندی روشن از قبیل گواهی تولد م   8

بهره پرونده  ارزیابی سن شامل  اعمال کنند. روش درست در  از دانشهایی که سن متهم مورد اختالف است،  های مربوط به رشد جسمی، روانی و گیری 

 18جرم زیر    ر موارد مورد اختالف، فرد مربوطه را به عنوان شخصی که هنگام وقوعای اعمال شود که داجتماعی است. هر یک از این معیارها باید به گونه

شود. چنین رویکردی مطابق با این اصل است که در کلیه  سال سن داشته تلقی کند و بر این اساس باید اطمینان حاصل کند که مجازات مرگ اعمال نمی

( کنوانسیون حقوق کودک  1)  3ه  ولویت و اصلی اولیه و اساسی مورد توجه قرار گیرد، چنان چه در ماداقدامات مربوط به کودکان باید منافع کودک به عنوان ا 

 .سازمان ملل آمده است

اند با اصول حقوق بشر مغایرت دارند زیرا »هرگونه امکان در نظر گرفتن شرایط خاص و  قوانینی که صدور مجازات اعدام  برای برخی جرایم را الزامی کرده  9

،  2۰۰2/ 111۰، شماره  رای پاگدایاوان روالندو علیه فیلیپینحقوق بشر سازمان ملل،  دارد. کمیته  محکوم یا شرایط ویژه جرم ارتکابی« را از میان برمی  شخصی

 .  5.2، پاراگراف CCPR/C/82/D/1110/2002، سند سازمان ملل 2۰۰۴دسامبر  8

 سی مقرر شده است.المللی حقوق مدنی و سیامیثاق بین 6چنانچه در ماده  1۰
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o درصد( و عربستان 9 یعنی +2۴6نفر از  23(، ایران )+چین ) - شور ک 3اعدام در  نفر 3۰ حداقل 

  به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند.   –  درصد(   19  نفر یعنی   27نفر از    5سعودی )

درصد کاهش    75را تشکیل داده و    2۰2۰سال    های ثبت شده دراعدامدرصد از کل    6  آمار  این

دهد. اطالعات  را نشان می  2۰19سال    نفر( در  118مواد مخدر )  های مرتبط با آمار اعدامنسبت به  

 . مربوط به ویتنام در دسترس نبود

o 179    شد: چین )+(،    صادر  ذیل  کشور  8در  برای جرائم مرتبط با مواد مخدر  حکم اعدام جدید

درصد(،    1۰۰مورد یعنی    9مورد از    9الئوس )درصد(،    86  یعنی+  117از    مورد  1۰1اندونزی )

  3درصد(، سریالنکا )  75  یعنی  8مورد از    6درصد(، سنگاپور )  1۴  یعنی+  22د از  مور  3)مالزی  

  5۴مورد از    ۴7درصد( و ویتنام )    23یعنی  35مورد از    8درصد(، تایلند )  19  یعنی   16مورد از  

از کل    12م  . این احکادرصد(  87  یعنی در سال    صدور حکم اعدام  شناسایی شده موارد  درصد 

صدور حکم اعدام برای جرایم درصدی نسبت به    8  داده و نشان دهنده کاهشرا تشکیل    2۰2۰

 . باشد مورد( می 18۴) 2۰19سال مرتبط با مواد مخدر در 

 . نداعدام شد مشمول مجازات نظیر فساد جرائم اقتصادی چین و ویتنام در •

مشمول مجازات اعدام    »توهین به مقدسات«، »کفرگویی« یا »توهین به پیامبر اسالم«  نیجریه و پاکستان در   •

 . ندشد

 اعدام شد. مشمول مجازات   جرم تجاوز، مصر، هند و ایراندر  •

»همکاری با یک    »خیانت«، »اقدام علیه امنیت ملی«، اشکال مختلف  در ایران، عربستان سعودی و یمن،    •

ه و  براندازان های  حرکت مشارکت در  » های رهبری«،  نهاد خارجی«، »جاسوسی«، »زیر سوال بردن سیاست 

 فارغ از اینکه   ،« علیه حکومت   »اقدام مجرمانه و دیگر اشکال    « شورش مسلحانه علیه حکومت » ،    « سم تروری 

 .  ندده باشد یا نه، مشمول مجازات اعدام شدش یافراد مرگمنجر به 

   یافت و جرائم بیشتری را در برگرفت. گسترش  دامنه مجازات اعدام بنگالدش در  •
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ی انه و آفریقامجازات اعدام در خاورمی. 3

 شمالی 
 ایروندهای منطقه  3.1

  ترین حد خود در یک دهه گذشته رسیدند. آماردرصدی به پایین 25شده با کاهش های ثبتاعدام •

 گیری داشت.مربوط به عربستان سعودی و عراق کاهش چشم

ی اجرا و داشت گیری در مصرافزایش چشم ها ثبت شد. تعداد اعدام هشت کشوروقوع اعدام در   •

 بود.  ثبت شده یهادرصد کل اعدام 56از سر گرفته شد. ایران مسئول اعدام در عمان و قطر  اماحک

 .است درصدی داشته  11کاهش اعدام  احکام صدور  بر اساس اطالعات موجود، •

 

 کشور 
 شده  های ثبت اعدام 

 2۰2۰در سال  
 شده  احکام اعدام ثبت 

 2۰2۰در سال  
تا پایان سال    محکومان به اعدام 
2۰2۰ 

 + +1 ۰ الجزیره 

 +27 3 ۰ بحرین 

 + +26۴ +1۰7 مصر

 + + +2۴6 ایران 

 +79۰۰ +27 +۴5 عراق

 ۰ ۰ ۰ 11اسرائیل

 +12۰ +2 ۰ اردن 

 + +2 ۰ کوویت 

 + +1 ۰ لبنان 

 +17 +17 ۰ لیبی

 + +1 ۰ مراکش/صحرای غربی 

 + ۰ ۴ عمان 

 +125 12+17 ۰ )حکومت( فلسطین 

 + +۴ 1 قطر 

 

گیرد که مجازات اعدام را برای جرائم معمولی لغو کرده است. در قوانین این کشور، تنها برای جرائم خاصی نظیر میاسرائیل در گروه کشورهایی قرار  11

 داده در شرایط استثنائی صدور مجازات اعدام جایز است.جرائم تحت قانون نظامی یا جرائم رخ

هایی صادر  اند. هفت مورد از این احکام اعدام در پی دادگاه نوار غزه صادر شده ی دولت بالفعل حماس در های تحت اداره توسط دادگاه  این احکام اعدام 12

  ها حضور نداشته است.شدند که متهم در آن
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 کشور 
 شده  های ثبت اعدام 

 2۰2۰در سال  
 شده  احکام اعدام ثبت 

 2۰2۰در سال  
تا پایان سال    محکومان به اعدام 
2۰2۰ 

 + +8 27 عربستان سعودی

 + + + سوریه 

 + +8 ۰ تونس 

 + +۴ ۰ امارات متحده عربی 

 +323 +269 +5 یمن 

 

 

  25شده  های ثبتکاهش یافته است. اعدام  2۰2۰خاورمیانه و آفریقای شمالی در سال  استفاده از مجازات اعدام در  

احکام مرگ    است.یافته  تقلیل    2۰2۰مورد در سال    ۴37به    2۰19مورد در سال    579از  کاهش داشته و    درصد

 کاهش داشته است.   2۰2۰مورد در سال  639به  2۰19مورد در سال  7۰7ز نیز اشده ثبت

 

 

 

ربستان سعودی، ع عمان،  ،  قطرمصر،  ،  سوریهشامل ایران،    -الملل، موارد اعدام را در هشت کشور منطقه  سازمان عفو بین

دهه گذشته    ترین آمار در یک، پایین2۰2۰شده در سال  ثبتمورد اعدام    ۴37ثبت کرده است. تعداد    - و یمنعراق  

های  اند. اعدامعراق سهم اصلی را در این کاهش ایفا کردهها در عربستان سعودی و  کاهش اعدامو  شود،  محسوب می

تا    2۰19در سال  نفر    18۴  اعدام  درصدی بودند، از  85گیر  شاهد یک کاهش چشم  در عربستان سعودی  شدهثبت

  نفر   1۰۰اعدام  است، از    ثبت شده   نیز   درصدی در موارد اعدام در عراق   55یک کاهش  .  2۰2۰در سال    نفر  27  اعدام

اعدام   شده در ایران وجود دارد )از  های ثبتدر اعدامخفیف  . یک کاهش  2۰2۰در سال    نفر  ۴5  تا اعدام  2۰19در سال  

٠

٢٠٠

٤٠٠

٦٠٠

٨٠٠

١٠٠٠

١٢٠٠

١٤٠٠

٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠٢٠

اعدام و احکام مرگ ثبت شده در خاورمیانه و آفریقای شمالی

2۰2۰تا 2۰۱۱از سال  میالدی 

اعدام حکم مرگ



21 

 

در  نفر    7  اعدام  طور در یمن )ازهمین  (، و2۰2۰در سال    نفر  2۴6  تا اعدام دستکم  2۰19در سال    نفر  251دستکم  

است زیرا   را باال برده  کلی اعدام در منطقه  کشور مصر آمار  (. با این حال، 2۰2۰در سال    نفر    5  تا اعدام  2۰19سال  

مورد در سال    1۰7به    2۰19مورد در سال    32شده در این کشور شاهد افزایش بیش از سه برابر از  های ثبتاعدام

 بوده است؛ بدین نحو، مصر به جای عربستان سعودی در مقام دومین کشور با بیشترین آمار اعدام در منطقه   2۰2۰

  56ها را در منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی داراست، به نحوی که  قرار گرفت. ایران همچنان باالترین شمار اعدام

اعدام این کشور  درصد  وانداجرا شدههای منطقه در  ایران  اعدام  82  مسئول  مصر  .  شده در منطقه  های ثبتدرصد 

 هستند.

