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 شهادات الناجني من عقوبة اإلعدام
 

 2007أكتوبر/تشرين األول  16حلقة مناقشة عامة أقامتها منظمة العفو الدولية، يف 
 قاعة اجمللس االقتصادي واالجتماعي، األمم املتحدةيف 

 
 مقدمة

حلقة للمناقشة العامة يف األمم  2007أكتوبر/تشرين األول  16ة يوم الثالاثء يف استضافت منظمة العفو الدولي
املتحدة، حث فيها ثالثة رجال ُحكم عليهم ابإلعدام على جرائم مل يرتكبوها، الدول األعضاء يف اجلمعية العامة لألمم 

 سته حالياً.تنفيذ عمليات اإلعدام جتري درااملتحدة على مساندة قرار بفرض حظر عاملي على 
 

وقد جنا الرجال الثالثة من حمنتهم. بينما أُعدم آخرون كانوا أبرايء أيضاً. وال ميكن أبداً إعادهتم إىل احلياة : فعقوبة 
 اإلعدام عقوبة ال رجوع فيها.

 
أبرايء يف أية تم إعدام رجال ونساء من احمل وال تعارض منظمة العفو الدولية عقوبة اإلعدام فقط ألنه ال رجوع فيها وألنه

كما توضح هذه الرواايت الشخصية، فإن الزعم أبن ما كان نظامها القضائي متطوراً. فدولة حتتفظ بعقوبة اإلعدام، مه
أي نظام قانوين ميكن أن حيول دون إساءة تطبيق العدالة يشكل مغالطة منطقية. كذلك ال تعارض منظمة العفو الدولية 

ها تعسفية ومتيز ضد الفقراء أو املنتمني إىل األقليات أو املهمشني. بل تعارضها املنظمة عقوبة اإلعدام فقط ألهنا بطبيعت
تنتهك احلق يف احلياة واحلق يف عدم التعرض للتعذيب أو للعقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة. ويف الواقع،  اأيضاً ألهن

تؤكد  1977و 1971معية العامة بدون تصويت يف العامني فإن القرارات املتعلقة بعقوبة اإلعدام اليت اعتمدهتا اجل
 حتديداً حق كل إنسان يف احلياة.

 
  ذت خطواتم يف مجيع أحناء العامل. كذلك اختعقوبة اإلعدا ولقد سبق للجمعية العامة أن أعلنت هدفها : وهو إلغاء

الدول األعضاء يف األمم  أكثر من ثلثي كربى لتخفيض عدد اجلرائم اليت يُعاقب عليها ابإلعدام. واآلن بعد أن ألغى
املتحدة عقوبة اإلعدام قانونياً وعملياً، فقد آن األوان لكي تتخذ اجلمعية العامة اخلطوة التالية : الدعوة إىل فرض وقف 

عامل خاٍل من طريق حتقيق حلم اجلمعية العامة بقيام  عاملي على عمليات اإلعدام. وسيشكل ذلك خطوة كربى على
 اإلعدام. عقوبة

 
الذين أتوا من الياابن وأوغندا  أكتوبر/تشرين األول، روى كل واحد من الرجال الثالثة 16ويف املناقشة اليت جرت يف 

جتربته الشخصية. ويف معرض حديثهم يف قاعة اجمللس االقتصادي واالجتماعي، سلطوا  والوالايت املتحدة األمريكية
اكمات اجلائرة والقرارات اخلاط ة والعيوا اليت تشوا النظام القضائي إىل قضائهم الضوء على الكيفية اليت أدت فيها احمل
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هم حياهتم للعمل يرتكبوها. وقد كرَّس الثالثة مجيععاماً ابنتظار تنفيذ حكم اإلعدام فيهم على جرائم مل  54جمتمعني 
 اإلعدام فيهم. على إعطاء األمل للرجال والنساء املدانني الذين يظلون ينتظرون تنفيذ حكم

 
هو أول سجني ايابين حمكوم عليه ابإلعدام يُفرج عنه من السجن الذي ينتظر فيه تنفيذ حكم  )الياابن( ساكي مندا

بسبب جرمية قتل مزدوجة مل يرتكبها. وتعرض للتعذيب  1949مع ثالثة آخرين يف العام  عليه اإلعدام. وكان قد قُبض
 عليه ابإلعدام. وُأجريت له حماكمة جائرة، لكن ُحكم

 
إلعادة حماكمته خالل املدة اليت أمضاها ابنتظار  ست مرات والسيد مندا، الذي عقد العزم على إثبات براءته، سعى

عاماً يف السجن، جنح السيد مندا يف احلصول على  34، بعد أن أمضى 1983تنفيذ حكم اإلعدام فيه. ويف العام 
ت الرئيسية يف الياابن يف واآلن، وهو يف سن احلادية والثمانني، من الشخصيا حماكمة جديدة تبني فيها أنه غري مذنب.

