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2016ملَخص )ھَم ا)حداث في سنة   
 

حدود اليوم إلىالوضع   
 

عدام في العالمحكم ا تطَور  
 

تأَكد ھذا أيضا في سنة ، لمسَجل منذ أكثر من خمسة عشر سنةيجابي نحو إلغاء عقوبة اعدام في العالم و االَتطَور ا
2016.  

من بين ھته .160 إلىة تصل مثل ھته العقوبلالبلدان أو المناطق التي قَررت إلغاء عقوبة اعدام بالقانون أو بعدم اللَجوء  
؛عدد الَدول التي علَقت العمل بتنفيذ 6 عددھاإلغائھا فى ع:قة بجرائم عادية تَم  ؛105من ألغت نھائيا العقوبة ھي  ،الَدول

اعدام منذ ما يزيد عن عشرة أعوام أو التي تحَملت  ؛البلدان التي ألغت فعلَيا و لم تطَبق عقوبة6 عددھاحكم اعدام 
.43 عددھاة اعدام العمل على إلغاء عقوبمسؤولَية   

 38 إلىنزل عددھا  2016في سنة : البلدان التي حافظت على عقوبة اعدام تناقص عددھا في الَسنوات العشر ا=خيرة
.2005في سنة  54بالمقارنة بالعدد   

 
2016ات في سنة اعدام  

 
التي تَم فيھا تسجيل  2015بالمقارنة بسنة  ،23أحكام باعدام بلغ عددھا عدد البلدان التي تَم فيھا تطبيق  ،2016في سنة 

, 2015على ا=قَل في سنة  4.040مقابل  3.135على ا=قَل  ،بلغ عدد تنفيذ أحكام اعدام, 2016في سنة . حالة 25
مقابل  2016ھذا الَتراجع المسَجل في تنفيذ أحكام اعدام لسنة . 2008في سنة  5.735وفي المقابل بلغت على ا=قَل 

.الباكستانو  إيران ،الَصيناAت اعدام المسَجلة في ھو راجع با=ساس الى إنخفاض ح 2015سنة   
ا�مارات العربَية المَتحدة و  عمان ،ا)ردن ،الھند ،الَتشاد –لم يتَم تسجيل حاAت إعدام في خمسة بلدان  2016في سنة 

.اعدامب احكمنَفذت فيھا أالتي  2015على عكس سنة  –  
) 3(الفلسطينَية  الَسلطة: 2016قامت بتطبيقه من جديد سنة  2015حكم باعدام سنة  أيبلدان لم تنجز  4و بالعكس 
بعد تعليق  ،2017في سنة  صأشخا 3اعدام ضَد قامت بتنفيذ  ،البحرين). 3( نيجيرياو ) 1( بوتسوانا ،)4( بيالوروسيا

بعد مَدة من التوَقف عن تطبيق ھته العقوبة انطلقت من سنة  ،7 نَفذت و الكويت 2010ذ سنة العمل بھته العقوبة من
2013.  

 ،ليبياحصلت في كَل من " قانونَية "إمكانَية تطبيق أحكام  من المعلومات، رغم صعوبة الَتأَكد ،Aبَد من اشارة كذلك
.2016في سنة  اليمنو  سوريا  

 
 ا�طار الجھوي

 
إذا اعتبرنا اَنه في الَصين تَم إعدام على ا=قَل . أحكام اعدام في العالم أغلب ين يتَم تطبيقالقاَرة أ آسياتعتبر , مَرة أخرى

ھذا رغم  ،%)98 أي(على ا=قَل  3.073في قاَرة آسيا حوالي  2016يكون العدد الجملي في سنة , شخص 2000
. على ا=قلَ  3.946حيث وصل العدد إلى  2015المسَجل بالمقارنة مع سنة  َتراجعال  

الَدولة الوحيدة في  ،الو�يات المَتحدةلوA وجود  ون قاَرة خالية من عقوبة اعدام،كان من الممكن ان تك القاَرة ا)مريكَية
لم يتَم الَنطق بأَي حكم إعدام و أروقة  بيدول منطقة الكاريفي عديد ). 20( 2016القاَرة التي نَفذت اعدام في سنة 

.الَسجون المخَصصة للمحكوم عليھم كانت خالية من أَي سجين إلى حدود آخر الَسنة  
و تَم تسجيل على ) 2015بإضافة دولة جديدة مقابل سنة ( بلدان  6تَم تنفيذ عقوبة اعدام في  ،2016سنة  ,إفريقيافي 

على ( لَصومالا،)3( نيجيريا ،)6لى ا=قَل ع( مصر ،)1( بوتسوانا: 2015حالة سنة  66 مقابل حالة إعدام، 38ا=قَل 
  ).2( الَسودانو )  2على ا=قَل ( جنوب الَسودان  ،)14ا=قَل 

بالمقابل تَم , 2015و الذي كان قد طَبق ھته العقوبة في سنة  الَتشادلم يتَم تسجيل أَي حالة إعدام في , 2016في سنة 
.2013أين لم يتَم تسجيل أَي حالة إعدام منذ سنة  نيجيرياو  بتسوانامن جديد في  تطبيقھا  

و لوA ھته الحالة الوحيدة  ، على مستوى كامل القاَرة،تَم فيھا تسجيل تنفيذ حكم اعدام التيالحالة الوحيدة  ،أوروَبافي 
ھته الَدولة واصلت في الَسنوات ا=خيرة تنفيذ حكم  ،بي3روسياتَمت في دولة  القاَرة خالية من أَي حالة إعدام،لكانت كامل 

.2015م يتَم تسجيل أَي حالة في سنة أحكام باعدام، بينما ل 4ا=قَل تَم تنفيذ على  2016في سنة . اعدام ضَد مواطنيھا  
خيار تعليق العمل بحكم  روسيابينما تطَبق  غاؤھا في جميع الحاAت و الجرائم،فقد تَم  إل, فيما يتعلَق ببقَية الَدول ا=وروبَية

.اعدام  
 
 

 إلغاء العقوبة فعلَيا و تعليق العمل بھا



عن � أحد يلمس قابيل                                                                2016عقوبة ا�عدام حول العالم، تقرير 
  

 
كما قامت  ألغتا عقوبة اعدام نھائَيا، غينياو  ناورو. بدعم الجبھة الملغية لحكم اعدامدولتان  قامت, 2016في سنة 

.2017ي غينيا إضافة لذلك بإلغائھا من القانون الجنائي العسكري ف  
. الَطوغوو جمھورَية الَدومنيكان ، قبرص ،البنين: دول أخرى دَعمت توَجھھا نحو الغاء الَتاَم  4  

و ذلك نتيجة لمساوئ  بتعليق العمل بعقوبة اعدام،" ھمحَتى نھاية فترة وAيت" مقاطعات  4قام حَكام  ،الو�يات المَتحدةفي 
(  ،أوريجن, )2015ربع سنوات أخرى سنة و تَم تجديد ھذا التوَجه =, 2013منذ (  كولورادو: تطبيق حكم اعدام البَينة

ديسمبر  29تَم تجديدھا من طرف الحاكم إنسلي في  ،2014منذ (  واشنطنو ) 2014 منذ(  بنسلفانيا ،)2011منذ 
2016.(  

 
الغاء الَنھائي نحو  

 
.دولة  43فعلي لعقوبة اعدام في نحو إلغاء أو ايقاف ال اتنحو؛ تَم تسجيل خطوات سياسَية و تشريعَية  2016في   
تَم اع:ن أو تقديم مقترحات  -أوغنداو  تايلنديا ،ميانمار، غينيا ا�ستوائَية، واتيما�ق ،الَتشاد –بلدان أخرى  6في 