های اخیر خود را صورت های ثبت شده طی سالته و نخستین اعدامعمان و قطر اجرای احکام اعدام را از سر گرف

ها در کشور  اعدام  اجراینیز شواهدی مبنی بر    2۰2۰در سال    2۰19الملل توانسته است همانند سال  دادند. عفو بین

 . دست یابد معتبرما قادر نبوده به یک عدد حداقلی وریه به دست آورد، اس

مجازات  اسرائیل  –است  را در سراسر منطقه به استثنای عمان و اسرائیل ثبت کرده  الملل صدور احکام مرگعفو بین

مورد   55من )از  شده در یحکام مرگ ثبتنسبت به سال گذشته، ا.  لغو کرده است  برای جرائم معمولیرا فقط  اعدام  

اند؛  گیری داشته مورد( افزایش چشم  17مورد به    ۴مورد( و )دولت( فلسطین )از    17مورد به    ۰مورد(، لیبی )از    269به  

 مورد(.  26۴مورد به  ۴35اند )از  در مصر کاهش یافته تعداد ثبت شده احکام مرگدر حالیکه 
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 توجه در کشورهای منطقهتغییر و تحوالت شایان  3.2

 الجزایر   3.2.۱

در آنابا پس از    کیفریاست. در ماه ژانویه، یک مرد توسط دادگاه  در الجزایر حداقل یک مورد حکم مرگ ثبت شده

  جدید   نویس یک قانون اساسیدر ماه می، مقامات پیش  13. محکومیت به قتل همسر سابق خود به مرگ محکوم شد

ذاتی هر انسانی است و هیچ    حق  کند که »حق حیات،اعالم می  یپیشنهادقانون أساسی   38ماده     14.کردندرا منتشر  

را به طور کامل تضمین  بند مذکور، حق حیات  بنابراین،  از این حق محروم شود«.    ضابطهبی  کس نبایست به نحو

 به کار گرفته شود.مجازات اعدام دهد که مطابق قانون همچنین اجازه میو  کندنمی

 بحرین  3.2.2

ام اعدام محمد رمضان و حسین موسه را در ماه جوالی تأیید کرد، هرچند شواهدی اه رسیدگی، احکدر بحرین، دادگ

شدت ناعادالنه،  های بهمتعاقب دادرسیین دو مرد  ا  15مبنی بر شکنجه شدن این افراد طی دوره بازجویی وجود داشت.

برای این دو فرد،   2۰15سال  ه در  صادر  قطعیمحکوم شده بودند. حکم مرگ    2۰1۴به قتل یک مأمور پلیس در سال  

های پزشکی صادره توسط واحد تحقیقات ویژه وزارت بهداشت مبنی بر شکنجه شدن آنان، به دادگاه  گواهیبر اساس 

 هستند. در خطر اعدام  اکنون استفاده کرده و تجدیدنظرطلبی  مجراهایین دو نفر از تمامی تجدیدنظر فرستاده شد. ا

 مصر  3.2.3

برابر موارد ثبت الملل، بیش از سهشده توسط عفو بینثبت  مورد اعدام  1۰7ش یافت؛ شمار  اعدام افزای  در مصر، آمار

در  و    های خشونت سیاسیدر ارتباط با پروندهگان  شد اعدامتن از    23باشد. حداقل  مورد( می  32)  2۰19شده در سال  

اجباری وهای بهپی دادرسی بر »اعترافات«  ناعادالنه متکی  از جمله شکنجه و   موارد نقضسایر    شدت  حقوق بشر 

 ناپدیدسازی قهری، به مرگ محکوم شده بودند. 

 16.زندان برج العرب در اسکندریه اعدام کردند  فوریه، مقامات مصری هشت مرد را در ساعات اولیه صبح در  2۴در تاریخ  

و در    2۰18ادگاه نظامی در اکتبر سال  متهمی بودند که در پی یک دادرسی ناعادالنه توسط د  17این افراد در میان  

نفر شده بود به مرگ    88ا و یک ایست بازرسی پلیس که منجر به کشته شدن  ارتباط با حمالت مرگبار به سه کلیس

بودند. طبق مدارک دادگاه، چندین تن از متهمین این پرونده به دادستانی اطالع داده بودند که مورد  محکوم شده  

قهری و شک شکایات شکنجه طرفانه درباره  اند. هیچ گونه تحقیقات موثر، مستقل و بینجه قرار گرفتهناپدیدسازی 

 

13 11”, mari-“Il a tué sa femme dans la cour d’une école à Annaba Peine de mort pour l’exL’Expression,  

January 2020  

 .2۰2۰ژوئن   25، های حقوق بشری«نویس قانون اساسی الجزایر: نگرانی»پیشالملل، عفو بین 1۴

 .2۰2۰جوالی  13 گیری« تحت شکنجه«،درخواست تجدیدنظر دو مرد در خطر اعدام علیرغم »اعترافات رد –»بحرین الملل، عفو بین 15

 .   2۰2۰فوریه   2۴ جمعی هشت مرد«،اعدام دست – »مصر الملل، عفو بین 16
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 صورت نیافته است. 

نفر    57حداقل    نحوی که مقامات مصری در این مدت ثبت شد، به  در ماه اکتبر و نوامبر  2۰2۰ها طی سال  اوج اعدام

سپتامبر در مجتمع زندان تورا در    23تاریخ    ای درادثهها در پی حاین اعدام  17. مرد و چهار زن را اعدام کردند  53  -

برای    شدند. مقاماتجنوب قاهره رخ داد که در آن چهار زندانی در صف اعدام و چهار نفر از نیروهای امنیتی کشته  

باره  کردند. با این حال، تحقیقات مستقل و شفافی در  اشارهتالش زندانیان برای فرار    بار بهتوجیه این وقایع خشونت 

با اتهام    خشونت سیاسیموارد    در ارتباط با  انمردتن از    15،  شده اعدامفرد    57از میان  این حادثه صورت نگرفته است.  

ند.  ه بودهای معمولی قتل، به مرگ محکوم شدو چهار زن در پروندهان  ردتن از م  38و  دند  قتل محکوم به مرگ شده بو

مات دو مرد را که در دادگاه  اکتبر، مقا 3نیز محکوم شده بودند. در تاریخ  دو نفر از مردان اعدام شده به تجاوز جنسی

سرکوب    پس ازسیاسی    هایدر خشونت   به جرم دست داشتن  «وقایع کتابخانه اسکندریه»جمعی در پرونده معروف به  

 محکوم شده بودند، اعدام کردند.  2۰13مرگبار تحصن میدان رابعه در ماه آگوست 

حمالت خشونت آمیز به مقامات و اموال   در ارتباط با  «اگناد مصر»پرونده معروف به  که در  مرد   1۰،  اکتبر  ۴در تاریخ  

بودند  عمومی شده  محکوم  مرگ  متهبه  شدند.  اعدام  دادستان،  به  مورد مان  که  گفتند  کشور  امنیت  عالی  های 

رد شکایات آنان صورت نگرفت. جمال  ، هیچ تحقیقاتی در مواند. با این حالناپدیدسازی قهری و شکنجه قرار گرفته

های گوناگون ظاهر  شده از رسانهپخش  «اعتراف»شدگان، قبل از خاتمه دادگاه، در یک ویدیوی  زکی، یکی از اعدام

سکوت و عدم اجبار به اقرار علیه  دادرسی عادالنه، از جمله حق  وق وی مبنی بر دسترسی به  ه بود، امری که حقشد

اکتبر اعدام شدند، طی یک    ۴کرد. سه مرد دیگر که در تاریخ    نقضرا به شدت    اصل برائت  مندی ازبهره و حق  خود  

 سرکوب تحصن میدان رابعه توسط مقامات، محکوم شده بودند.  پس ازپرونده دیگر مربوط به خشونت سیاسی  

کاهش شمار احکام کاهش داشت.    2۰2۰مورد در سال    26۴به    2۰19مورد در سال    ۴35ها به اعدام از  آمار محکومیت 

های  ان محکوم به مرگ در پروندهشده ممکن است ناشی از محدودیت دسترسی به اطالعات درباره زندانی مرگ ثبت

شود  ها احکام اعدام صادر میهای جمعی که در آنخشونت سیاسی باشد؛ و نیز کاهش در تعداد دادگاه  رتبط باغیرم

.  19-گیری بیماری کوویدخاطر همهها بهها و تعویق در دادرسیدگاهنسبت به سال قبل؛ و همچنین تعطیلی موقت دا

حکومیت به اتهامات مرتبط با تروریسم، حکم اعدام  قاهره در پی م  کیفرینفر توسط دادگاه    37مارس،    2در تاریخ  

 2۰1۴و    2۰13های  بین سال   هحمالت مسلحان  انجامنفری بودند که به    2۰8نفر بخشی از    37این    18. دریافت کردند 

ترین دادگاه تجدیدنظر( حکم اعدام وائل تواضروس، معروف به  دند. در ماه جوالی، دادگاه رسیدگی )عالیمتهم شده بو

محکوم شده    2۰19قتل اسقف عنبا اپیفانیوس در ماه آوریل    است که از بابت  راهباو یک    تأیید کرد.را  یسایا،  پدر ا

ور حکم به »اعترافات« حاصل ت نامنصفانه که طی آن دادگاه برای صدشدوائل تواضروس در پی یک دادرسی به    است.