 الداعية إىل إلغاء عقوبة اإلعدام. احلركة
 

 وإليكم حكاية السيد ساكي مندا : 
 6عاماً و 34، أمضيت 1949"لقد ُحكم علي ابإلعدام بسبب جرمية قتل مل أرتكبها. واعتباراً من يناير/كانون الثاين 

سجن حمروماً من أي حرية. وأعلنت أنين بريء، لكن كان من الصعب جداً يف الحتت وطأة عقوبة إعدام يف أشهر 
التماسات إلعادة  ةالبداية ألنه مل يكن لدي حمام. ويف هناية األمر، استطعت احلصول على حمام، وبعد تقدمي ست

ويف اخلامس عشر من يوليو/متوز  1979يف العام  إبعادة فتح القضية قضت احملكمة العليا ملقاطعة فوكووكاحماكميت، 
 نطقت احملكمة حبكم الرباءة وأُفرج عين. 1983

 
ابإلعدام يتبني أنه بريء عقب إعادة حماكمته يف الياابن. وبعدي تبني أن ثالثة سجناء ينتظرون  كوم"أان أول سجني حم

وقد أمضى هؤالء األشخاص الثالثة، على التوايل،  تنفيذ حكم اإلعدام هبم أبرايء لدى إعادة حماكمتهم، فأفرج عنهم.
 عاماً يف احلبس كسجناء حمكوم عليهم ابإلعدام. 30حوايل 

 
"ويف الياابن، هناك عدد ال أبس به من األشخاص احملكومني ابإلعدام الذين يزعمون أهنم قد أدينوا زوراً. بيد أنه ابستثناء 

 عند إعادة حماكمته. أربعتنا، مل يتبني حىت اآلن أن أي شخص بريء
 

جبروح يف مدينة هيتويوشي يف حمافظة كوماموتو.  همو/أو إصابت عائلة يف أربعة أفرادد اهُتمت ابرتكاا جرمية قتل "لق
نفي وجودي يف مسرح اجلرمية عند وقوعها مت اإلقرار به عقب إعادة حماكميت، بيد أنه يف احملاكمة يوكان لدي دليل 

اهداً على اإلدالء أبقوال كاذبة، ومل يُؤخذ دليل النفي الذي يف حوزيت بعني االعتبار. كذلك  األوىل، محل احملققون ش
 كانت هناك أدلة مادية تثبت غيايب عن مسرح اجلرمية ساعة وقوعها، لكن مت جتاهلها أيضاً.

 
االبتزاز واألس لة "وخالل استجوايب، انقسم احملققون إىل ثالث فرق، تناوبت على استجوايب. ومن خالل اإلكراه و 

 اإلحيائية والقوة الغامشة، عقدوا العزم على انتـزاع "اعرتاف" مين.
 

ما كذبت، كلما عُظمت جرميتك. قل ل"وعندما زعمت غيايب عن مسرح اجلرمية، قال يل وكيل النيابة "ال تكذا. فك
كن مستعداً لتصديق أي شيء عن جرميتك. ستذهب إىل اجلحيم ما دمت قد اخرتت الكذا". ومل ي احلقيقة، وكف ِّر

 قلته. ومبا أنين أنكرت التهم، فقد كان حري بوكيل النيابة أن جيري على األقل حتقيقاً يف الوقائع.
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"لقد ساعد وكيل النيابة احملققني على التخلص من الشاهد، واعتقد أنين ال أمتادى إذا قلت أنه مذنب ابرتكاا جرمية 

احملامي لزايريت إال مرة واحدة قبل احملاكمة. وكان احملامي راهباً بوذايً، وأخرج سبحة  قضائية. وعالوة على ذلك، مل أيتِّ 
 من جيبه عند مقابليت وغادر بسرعة عقب االنتهاء من صالته.