أو على ا=قَل تَم الَتقليص من استعمالھا لبعض الجرائم  َدستور أو في القوانين الجنائَية،قوانين لغاء عقوبة اعدام في ال
.الكبرى  

وافقت مطالبات أو أعلنت عن اَتخاذ خطوات نحو إلغاء عقوبة اعدام  -نطاجاكستاو  سيراليوني ،نيجر –دول أخرى  3
.أثناء المراجعة الَدولَية الَدورَية بمقَر مجلس حقوق انسان الَتابع لھيئة ا=مم المَتحدة  

وبة اعدام أو عن عملَيات عقإصدارأحكام بعن سواء دولة أخرى أَكدوا على مواصلة سياستھم في الَتوَقف الفعلي  15
 بابوا ،ما�وي ،لبنان ،قويانا ،أثيوبيا ،كومور ،اإريتري ،كوريا الجنوبَية ،بوركينا فاسو: المطَبقة منذ سنواتتنفيذھا و 

.زمبياو  تونس ،تنزانيا ،سوازي3ند ،الوسطى جمھورَية إفريقا، قطر ،غينيا الجديدة  
لم  –سان لوشيا و تيما� اقو نجاميكا ،دومينيكا ،كوبا ،بليز ،باھامس ،أنتيقوا و بربودا  -دول  8 في منطقة الكاريبي،

يتَم الَنطق بأَي حكم إعدام و أروقة الَسجن الخاَصة بالمحكوم عليھم باعدام ظلَت خالية تماما من أَي محكوم عليه حَتى 
.2016نھاية سنة   
 ،لمغربا ،كينيا, غانا: بلدان تغيير جماعي =حكام اعدام أو إيقاف تنفيذھا لزمن غير محَدد و ھي  7قَررت  باضافة،
 اختارت تبَنىفي بلدان  إجراءات الَتخفيف كما تَم تبَنى. ويزمبابو  سيري3نكا ،بالكنغوجمھورَية الَديمقراطَية لا ،نيجيريا

.قوانين جديدة تلغي بمقتضاھا أحكام اعدام لبعض الجرائم مثل ميانمار و تايلندا  
الَتخفيض =قصى حَد من استعمال حكم  إلىالمحكمة العليا الھندَية واصلت في نھجھا و مجھودھا الَساعي , الھندفي 

. اعدام  
 

 القرار الَسادس لJمم المَتحدة نحو ايقاف العالمي لتنفيذ حكم اعدام
 

اَتخاذ  و التي تدعو فيھا الَدول الى ،2007المَتحدة البند الَسادس منذ تبَنت الھيئة العاَمة لJمم  ،2016ديسمبر  19في 
.قرار بإيقاف تنفيذ أحكام اعدام و ذاك في انتظار إلغائه تماما كعقوبة  

بينما  ،)2014دولة سنة  38دولتان مقابل  بإضافة( ضَد  40 ،)2014نفس نتيجة ( صوت  117البند الجديد تَم تبَنيه ب
دولة أضافَية مقارنة بسنة ( لَتصويت دول متغَيبة عن ا 5و ) 2014دول أقَل من سنة  3( دولة  31المحتفظين بأصواتھم 

2014.(  
كإشارة . زي3ندسواو  ري3نكايس ،زر سالوموني، جناميبيا، ما�وي، غينياا=صوات الجديدة الَداعمة للقرار جاءت من 

جنوب الَسودان و  البورندى لJسف،. من الَتصويت ضَد إلى اAحتفاظ بصوته الَزمبابوير موقف َتطو إيجابَية إضافَية،
تحَول  الَسيشالو  الفلَبين ،الَنيجر، غينيا ا�ستوائَيةإلى الَتصويت ضَد القرار، في حين تحَول موقفھما من الَتصويت مع 
بعض . لَتصويت ضدَ تحَول موقفھا من محتفظ  إلى ا مالديفالحَتى . بأصواتھم اAحتفاظ إلىموقفھم من الَتصويت ايجابي 

نغال السَ و الجمھورَية الَديمقراطَية بالكونغو : مساھمة بذلك في تحديد الَنتيجة الَنھائَية , سباب متعَددةالَدول لم تَصوت =
.و التي دائما َصوتت مع كانت متغَيبة واندا،في حين ر غائب، إلىتحَولوا من محتفظ   

اندة لمسو كنتيجة  A أحد يلمس قابيل،ن نتيجة لحملة كا �وياالمو  زي3نداسوالَتصويت مع و =َول مَرة لكَل من دولة 
كانت دولة  2014بينما في سنة  ت إيجابي من طرف الھيئة العاَمة ،الھدف منھا تحقيق تصوي وزارة الخارجَية ايطالَية،

.الَزمبابوي ھدفا لحملة أخرى لبرنامج A أحد يلمس قابيل  
 فمبر مقَدم من طرف دولة سنغافورة،في اللَجنة الَثالثة في شھر نو تَم الَتصويت عليه لَرغم من احتواء النَص على تعديل،با

إAَ أَن الخطوات  اھا في ع:قة بالجرائم  الخطيرة،و الذي ينَص على ص:حَيات الَدول في أن تقَرر أَي عقوبات تتبنَ 
أن تجعل '' لذي يدعو فيه الَدول الى البند تَم دعمه في الجانب ا. ايجابَية المَسجلة في دعم و تعزيز الَنَص ھي أكثر أھمَية

ممارسة عقوبة اعدام  حول باضافة، الى تفصيل احصائَيات( '' لَجوء لحكم اعدامالمعطيات المھَمة متوَفرة حول ال
الَسَن و الَطائفة مع تقديم كذلك عدد المساجين في أروقة الموت و المعطيات حول اعدامات المبرمج  حسب الجنس،

=َول مَرة  الجمعَية العاَمة تعترف و تقَر بالَدور الذي تؤَديه الھيئات الوطنَية المھتَمة بالَدفاع عن حقوق انسان و ). اتنفيذھ
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كما و =َول مَرة أَكدت على ضرورة معاملة  حول عقوبة اعدام،الوطني و الجھوي  اھمتھا في إثراء الَنقاش المحلَي،مس
  .ق الَدولي في ماَدة حقوق انسانترام كرامته كما ينَص عليه الميثاام بكَل إنسانَية واحالَسجين المحكوم عليه باعد

ھته اللَحظة و  تأكيد ا=صوات لصالح قرار الَتوَقف على مستوى دولي عن تنفيذ عقوبة اعدام ھو مھَم جَدا خاَصة في
  .انون و الحقوق عوض عن دعمھاعن مبادئ دواة الق ى الى الَتخلَيمَما قد يؤدَ  بروز خطر ارھاب،

 
عقوبة اعدام و تنفيذھالالعودة   

 
 ،)4( يالوروسابي: 2016عادت الى تنفيذھا في سنة  2015لم تنَفذ أَي حكم إعدام في  كانت دول 4, 2016في سنة 

 البحرين استأنفت كما،2017ا=شھر الَسَت ا=ولى لسنة  في). 1(  بوتسوانا ،)3( نيجيريا ، )3( الَسلطة الفلسطينَية
.2013بعد توَقف متواصل منذ سنة ) 7( الكويتسنوات من الَتوَقف و  7بعد ) 3(اعدام   
في كَل  2016ذھا في سنة تَم تنفي" قانونَية"من المحتمل أن تكون عملَيات إعدام  من عدم إمكانَية الَتحَقق الفعلي،بالَرغم 

.اليمنو  سوريا ،ليبيامن   
.تركياو  الفلَبينكما تَم تسجيل اع:ن على إعادة العمل بعقوبة اعدام في كَل من   