مشاره  به  مناسب  از حق خود مبنی بر دسترسی  . وی همچنین  استاز شکنجه اتکا کرده بود، به مرگ محکوم شده  

 

 .2۰2۰دسامبر   2، ست«ر اگر عمق بحران حقوق بشری در کشوها نشانگیری دهشتناک اعدام اوج - »مصرالملل، عفو بین 17

 .2۰2۰مارس  2، متهم به تروریسم در پی یک دادگاه نامنصفانه« 37صدور حکم مرگ برای  -»مصر  الملل، عفو بین 18
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تحت ناپدیدسازی   2۰18اگوست    28تا    2نیروهای امنیتی، وائل تواضروس را بین تاریخ    19است. محروم شده  حقوقی  

الملل دگاه، که توسط عفو بینشده توسط وائل تواضروس در داهری قرار داده بودند. طبق یک اظهاریه ویدئویی ارائهق

قرار گرفته است، نیروهای امنیتی طی این مدت وی را برهنه کرده، به صومعه محل وقوع قتل برده و به   بررسیمورد 

زیر  سپس مورد ضرب و شتم و  شوک الکتریکی قرار گرفته و  ش را بر تن کند. وی  وی گفته بودند که لباس رهبانی

ند. وائل تواضروس همچنین اظهار کرد که پس از  قتل ادعایی را جلوی دوربین بازسازی ک  تا  است  فشار قرار گرفته

های پزشکی، یک مأمور به  منظور قرار گرفتن تحت آزمایشدستور یک قاضی مبنی بر انتقال وی به یک بیمارستان به

 ای مبنی بر سالمت وی تنظیم کند.  ارمندی از بخش بهداشت دستور داده بوده است که به دروغ گواهیک

 ایران  3.2.4

پیش از اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر  نسبت به دوران ها همچنان کرد. شمار اعدام  اعدامرا  نفر 2۴6حداقل   ایران

کسانی که    تعدادر موجب شد که  فته در قانون مبارزه با مواد مخدتر ماند و اصالحات صورت گرپایین  2۰17در نوامبر  

از میان  شوند کاهش یابمی  و اعدامبه مرگ محکوم شده  جرائم مرتبط با مواد مخدر  به خاطر   مورد اعدام    2۴6د. 

  ۴تجاوز،  اما اتهنفر ب   12مرتبط با مواد مخدر،    ئمنفر برای جرا  23قتل،  نفر با اتهام    19۴الملل،  شده توسط عفو بین ثبت

نفر با اتهام    2قتل و تجاوز،  نفر با اتهامات    2محاربه،    نفر با اتهام  5»قیام مسلحانه علیه حکومت« )بغی(،    نفر با اتهام

اتهام اسوسی،  ج الکلی  االرض«  »افساد فی  یک نفر با  در دو مورد   2۰. اعدام شدندو یک نفر برای نوشیدن مشروبات 

زن در میان اعدامیان    9  و   در مأل عام صورت گرفتدام  اع  کینامعلوم بود.  الملل  فو بینشدگان برای ع ت اعداماتهاما

 قرار داشتند.

اسالمی   مجازات  قانون  هرچند  21. سال بودندشده اعدام در این  های ثبتاعدام با طناب دار و با شلیک گلوله، روش

 ت. ا سنگسار در این سال ثبت نکرده اسالملل موردی از اعدام ب، عفو بینداند مجاز میهمچنان سنگسار را 

انگاری شده و مشمول مجازات همچنان جرم   روابط جنسی رضایتمندانه با همجنس و روابط جنسی خارج از ازدواج

مجازات ماندند.  باقی  اتهاماتبرای    مرگ  اعدام  نیز  و  مواد مخدر  به  مربوط  تفسی  مبهم  یبرخی جرائم  نظیر    ربردارو 

 در قانون درنظرگرفته شده است.  نیز االرض« و »افساد فی ««، »محاربهالنبیسب »

بهنحو فزایندهمجازات مرگ به اقلیت  ابزاریعنوان  ای  های  برای سرکوب سیاسی علیه مخالفان، معترضان و اعضای 

 اتنیکی مورد استفاده قرار گرفت.  

های اجتماعی  در شبکه   خود  ری ضد حکومتیبخکانال  اهلل زم، در ارتباط با  وحدر ماه دسامبر، خبرنگار مخالف حکومت ر

ترک کرده بود،   1388زم، که ایران را متعاقب اعتراضات پس از انتخابات سال  اهللروح 22. اعدام شدبا نام »آمد نیوز«، 

 

 .2۰2۰دسامبر  2 ،گر عمق بحران حقوق بشری در کشور«ها، نشانگیری دهشتناک اعدام اوج -»مصر  الملل، عفو بین 19

شالق را در پی دارد، و اگر فردی سه مرتبه به این امر محکوم شود، مجازات مرتبه چهارم   8۰طبق قانون مجازات اسالمی ایران، شرب خمر مجازات  2۰

 مرگ خواهد بود. 

 فت.عنوان یک شیوه اعدام در ایران به کار ر، اعدام با شلیک گلوله به6۰برای نخستین بار پس از دهه  21

 .2۰2۰دسامبر  12، ای مرگبار به آزادی بیان«اهلل زم؛ هجمه»اعدام خبرنگار روحالملل، عفو بین 22
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به ایران بازگردانده شده بود. وی به طول نه ماه محروم از   اجبارربوده شده و به    2۰19طی سفری به عراق در اکتبر  

یا وکیل نگههر با خانواده  تنهاگونه تماس  از آن  با وکیل    داشته شده و پس  بود  در حضور تسخیری خود  توانسته 

شدت ناعادالنه، توسط شعبه  به  روند قضاییدر پی یک    ،ماه ژوئننیروهای امنیتی و اطالعاتی دیدار داشته باشد. وی در  

های وی در کانال  شد. اساس این اتهام فعالیت« به مرگ محکوم  االرض»افساد فی  به اتهامدادگاه انقالب در تهران    15

ز یک میلیون کرد و بیش ا رسان تلفنی »تلگرام« عمل میخبری، که از طریق پیام  کانالاین    بود.  »آمد نیوز«  خبری

کرد.  میاحتمالی مقامات گوناگون در فساد را پخش  سهم  کننده داشت، ویدئوهای اعتراضات و اطالعاتی درباره  دنبال

ای وی »جاسوسی« برای اسرائیل و فرانسه،  دادگاه ادعا کردند که فعالیت رسانه  جریانو هم در    علنی نحو  مقامات هم به

 گرفته است. را در بر می« نظام»جرائم علیه امنیت ملی« و »تبلیغ علیه »همکاری با دولت متخاصم آمریکا«، 

مرگ به    مجازاتطرح کردند که  مرا  ، موسع و تفسیربرداری  مبهم  کیفریمقامات همچنین علیه معترضان اتهامات  

تنده.  دارددنبال   معترضان  ها  آبان    ی از  اعتراضات  با  ارتباط  در  بودند  1398که  تحقیقات   دستگیر شده  در مرحله 

متکی   یهای غیرمنصفانهدر پی دادرسی  چندین نفر« متهم شدند.  بغیاالرض«، یا »به »محاربه«، »افساد فی  مقدماتی

  23. نجه، به مرگ محکوم شدند بر »اعترافات« حاصل از شک

قالب در تهران، امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی را در ارتباط با  دادگاه ان  15در ماه فوریه، شعبه  

پس   این افراد 2۴.محکوم کردند «محاربه»به چندین اتهام از جمله   1398داده طی اعتراضات آبان های رخسوزی آتش

محروم   تحقیقاتحله  د؛ آنان از دسترسی به وکیل طی مرشدن شدت ناعادالنه به مرگ محکوم  بهروند دادرسی  از یک  

علیه خود   اند. امیرحسین مرادی اظهار داشت که وی مورد شکنجه قرار گرفته تا که شکنجه شده اعالم کردندبوده و 

پخش شدند    ی جمهوری اسالمی ایراناز صدا و سیما  ی ویده. »اعترافات« ضبط ش»اعترافات« کنددر مقابل دوربین  

قرار گرفتند. دیوان عالی کشور در ماه دسامبر حکم    ستناد عنوان مدرک برای محکومیت وی مورد ابه  نیز    هو در دادگا 

 بازپس فرستاد.  بدوی به دادگاه  بررسی مجددهایشان را برای این افراد را لغو کرده و پرونده اعدام

های  نگرانی  در حالی که  عدام شداگوست، یک معترض با نام مصطفی صالحی در زندانی در استان اصفهان ا  5ریخ  در تا

وی مبنی بر برخورداری از دادرسی عادالنه وجود داشت، از جمله عدم دسترسی وی به وکیل    وق جدی درباره نقض حق

از اعضای    اصرار داشت، در ارتباط با قتل یکی گناهی خود  مصطفی صالحی که بر بی  .و تحقیقات  ازجوییطی دوره ب

( به مرگ  1396ماه  )دی  2۰18و ژانویه    2۰17داده در فاصله دسامبر  سراسری رخ   نیروهای امنیتی طی اعتراضات

 محکوم شده بود.  

 تن از اعضای اقلیت کرد اعدام شدند.   11تن از اعضای اقلیت بلوچ و  9، 2۰2۰در سال میالدی 

  

 

 

 .2۰2۰سپتامبر  2، رانیر اد 98 آباناعتراضات  یو شکنجه در پ یدسازیناپدهای گسترده، بازداشت  –ویرانگران انسانیت الملل، عفو بین 23

 .2۰2۰فوریه  28، »سه زندانی در خطر اعدام قرار دارند«الملل، عفو بین 2۴
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 پورهدایت عبدالل 

 2۰17از سال    پور، یک زندانی کرد کههدایت عبداهلل

  25برد، مخفیانه اعدام شد.در صف اعدام به سر می

ندادند و    تحویلاش  پیکر وی را به خانواده مقامات

سال   در  وی  نکردند.  معلوم  نیز  را  وی  دفن  محل 

و    شدت غیرمنصفانه  در پی یک دادرسی به  2۰17

مسلحان درگیری  با  رابطه  محکوم  هدر  اعدام  به  ای 

بودشد سال  که    ه  سپاه    2۰16در  اعضای  بین 

دموکرات  »حزب  به  وابسته  افراد  و  پاسداران 

ایران« رخ داده بود.   ماه    9وی در تاریخ  کردستان 

های پس از  از زندان مرکزی ارومیه در آذربایجان غربی به مکانی نامعلوم منتقل شد. طی هفته  2۰2۰  می

 ار خانواده یا وکالیش قرار ندادند. عاتی درباره مکان یا سرنوشت وی در اختیاطال آن، مقامات هیچ

ژوئن، رئیس مرکز اجرای احکام در ارومیه به خانواده وی اطالع داد که او چند هفته پیش در   1۰در تاریخ 

