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 مقدمة. 1
شخصاً يف  3347ال يقل عن بلداً. وصدرت أحكام ابإلعدام حبق ما  24شخصاً يف  1252، ما ال يقل عن 2007أُعدم، خالل 

 بلداً. ومل يتوافر سوى احلد األدىن من األرقام اإلحصائية؛ بينما تظل األرقام احلقيقية أعلى بصورة مؤكدة.  51
 

ويُنف ِّذ العديد من البلدان أحكام اإلعدام يف السر ويرفض اإلفراج عن أية معلومات بشأن استخدام عقوبة اإلعدام. وتشمل مثل 
ن الصني وسنغافورة وماليزاي ومنغوليا. وقد دعت األمم املتحدة على حنو متكرر إىل عدم استخدام عقوبة اإلعدام إال هذه البلدا

 بصورة علنية وشفافة. 
 

، حثَّ اجمللس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة الدول 1989مايو/أاير  24، الذي تبناه يف 1989/63ففي قراره رقم 
ملتحدة على "نشر املعلومات املتعلقة ابستخدام عقوبة اإلعدام لكل فئة من الفئات اجلرمية اليت تطاهلا عقوبة األعضاء يف األمم ا

اإلعدام، وإذا أمكن على أساس سنوي، مبا يف ذلك عدد األشخاص الذين ُحكم عليهم ابإلعدام، وعدد أحكام اإلعدام اليت 
وينتظرون تنفيذ احلكم، وعدد أحكام اإلعدام اليت مت نقضها أو ختفيفها لدى نُفذت فعلياً، وعدد األشخاص احملكومني ابإلعدام 

استئنافها، وعدد احلاالت اليت صدر فيها عفو عن حمكومني ابإلعدام، كما حثها على تضمني إعالانهتا معلومات حول مدى 
 تضمني قوانينها الوطنية الضماانت املشار إليها فيما سبق". 

 
، دعت جلنة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان مجيع الدول اليت ما 2005أبريل/نيسان  20، الذي تبنته يف 2005/59ويف قرارها رقم 

 زالت تطبق عقوبة اإلعدام إىل "أن توف ِّر للجمهور املعلومات املتعلقة بفرض عقوبة اإلعدام وأبية أحكام ابإلعدام تقرر تنفيذها". 
 

املتحدة املعين بعمليات اإلعدام خارج نطاق القانون واإلعدام التعسفي واإلعدام دون  ويف هذا السياق، صرح املقرر اخلاص لألمم
حماكمة أبن: "الشفافية أمر أساسي حيثما جيري تطبيق عقوبة اإلعدام. ومن شأن إبقاء إعدام األشخاص سراً أن يشكل انتهاكاً 

عمليات اإلعدام،كما ينبغي إعداد نسخة موحدة جلميع  ملعايري حقوق اإلنسان. وينبغي نشر معلومات وافية ودقيقة حول مجيع
  1ما يُنفذ من أحكام اإلعدام مرة واحدة يف العام كحد أدىن".

 
 طريقة حساب اإلمجايل العاملي. 2

تظل األرقام السنوية اليت متلكها منظمة العفو الدولية بشأن إمجايل أحكام وعمليات اإلعدام املعروفة ضمن احلدود الدنيا. 
تخدم منظمة العفو الدولية يف جتميع هذه األرقام الرقم األكرب الذي ميكن استخالصه بصورة سليمة من املعلومات املنشورة وتس

اليت حتصل عليها. فإذا ما علمت منظمة العفو أبن ما ال يقل عن ثالث عمليات إعدام قد نُفذ، جيري احتساهبا على أهنا ثالث 
مة العفو أن عمليات إعدام أكثر قد نُفذت دون أن تعلم عددها، فإننا نشري إىل الزايدة يف عمليات إعدام. أما إذا علمت منظ

 تقرير هذا العام بعالمة "+".
 مفتاح الرموز. 3

                                                 
 E/CN.4/2005/7 ،22إلعدام دون حماكمة واإلعدام التعسفي: تقرير املقرر اخلاص ...، وثيقة األمم املتحدة عمليات اإلعدام خارج نطاق القانون وا 1

 87، الفقرة 2004ديسمرب/كانون األول 



يشري الرمز "+" إذا جاء بعد رقم ما إىل أن الرقم ميثل احلد األدىن. فالرقم احلقيقي هو على األقل ما يظهر يف التقرير. وعلى سبيل 
 . 2007عملية إعدام يف  47+" أنه قد نُفذ ما ال يقل عن 47ل، يعين الرقم "املثا

 

وإذا مل يسبق الرمز "+" أيُّ رقم، فهذا يعين أننا نعلم بتنفيذ عمليات إعدام أو بصدور أحكام ابإلعدام )ما ال يقل عن أكثر من 
 واحدة/واحد( ولكننا ال نعرف عددها. 