ا�مارات العربَية و  عمان ،ا)ردن، الھند، الَتشاد –بلدان  5لم يتَم تسجيل أَي عملَية إعدام في , على الجبھة المضاَدة
.2015في حين كانت قد مارستھا في سنة  – المَتحدة  

 
  في الَدول غير الَليبرالَية عقوبة ا�عدام

  

  )الَصين، إيران  و العربَية الَسعودَية(  2016اعدام في سنة عقوبة ل االَدول تنفيذأولى 

  

  19 في. منھا تعتبر دول دول دكتاتورَية، إستبدادَية أو نسبَيا دول حَرة 32التي Aزالت تطَبق عقوبة اعدام،  38من بين الَدول الـ

  .من العدد اجمالي العالمي ٪99إعدام،  3.110، تَم تنفيذ ما A يقَل عن 2016من بين ھته الَدول، في سنة 

أعدمت ما A يقَل عن  إيران،من العدد اجمالي العالمي؛  ٪64، حوالي إعدام 2.000لوحدھا، نَفذت على ا=قَل الَصين دولة 
؛ الباكستان؛ 92ما A يقَل عن  العراق؛ 100ما A يقَل عن  الفيتنام؛  154عن  ما A يقلَ  العربَية الَسعودَية؛ شخص 530

؛ 6أفغانستان ؛ 9حوالي  ماليزيا؛ 10 شالبنغ3دي؛ 14حوالي  الَصومال؛ 16حوالي  مصر؛ 70حوالي  كوريا الَشمالَية
  .2ودان السَ ؛  2حوالي  جنوب الَسودان؛ 3) قطاع غَزة(  فلسطين؛ 3نيجيريا ؛ 4أندونيسيا ؛ 4نغفورة اس؛ 4بيالوروسيا 

  . 2016في  اليمنو  سوريا، ليبياكَل من  في" قانونَية " من المرَجح كذلك حصول عملَيات إعدام 

العديد من ھته الَدول A توَفر إحصائَيات رسمَية حول حول ممارسة عقوبة اعدام، لذلك من المحتمل جَدا أن يكون عدد 
  .اعدامات أكثر بكثير

ة اعدام، بل في الَنضال رساء ضَد عقوبمن البَين جَدا، أَنه في كَل ھته الَدول، الحَل الَنھائي للمشكل، A يمكن في الَنضال 
  .الَديمقراطَية، تركيز دولة القانون، نشر و احترام الحقوق الَسياسَية و الحَرَيات المدنَية

، الَصين: دول تترَبع على منَصة التتويج الَرھيبة =ول ث:ث دول نَفذت عقوبة اعدام في العالم، نجد ث:ث دول استبدادَية ث:ث
  .العربَية الَسعودَيةو  إيران

  

  ا=ولى في ممارسة اعدام، برغم تراجع العددتظَل الَصين، 

  

الَدولة، تسَربت معلومات، حَتى من مصادر رسمَية، تظھر أَن عقوبة عقوبة اعدام سَرا من أسرار  اعتباربالَرغم من تواصل 
  .مقارنة بالَسنة الَسابقة اعدام  و اعدامات في تراجع مستمرَ 

، 2016ھا بالوAيات المَتحدة، سنة و ھي ھيئة غير حكومَية للَدفاع عن حقوق انسان و مقرَ  منَظمة دوي ھواحسب تقديرات 
  .إعدام 2000الَصين نَفذت حوالي 

ملحوظا أكثر  خفاضاانو  2012إعدام في سنة  3000حوالي  ھذا العدد يمَثل في كَل الحاAت تراجعا بحوالي الَثلث بالمقارنة مع
  .2002إعدام في سنة  12.000و  2007في سنة  6500مقارنة بعدد 

ھذا . جرائم صغرى 9تحوير في القانون الجنائي، قامت بموجبه بإلغاء عقوبة اعدام في ، قامت الَصين ب2015في شھر أوت 
ة بة اعدام في الَصين، ھته العقوبجرائم تأثيره قليل أو يكاد يكون منعدما على ممارسة عقو 9اجراء و إلغاء عقوبة اعدام في 

  .ئم المخَدراتاب و جرترَكز في جزء كبير منھا على جرائم القتل، اغتصاب، الَسل

  .رغم كَل ھذا، يظھر أَن الحكومة الَصينَية تواصل القيام بخطوات الى ا=مام في اَتجاه الغاء الَتدريجي لعقوبة اعدام
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  إيران، تراجع عدد حاAت اعدام

  

  .نسبة لعدد سَكانھا من أَي دولة أخرىتنَفذ الَصين العدد ا=كبر من اعدامات كَل سنة، لكَن إيران تعتبر أكثر دولة تمارس الموت 

، حمل 2017ماي  17و إعادة انتخابه من جديد في  2013جوان  14إنتخاب حسن روحاني رئيسا للجمھورَية اس:مَية في 
لم حكومته  فإنَ  على الَرغم من ھذا،. التفاؤلعديد الم:حظين، البعض من المدافعين على حقوق انسان و المجتمع الَدولي على 

  .2013تغَير من خياراتھا في ع:قة بعقوبة اعدام؛ بل الم:حظ اَن عدد اعدامات إرتفع بداية من صيف 

). 2016ديسمبر  31و  2013بين غَرة جويلَية ( سجين منذ بداية رئاسة روحاني  2.744على ا=قَل تَم إعدام ما A يقَل عن 

  تمَ  2015و في سنة  800 2014إعدام، في سنة  444تَم تنفيذ ما A يقَل عن  2013ديسمبر  31حدود  إلىمن غَرة جويلَية 

٪ أقَل من 34٪ أقَل من الَسنة الَسابقة و بنسبة 45.4حالة إعدام بنسبة  A530 يقَل عن ام تَم تسجيل 2016في سنة . 970إعدام 
  . 2014سنة 

العدد اجمالي لSعدامات في الَسنتان ا=خيرتان شھد تراجعا ملحوظا مقارنة بالَسنوات الَسابقة ، تظَل إيران  أنعلى الَرغم من 
  .لعدد مواطنيھا ةصاحبة أكبر عدد من اعدامات نسب

ة الَسلطمواقع ( تَم نشرھا من طرف مصادر رسمَية إيرانَية ) ٪36(إعدام  194، 206حالة إعدام في سنة  530من بين 
ت الجملَية  لسنة من احصائَيا) ٪64(حالة  336؛ ) كاAت إع:م و جرائد رسمَيةعلى الواب، الَتلفزة الوطنَية، و قضائَيةلا

منَظمات غير حكومَية للَدفاع عن حقوق انسان، أو مصادر أخرى ( تَم الَتبليغ عنھا عن طريق مصادر غير رسمَية  2016
  . A أحد يلمس قابيللSعدامات من المحتمل أن يكون أكثر بكثير من المعطيات المتوَفرة بتقرير  الفعليالعدد ). إيرانَية داخلَية

  .الجرائم التي تَم فيھا الَنطق بحكم اعدام ، مقَسمة حسب الَتالي باعتبار تكرارھا

( 36: غتصابضابط ؛ إ 65ھم من بين) ٪24.9( 132: قتلضابط ؛ ال 72، من بينھم )٪58,3(إعدام  309: تجارة المخَدرات

من بينھم ) ٪4.7(حالة  25" : ا�فساد في ا)رض" ،  )محاربة Bَ ( جرائم إرھابَية و محاربة ضابط ؛   33، من بينھم )6.7٪
، لم يتَم )٪3.9( حالة أخرى  21في . ضَباط 4، من بينھم )٪1.3(  7: سلمَية  جرائم سياسَية، إبتزاز، سلبضابط ؛  24

  .َتھم و الجرائم التي بسببھا وجد المساجين أنفسھم محكوم عليھمتحديد ال

  