در   الحوای وی گواهی مرگ او را از سازمان ثبت  ژوئن، خانواده  2۴در تاریخ    است.  اوشنویه اعدام شده

می در نتیجه  11ریافت کردند مبنی بر این که وی در ارومیه در تاریخ اشنویه در استان آذربایجان غربی د

شده  با ادعاهای گزارش  عبارتاین  ،  المللعفو بیناز نظر  « جان سپرده است.  یا تیز  سختبرخورد اجسام  »

ناپدیدسازی قهری هدایت عب  از  ایران پس  این که وی  داهللتوسط حزب دمکرات کردستان  بر  پور مبنی 

 .  دارد مطابقت، است شنویه اعدام شدهوسپاه پاسداران در ا نظامی   تیراندازی در پاسگاهجوخه توسط 

 

مغایرت  در   ،سال سن داشتند 18ایران همچنان از مجازات اعدام علیه افرادی که هنگام وقوع جرم کودک بوده و زیر 

 طبق قانون   26. ادامه داد،  کردههایی مطلقا ممنوع  چنین پروندهاز مجازات اعدام را در  المللی که استفاده  بینوانین  با ق

در همانند بزرگساالن    توانرا می  اسالمی ایران، پسران باالی پانزده سال قمری و دختران باالی نه سال قمری  مجازات

شود که  ر را قائل میقضات این اختیاد. قانون برای  کراعدام محکوم    از جمله قتل بهه برخی جرائم  صورت محکومیت ب

ماهیت  تشخیص دهند کودک در زمان وقوع جرم  کنند در صورتی که    ی صادرجایگزین  مجازاتمرگ  به جای مجازات  

. طی سال  دروجود دا  «شبهه»آنان    «رشد و کمال عقل»و یا در    کرده میجرم انجام شده و یا حرمت آن را درک ن

زاده، محمدحسن رضایی و شایان سعیدپور ثبت  های مجید اسماعیلرا با نام  جوانالملل اعدام سه  ، عفو بین2۰2۰

 .  سال سن داشتند 18هنگام وقوع جرم زیر که  کرده است

 

 .  2۰2۰ژوئن  3۰«،  زندانی قربانی ناپدیدسازی قهری احتماال توسط جوخه تیراندازی اعدام شده است -ایران الملل، »عفو بین 25

سال   18لحاظ قانونی موظف است کلیه افراد زیر  المللی حقوق مدنی و سیاسی، بهعنوان یک کشور عضو کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بینایران به 26

 کند و اطمینان حاصل نماید که این افراد به مرگ محکوم نشوند.عنوان کودک تلقی را به 
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ی کیفردادگاه    کب  27. اعدام شدساله، در زندان مرکزی سقز در استان کردستان    21آوریل، شایان سعیدپور،    21در  

اط با ضربات چاقوی مرگبار به مردی طی پس از محکومیت به قتل در ارتب 2۰18استان کردستان وی را در اکتبر در 

  دارای   ساله بود. شایان سعیدپور  17شایان در آن زمان    .به مرگ محکوم کرد  2۰15یک دعوای خیابانی در اگوست  

بر اساس نترل تکانه تشخیص داده شده بود. و پیش از دستگیریش توسط پزشک دارای اختالل ک بودمعلولیت ذهنی 

شایان    گفته بود  به دادگاه   ایدر نظریهاست،    قوه قضاییهسازمان پزشکی قانونی، که تحت نظر    ،المللعفو بیناطالعات  

  از هم تشخیص بدهد. را  نادرست  و    سته درستنتوامی  وبوده  سعیدپور در زمان وقوع جرم دارای »رشد و کمال عقلی«  

 برخوردار نبوده رشد عقلی  از  ند که او در زمان جرم  بود  و وکیل شایان سعیدپور این ارزیابی را رد کرده و گفته  خانواده

 را در نظر نگرفته است.  وی روانی  بیماریاست. وکیل شایان سعیدپور همچنین ابراز نگرانی کرده بود که دادگاه 

 

 محمدحسن رضایی 

تاریخ   ددسامبر،    31در  رضایی  زندان  محمدحسن  ر 

سال    12الکان رشت در استان گیالن اعدام شد. وی  

زمان دستگیری    او در  28.برده بوددر صف اعدام به سر  

در ارتباط با چاقو خوردن مرگبار   ، که2۰۰7در سال  

سال سن    16،  بود  یک مرد طی یک دعوای خیابانی 

دادرسی فرایند  وی     داشت.  پرونده  شدت  بهدر 

آ مأموران  بود.  در   گاهی غیرمنصفانه  انزلی  بندر  در 

سلول   در  طوالنی  مدت  برای  را  وی  گیالن،  استان 

نگه  وکالیش  و  خانواده  به  بدون دسترسی  و  انفرادی 

به آنان  آگاه،  منابع  طبق  بودند.  کسب  داشته  منظور 

  و   شلنگ  و  »اعترافات« وی را از جمله با ضربات ترکه

 در جریانجه داده بودند.  ضربات مشت و لگد مرتبا شکن

در استان گیالن در    کیفریوی دربرابر دادگاه    حاکمهم

که وی خود آن  قرار گرفت. این در حالی بوداستفاده  او به عنوان مدرک مورد ، »اعترافات« اجباری2۰۰8اکتبر 

دستوری برای انجام   دادگاه هیچ    ها را حاصل از شکنجه دانسته بوده است.ها را در دادگاه پس گرفته و آن گفته 

 ت مستقل و شفاف درباره شکایات شکنجه صادر نکرد.  تحقیقا

 

شدگان زدند،  اعدام  وکالیها یا  ها بدون اعالم قبلی یا اطالع به خانوادهمقامات همچنین دست به اجرای برخی اعدام

دون اطالع  سپتامبر ب  12گیر نوید افکاری را در تاریخ  امری که در قانون ایران الزم است. به طور نمونه، مقامات، کشتی

برای قتل و تحت    بار یک  –  قبلی به وی، خانواده یا وکیلش مخفیانه اعدام کردند. وی دو حکم مرگ دریافت کرده بود

با قتل   پرونده با دو  ؛ هر« توسط دادگاه انقالباالرضافساد فیو یک بار برای » کیفریه »قصاص« توسط دادگا عنوان

 

 .2۰2۰آوریل  21«، رحمانه شایان سعیدپورتوزانه و بیبه اعدام کینه المللاعتراض عفو بین –ایران الملل، »عفو بین 27

 2۰2۰دسامبر  31الملل، ایران: اعدام مرد جوان دستگیرشده در زمان نوجوانی، نقض فاحش حق حیات است. عفو بین 28
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مرتبط بود. نوید افکاری   اعتراضات خیابانی در این شهر  به دنبالدر شیراز    2۰18اگوست    2در تاریخ    امنیتییک مأمور  

فهرست مطولی از موارد و او مورد    ادالنه بودشدت ناع  وی به روند دادرسیانکار کرده بود.    هرگونه نقش در این قتل را

رافات« اجباری، و محرومیت  های منجر به »اعتنقض حقوق بشر، از جمله ناپدیدسازی قهری، شکنجه و سایر بدرفتاری

 قرار گرفته بود. تحقیقاتاز دسترسی به وکیل طی مرحله 

شفافیت درباره استفاده از مجازات اعدام از    عدم  به دلیل  ، ولیمرگ طی این سال در ایران صادر شدند  تازه  احکام

درباره شمار احکام صادره    الملل نتوانسته است عدد حداقلی معتبریسوی مقامات و نیز اطالعات ناکافی، عفو بین

 اعدام به دست آورد. 

ده در سال  برای یک جرم واقع ش  2۰13زاده را که در سال  حکم مرگ برزان نصراهلل  کشور  در ماه اکتبر، دیوان عالی 

حکم وی را به حبس تقلیل داد؛    کشور  دیوان عالی  29. ، لغو کردسال سن داشت  17وی تنها    ، یعنی زمانی که2۰1۰

 دوران حبس آزاد شد. با توجه به تکمیلکتبر وی در ماه ا

 عراق  3.2.5

شدند که  جمعی اعدام کردند؛ این افراد شامل کسانی مینحو دستهنفر را به  21نوامبر    17در تاریخ    در عراق، مقامات 

ریسم خواند وابسته باشند و به اتهامات مربوط به ترورفت با گروه مسلحی که خود را »دولت اسالمی« میگمان می

عبدالرحمان عار )همچنین معروف به محمت بسیکسیز(  دادگاه تجدیدنظر در اربیل، حکم مرگ    3۰. محکوم شده بودند

سپتامبر تأیید کرد. عبدالرحمان عار، یک شهروند کرد ترکیه، همراه با چندین تن دیگر در اربیل در تاریخ    23را در  

کردستان و در رابطه با کشته شدن یک دیپلمات ترک    ایتوسط واحد ضدتروریسم دولت منطقه  2۰19جوالی    2۰

 های متعددی از این سال تعطیل بودند. ها طی ماه، دادگاه19-گیری بیماری کوویدبود. در اثر همه دستگیر شده

 کویت 3.2.6

در   31.ثبت شد. دادگاه تجدیدنظر در ماه فوریه دو حکم اعدام را به حبس ابد تغییر داد  تخفیف  مورد  کویت، پنجدر  

 32.سال حبس 1۰دیگر به دو نفر یکی به حبس ابد و  -ماه جوالی، این دادگاه حکم اعدام سه برادر را تغییر داد 

 لبنان 3.2.7

در    33. تجدیدنظر در ماه فوریه یک حکم اعدام را لغو کرد و قرار دادرسی برای ماه مارس صادر شد  در لبنان، دادگاه 

 

 .2۰19فوریه  22«، الوقوع سه زندانی دستگیرشده هنگام نوجوانی را متوقف کنیداعدام قریب  -ایران الملل، »عفو بین 29

 .2۰2۰نوامبر  17«،  جمعی اعدام کردنفر را به صورت دسته 21عراق در اقدامی ظالمانه ی  الملل، »عفو بین 3۰