 
 الذي قضى إبعدامي، فيما علت وجهه كينوشيتا قرار احملكمة  ، أصدر القاضي هاروو1950ارس/آذار م 23"ويف 

وجودي خارج مسرح  تحلكم الصادر بسيطاً جداً ومل يشر إىل أية أدلة مادية أو رواايت شهود أثبتشبه ابتسامة. وكان ا
سجيناً  56هذا الوقت ود عت ل اجلرمية. وخالل الفرتة اليت أمضيتها يف السجن، فكرت ملياً يف عقوبة اإلعدام. وخال

كا لالعتقال، وهؤالء هم فقط الذين مة يف مركز فوكوو ا إىل هنايتهم احملتو حمكوماً ابإلعدام مصافحاً إايهم قبل أن ميضو 
 أتذكرهم.

 
"كان معظمهم إىل حد ما غري راضني عن حماكمتهم. وكان هناك حمكومون ابإلعدام اهُتموا زوراً مثلي. وعندما صافحت  

لذين كل هؤالء األشخاص واستمعت إىل كلماهتم األخرية، تكونت لدي قناعة راسخة للعمل سوايً مع األشخاص ا
 األبرايء زوراً. ما دامت تنطوي على خطر إدانة يشاطرونين فهماً هلذه القضية؛ إللغاء عقوبة

 
"لقد بلغت اآلن احلادية والثمانني من عمري. ومبا أنين أمضيت وقتاً طويالً ابلسجن، فال حيق يل احلصول على ضمان 

لشكوك حول براءيت. وإلغاء عقوبة اإلعدام هي رغبيت اجتماعي مثل نظام التقاعد. وهناك يف اجملتمع من يظل تساوره ا
 الشديدة".

 
عاماً ينتظر تنفيذ حكم اإلعدام فيه، بتهمة قتل رجل تبني  18من أوغندا ما يزيد على  مباغي إدوارد إدماريأمضى 

 فيما بعد أنه حي.
 

ة املزعوم ما زال حياً. وبعد أن وقامت عائلة السيد مباغي حبملة انجحة لإلفراج عنه، حيث قدمت أدلة على أن الضحي
بتهمة القتل، أثبت النائب العام أن الرجل الذي اهُتم السيد مباغي بقتله كان ال  1982ُحكم عليه ابإلعدام يف العام 
عندما أخلت جلنة رائسية مؤلفة  2000. بيد أنه مل يتقرر أنه بريء إال حىت العام 1989يزال على قيد احلياة يف العام 

 .بعدما قررت أنه بريء أعضاء سبيل السيد مباغي من تسعة
 

والسيد مباغي الذي احُتجز لسنوات طويلة يف سجني لوزيرا األعلى، علَّم زمالءه السجناء القراءة والكتابة. وأصبح أحد 
 ريجوخ اإلعدام وهو زعيم ديين ملتزم.أقدم النـزالء ومن وجهاء السجن. والسيد مباغي اآلن من دعاة إلغاء عقوبة 

 مصدر إهلام وأمل للسجناء.أسقفية كاثوليكية ويقوم جبوالت منتظمة على السجون ويشكل 
 

 إليكم قصيت : 
"امسي مباغي إدوارد إدماري. وأود أن أشكر منظمة العفو الدولية على دعمها يل الذي مكنين من احلصول على أتشرية 

وإنين أُقد ِّر جهودكم فعاًل. وأشعر بسعادة عارمة ملشاركيت دخول إىل الوالايت املتحدة وتسهيل مثويل أمامكم اليوم. 
 عقوبة اإلعدام.جتماع الرامي إىل فرض حظر عاملي على معكم يف هذا اال

 
 "وحكاييت هي ألخواين يف أوغندا الذين ما زالوا ينتظرون تنفيذ حكم اإلعدام فيهم.
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اً يف السجن بتهمة عام 20يب )رمحة هللا(. فأمضيت ، قُبض علي مع ابن عمي األخ السيد فريد مامس1981"يف العام 

 لشخص تبني فيما بعد أنه ما زال على قيد احلياة. القتل املزعوم
 

"مل نقابل حمامينا إال مرتني قبل جلسة حماكمتنا. ونتيجة للرشاوى ُحكم علينا ابإلعدام. ويف ذلك الوقت مل تكن لغيت 
 يعرف اإلجنليزية على اإلطالق. ومل يكن أخينت حباجة إىل مرتجم. اإلجنليزية جيدة. وك