 َT عدامات في نھاية فترة حكم الملك عبد  العربَية الَسعودَية، موجة من ا

  

من بين . آخرين رميا بالَرصاص 4و  150 شخصا، تَم قطع رأس 154، أعدمت الَسعودَية ما A يقَل عن 2016في سنة 
واحد من البنغ:ديش، واحد تشادي، واحد من : مواطن سعودي و البقَية أجانب 118رج:؛  151نسوة و  3المعدومين،  

أردنَيين،  4، )من بينھم إمرأتان( أثيوبَيين  3مصرَيين،  3أريتري، واحد من عراقي، واحد نيجيري، واحد قطري، واحد سوري، 
     ، جرائم متعلَقة بالمخَدرات )47(، ارھاب )83(ا=غلبَية تَم الحكم عليھم باعدام نتيجة لتھمة القتل . يمنَين 10ن و فلَبيييَ  9

  .تھمة إغتصاب  طفلاخر بتھمة اغتصاب و وحكم واحد ب، )22( 

كما تَم إصدار حكم اعدام فيما A . داممحكوم عليه باع 159، قامت العربَية الَسعودَية بقطع رأس ما A يقَل عن 2015في سنة 
  .2016شخصا سنة  40يقَل عن 

 في الماضي عدد اعدامات التي كانت تمارسه العربَية الَسعودَية يعتبر من بين ا=كثر في العالم ـ الَرقم القياسي تَم تسجيله في سنة

نظام حوظ  يعود لبعض اص:حات الَطفيفة في الإعداما ـ، لكن في الَسنوات ا=خيرة تَم تسجيل تراجع مل 1991بـ  1995
ھاية فترة حكم الملك عبد Tَ و تواصلت مع خلفه الملك سلمان و الذي تبَنى سياسة الموجة الجديدة لSعدامات بدأت مع ن. الجنائي

بعض . كأمير ولَي للعھدخارجَية أكثر عدوانيضة و في شھر أفريل قام بدعم وزير داخلَيته القوَي محَمد بن نايف و آختياره 
مَكنت من الَنظر و الحكم في عديد > الَديبلوماسيَين في الَرياض صَرحوا بأَن الَتغييرات القضائَية ، و من بينھا تسمية قضاة جدد

 البعض اUخر. القضايا المتأَخرة و في عديد حاAت استئناف، مسَجلة بذلك  وفي وقت قصير إرتفاعا ملحوظا لحاAت اعدام

حالة الفوضى و عدم استقرار في المنطقة من الممكن أن تكون قد مَثلت الحافز للقضاة الَسعودَيين على إصدار  أنأَكد على 
  . أحكام أكثر قسوة
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  الَدول الَديمقراطَية و الحكم با�عدام

  

إعتبارھا ديمقراطَية ليبرالَية، ليس إعتمادا فقط دول فقط يمكننا  6دولة التي Aزالت محافظة على عقوبة اعدام، نجد  38من بين 
و على الَنظام الَسياسي للبلد، لكن أيضا نظام حقوق انسان، إحترام الحَرَيات المدنَية و الَسياسَية، إحترام الحَرَيات اقتصادَية 

  . قواعد دولة القانون

عدام أي بنسبة با عقوبة 25دول و نَفذت جميعھا  3 بعددكانت  2016الَديمقراطَيات اللَيبرالَية التي مارست عقوبة اعدام سنة 
في دول  4بينما كانت ). 1( تايوانو ) 1( بوتسوانا، )3( اليابان، )20( الو�يات المَتحدة: لي العالميام٪ من العدد اج0.8
  .اإعدام 38و نَفذت في الجملة ) الوAيات المَتحدة، تايوان، اليابان و الھند(  2016سنة 

  .، نظام الحكم باعدام محجوب بستار من السَرية" ديمقراطَية" في العديد من ھته الَدول المعتبرة  

  

  حكم ا�عدام في الَدول ا�س3مَية

    
دولة منھا و بمستويات مختلفة، ملغية لعقوبة  24 يمكن إعتبار طقة ذات أغلبَية مسلمة في العالم،دولة و من 47من بين 
و بشكل صريح  نظامھا الَتشريعيَ  دولة يعتمد 18و من بينھا  23لمحافظة على عقوبة اعدام ھي بينما الَدول ا اعدام،

. على الَشريعة اس:مَية  
عتبره مرجعا لھا تمارس عقوبة ت التيل اس:مَية و =َنه ليست جميع الَدو في كَل ا=حوال، المشكلة ليست في القرآن،

المشكل ھو في الفھم الحرفي . أو في بعض الحاAت دستورھامدنَية  جاء في الَنَص من أحكام جنائَية، اعدام أو تطَبق ما
َم تبَنيه من ار تو تشريعات صالحة لزمننا الَراھن، ھو اختي عقوبات مل الَزمن و تحويله لنظم جنائَية،للَنَص دون اعتبار عا

.إستبدادَية بھدف منع أَي تغيير ديمقراطي دكتاتورَية أو طرف أنظمة تعتبر رجعَية، ظ:مَية،  
بلد ذي  13تَم تسجيلھا في  ،2015إعدام في سنة  1.579ا=قَل إعدام مقابل على  930حوالي  تَم تنفيذ ،2016سنة 

إس:مَية و اعتمادا على تطبيق  العديد من ھته ا=حكام صادرة عن محاكم ،)2015بلدا في سنة  16 اكانو( أغلبَية مسلمة 
.حرفَي للَشريعة  

في الَدول لتطبيق عقوبة اعدام " قانونَيا" ھي الوسائل التى تَم اعتمادھا  ،قطع الَرأسو الرمي بالَرصاص  شنقا،اعدام 
الذي يعتبر من بين أقسى و  ،الَرجمبواسطة " قانوني" م إعدام مع الم:حظة اَنه لم يتَم تنفيذ أَي حك ذات ا=غلبَية المسلمة،

.العقوبات الجسدَية في اس:م  
 

 الَشنق و ليس فقط
 

و ھي المفَضلة لتطبيقھا على الَرجال و  ات ا=غلبَية المسلمة نجد الَشنق،من بين وسائل اعدام ا=كثر إنتشارا بين الَدول ذ 
.A يتَم استثناء حَتى الَنساء منھا  

ة بلدان ذات أغلبيَ  10تَم تنفيذھا في , شنقا اإعدام 1.360  2015بينما شھدت سنة  عملَية شنق،756، 2016شھدت سنة 
على ا=قَل (  قالعرا ،)530على ا=قَل (  إيران، )16ا=قَل  على(  مصر ،)10(  شبنغ3دي ،)6( أفغانستان: مسلمة

).2( الَسودان و ) طاع غَزةق على ا=قَل واحد، في(  فلسطين، )87على ا=قَل (  باكستان، )3( نيجيريا، )92  
.ه A يمكن تأكيد ھته المعلومةبالَرغم من أَنھ سورياالَشنق في  ريقن المرَجح كذلك حصول إعدامات عن طم  

.في المناطق التي تسيطر عليھا حركة طالبان أفغانستانتَم تنفيذھا في " بدون محاكمة" عملَيات شنق   
).4( ةسنغافورو ) 3(  اليابان ،)1(  بوتسوانا: دان غير إس:مَيةبل 3عملَيات شنق تَم تنفيذھا في  8 ،2016سنة   

تتَم  إيرانفي . عملَية اعدام شنقا علنا و أحيانا يتَم دمجھا مع عقوبات إضافَية مثل الجلد و قطع ا=طرافغالبا ما تتَم 
يتَم إستعمال حبل قوَي أو سلك من الحديد  .ان موت بطيء و مؤلمة لضممنَصة منخفضعملَية الَشنق بواسطة رافعة أو 