 .2۰2۰فوریه  2۴ مورد تجاوز قرار داده بودند«،توقف اعدام دو شهروندی که شهروند دیگری را از سلمیه ربوده و در جبیریه العنبا، » 31

 .2۰2۰جوالی  13«،  رفته بودند لغو کردر اعدام سه برادر را که انتقام قتل برادر خود را از قاتلش گدادگاه تجدیدنظالعنبا، » 32

 .2۰2۰فوریه  21«، لبنان حکم مرگ یک متجاوز و قاتل را لغو کرددیدبان خاورمیانه، » 33
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 . ن نامشخص بودوضعیت پرونده همچنا 2۰2۰پایان سال 

 مراکش/صحرای غربی 3.2.8

م  گذاری/روز تاج و تخت، دو حکم اعداششم به مناسبت بزرگداشت روز تاج  در مراکش / صحرای غربی، سلطان محمد

 3۴. را به حبس ابد تبدیل کرد

 عمان   3.2.9

از امبر به جرم قتل عمد دس 3۰در تاریخ  -سه مرد و یک زن  -دولت عمان به عفو بین الملل اطالع داد که چهار نفر 

دولت تصریح کرد که چهار فرد اعدام شده    .صادر نشد  اییتازه  اعدام  اعدام شدند. هیچ حکم ریزی شده  پیش برنامه

محکومی مورد عفو قرار  هیچ  بودند.    به اعدام محکوم شده   2۰2۰های پیش از  قانون مجازات در سال  237  طبق ماده 

ها به  تخفیف  این اه ژوئیه دو حکم اعدام را به حبس ابد و جریمه نقدی تبدیل کرد.دادگاه تجدیدنظر در منگرفت، اما 

محکوم شده بودند. دولت  به اعدام  جرایم مرتبط با مواد مخدر    برای  2۰19دو فرد محکومی تعلق گرفت که در سال  

اعدام را تحت تأثیر قرار های مربوط به مجازات هیچ یک از رویه 19-گیر کوویدبیماری همه  همچنین توضیح داد که

های  اعدام رخ نداده است. اعدام  صفدر میان افراد در     19-کووید به  نداده و نیز این که هیچ مرگ و میر مربوط  

شده در این  ثبتمعنای از سرگیری اجرای احکام اعدام در این کشور بود. پیش از این، آخرین اعدام  به  مذکور در عمان

 .یافته بودصورت  2۰15کشور در سال 

اصالح برخی از مواد قانون آیین    برایرا    12۰/2۰2۰  سلطنتی شماره  فرماندر ماه اکتبر، سلطان حیثم بن طارق،  

( این قانون مقرر می دارد:  1دادرسی کیفری با پیامدهایی درباره استفاده از مجازات اعدام در کشور صادر کرد. ماده )

می، کند. قبل از صدور چنین حکق نظر در آرا، حکمی برای اعدام صادر نمیاتفا و جز با اجماع کامل  کیفری»دادگاه 

را به کمیته   کیفریدادگاه   این  باید اسناد مربوط  ای بفرستد که به دستور اعلیحضرت سلطان شکل خواهد گرفت. 

منظور کمیته تحت ریاست مفتی اعظم سلطنت یا دستیار وی، بهمراه عضویت دو متخصص که توسط رئیس کمیته به 

روز بعد به دادگاه مذکور نرسد،    6۰کمیته ظرف    اظهارنظر از دیدگاه شرعی معرفی می شوند، خواهد بود. اگر نظر

جایگزین خواهد   کند. در صورت عدم توافق برای حکم اعدام، حکم حبس ابددادگاه در مورد پرونده حکم صادر می

 35«.شد

 قطر  3.2.۱۰

اعدام وی     36اعدام را از سر گرفت.  احکام  اجرای  شلیک گلولهبا    ، ری، تبعه نپالیقطر در ماه می با اعدام آنیل چودها

قبل از این اعدام، آخرین اعدام شناخته شده در این  اجرا شد.    در پی تأیید حکم اعدام وی توسط دادگاه تجدیدنظر

 

 .2۰19جوالی  29«، طنتی قرار دادمحکوم را مورد عفو سل  1۴۴6گذاری: سلطان محمد ششم روز تاجاخبار جهانی مراکش، » 3۴

 .2۰2۰اکتبر  12«، کنداعلیحضرت سلطان حیثم بن طارق عفو سلطنتی صادر میتایمز عمان، » 35

 .2۰2۰می  21«، مرد نپالی به جزای قتل در قطر با شلیک گلوله اعدام شدخبرهاب، » 36
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 انجام شده بود. 2۰۰۰کشور در سال 

 عربستان سعودی 3.2.۱۱

الملل عفو بین  37.استاعدام اجرا کرده    27  2۰2۰عربستان سعودی، عربستان در سال    کمیسیون حقوق بشر  یبه گفته 

  بودند. مرد 23دو زن و ها  آن در میان 38ها اطالعات تکمیلی به دست آورد.ماعدامورد از این  25 در خصوص توانست

.  اعدام شدند   مرتبط با تروریسم  برای جرایم  نفرو یک  برای جرایم مرتبط با مواد مخدر    نفرپنج    ، نفر به جرم قتل  19

(؛ عراق  1نفر از اتباع عربستان سعودی و دیگران از تبعه کشورهای ذیل بودند: مصر )  16شده،  بررسی  اعدام    25از  

حال،  است. با این    (. از ماه ژانویه در اجرای احکام اعدام تعزیری کاهش رخ داده3(؛ سوریه )2(؛ یمن )2(؛ اردن )1)

در قوانین عربستان در این مورد صورت نیافته است، از جمله در مورد قانون کنترل مواد مخدر و    هیچ تغییر رسمی

در نظر    یگردان در عربستان سعودی که قاچاق مواد مخدر یا جرایم مرتبط با آن را قابل مجازات با اعدام تعزیرروان 

 .گیردمی

درصد کاهش در شمار    85اعدام ثبت شده،    18۴با    2۰19در مقایسه با سال  اعدام ثبت شده در عربستان سعودی   27

های ثبت شده  الملل همچنین کمترین تعداد اعدام( توسط عفو بین27ثبت این عدد )  39. دهد ها را نشان میاعدام

دولت عربستان بود. در طول سال، آژانس مطبوعاتی سعودی که خبرگزاری رسمی    2۰1۰الملل از سال  توسط عفو بین 

نفر را منتشر کرد. این واقعیت که کمیسیون حقوق بشر عربستان سعودی اعالم    25رسما جزئیات اعدام  سعودی است،  

اعدام را ثبت کرده است، یعنی دو مورد بیشتر از آژانس مطبوعاتی سعودی، در مورد تعداد واقعی اعدام شدگان    27کرد  

 .یجاد کردشک و تردید ا 2۰2۰توسط مقامات در سال 

دستور رسمی ها تا حدی با اعمال  کاهش شدید اعدام»که    ه استشر عربستان سعودی اعالم کردکمیسیون حقوق ب

خبر صدور   ۴۰«جرایم مواد مخدر به وجود آمده استهای مرتبط با  پروندهاعدام در    مبنی بر به تعلیق در آوردن احکام 

ر نشده بود. عفو بین الملل نتوانست یات آن نیز در طی سال منتشاعالم نشده و جزئ  2۰2۰قبالً در سال  دستور  این  

با این وجود، دو عامل    ۴1تاثیر داشته است.  2۰2۰ها در سال  بر میزان اعدام  دستوراین  تا چه اندازه  کند که    تعیین

 

استفاده از مجازات اعدام را به   2۰2۰: »عربستان سعودی در سال 2۰21ژانویه  19مربوط به  وییتریپست تکمیسیون حقوق بشر عربستان سعودی،  37

های گذشته در  ها طی دهه درصدی نسبت به سال پیش، کمترین تعداد اعدام 85با یک کاهش شدید  2۰2۰یالدی طرز قابل توجهی کاهش داد. سال م

 این کشور را داشته است.«  

  های اعالم شده از سوی کمیسیون حقوق بشر عربستان سعودی را به دست بیاورد.توانسته است جزییات مربوط به دو مورد از اعدامالملل نعفو بین 38

الملل با نقل قول از آمار وزارت کشور شده در تحقیقات عفو بینباالترین رکورد ثبت 2۰19الملل در سال شده توسط عفو بینمورد اعدام ثبت 8۴1 39

 ثبت کرده بود.   1995مورد اعدام را در این کشور از سال  192الملل ، عفو بین2۰۰۰باشد. پیش از سال می 2۰۰۰ن سعودی از سال عربستا

استفاده از مجازات اعدام را به   2۰2۰: »عربستان سعودی در سال 2۰21ژانویه  19مربوط به  یتریپست تویکمیسیون حقوق بشر عربستان سعودی،  ۴۰

های گذشته در  ها طی دهه درصدی نسبت به سال پیش، کمترین تعداد اعدام 85هش شدید با یک کا 2۰2۰طرز قابل توجهی کاهش داد. سال میالدی 

 این کشور را داشته است.« 

اعدام  18۴شده را تشکیل دادند. از میان های ثبتدرصد کل اعدام 5۰های مربوط به جرائم مرتبط با مواد مخدر، کمتر از م، اعدا2۰19در سال  ۴1

مورد برای جرائم مرتبط با تروریسم،  37مورد برای قتل،  55مورد مربوط به جرائم مرتبط با مواد مخدر،  8۴، 2۰19در سال شده در عربستان سعودی ثبت

 مورد ضرب و شتم و تجاوز و یک مورد سرقت مسلحانه و تجاوز بوده است. 2جاوز، مورد ت 5
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  19-وویدگیری کباشد. نخست، همهبوده  ها در عربستان سعودی موثر  ممکن است در کاهش قابل توجه تعداد اعدام

ریزی شده در عربستان سعودی را مختل کرده باشد. دوم، ریاست عربستان های برنامهت اعدامدر طول سال ممکن اس

و میزبانی این کشور از این نشست ممکن است مقامات را بر آن داشته باشد تا برای جلوگیری از    2۰گروه    بر نشست

هیچ    ۴2، برگزار شد  2۰گروه  مانی که اجالس  اخر ماه ژوئیه تا نوامبر، زالمللی، اعدام نکنند. از اونظارت و انتقاد بین

بر   پایان رسید.    3۰در تاریخ    2۰گروه  اعدامی در عربستان سعودی انجام نشد. ریاست عربستان سعودی  نوامبر به 

 م شدند. دسامبر، نه نفر اعدا  31دسامبر و  1۰ها در کشور از سر گرفته شد. بین بالفاصله پس از این، اعدام

 

جرم در    وقوعسال در زمان    18سلطنتی برای پایان دادن به مجازات اعدام علیه افراد زیر    فرمان در ماه آوریل، یک  

سال حبس    1۰شود، اعالم شد که مجازات اعدام این افراد را با مجازات حداکثر مواردی که شامل قانون ضد ترور نمی

ه عیه مذکور را به طور علنی منتشر نکردسلطنتی حاوی اطال  فرماناین  متن  تا پایان سال، مقامات    43جایگزین کرد. 