 
متت إدانيت أان وابن عمي . و عاماً أنتظر تنفيذ حكم اإلعدام يف  وسنتني يف احلبس على ذمة التحقيق 18"لقد أمضيت 
ويف ذلك الوقت يف أوغندا كان من الصعب جداً نقض قرار القاضي، وهكذا اتبعت عائليت القضية،  .يف هذه القضية

 أانساً أبرايء. اإلفراج عين. ومل أصدق أان وأخي أن النظام القضائي ميكن أن يدين فقدت األمل يف أتمنيإىل أن 
 

"ويف أوغندا، تتسم أوضاع االعتقال ابلنسبة للسجناء احملكومني ابإلعدام ابلقسوة واإلهانة والالإنسانية. وكنا دائماً حُنرم 
اهلوام يف السجن وأدى ذلك إىل حاالت عديدة من املرض وتُويف  اك قمل وذابا وغريها مننمن األدوية. وكان ه

ُأصيب أخي ابملالراي ومبضاعفات يف معدته بسبب قلة الطعام  1984سجناء كثريون بسبب هذه األمراض. ويف العام 
 واألمراض اجللدية.

 
عدام حضران إىل قسم احملكومني ابإل"فتوسلت إىل سلطات السجن أبن تقدم ألخي العقاقري والعالج. بيد أهنم قالوا إننا أُ 

 هذا األمر كثرياً. لكن وقد هالين. 1985هدر ألموال دافعي الضرائب. فتويف أخي يف العام  لنواجه املوت، وأن معاجلته
 احلياة استمرت.

 
. وكنا يف كل "احلياة رهيبة يف سجن احملكومني ابإلعدام يف أوغندا أبفريقيا. ومل يُعَط أحد قط أي إخطار مبوعد إعدامه

مرة نؤخذ على حني غرة. وكنا نعيش يف خوف شديد من أي حركة غري عادية حلراس السجن. وخالل إقاميت يف السجن 
سجيناً. لكن ما  28وأعدمت الدولة فيها  1999حدثت مخس جوالت من عمليات إعدام. وكانت األخرية يف العام 

د حتركاهتم. شاهَ ذ يف مكان قريب جداً، وكان بكاء النـزالء ُيسمع بوضوح وتُ زاد الطني بلة ابلنسبة للنـزالء أن اإلعدام نـُف ِّ 
 .جداً  وهذا ما جعل حياة النـزالء صعبة

 
نزانة الذي جرجره حراس السجن إلعدامه. وكان يبكي ويقاوم، لكنهم تغلبوا عليه أتذكر صديقي املفضل وزميلي يف الز "

ب على آاثر رأسه. وقد شعر اجلميع ابهللع يف ذلك احلني. واحتجنا إىل سنوات للتغلبعدما ضربه احلراس الشرسون على 
 ل أتذكر كلماته األخرية.تلك احلادثة. لكنين أظ

 
نعوش السجناء الذين سُيعدمون ًتصنع يف السجن. وخالل األايم الثالثة اليت تسبق اإلعدامات، كان  ت"وكان

عون الغطاء األسود للوجه ومالبس السجناء وش. وكان السجناء اآلخرون يصنالنع ابستطاعتنا مجيعاً مساع أصوات صنع
 الذين سُيعدمون. وكنا نعرف عدد األشخاص الذين سُيعدمون عن طريق عدد أغطية الوجه اليت ُتصنع.

 
يت كانت . وكان األشخاص الذين يقع عليهم االختيار ُيساقون إىل حبل املشنقة الكل هذا أصابنا ابالكت اا واإلرهاق"

ون أهنم نفوق زانزيننا. واستمروا يف مناداتنا وترتيل الرتانيم إلخباران مبصريهم. وتوجه العديد منهم إىل حبل املشنقة وهم يعل
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. وأصر سواهم على أهنم بينما ارتكبوا هم اجلرائم، سلموا أمرهم هللأعداءهم و  واحماسآخرون جبرائمهم و أبرايء. واعرتف 
 مة كانوا أبرايء وأُدينوا خطأ.فإن شركاءهم يف الته

 
"وطوال األايم الثالثة اليت تسبق اإلعدام كنا جمربين على البقاء يف زنزاانتنا. وخالل هذا الوقت، أُرغمنا على العيش والنوم 

سود كان عادة يو الطعام أو النوم أو احلديث. وتناول الطعام يف األوضاع ذاهتا. ومل يكن لدى أحد منا أية رغبة يف تناول
 مل يكونوا سُيعدمون حينها. ول بعض السجناء االنتحار، حىت إنصمت مطبق وكنا نفكر يف عمليات إعدامنا. مث حا