افة لعملَيات باض. إبطاء لحظة الموت فييتَم لَفه حول العنق ليتَم الَضغط على الحنجرة متسَببا بذلك في ألم كبير وكأنشطة 
منھا تَم اع:ن عنھا من طرف مصادر  28 ،علنا شخصا 31ماA يقَل عن  شنق تمَ  2016سنة  الَشنق داخل الَسجن،

.رسمَية  
 

 اعدام رميا بالَرصاص
 

.A2016 تعتبر عقوبة إس:مَية و رغم ذلك تَم إستعمالھا في البلدان ذات ا=غلبَية المسلمة في سنة   
     أندونيسيا، )4(العربَية الَسعودَية : بلدان 4 بواسطة الَرمي بالَرصاص في اإعدام 24تَم على ا=قَل تنفيذ  2016سنة 

).14على ا=قَل (  الَصومالو ) 2على ا=قَل ( فلسطين  ،)  2على ا=قَل (   
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ه A بالَرغم من أنَ  ،اليمنو  سوريا ،ليبيا ه من المحتمل جَدا أن تكون عملَيات إعدام رميا بالَرصاص قد تَم تنفيذھا فيكما أنَ 
الَصراع المسلَح الَداخلي و الذي شھد تصعيدا كبيرا في الَسنوات ا=خيرة و في ظَل غياب يمكن تأكيد ھته المعلومات بسبب 

.معلومات رسمَية من طرف الَسلطات  
و التي نَفذھا " من غير محاكمة إعدام" كعملَيات  بالَرصاص في الَصومال امياعدام رA بَد من تصنيف عملَيات 

عملَيات إعدام رميا . بالقاعدةفي اليمن من طرف إس:مَيين مرتبطين كذلك و  بالَشبابمتطَرفون اس:مَيون المدعَوون ال
 و العراقفي الَدولة اس:مَية من قبل  ةيعشرال تطَبق محاكمكبالَرصاص تَم إقرارھا و تنفيذھا من قبل محاكم نًصبت نفسھا 

. من طرف ميليشيات الجنرال خليفة حفتر ليبيافي  ،سوريا  
؛ )5( بيالوروسيا: بلدان غير إس:مَية  5تَم تنفيذھا في " قانونَية" حالة رمي بالَرصاص  77على ا=قَل , 2016سنة 
).1( تايوان؛ )2(جنوب الَسودان ؛ )70على ا=قَل ( كوريا الَشمالَية  ؛)عدد غير محَدد( الَصين  

 
 قطع الَرأس

 
و التي للعربَية الَسعودَية ھي ممارسة حصرَية لتنفيذ أحكام باعدام اعتمادا على الَشريعة " قانونَية" أس كوسيلة قطع الرَ 

عملَيات " إعدام بدون محاكمة"  يجب اعتبارھا و تصنيفھا. 2016شخص في سنة  150قامت بقطع رأس ما A يقَل عن 
كذلك في مصر من  ،الَشبابألSس:ميين المعروفين ب من قبل المتطَرفين 2016سنة  الَصومالقطع الَرأس التي نَفذتھا 

.في العراق و سورياالَدولة اس:مَية و من قبل أنصار بيت المقدس في سيناء و المعروفة باسم  الجھادَيةقبل المجموعة   
 
 

لَرجم أ   
 

يتَم دفن . يتَم لَفه من رأسه حَتى قدميه بملحفة بيضاء و يدفنالمحكوم عليه . من بين أفظع العقوبات اس:مَية نجد الَرجم
يتَم تحضير حمولة من الحجارة على عين المكان و . المرأة حَتى مستوى ابطين بينما يتَم دفن الَرجل حَتى مستوى الحزام

. يقومون بتنفيذ الَرجم –في بعض الحاAت حَتى مواطنين عادَيين يتَم الَترخيص لھم من طرف الَسلطة  –موَظفين مكلَفين 
 A،تؤَدى  بَد أن يكون الموت بطيئا و مؤلما A و اثنتينللموت بعد رمية ألذلك يتَم اختيار حجارة غير كبيرة الحجم حَتى .

.عاما و A يتَم إعدامه 15يتَم سجنه لمَدة  الحياة بطريقة أو بأخرى،على قيد  الَرجم من البقاءإذا تَم المحكوم عليه ب  
.دولة يحتوى قانونھا الجنائي على عقوبة الَرجم أو تتَم ممارستھا 17ھناك . مرتبطة بالماضي إعدام الَرجم ليست وسيلة  

 مارات العربَية المَتحدة، إيران، موريتانيا،العربَية الَسعودَية، بروناي دار الَس:م، ا: بلدا 11في جم ھو عقوبة قانونَية الرَ 
 في بعض. الَسودان و اليمن ، الباكستان، قطر، الَصومال،)البلدحكومة محلَية يتكَون منھا  36في  ثلث من بين ( نيجيريا 

.انونَيةارسة الَرجم أبدا بالَرغم من أَنھا Aزالت قالبلدان مثل بروناي دار الَس:م، موريتانيا و قطر لم يتَم مم  
قانونَية، لكَن زعماء العشائر،  يعتبر الَرجم عقوبة غير –مالي و سوريا  أفغانستان، العراق، –في البلدان ا=ربعة المتبَقية 

.يمارسونھا خارج نطاق القضاء آخرين:مَيين و متشَددين إس  
لكَنه ممنوع كممارسة على مستوى ى و الَرجم يعاقب عليه على مستوى محلَ  اشي في أندونيسيا  و في ماليزيا، في مقاطعة

.وطني  
و الذي يقَر بعقوبة الَرجم في حالة الَرَدة تَم تغييره بعقوبة  بالَسودانمن القانون الجنائي  126الفصل  ،2016في سبتمبر 

.الَشنق  
.تَم تنفيذھا بواسطة الَرجم" قانونَية" لم يتَم تسجيل أَي حالة إعدام  2016سنة   
من طرف المجموعة المتطَرفة المعروفة  العراقو  سورياحاAت رجم خارج نطاق القضاء تَم تسجيلھا في  2016 في

عشرات حاAت الَرجم خارج نطاق القضاء تَم . بالقاعدةو في اليمن من قبل إس:مَيين مرتبطين الَدولة اس:مَية باسم 
.سورياو  العراقأيضا في الَدولة اس:مَية تَم تنفيذھا من طرف  ق الَشريعةھا تطبَ إصدارھا من قبل محاكم اعتبرت نفس  

 
ثمن الَدَم أو الَدَية   
 

حفظ حياة القاتل و ترك أمره Wَ أو  طلب تنفيذ الحكم،: ث:ث إمكانَياتأقارب ضحَية جريمة لھم  حسب الَشريعة اس:مَية،
). ن الَدمَ ثم( العفو عنه مقابل تعويض ماَدَي يعرف بمصطلح الَدَية   

رات العربَية ا�ما ،العربَية الَسعودَيةفي " الَدَية" بالعفو بعد دفع  مئات من حاAت اعدام تَم الَتراجع عنھا ،2016في سنة 
.الباكستانو  الكويت ،إيران، المَتحدة  

باضافة، إذا ما تَم قتل امرأة، A يمكن إعدام . َدَية بالَنسبة للَرجلبالَنسبة للمرأة ھي نصف قيمة ال "الَدَية" قيمة في إيران،
.لعائلة القاتلالمقَررة " الَدَية"إAَ بعد أن تقوم عائلة المرأة بدفع نصف  َتى في حالة الحكم عليه باعدام،ح الَرجل،  

الَدَية في حالة قتل مع ابقاء على قيمة  بث:ث مَرات،مضاعفة قيمة الَدَية العربَية الَسعودَية  قَررت ،2011في سبتمبر 
.رجل إمرأة نصف قيمة الَدَية في حالة قتل رج:  
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و الَرَدةحكم اعدام بتھمة الَتجديف   
 