 . ماندند و مقررات اجرایی آن نامشخص بود

گوست، کمیسیون حقوق بشر عربستان سعودی اعالم کرد که دادستان عمومی کشور دستور بازنگری در احکام  آ ماه  در  

سال سن   18دستگیری زیر    را که هنگام  -علی النمر، عبداهلل الظاهر و داوود المرحون    -اعدام سه جوان فعال شیعه  

 

 

، این  19-گیری کوویدخاطر همهعربستان سعودی برگزار شود. با این حال، بهدر ریاض، پایتخت  2۰2۰نوامبر   22تا  21قرار بود از  2۰نشست گروه  ۴2

 نشست به طور مجازی برگزار شد.

سال ناکافی است و لغو کامل اعدام باید حاال در دستور  18اصالحات صورت گرفته در قوانین اعدام برای افراد زیر  –عربستان سعودی الملل، »عفو بین ۴3

 .  ۰2۰2آپریل  27«، کار قرار گیرد

٠

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

١٠٠

١٢٠

١٤٠

١٦٠

١٨٠

٢٠٠

٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠٢٠

اعدام های ثبت شده در عربستان سعودی

2۰2۰تا 2۰۱۱از سال میالدی 

اعدام های ثبت شده
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،  17به ترتیب    2۰12این افراد در زمان دستگیری در سال    ۴۴.داشته و در معرض خطر اعدام بودند، صادر کرده است

جرایم مربوط به شرکت در تظاهرات ضد حکومتی در استان شرقی عربستان سعودی به  از بابت  ساله بوده و    17و    16

 . اعدام محکوم شده بودند

که در    گریچهار جوان د  محمد الفرج و  یمجازات اعدام براصدور   مبنی بردرخواست خود را    یمبر، دادستان در ماه دسا 

تعلق    یعربستان سعود  عهیش  تیمردان جوان به اقلدیگر  شدند، لغو کرد. محمد الفرج و  یمحاکمه م  جمعی دادگاه    کی

مرتبط    میجراخاطر    هنگام دستگیری به  مد الفرج. مح تحت محاکمه بودند  اتمرتبط با اعتراض  م یجراخاطر  و به    شتهدا

که در ماه دسامبر    د یجد  قرار  کیبود. در    ی سالگ  1۰تا    9در سن    ها ارتکاب آن  تهم بهبوده و مساله    15  اتبا اعتراض

 جوانان شد.  نیا یحبس برامجازات خواستار  یبه دادگاه ارائه شد، دادستان 

 سوریه 3.2.۱2

را صادر کرد که از جمله موارد دیگر، مجازات     6قانونی شماره    سوریه، مصوبهیس جمهور  در ماه مارس، بشار اسد، رئ

الملل تا پایان سال، عفو بین  ۴5. دادمارس را به حبس ابد تقلیل    22قبل از    ربوط بهبه جرایم م   محکوماعدام زندانیان  

 را تعیین کند.   شده بودند، تبدیل به حبس ابد ی که تحت این مصوبههای اعدام تعداد مجازاتنتوانست 

 تونس 3.2.۱3

قیس سعید، در جلسه شورای امنیت ملی در ماه سپتامبر، مواضع خود را به نفع از سرگیری    تونس،  رئیس جمهور

جمهور این سخنان را در پی قتل اخیر   رئیس  ۴6ت. اس  «قتل مستحق مجازات اعدام»ها اعالم کرده و گفت که  اعدام

 یافته است.صورت  1991شده در تونس در سال  شناساییان کرد. آخرین اعدام دختری در عین زاغوان بی

 امارات متحده عربی  3.2.۱4

سال    15ی سه تا  یافتهمجازات تقلیل  «ناموسی»ای  هقوانینی که برای قتل  اعالم کرد  امارات متحده عربی در ماه نوامبر

قرار گرگرفتنددر زندان در نظر می قانونی  به  ،  اتاین اصالحبه موجب    ۴7اند.فته، مورد اصالحات  قتل  »افرادی که 

 .  دشونمیبا مجازات اعدام روبرو   ،شوند، مانند دیگر موارد قتلمحکوم می «ناموسی

 یمن 3.2.۱5

حکم اعدام در    269  ،2۰2۰چشمگیری داشته است، به نحوی که طی سال    در یمن افزایشاحکام اعدام ثبت شده  

 

: »دادستان عمومی کشور در حکم علی النمر، عبداهلل الظاهر و 2۰2۰اگوست   27مربوط به  پست توییتریکمیسیون حقوق بشر عربستان سعودی،  ۴۴

هایی  تجدید نظر در حکم مرگ سه مرد جوان نشانگر گام -»عربستان سعودی الملل، کند.« همچنین رجوع کنید به عفو بینداوود المرحون تجدید نظر می 

 .2۰2۰اگوست  27، دیرهنگام در جهت عدالت است«

 .2۰2۰مارس  22«، کندیس جمهور سوریه برای تمامی زندانیان اعالم عفو عمومی میرئدر، »المص ۴5

 .  2۰2۰سپتامبر  29«، آور استاظهارات ریاست جمهوری در دفاع از حکم اعدام شوک - تونس ل، »الملعفو بین ۴6

 .  2۰2۰نوامبر  7، »امارات متحده عربی در یک اصالح قانونی عظیم، موضوع دفاع از»ناموس« را به عنوان توجیهی برای قتل کنار گذاشت«وله،  دویچه  ۴7
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ها در یمن، حکم اعدام  مارس، دادگاهی تحت مدیریت حوثی 23قبل ثبت شده است. در مورد در سال   55مقایسه با 

وز بعد، رئیس شورای عالی سیاسی یمن مستقر سه ر ۴8. صادره برای حمید حیدرا، زندانی عقیدتی بهائی را تأیید کرد

  ۴9.حمید حیدرا اعالم کرد عفودر صنعا،  

کرم الولیدی، عبدالخالق عمران، حارث حمید و توفیق المنصوری توسط  های اآوریل، چهار روزنامه نگار با نام  11در  

شدت غیرمنصفانه به اعدام ادرسی بهاتهاماتی ساختگی و در پی یک د  اها، بصنعا تحت اداره حوثی  ویژه کیفریدادگاه  

بازداشت خود مورد   انند. این افراد طی دوراهبازداشت بودتحت    2۰15این چهار روزنامه نگار از سال      5۰. محکوم شدند

داری شده و از امکان تماس با جهان بیرون نگههای انفرادی  در سلولهایی  اند، برای دوره قرار گرفته   ناپدیدسازی قهری

 . اندرو بودهروبهپزشکی   هایمراقبتاز دسترسی به  با محرومیت طورو همیناند محروم شده

 

  

 

 .2۰2۰مارس  23«، کندرا تأیید میها حکم مرگ علیه زندانی عقیدتی بهایی دادگاه تحت اداره حوثی -یمن الملل، »عفو بین ۴8

 .2۰2۰مارس  26«،  ای مثبت استتصمیم مقامات حوثی برای آزادی زندانیان بهائی نشانه -یمن الملل، »عفو بین ۴9

 .2۰2۰آوریل  21،  کند«گاه چهار خبرنگار را به مرگ محکوم می»دادالملل، عفو بین 5۰
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  شده در ها و احکام مرگ ثبتاعدام - 1پیوست 

 2۰2۰سال 
 

های  و اعدام  شونداجرا گذاشته میهایی است که به موجب حکم قضایی به  این گزارش تنها حاوی آمار مربوط به اعدام

کند که توانسته باشد تأییدیه  الملل تنها اعداد و ارقامی را گزارش میشود. سازمان عفو بینرا شامل نمیفراقضایی  

شده باالتر هستند.  ثبتواقعی مربوط به برخی کشورها به نحو قابل توجهی از ارقام    ار و آمها بیابد،  قابل قبولی برای آن

ها و  د و برخی دیگر، آمار مربوط به اعدامکننکشورها عمدا فرایندهای مربوط به مجازات اعدام را پنهان میبرخی  

 کنند. نمینکرده یا علنی  ثبتاحکام مرگ را 

  مورد اعدام یا حکم مرگ   22الملل  به این معناست که عفو بین  -  (+22ال مالزی )مث  -در کنار نام یک کشور    +عالمت  

در کنار نام یک کشور بدون  + مورد است. عالمت  22را در مالزی ثبت کرده است، اما باور دارد که آمار واقعی بیش از  

ارک کافی مبنی بر وقوع )بیش  الملل شواهد و مدبه این معناست که عفو بین  -   (+مثال سوریه )   -عددی در کنار آن  

اما اطالعات کافی برای ارائه یک عدد حداقلی دریافت نکرده است.    از یک مورد( اعدام یا حکم مرگ در آن کشور دارد،

  است، از جمله در مورد چین.  تلقی شده  2ای، معادل عدد در هنگام محاسبه مجموع آمار جهانی و منطقه +عالمت  

2۰2۰سال    شده در های ثبت اعدام   

 ها تعداد اعدام  کشور  ردیف  ها تعداد اعدام  کشور  ردیف  ها تعداد اعدام  کشور  ردیف 