 

 2007 تقارير عمليات اإلعدام يف. 4
 

 عدد عمليات اإلعدام الدولة

 +470 الصني

 +317 إيران 

 +143 اململكة العربية السعودية

 +135 ابكستان

 42 الوالايت املتحدة األمريكية

 +33 العراق

 +25 فيتنام

 +15 اليمن 

 15 أفغانستان

 +9 ليبيا

 9 الياابن 

 +7 سوراي

 +7 السودان

 6 بنغالدش

 +5 الصومال

 3 الستوائيةغينيا ا

 2 سنغافورة 

 +1 الكويت

 +1 إندونيسيا

 +1 بوتسواان

 +1 بيالروس

 1 إثيوبيا

 + مصر

 + كوراي الشمالية



وتظل منظمة العفو الدولية تشعر ببواعث قلق من أن عمليات إعدام ميكن أن تكون قد نُفذت يف منغوليا وماليزاي. بيد أن املنظمة 
  تل  استخدام عقوبة اإلعدام يف هذين البلدين، من احلصول على معلومات ميكن الوثوق هبا. مل تتمكن، نظراً للسرية اليت

 
 2007 تقارير أحكام األعدام الصادرة يف. 5

 اإلعدام أحكامعدد  الدولة

 +1860 الصني

 +307 ابكستان

 271 اجلزائر

 +199 العراق

 +100 الوالايت املتحدة األمريكية

 +100 اهلند

 93 شبنغالد

 +83 فيتنام

 45 منغوليا

 +40 مصر

 +24 مجهورية الكونغو الدميقراطية

 +23 السودان

 23 الياابن 

 +20 نيجرياي

 +17 األردن

 12 ماليزاي

 12 مدغشقر

 +11 إندونيسيا

 +10 أوغندا

 +10 سوراي

 +10 سري النكا

 8 زامبيا

 +6 اتيالند

 5 اتيوان

 +4 لبنان

 +3 اببوا غينيا اجلديدة

 3 تونس



 +2 اإلمارات العربية املتحدة

 +2 الكويت

 2 البحرين

 2 غامبيا

 2 سنغافوره

 2 كوراي اجلنوبية 

 1 املغرب

 1 زمبابوي

 + جزر البهاما

 + بوروندي

 + تشاد

 + إثيوبيا

 + غياان

 + إيران

 + مجايكا

 + كينيا

 + كوراي الشمالية

 + ليبيا

 + ملكة العربية السعوديةامل

 + سنت كريستوفر ونيفيس

 + تنـزانيا

 + ترينيداد وتوابغو 

 + اليمن
 

ومتثل األرقام املذكورة أعاله أحكام اإلعدام اليت علمت هبا منظمة العفو الدولية. وميكن أن تكون دول أخرى قد أصدرت أحكاماً 
 ليغ عن ذلك. ابإلعدام على سجناء لديها، إال أنه مل جيرِّ التب

 
 عقوبة اإلعدامب األرقام املتعلقة. تبصرات يف 6

كما كان احلال يف السنوات السابقة، نـُف ِّذت األغلبية العظمى من عمليات اإلعدام على النطاق العاملي يف حفنة قليلة من 
هي: الصني، إيران، اململكة  دول ستابملائة من مجيع أحكام اإلعدام اليت ُعلم هبا يف  88، جرى تنفيذ 2007البلدان. ففي 

العربية السعودية، ابكستان، الوالايت املتحدة األمريكية. واختصت اململكة العربية السعودية أبعلى األرقام يف معدل عمليات 
 اإلعدام ابلنسبة لعدد السكان، تليها يف ذلك إيران وليبيا. 