أو اAرتداد عن اس:م يعتبر  أخرالَتحَول عن الَديانة اس:مَية لدين  سلمة في العالم،دولة ذات ا=غلبَية الم 47من بين 
الى أَن عقوبة اعدام تَم الَتوَسع فيھا اعتمادا على الَشريعة  أيضا A بَد من اشارة،. ة و نظرَيا يعتبر جريمة كبرىردَ 

أو  آخرين :يعنى عملَيا إمكانَية أن يعاقب على أساسھا كَل من يسيء للَرسول محَمد أو رس, لتشمل حَتى حاAت الَتجديف
  .الكتب المقَدسة
جريمة الَرَدة تتَم معاقبتھا  ،اَتحاد الَدولي انساني و ا=خ:قيه الذي نشر ،2016لسنة حرَية المعتقد حسب تقرير 
مَتحدة، امارات العربَية ال عربَية الَسعودَية،ال أفغانستان،: ول اس:مَية رجعَيةدولة من بين أكثر الدَ  12باعدام في 

سلطات الحكومات المحلَية بكَل من كلنتن و لي، من تعارضھا مع القانون الفدرا بالَرغم( ماليزيا إيران، العراق، المالديف،
فقط في ( نيجيريا ، موريتانيا،)انين تجعل من الرَدة جريمة كبرىعلى قو 2002و  1993ترنقانو صادقوا بالَتوالى في 

.الَسودان و اليمن ، قطر،)َية ذات ا=غلبَية المسلمةحكومة محل 12  
العربَية الَسعودَية، : ة الَتجديفدول تسمح بالعقوبة القصوى لتھم 6=قصى على ا دولة ذات ا=غلبَية المسلمة، 47ن من بي

على  احتوىحيث نجد اَن الَدستور الجديد ( باكستان و من المحتمل أفغانستان  امارات العربَية المَتحدة، إيران، العراق،
).برىمبادئ حقوق انسان و التي تتعارض مع مبادئ جنائَية تعتبر الَتجديف جريمة ك  

ناشطين إس:مَيين يتصَرفون كسلطات دينَية في بعض المناطق و يطَبقون عقوبة اعدام اعتمادا على  بلدان أخرى، 6في 
في  طالبان؛ نيجيريافي  آخرينو إس:مَيين بوكو حرام ؛ الَصومالفي  الَشباب: مرتبطة بالَدين" جرائم"في  الَشريعة
.سورياو ليبيا  ،العراقفي الَدولة اس:مَية ة السَنيَ  الجھادَية؛ المجموعة أفغانستان  

، موريتانيا، الَسعودَيةالعربَية الَتجديف أو ممارسة الَشعوذة في كَل من  فرض عقوبة اعدام بتھمة الرَدة، تمَ  2016في 
.باكستانو  يجيريان  

.عة ا=شخاص المَتھمين بالرَدةبتشديد العقوبات بتھمة الَتجديف و يواصل في م:حقة و متاب الَسودانقام   
 

 عقوبة ا�عدام في حَق ا)حداث
 

سنة . العربَية الَسعودَيةفي  3و  إيرانفي  5:أحداث لحظة تنفيذ الحكم ضَدھم  8تَم إعدام ما A يقَل عن  2016سنة 
في الباكستان؛ في  6في إيران و  3: بعد سَن الَرشد أحداث قاموا بجرائم و ھم لم يبلغو 9تَم إعدام على ا=قَل  2015
 18شخصا كان سَنھم أقَل من  123على ا=قَل  ،2013إيران؛ في  و تَمت جميعھا في بلد واحد، 17َل على ا=ق 2014

َية؛ و واحد في العربَية الَسعود 3في إيران؛ على ا=قَل  9على ا=قَل : بلدان 3سنة لحظة قيامھم بالجريمة تَم إعدامھم في 
.في اليمن  

نجد أشخاصا كانوا أحداثا في زمن قيامھم بالجرائم المزعومة تَم الحكم عليھم باعدام أو كانوا A  ،2016باضافة، في  
 نيجيريا ،بابوا غينيا الجديدة، أندونيسيا، البنغ3ديشاية الَسنة في كَل من زالوا يقبعون في أروقة الموت بالَسجون حَتى نھ

.كستانباو   
من الممكن اَنه تَم الحكم باعدام على  2017لذلك و منذ  سنة، 16 إلى18في سَن الَرشد من خفيض تَ الب الكويت تقام

.أحداث  
 

"الحرب على المخَدرات"   
 

لم تلغ  التيالميثاق الَدولي حول الحقوق المدنَية و الَسياسَية الموافقة على استثناء حول الحَق في الحياة لكَل تلك الَدول  تبَنى
صَرحوا Jمم المَتحدة المھتَمة بحقوق انسان الھيئات الَتابعة ل". ئم الخطيرةبالجرا" بعد عقوبة اعدام لمن فقط في ع:قة 

".الجرائم الخطيرة" قة بالمخَدرات A يمكن تسجيلھا في خانة بأَن الجرائم المتعلَ   
من ) إ ن أو د س(طلب مكتب ا=مم المَتحدة لمقاومة المخَدرات و الجريمة الَداخلَية،" الوثيقة الَتوجيھَية" في  2011سنة 

 يھَية، لَرغم من ھته الوثيقة الَتوجبا.فريق عمله إيقاف المعونات عن أَي بلد في حالة تَم توظيفھا في تسھيل عملَيات اعدام
م يتوَقفوا عن رصد أموال لحكومات و با=خَص الحكومة ايرانَية، و التي عن قيادة المكتب إ ن أو د س ل المسؤولين

. الحكم باعدام و في حاAت كثيرة إعدام مھَربي مخَدرات مزعومين يستخدمونھا في القبض،  
أَنه على مستوى عالمي عدد  محَذرا 2016قَدم تقريره الَدولي حول المخَدرات بسنة  نفس المكتب،, 2016جوان  23في 

َي معلومة أو إشارة على عدد صفحة، A تقَدم أ 174فإَن الوثيقة التي تعَد رغم ذلك . المدمنين على المخَدرات في تزايد
أين تمَول الوكالة شرطة  ة الَسعودَية و باكستان،َيات اعدام في بلدان مثل إيران، العربيَ ا=حكام بعقوبة اعدام و عمل

.مكافحة المخَدرات  
الماَدي لبرنامج سحب دعمھا جميعھا قَررت  ر�نداإيو  نماركالَدا ،المملكة المَتحدةمن بينھا  عدد من البلدان ا=وروبَية،

في المقابل رفضت . د في عدد اعداماتانمركية علنا أَن الھبات أَدت إلى تزايالدَ مع اعتراف الحكومة  المكتب في إيران،
إ ن أو د س  مويل صندوق جديد سَري تابع لمكتبتبَنى نفس الَتوَجه و لم يستبعدا المساھمة في تتأن  لمانياو أ فرنسا

قَدمت فرنسا مساعدات بأكثر من واحد مليون  ،ربريفحسب المنَظمة انسانَية . ايرانَية) باد(لشرطة مكافحة المخَدرات 
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مليون أورو عن  5بينما ساھمت ألمانيا في تمويل مشروع بقيمة  ا=خيرة للَشرطة ايرانَية باد، أورو خ:ل الَسنوات
ف تموي:تھا لمكتب إ ن أو د اإيق قَررت المملكة المَتحدة. طريق مكتب إ ن أو د س لتكوين و تجھيز الَشرطة ايرانَية باد