 2 بنگالدش  13 +11 سومالی  7 هزاران  چین 1

 1 تایوان  14 +5 یمن  8 +2۴6 ایران  2

 1 قطر  15 ۴ هند 9 +1۰7 مصر 3

 + کره شمالی   16 ۴ عمان  10 +۴5 عراق 4

عربستان   5

 سعودی 

 + سوریه  17 3 نا بوستوا  11 27

ایاالت متحده   6

 آمریکا 

سودان   12 17

 جنوبی 

 + ویتنام 18 +2
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2۰2۰شده در سال  ثبت   جدید  احکام مرگ   

 

 احکام اعدام  کشور   ردیف  احکام اعدام  کشور   ردیف  احکام اعدام  کشور   ردیف  احکام اعدام  کشور   ردیف 

 +1 لبنان   ۴3 +۴ افغانستان   29 +22 مالزی   15 هزاران  چین 1

جمهوری   16 +269 یمن   2

دمکراتیک 

 کنگو  

 +1 موریتانی   ۴۴ +۴ قطر   3۰ +2۰

ایاالت   17 +26۴ مصر  3

متحده  

 آمریکا  

امارات   31 18

متحده  

 عربی  

مراکش/صحرای   ۴5 +۴

 غربی  

1+ 

 1 بوتسوانا   ۴6 3 بحرین  32 +17 لیبی  18 119 زامبیا   ۴

)دولت(   19 +117 اندونزی   5

 فلسطین  

 1 کوموروس   ۴7 3 بالروس   33 +17

 1 گامبیا   ۴8 3 غنا  3۴ +16 سریالنکا   2۰ +113 بنگالدش  6

 1 میانمار   ۴9 3 ژاپن   35 +1۰ سودان  21 77 هند  7

 + ایران   5۰ 3 نیجر   36 +9 الئوس   22 +58 نیجریه   8

عربستان   23 +5۴ ویتنام   9

 سعودی  

 + کنیا  51 +2 اردن   37 +8

 + کره شمالی   52 +2 کویت   38 +8 تونس   2۴ +۴9 پاکستان   1۰

 + سومالی   53 +2 ماالوی   39 8 سنگاپور   25 39 سیرالئونه   11

سودان   26 35 تایلند       12

 جنوبی  

تیرینیداد  ۴۰ +6

 و توباگو  

 + سوریه  5۴ 2

 +1 الجزیره   ۴1 6 زیمباوه   27 3۰ مالی       13
   

 +1 مرون  کا ۴2 5 تایوان   28 +27 عراق      1۴
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و    -  2پیوست   لغوکننده   کنندهابقاکشورهای 

 2۰2۰تا پایان دسامبر  مجازات مرگ 
دسامبر   31. تا  اندیا در عمل متوقف کرده قانون لغو در بیش از دو سوم کشورهای جهان تا کنون مجازات اعدام را

 باشد: ه صورت ذیل می، آمار مربوطه ب2۰2۰

 

 

 

 

 

 

 اند لغو کرده ی جرائم برای کلیهرا جازات اعدام می که شورهایفهرست ک

 نام کشور  ردیف  نام کشور  ردیف  نام کشور  ردیف  نام کشور  ردیف 

 شتاین لیختن 82 سوئیس  55 بوسنی و هرزگوین  28 آلبانی  1

 ماداگاسکار  83 سیکلس  56 بولیوی  29 اتریش  2

 مالتا  8۴ صربستان  57 پاراگوئه  3۰ ارمنستان  3

 مائوریتیوس  85 فرانسه  58 پاالئو  31 ازبکستان  ۴

 مجارستان  86 فنالند  59 پاناما  32 اسپانیا  5

 مغولستان  87 فیجی 6۰ پرتقال 33 استرالیا  6

 مقدونیه شمالی  88 فیلیپین 61 ترکمنستان  3۴ استونی  7

 مکزیک  89 قبرس 62 ترکیه 35 اسلوواکی  8

 موزامبیک  9۰ قرقیزستان  63 توگو 36 اسلوونی  9

 مولدووا  91 کابو وردا  6۴ تووالو  37 ادور اکو 1۰

 موناکو  92 کاستاریکا  65 لسته -تیمور 38 اوروگوئه  11

جزایر   39 اوکراین  12

 سولومون/سلیمان 

 نگرو مونته 93 کامبوج  66

 میکرونزیا  9۴ کانادا  67 جزایر کوک  ۴۰ ایتالیا  13

 نامیبیا 95 کروواسی  68 جزایر مارشال  ۴1 ایرلند  1۴

 نائورو  96 کلمبیا 69 جمهوری چک  ۴2 ایسلند  15

 1۰8: اندلغو کرده جرائم کلیه یبرا را اعدام مجازات  یی کهکشورها

 8: اند لغو کرده عادی جرائم یبرا را اعدام مجازات  که ییکشورها

 28: اندمتوقف کرده عمل دررا  اعدام مجازاتی که  یکشورها

 1۴۴اند: کل کشورهایی که مجازات اعدام را در قانون لغو یا در عمل متوقف کرده

   55: اعدام مجازات  کنندهابقا یکشورها
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 نپال  97 کنگو )جمهوری(  7۰ جمهوری دومینیک ۴3 آذربایجان  16

 نروژ  98 کوت دوار  71 جیبوتی  ۴۴ آرژانتین  17

 نیکاراگوئه  99 کوزووو 72 چاد  ۴5 آفریقای جنوبی  18

 نیوآ 1۰۰ کیریباتی 73 دانمارک  ۴6 آلمان  19

 نیوزلند  1۰1 گابون  7۴ رواندا  ۴7 آندورا  2۰

 هائیتی 1۰2 گرجستان  75 رومانی  ۴8 آنگوال  21

 هلند 1۰3 گینه 76 ساموئا  ۴9 بریتانیا  22

 هندوراس  1۰۴ گینه بیسائو  77 سان مارینو  5۰ بلژیک  23

 واتیکان 1۰5 التویا  78 تومه  سائو 51 بلغارستان  2۴

 وانواتو  1۰6 لهستان  79 سنگال  52 بنین 25

 ونزوئال  1۰7 لوکزامبورگ  8۰ سورینامی  53 بوتان  26

 یونان  1۰8 لیتوانیا  81 سوئد  5۴ بوروندی  27

 51اندلغو کرده  فقط برای جرائم معمولی را مجازات اعدام ی که کشورهایفهرست  

 نام کشور  ردیف  نام کشور  ردیف 

 پرو 5 اسرائیل 1

 شیلی 6 سالوادور ال 2

 گواتماال  7 برزیل  3

 قزاقستان  8 بورکینافاسو   ۴

 52اند متوقف کردهکشورهایی که در عمل مجازات اعدام را رست  فه

 نام کشور  ردیف  نام کشور  ردیف  نام کشور  ردیف  نام کشور  ردیف 

فدراسیون    15 تونس   8 جزایر ال 1

 روسیه 

 ماالوی   22

 مالدیو   23 کامرون   16 تونگا   9 اریتره   2

اسواتینی )سابق    3

 سوازیلند( 

 مالزی   2۴ کره جنوبی    17 جمهوری آفریقای مرکزی   1۰

 مراکش/صحرای غربی    25 کنیا  18 زامبیا   11 برونئی دارالسالم   ۴

 موریتانی   26 گرنادا   19 نکا سریال   12 پاپوآ گینه نو   5

 میانمار   27 الئوس   2۰ سیرالئون   13 تاجیکستان   6

 نیجر   28 لیبریا   21 غنا  1۴ تانزانیا   7

 

 

فقط برای جرائم خاصی نظیر جرائم  این کشورها مجازات اعدام را  در این کشورها هیچ مورد اعدام طی بیش از ده سال گذشته ثبت نشده است. قوانین 51

 کنند.تحت قوانین نظامی یا جرائم ارتکابی تحت شرایط خاص اعمال می 

اند  به این نحو که طی ده  اند اما در عمل اعدام را کنار گذاشته کشورهایی هستند که مجازات اعدام را برای جرائم معمولی نظیر قتل حفظ کرده ها این 52

 د.انر پیش گرفتهای مبنی بر عدم اجرای اعدام دشده رود که سیاست یا شیوه عمل تثبیتاند و باور میاعدامی را اجرا نکرده سال گذشته هیچ حکم 
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 مجازات اعدام  نندهکقابا کشورهایفهرست  

 نام کشور  ردیف  نام کشور  ردیف  نام کشور  ردیف  نام کشور  ردیف 

 ت کوی   ۴3 سنگاپور    29 بنگالدش   15 اتیوپی  1

 گامبیا   ۴۴ سودان   3۰ بوتسوانا   16 اردن   2

 گویانا   ۴5 سودان جنوبی   31 پاکستان   17 افغانستان   3

امارات متحده    ۴

 عربی 

گینه    ۴6 سوریه   32 تایلند   18

 استوایی 

 لبنان   ۴7 سومالی    33 تایوان   19 اندونزی   5

 لسوتو   ۴8 عراق   3۴ ترینیداد و توباگو   2۰ اوگاندا   6

ایاالت متحده    7

 آمریکا 

 لیبی  ۴9 عربستان سعودی   35 جامائیکا   21

 مالزی   5۰ عمان   36 چین   22 ایران   8

 مصر  51 فلسطین   37 دومینیکا   23 آنتیگوآ و باربودا   9

 نیجریه   52 قطر   38 زیمباوه   2۴ باربادوس    1۰

 هند  53 کره شمالی   39 ژاپن    25 باهاماس   11

 ویتنام   5۴ کنگو    ۴۰ سنت کیتس و نویس   26 بحرین   12

 یمن   55 کوبا   ۴1 سنت لوچیا   27 بالروس   13

 کومور   ۴2 ها سنت وینسنت و گرنادین  28 بلیز   1۴
  

 

 

 

 

  