 
"وتُنفذ عادة عمليات اإلعدام لياًل. وعندما يصل السجني إىل املشنقة، نصغي مجيعنا. وبعد حلظات قليلة، نسمع صواتً 

اا فخ املشنقة ويسقط السجني إىل حتفه. مث نسمع صوت سقوط اجلثة فتح أبو ياً أشبه ابنفجار مفاجئ، عندما تُ عال
 ة عنيفة على طاولة املوت.بطخب
 

"بعد اإلفراج عين، كانت عائليت قد تفرقت. فزوجيت توفيت ومنذ ذلك احلني فقدت أثر اثنني من أطفايل بسبب حرا 
اان ال يزاالن على قيد احلياة. وقد بقي لدي . وال أعرف ما إذا ك1985العصاابت اليت كانت دائرة يف أوغندا العام 

مل يكن هناك من يُعيل طفلي  من عائليت  ألسفاثنان من عائليت السابقة واثنان من عائليت احلالية. ول –أربعة أطفال 
 وابلتايل فهما أُميَّان اآلن، وهذا ما يؤملين كثرياً. ،األوىل للذهاا إىل املدرسة يف غيايب

 
 كراً على إصغائكم.هذه هي حكاييت. وش

 
حتدث يف حلقة املناقشة العامة اليت احلاصل على الرباءة" الذي من الوالايت املتحدة وهو الشخص الثالث " ري كرون

ري كرون ينتظر تنفيذ حكم ابإلعدام فيه بسجن والية أريزوان ملدة سنتني )وأمضى  وظلأقامتها منظمة العفو الدولية. 
 .2002( قبل أن يُفرج عنه بعدما أثبتت فحوص دي أن إيه براءته يف العام مثاين سنوات أخرى يف السجن

 
وأصبح السيد كرون النـزيل رقم مائة احملكوم عليه ابإلعدام الذي تثبت براءته يف الوالايت املتحدة األمريكية منذ العام 

قضاة ابإلعدام عقب احملاكمة األوىل، . وقد أُدين السيد كرون مرتني جبرمية قتل مل يرتكبها. إذ حكم عليه أحد ال1973
األدلة املتوافرة ضده ظرفية. وقال القاضي  تاليت مل تقدم فيها أدلة دي أن إيه، وابلسجن املؤبد عند إعادة حماكمته. وكان

ة املتقاعد الذي ترأس احملاكمة الثانية إنه كانت لديه دائماً شكوك جدية حول احلجج اليت ساقتها احلكومة وانقش مسأل
 ما إذا كانت جيب عليه إلغاء احلكم.

 
 وهذه هي حكايته :

أصف لكم هذه احملنة املتعلقة ابملدة اليت أمضيتها يف السجن، أشعر ابحلزن عندما أفكر يف املعاانة اليت  "أشعر ابحلزن وأان
حكم اإلعدام فيهم، تعرضت هلا عائليت وأصدقائي، وابحلزن على السجناء اآلخرين حول العامل الذين ينتظرون تنفيذ 

وابحلزن على األشخاص الذين مل يعرتفوا مبا فعلته عقوبة اإلعدام ابلعامل وإبنسانيتنا. وقد كنت من أنصار عقوبة اإلعدام. 
 ، ليس بعد التجربة اليت مررت هبا.مرة أخرى وال أستطيع أبداً أن أؤيدها

 
مطعونة حىت املوت يف مرحاض  على ساقية حملية ثرما عُ يف فينكس بوالية أريزوان عند 1992"بدأت احلكاية يف العام 

الرجال. مل يؤخذ أي شيء ومل يدخل أحد إىل املكان عنوة، لذا ابشرت الشرطة بفتح حتقيق مفرتضة أن ما حصل له 
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عالقة بشخص كان يعرفها. ووصلت الشرطة إىل منـزيل مفرتضة أنين صديقها. فأخربهتم أبنين لست كذلك، وأبنين مل 
 كب اجلرمية وال أعرف من فعلها. ويف اليوم التايل أخذوا عينات من شعري ودمي وعينة من تثليم )عضة( أسناين.أرت
 