َصص لمقاومة المخَدرات في يرانَية كما قَررت أيضا إيقاف تمويل الَصندوق المخس المخَصص لتكوين و تجھيز الباد ا
.مليون جنيه إسترليني 12و الذي ساھمت فيه بأكثر من  إيران، و لكن ليس ذلك المخَصص لباكستان،  

عدام اجبارَية في ع:قة ى عديد البلدان لقوانين تنَص على اعتماد عقوبة الة أخرى A بَد من اشارة إليھا، تتعلَق يتبنَ مسأ
و الَتحَرى في كَل و ا=خذ بعين اعتبار خصوصَية دون الَرجوع  ،إجبارَية اعدام. ببعض الجرائم المتعلَقة بالمخَدرات

 قليلالتَ   حسب منَظمة. ھذا الَتوَجه تَم إنتقاده بشَدة من طرف الھيئات الَدولَية المھتَمة بحماية حقوق انسان حالة على حدة،
تواصل اعتماد قوانين تنَص على عقوبة اعدام في الجرائم  التيالبلدان أو المناطق في العالم  ،)ه ر إ(من الَضرر الَدولَية 
: Aت الخاَصةتجعل منھا عقوبة إجبارَية في بعض الحا دول 10من بينھا  ،دولة 33 إلى عددھايصل المتعلَقة بالمخَدرات 

ل من بينھا دو 3بالَرغم من وجود  ، ماليزيا، ميانمار، سوريا، الَسودان و اليمن،Aوس ، الكويت،بروناي دار الَس:م، إيران
.تعتبر دوA A تمارس اعدام) Aوس و ميانمار بروناي دار الَس:م،(   

ممارسة عقوبة أكبر داعم في مواصلة المخَدرات أنواع ي ع:قة باستھ:ك جميع إيديولوجية الحظر فتعتبر  على كَل حال،
.2016اعدام حَتى في سنة   

 713أين تَم تنفيذ ما A يقَل عن  2015مقارنة بسنة (  334تَم تنفيذ على ا=قَل  ، باسم الحرب على المخَدرات،2016 في
على (  انإير؛ )4( أندونيسيا؛ )عدد غير محَدد(  لَصين؛ ا)23على ا=قَل (  العربَية الَسعودَية: بلدان 5إعدام في ) إعدام
) .2(  سنغفورة ؛)309ا=قَل   

، الھند، ا�مارات العربَية المَتحدة: حَتى و إن لم يتَم تنفيذھا, بلدان أخرى 10تَم إصدار أحكام باعدام في , 2016في 
.فيتنامو  تايلنديا ،سري3نكا، قطر، الباكستان، ماليزيا، �وس، الكويت  

 
"الحرب على ا�رھاب"   
 

تَم  ،و في بعض الحاAت ة في انتھاك حقوق انسان داخلھا،واصلت دول استبدادَية و غير ليبراليَ  مقاومة ارھاب، باسم
إعدام و م:حقة أشخاص ھم في الحقيقة متوَرطون فقط في أنشطة معارضة سلمَية أو في أعمال غير مرغوب فيھا من 

.طرف الَنظام  
و لجرائم خطيرة ذات صبغة أ' إرھابَية" ملَية إعدام =سباب متعلَقة بأنشطة ع 182تَم على ا=قَل تنفيذ , 2016في 

على (  إيران؛ )1(مصر؛ )6( بنغ3دش؛ )47على ا=قَل ( العربَية الَسعودَية ؛ )6(أفغانستان: بلدان وھي 8في  سياسَية،
).3على ا=قلَ (  الَصومال و) 7( الباكستان؛ )88 ا=قلعلى ( العراق؛ )88ا=قَل   

.بلدا 12حالة إعدام في  100فقد تَم تسجيل ما A يقَل عن  2015أَما في سنة    
 2016في  اليمنو سوريا  ،ليبيابتھمة ارھاب في كَل من " قانونَية" من المحتمل جَدا أن تكون قد تَم تنفيذ إعدامات 
.بالَرغم من عدم إمكانَية تأكيد ھته المعلومات  

: أخر بلدا 11تَم إصدارھا حَتى و إن لم يتَم تنفيذھا في " أعمال إرھابَية" مئات العقوبات باعدام بتھمة , 2016سنة 
، الكويت، كازاخستان، جمھورَية الكونغو الَديمقراطَية، الھند، ا)ردن، عربَية المَتحدةا�مارات ال ،الكامرون، الجزائر
في كَل تتبَنى كذلك عقوبة اعدام للتصدي لSرھاب و الموافقة عليھا  وى قوانين جديدة تَم تبنَ . تونس والَسودان  ،لبنان
.تنزانياو كوريا الجنوبَية من   

ر خارجة عن نفوذ الَدولة في جزيرة َتابعة لجيش البحرَية ا=مريكَية، في منطقة تعتبفي قاعدة قوانتنمو ال, 2016في نھاية 
.من المساجين =جل تھمة ارھاب بل زال يقبع ھناك العشرات, كوبا  

 
رأي قضاياسياسَية و ،ة ا�عدام لجرائم سلمَيةبعقو  

 
لحكم بأقصى ا ،لم تلغ بعد عقوبة اعدام التي A زالتفي البلدان " حسب الميثاق الَدولي حول الحقوق المدنَية و الَسياسَية 

لتطبيق حكم اعدام بشكل " بالجرائم الخطيرة" الحَد المرتبط ". إAَ في ع:قة بالجرائم الخطيرة ق بهالعقوبة A يمكن الَنط
بالجرائم "توَضح ما المقصود  التية الَتابعة لJمم المَتحدة و به كذلك من طرف الھيئات الَسياسيَ شرعي ھو حَد معترف 

".لھا نتائج قاتلة أو خطيرة جَدا التيفقط تلك " الخطيرة  
تَم إصدار أحكام باعدام او تَم تنفيذ إعدامات بسبب جرائم سلمَية أو =سباب أساسا سياسَية  ،2016في , بالَرغم من ذلك

اَما في  ).إعدامات 4على ا=قَل (  إيران و) 70على ا=قَل (  كوريا الَشمالَية ،)عدد غير معروف( الَصينطَبقت في 
ي الَشھور ا=ولى من لكن ف ،2016نتيجة لجرائم سلمَية سنة  باعدام أو تنفيذ إعدام حكمفلم يتَم تسجيل إصدار أَي  فيتنام
.اقتصاديةتَم تسجيل حالتا حكم باعدام  بتھم ذات صيغة ف 2017سنة   

اكستان و ب ة، مصر، لبنان،الحكم باعدام لجرائم ضَد الَدولة و لكن لم تكن لھا نتائج قاتلة تَم إصدارھا في العربَية الَسعوديَ 
).غَزة( فلسطين   

 
 



عن � أحد يلمس قابيل                                                                2016عقوبة ا�عدام حول العالم، تقرير 
  

 
"سَرى للغاية"حكم ا�عدام   

 
وافقت الھيئة العاَمة لJمم المَتحدة في جلستھا العاَمة على قرار تدعو فيه الَدول ا=عضاء على إقرار  2016في ديسمبر 

.في انتظار ان يتَم إلغاء ھته الممارسة نھائَيا دام،وقف لتنفيذ أحكام اع  
ب متوَفرة و مفَصلة حس المھَمةتجعل احصائَيات " يدعو فيھا الَدول على أن  التيمه في الَنقطة ھذا القرار وقع دع

مع الَتنصيص كذلك على عدد  ،"استخدام حكم اعدامباضافة للمعايير المشتركة حول  اAنتماء الَطائفي،السَن و  الجنس،
عدد اعدامات  ،تَمت التيعدد اعدامات , بأروقة الموت عدد ا=شخاَص الموجودةا=شخاص المحكوم عليھم باعدام، 