۴۰ 

تا  بین  معاهداتتصویب    -   3  پیوست المللی 

 2۰2۰دسامبر  31تاریخ 

 
مربوط  معاهدهکرده است. یکی از این چهار    تصویبت اعدام  لغو مجازا  برای  المللیمعاهده بینچهار    المللیبینجامعه  

 باشند. ای میدیگر منطقه معاهدهو سه  شودمی جهان کلبه 

ها و فهرستی از معاهدهعالوه کشورهای عضو این  است، به  معاهدهآید، شرحی کوتاه از این چهار  آن چه در پی می

تاریخ  هاهمعاهد کشورهایی که   تا  اما  امضا کرده  را    2۰2۰دسامبر    31  را  از طریق   اند.تصویب نکرده آن  یا  کشورها 

معنای ابراز تمایل  ه بهمعاهدشوند. امضای ها، به کشورهای عضو بدل مییا از طریق تصویب آن   و   پیوستن به معاهدات

عضو   که  دولی  است.  تاریخی سپسین  در  آن  تصویب  طریق  از  آن  در  عضویت  قانون   معاهداتبرای  تحت  هستند 

مضاشده  معاهده اوع و هدف  را رعایت کنند و دست به هیچ عملی که موض  معاهداتاین    مفاد شوند  الملل موظف مینبی

 گذارد، نزنند. را زیرپا می

 با هدف لغو مجازات اعدام دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

، که توسط «با هدف لغو مجازات اعدام  وق مدنی و سیاسیدومین پروتکل اختیاری مربوط به میثاق بین المللی حق»

تصویب شد، دارای دامنه جهانی است. این پروتکل لغو کلی مجازات    1989ملل متحد در سال    مجمع عمومی سازمان

مجازات که در زمان پیوستن به پروتکل، امکان اعمال  ، اما به کشورهای عضو اجازه می دهد  کند مقرر میاعدام را  

المللی حقوق مدنی و سیاسی  . هر کشوری که عضو میثاق بیننگه دارندظ  وحفرا برای خود مدر زمان جنگ  اعدام  

 .است، می تواند عضو پروتکل مذکور بشود

 

 های عضو کشور  ردیف  های عضو کشور  ردیف  های عضو کشور  ردیف  های عضو کشور  ردیف 

 لیبریا   67 سوئیس   ۴5 برزیل   23 اتریش   1

 لیتوانی   68 سیچلس   ۴6 بلژیک   2۴ ازبکستان   2

 اشتاین لیختن  69 شیلی   ۴7 بلغارستان   25 اسپانیا   3

 ماداگاسکار   7۰ صربستان   ۴8 بنین   26 استرالیا   ۴

 مالت   71 فرانسه   ۴9 بوسنی و هرزگوین   27 استونی   5

 مجارستان   72 فلسطین    5۰ بولیوی   28 اسلواکی   6

 مغولستان   73 فنالند   51 پاراگوئه   29 اسلوونی   7

 مقدونیه شمالی   7۴ فیلیپین  52 پاناما   3۰ اکوادور   8

 مکزیک   75 قبرس   53 پرتغال   31 سالوادور ال  9

 موزامبیک   76 قرقیزستان   5۴ ترکمنستان   32 انگلستان   1۰

 مولداوی  77 کابو وردو   55 ترکیه   33 اوروگوئه   11

 موناکو   78 ریکا کاستا  56 توگو   3۴ اوکراین   12



۴1 

 مونته نگرو   79 کانادا   57 لست -تیمور  35 ایتالیا   13

 نامیبیا   8۰ کروواسی   58 جمهوری چک   36 ایرلند   1۴

 نپال   81 کلمبیا   59 جمهوری دومینیکن  37 ایسلند   15

 نروژ   82 گابن   6۰ جیبوتی  38 آذربایجان   16

 نیکاراگوئه   83 گامبیا   61 دانمارک   39 آرژانتین   17

 نیوزیلند   8۴ گرجستان   62 رواندا   ۴۰ آفریقای جنوبی   18

 هلند   85 گینه بیسائو   63 رومانی  ۴1 آلبانی   19

 هندوراس   86 لتونی   6۴ سان مارینو   ۴2 آلمان   2۰

 ونزوئال    87 لهستان   65 سائوتومه و پرینچیپه   ۴3 آندورا   21

 یونان   88 گ لوکزامبور  66 سوئد   ۴۴ آنگوال   22

 

 اند. تصویب نکردهآن را اما  اندامضا کرده پروتکل را این قزاقستانو  ارمنستان 

 

 پروتکل مربوط به کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر برای لغو مجازات اعدام 

اعدام » مجازات  لغو  برای  بشر  حقوق  آمریکایی  کنوانسیون  کشورهای  «پروتکل  سازمان  عمومی  مجمع  توسط  که   ،

اما به کشورهای عضو اجازه می دهد  کند،  می  مقررمجازات اعدام را    تصویب شد، لغو کامل   199۰ی در سال  آمریکای

هر کشور .  نگه دارندظ  وحف را برای خود ممجازات اعدام در زمان جنگ  که در زمان پیوستن به پروتکل، امکان اعمال  

 .شودتواند عضو این پروتکل عضو کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر می

 

 های عضو کشور  ردیف  های عضو کشور  ردیف 

 شیلی   8 آرژانتین   1

 کاستاریکا   9 اروگوئه   2

 مکزیک   1۰ اکوادور   3

 نیکاراگوئه   11 برزیل   ۴

 هندوراس   12 پاراگوئه   5

 ونزوئال    13 پاناما   6

 جمهوری دومینیکن  7
  

 

 لغو مجازات اعدام  برایمربوط به کنوانسیون حقوق بشر اروپا  6پروتکل شماره 

حقوق  های اساسی )کنوانسیونمربوط به کنوانسیون )اروپایی( برای حمایت از حقوق بشر و آزادی 6پروتکل شماره »

تصویب شد، لغو مجازات اعدام در زمان    1983که توسط شورای اروپا در سال  ،  «لغو مجازات اعدام   ( برایاروپا  بشر

تهدید قریب  زمان  در زمان جنگ یا  »اعدام را برای جرایم    ی عضو ممکن است مجازاتکند؛ کشورهاصلح را فراهم می

 شود.تواند عضو این پروتکل حفظ کنند. هر کشور عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر می «الوقوع جنگ 

 



۴2 

 

 

 های عضو کشور  ردیف  های عضو کشور  ردیف  های عضو کشور  ردیف  های عضو کشور  ردیف 

 لیختناشتاین   37 سوئد   25 آلمان   13 آلبانی   1

 مالت   38 سوئیس   26 آندورا   1۴ اتریش   2

 مجارستان   39 صربستان   27 بلژیک   15 ارمنستان   3

 مقدونیه شمالی   ۴۰ فرانسه   28 بلغارستان   16 اسپانیا   ۴

بوسنی و    17 استونی   5

 هرزگوین 

 مولداوی  ۴1 فنالند   29

 موناکو   ۴2 قبرس   3۰ پرتغال   18 اسلوواکی   6

 نگرو مونته  ۴3 کروواسی   31 ترکیه   19 اسلوونی   7

جمهوری    2۰ انگلستان   8

 آذربایجان 

 نروژ   ۴۴ گرجستان   32

 هلند   ۴5 لتونی   33 جمهوری چک   21 اوکراین   9

 یونان   ۴6 لهستان   3۴ دانمارک   22 ایتالیا   1۰

 لوکزامبورگ   35 رومانی  23 ایرلند   11
  

 لیتوانی   36 سان مارینو   2۴ ایسلند   12
  

 

 نکرده است.تصویب  آن را اما کردهامضا پروتکل را این فدراسیون روسیه 

 

 لغو مجازات اعدام در هر شرایطی  برای  کنوانسیون اروپایی حقوق بشر  ۱3پروتکل شماره 

که توسط شورای اروپا در    «شرایطیلغو مجازات اعدام در هر    برای  کنوانسیون اروپایی حقوق بشر  13پروتکل شماره  »

  را  تصویب شد، لغو مجازات اعدام در هر شرایطی، از جمله در زمان جنگ یا تهدید قریب الوقوع جنگ  2۰۰2سال  

 شود. عضو این پروتکل  تواند کند. هر کشور عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر میمی مقرر

 کشورهای عضو  ردیف  ی عضو کشورها  ردیف  کشورهای عضو  ردیف  کشورهای عضو  ردیف 

 لیتوانی  3۴ سوئد  23 آلمان  12 آلبانی  1

 لیختن اشتاین  35 سوئیس  2۴ آندورا  13 اتریش  2

 مالت  36 صربستان  25 بلژیک  1۴ اسپانیا  3

 مجارستان  37 فرانسه  26 بلغارستان  15 استونی  ۴

بوسنی و   16 اسلوواکی  5

 هرزگوین 

 مقدونیه شمالی  38 فنالند  27

 مولدووا  39 قبرس 28 پرتغال 17 ی اسلوون  6

 موناکو  ۴۰ کروواسی  29 ترکیه 18 انگلستان  7



۴3 

 کشورهای عضو  ردیف  ی عضو کشورها  ردیف  کشورهای عضو  ردیف  کشورهای عضو  ردیف 

 نگرو مونته ۴1 گرجستان  3۰ جمهوری چک  19 اوکراین  8

 نروژ  ۴2 لتونی  31 دانمارک  2۰ ایتالیا  9

 هلند ۴3 لهستان  32 رومانی  21 ایرلند  1۰

 یونان  ۴۴ لوکزامبورگ  33 مارینو سان 22 ایسلند  11

 

 نکرده است.تصویب  آن را اما  کردهامضا این پروتکل را ان ارمنست

 

 

 

           

 



 

 

 

 جهانی   الملل« یک جنبش»عفو بین

 برای حقوق بشر است.  

  فرد،عدالتی در حق یک بی

 . همه ماست یمسئله

 با ما همراه شوید       تماس با ما       

               info@amnesty.org 

              55۰۰   7۴13  ۰2۰  ۴۴+       

        www.facebook.com/AmnestyGlobal 

            @AmnestyOnline 

 