ة بشأن استخدام احلكومة لعقوبة اإلعدام، اتركة العامل يف ، رفضت السلطات الصينية جمدداً نشر معلومات إحصائي2007ويف 
حالة جهل بعدد عمليات اإلعدام اليت نُفذت. وتعتقد منظمة العفو الدولية أن من املرجح حدوث اخنفاض كبري يف عمليات 

ر/كانون الثاين. وبلغ عدد يناي 1إثر عودة حمكمة الشعب العليا إىل مراجعة مجيع أحكام اإلعدام يف  2007اإلعدام اليت نفذت يف 
عملية إعدام، غري أهنا استندت يف ذلك إىل تقارير منشورة، وبذا  470من إعدامات  2007ما سجلته منظمة العفو الدولية يف 

فهي تشكل احلد األدىن املطلق. وتقدر منظمة "مؤسسة دوي هوا"، اليت تتخذ من الوالايت املتحدة مقراً هلا، عدد األشخاص 
سجني، وتستند يف ذلك إىل أرقام حصلت عليها من مسؤولني حمليني. ففي بلد  6,000عدموا يف العام املاضي بنحو الذين أُ 

واسع األرجاء كالصني، ويف ظل الرقابة احلكومية املشددة على املعلومات ووسائل اإلعالم، ال يستطيع معرفة احلقائق املتعلقة 
 بعقوبة اإلعدام سوى السلطات الرمسية.  

 
ابملائة نتيجة ملراجعات حمكمة الشعب  10، ادعت السلطات اخنفاض معدالت أحكام اإلعدام بنسبة 2007ويف يونيو/حزيران 

العليا، إال أهنا مل تقد ِّم أرقاماً تسند هذا االدعاء. وتزيد مراجعات حمكمة الشعب العليا من طول الفرتة الزمنية ما بني صدور 
مل أن تكون حصيلة كبرية من اإلعدامات قد تراكمت على مدار السنة. وترحب منظمة العفو أحكام اإلعدام وتنفيذها، وحيت

الدولية أبي تراجع يف عدد عمليات اإلعدام يف أكثر دول العامل استخداماً للعقوبة القصوى. ومع اقرتاب موعد األلعاب األوملبية 
عقوبة اإلعدام وأبن تقدم معلومات تفصيلية حول استخدام يف بكني، نتحدى حكومة الصني أبن تضع حداً لالستخدام السري ل

 . ويف هذه احلالة فقط ميكن إجراء حوار قائم على املعرفة بشأن مدى التناسب يف استخدام عقوبة اإلعدام. عقوبة اإلعدام
 

. 135وابكستان  ،143شخصاً، بينما أعدمت اململكة العربية السعودية  317، أعدمت إيران أيضاً ما ال يقل عن 2007يف 
 من والايت الوالايت املتحدة األمريكية. 10حكماً ابإلعدام يف  42وهذه مجيعاً هي أرقام احلد األدىن. ونُفذ 

 

إن من الصعب حساب الرقم الكلي للمحكومني ابإلعدام ممن ينتظرون تنفيذ األحكام فيهم على الصعيد العاملي يف الوقت 
استناداً إىل املعلومات املتوافرة لدى مجاعات حقوق  27,562و 18,311ما بني  2007هناية الراهن. وكان الرقم التقديري يف 

  2اإلنسان ويف التقارير اإلعالمية، واألرقام الرمسية احملدودة املتوافرة.
 

يران حممد فقد أُعدم يف إ 3عاماً. 18، نفَّذت ثالث دول أحكاماً ابإلعدام يف أشخاص ارتكبوا جرائم وهم دون سن 2007ويف 
 13)عاماً يف وقت ارتكاب اجلرمية(، وماكوان مولودزاده  17عاماً يف وقت ارتكاب اجلرمية(، وسعيد قوانبار زاهي ) 16موسوي )

ديسمرب/كانون األول، على التوايل. وأُعدم  4مايو/أاير و 27أبريل/نيسان و 22عاماً يف وقت ارتكاب اجلرمية( وذلك بتاريخ 
 21عاماً يف وقت ارتكابه اجلرمية، يف اململكة العربية السعودية يف  16أو  15يل، الذي كان يف سن ظحيان راكان السبيع

عاماً يف وقت  16. وكان يف سن 2007، بينما أُعدم عادل حممد سي  املعمري يف اليمن يف فرباير/شباط 2007يوليو/متوز 
 ارتكابه اجلرمية. 

 

                                                 
  /:www3.sympatico.ca/aiwarren/global.htmhttp/لالطالع على املزيد من املعلومات، يرجى زايرة املوقع:   2

: "ال جيوز احلكم بعقوبة اإلعدام 5الفقرة  6، املادة العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية. أنظر أيضًا، اتفاقية حقوق الطفلهذا األمر حمظور مبوجب   3
 العقوبة ابحلوامل".  على جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر، وال تنفيذ هذه

 

http://www3.sympatico.ca/aiwarren/global.htm