دوالر ُيضاف إليه ما بني  20,000يف السجن قالوا يل إن بدل أتعاهبم يبلغ حوايل  "أرسل أصدقائي حمامني ملقابليت
دوالر يف السنة واشرتيت منـزالً  30,000وكنت أكسب دوالر لقضية قُتل عقاهبا اإلعدام.  100,000و 80,000

دوالر للدفاع عين. فحصلت على  5000دوالر. وعينت احملكمة حمامياً يل منحه القاضي  50,000سنوات بـ  7قبل 
 أن أقبل االعرتاف ابلذنب مقابل خدمة موازية للمبلغ الذي دفعته احملكمة؛ إذ قابلته حوايل ثالث مرات. وطلب مين

 ، لكنين رفضت.علي ف احلكمختفي
 

"بعد مضي ستة أشهر فقط على جرمية القتل، وجدت نفسي جالساً يف حمكمة قضائية، أواجه عقوبة اإلعدام. وكانت 
العض  ة كان آاثرحماكمة قصرية جداً، ثالثة أايم ونصف اليوم. وبدا أن الدليل األهم الذي عثروا عليه يف مسرح اجلرمي

ا خببري شهد أبن عالمات العض مطابقة ألسناين، وأن العض حصل يف وقت الوفاة، وأن على جسد الضحية. فجاءو 
ذلك جيعل مين القاتل. وخرجت هي ة احمللفني للمداولة ملدة ثالث ساعات ونصف الساعة فقط. وأعلنت أبنين مذنب. 

الث مرات يف األسبوع حوايل ث أقدام. وكنت أخرج من الزنزانة 8×  6فقضيت السنوات الثالث التالية يف غرفة مقاسها 
 خصري.ابألغالل امللفوفة حول  مكبل الكاحلني واملعصمنيلبضع ساعات 

 
"وُأحيلت قضييت إىل احملكمة العليا يف أريزوان اليت أمرت إبعادة حماكميت. ورهنت عائليت منـزهلا وقبضت أموال تقاعدها 

 ومجع األصدقاء التربعات واستطعنا توكيل حماٍم.
 

. وتغيبت عائليت عن عملها وأتت حلضور جلسات احملاكمة اليت استغرقت ستة 1996اكميت الثانية يف العام "جرت حم
أسابيع ونصف األسبوع. وكان هناك شعر وآاثر أقدام ودي أن إيه مل تطابق حاليت، لكن هي ة احمللفني أعلنت أنين 

نت أقل مبراحل من األمل الذي فطر قليب ىل، إال أهنا كامذنب مرة أخرى. وبرغم الصعوبة الشديدة ملوقفي يف املرة األو 
 مشاعري يف احملاكمة الثانية ألنين كنت ال أزال أؤمن بعدالة النظام. وأدمى

 
لى الضحية كان الذي ُعثر فيه عاألقدام يف احلمام آاثر ف"وفصَّل حمامي  مجيع األدلة اليت أشارت إىل شخص آخر. 

. ومل يتطابق الـ دي أن إيه الذي ُعثر عليه على اجلثة مع الـ دي أن إيه اخلاص 11ي مقاس حذائ بينما كان 9مقاسها 
عاماً، مث  25يب. ويف النهاية قضى القاضي أن هناك بقية من الشك حول ذنيب، لذا حكم علي ابلسجن املؤبد ملدة 

ا لن تتاح يل فرصة العفو اخلطف. وكنت يف اخلامسة والثالثني عندما حدث هذا، لذعاماً بسبب  21أضاف إليها 
 عاماً. 81املبكر قبل أن يصل عمري إىل 

 
، أصدرت اهلي ة التشريعية يف والية أريزوان قانوانً جديداً جيعل من األسهل على السجناء تقدمي 2001"ويف العام 

الـ دي أن إيه من التماس إىل احملكمة للحصول على فحص دي أن إيه يتعلق مبواد مل تُفحص سابقاً. وعندما استخرجوا 
أخصائي املخترب )املعمل(  أدخلتطابقا. وعندما وه ابلـ دي أن إيه اخلاص يب مل ياملالبس الداخلية للضحية وقارنو السروال 

مع دي أن إيه عائد  مي ملعطيات الـ دي أن إيه، تطابقك القو إىل البن الـ دي أن إيه املوجود على مالبس الضحية ا
ي عقوبة ابلسجن ملدة عشر سنوات ألنه اعتدى جنسياً على شخص آخر. ومع اعرتافه لرجل كان يف حينها يقض

ابلذنب وظهور نتيجة الـ دي أن إيه، ذهب حمامي  وحمققي إىل مكتب النائب العام وبعد بضعة أسابيع أُطلق سراحي يف 
 .أايم خرجت من السجن ألبدأ حيايت من جديد 8أشهر و 3سنوات و 10هناية املطاف. وبعد 
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"لقد شاهدت أشخاصاً يُعدمون؛ ورأيت أشخاصاً أبرايء يف السجن. ورأيت أن املسألة تتعلق ابلعرق ومستوى الدخل. 

يفعلوا ذلك يب هنا يف الوالايت املتحدة  أن ذا كان مبقدورهم، لكن إما حصل يل أن حيصل ألي شخص أمتىنوال 
 األمريكية، فيمكن أن حيصل ألي شخص.

 
لياً يف الشهادات واألقوال اليت استمعتم إليها اليوم، وأن تشاوروا ضمائركم وتراجعوا معتقداتكم وتصوتوا "آمل أن تفكروا م

 ملصلحة هذا القرار".
 

 اخلالصة
يف فرتة سابقة من هذا العام، شهادات  اليت ُعرضت ومشاهد إعدام صدام حسني تشكل حكاايت هؤالء الرجال الثالثة

. قيمتها حياة اإلنسان من إنسانيتهم وتبخس  جترد فيها عقوبة اإلعدام مجيع املعنيني هباحية ومعربة على الكيفية اليت
وهناك ثالثة أسباا تدعو مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة إىل وجوا أتييد الدعوة لوقف تنفيذ مجيع عمليات 

 اإلعدام.
 

، كان عدد الدول اليت ألغت عقوبة اإلعدام ابلنسبة 1977أوالً : هناك اجتاه حنو إلغاء العقوبة يف العامل. ففي العام 
دولة عقوبة اإلعدام  40. وعالوة على ذلك، ألغت حوايل 90دولة. أما اآلن فقد ارتفع العدد إىل  16جلميع اجلرائم 

وعملياً، وهذا دولة ألغت عقوبة اإلعدام قانونياً  133ال يقل عن  ما ابلنسبة للجرائم العادية أو ألغتها عملياً : أي أن
 يزيد على ثلثي عدد الدول األعضاء حالياً يف األمم املتحدة.

 
ه املفوض السامي حلقوق اإلنسان ويف فرتة أحدث عهداً األمني العام لألمم املتحدة ابن كي مون دعوات اثنياً : وج  

 قوبة اإلعدام. اإلعدامات يف مجيع أحناء العامل وتساند االجتاه حنو إلغاء عحمددة تؤيد وقف تنفيذ 
 

اثلثاً : يشكل مشروع القرار احلايل الذي يدعو إىل وقف تنفيذ عمليات اإلعدام مبادرة تتجاوز حدود مناطق العامل 
فعالً : إذ تشارك فيها أنغوال وألبانيا والربازيل وكرواتيا والغابون ونيوزيلندا واملكسيك والفلبني وتيمور ليسته، وحتظى 

 دة من مجيع مناطق العامل. وهي ليست مبادرة أية دولة أو منطقة بعينها.مبساندة دول أخرى عدي
 

 وهتيب منظمة العفو الدولية جبميع الدول األعضاء يف األمم املتحدة : 
 مساندة القرار املقرتح الذي يدعو إىل وقف عاملي لتنفيذ عمليات اإلعدام مع العناصر التالية : 

 
 ىل أن إلغاء عقوبة اإلعدام مهم حلماية حقوق اإلنسان؛أتكيد احلق يف احلياة واإلشارة إ 

 دعوة الدول اليت حتتفظ ابلعقوبة إىل وقف تنفيذ اإلعدامات كخطوة حنو إلغاء عقوبة اإلعدام؛ 

  دعوة الدول اليت حتتفظ ابلعقوبة إىل احرتام املعايري الدولية اليت تكفل محاية حقوق الذين يواجهون عقوبة
 اإلعدام؛

 مني العام لألمم املتحدة برفع تقرير حول تنفيذ القرار املتعلق بوقف تنفيذ اإلعدامات إىل الدورة مطالبة األ
 املقبلة للجمعية العامة.
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البعثات الدائمة لألرجنتني والربازيل وشيلي ونيوزيلندا ورواندا وتيمور  مشرتكة من جانب]حظيت هذه املناسبة برعاية 
 ليسته واألورغواي[.