و كَل المعلومات حول اعدامات المبرمجة وفق جدول زمنَي و التي  اAستئنافتَم إلغائھا أو تَم تغيير الحكم فيھا بعد  التي
بما في ذلك حول  ،أو الَدولي سواء على المستوى المحلَي ممكنة من شأنھا أن تساھم في إثراء أَي عملَية نقاش شَفاف

  .مسؤولَيات و التزامات الَدول المتعلَقة بتطبيق عقوبة اعدام
لذلك من الممكن جَدا أن يكون  رسمَية حول تطبيق عقوبة اعدام، A توَفر إحصائَيات خاَصة منھا المستبَدة،, يد الَدولعد

.عدد اعدامات أكثر بكثير  
تعتبر المسألة سَرا من أسرار الَدولة و ا=خبار حول اعدامات المنشورة عبر  ،الفيتنامو  الَصينالحاAت مثل  في بعض 

.جزءا بسيطا مَما يحدثالجرائد المحلَية أو من متأَتية من مصادر مستقلَة تمَثل   
لَفات الَدولة ساري المفعول و يعتبر إرثا من مخ ر المسألة سَرا من أسرار الَدولة،A زال اعتبابيالوروسيا كذلك في 

مين أو من حول تنفيذ اعدامات تخرج من الَسجون عن طريق أقارب ا=شخاَص المعدوالَسوفياتَية و ا=خبار المتوَفرة 
.ة طويلة من تاريخ اعداممنَظمات دولَية بعد مدَ   

يتَم  امات،المعلومات الوحيدة المتوَفرة حول اعد ،"سَرا من أسرار الَدولة" عدام أين A تعتبر مسألة ا ،إيرانفي 
الحصول عليھا من أخبار منتقاة من طرف الَنظام و تَم نشرھا على وسائل اع:م الحكومَية أو تَم نشرھا من طرف 

.مصادر غير رسمَية أو مستقلَة  
را ما يتَم تداول ھته ا=خبار على الجرائد وم الَدولة بإخفاء أَي معلومة حول اعدامات و نادكما توجد كذلك حاAت أين تق

حيث وَفرت الحكومة إحصائَيات  2016في . سورياو  ماليزيا ،�وس، مصر، كوريا الَشمالَية ھذا ھو حال. المحلَية
. لكَن الحقيقة التي ظھرت ھي أخطر بكثير مَما كان يعتقد ،رسمَية حول ممارسة عقوبة اعدام  

سرا إAَ تنفيذ الحكم يظَل ، نوب الَسودانو جورة فاسنغ ،العراق، ندونيسياا ،العربَية الَسعودَيةبلدان أخرى مثل , كما ھناك
.المحامين و حَتى المحكومون باعدام أنفسھم A يعلمون شيئا في حين أفراد العائلة، لحظة تنفيذه على العلن،  

يل بالَنضال في سبيل  حكم اعدام، A يكون فقط بالَنضال ضدَ  ي للمشكل،الحَل الَنھائ جميع ھته البلدان،يظھر جلَيا أَنه في 
.تشجيع و احترام الحقوق الَسياسَية و الحرَيات المدنَية, تأكيد سيادة دولة القانون, الَديمقراطَية  
حيث يخضع نظام الحكم باعدام  ،لو�يات المَتحدةو ا ايوان، تالھند، اليابانمثل  "ديمقراطَية"دول تعتبر دوA لكن ھناك 

.في جوانب عديدة منه لستار من الَسرَية  
  

حقنة الموت" حضارة"   
 

و ذلك Aعتبار ما يتسَبب فيه من معاناة كبرى  عتبار حكم اعدام و بشكل متزايد، على أَنه شكل من أشكال الَتعذيب،يتَم ا
في  لJمم المَتحدة حول الَتعذيب، المقَرر الخاصَ خوان منداز،   ھذا ما صَرح به, نفسَية و جسدَية للمحكوم عليه بالموت

كما أضاف أمام الَصحفَيين بعد مداخلته أمام اللَجنة  نة حقوق انسان بالھيئة العاَمة،أمام لج 2012وبر أكت 23تدَخله في 
 أن كما ذكر منداز في تقريره للھيئة". لمA يوجد أَي وسيلة لSعدام يمكن اعتبارھا خالية من أَي ا" الَثالثة للھيئة العاَمة 

دعوا الوAيات المَتحدة إلى إعادة الَنظر في الوسائل التي تستخدمھا  لخبراء الَتابعين لJمم المَتحدة،مجموعات مختلفة من ا
من عملَيات اعدام  بعد معاينة عدد معَين. " لتنفيذ حكم اعدام و من بينھا الحقنة القاتلة لتجَنب حدوث أAم و معاناة شديدة

A يعمل بالَطريقة المثلى كما كان  ، كما تتَم ممارسته اUن،]ة الموتحقن[ يظھر جلَيا أَن نظام  المَتحدة،في الوAيات 
بعض المساجين يتطلَب ا=مر دقائق عديدة قبل أن يموتوا و أَن " كما أضاف أَن       ھذا ما قاله منداز في تقريره ،"متوَقعا

دراسات حديثة و صلت إلى نتيجة اَنه حَتى لو تَم استعمال حقنة الموت "كما أَن ". البعض ا=خر فريسة اAضطراب الَنفسي
اAختناق؛ و بالتالي فإَن النظرة الَتقليدَية لحقنة  فإَنه في المحكوم عليھم يمكن أن تتسَبب في حالة من, بدون أخطاء تقنَية

".الموت على أساس أَنھا موت ھادئ و خال من ا=لم ھي محَل نقاش  
          اتايلندي، تايوان، الَصين، الو�يات المَتحدة: دول تستعمل أو تتبَنى  حقنة الموت كوسيلة لSعدام خمسةنجد اليوم 

.الفيتنامو   
نطاق  خارج أAن، و لكَنھا الفلَبينو  قواتيما�قنة الموت كان قد تَم استعمالھا في الَسابق في كَل من اعدام بواسطة ح

.منذ أن قَرر ھذان البلدان تباعا وبشكل رسمَي، إيقاف تنفيذ العقوبة و ألغيا عقوبة اعدام الخدمة  
عدد غير (  الَصين؛ )إعداما 20( الو�يات المَتحدة : لدو 3الحقنة القاتلة لتنفيذ عقوبة اعدام في  استعمال، تَم 2016في 

).100حوالي (  الفيتنامو ) محَدد من اعدامات  
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 عقوبة ا�عدام في العالم

)2016ديسمير  31الى حدود (   
 

105: الَدول التى ألغت العقوبة  
 

، بھوتان، بوليفيا، البوسنة و *بلجيكا، بنين، برموداالَنمسا، أذربيجان، ألبانيا، أندورا، أنغوA، ا=رجنتين، أرمينيا، أستراليا، 
، كولومبيا، ساحل العاج، *الھرسك، بلغاريا، بوروندي، كمبوديا، كندا، الَرأس ا=خضر، قبرص، دولة الفاتيكان

جيورجيا، ألمانيا،  الغابون،، فلَبين، فنلندا، فرنسا، فيجي، استونيانمارك، أكوادور، دَ الكوستاريكا، كرواتيا، 
، جزر مارشال، جزر سالوموني، *، إزلندا، جزر كوكاجيبوتي،اليونان، غينيا، غينيا بيساو، ھايتي، ھندوراس، أيرلند

شقر، ، مدغ)سابقا الجمھورَية اليوغس:فَية( إيطاليا، كيرغستان، كيريباتي، لَتونيا، ليختنشتاين، ليتوانيا، لكسمبورغ، مقدونيا 
، ملدافيا، موناكو، منغوليا، الجبل ا=سود، )الجمھورَيات المَتحدة( مكرونيزيا مالطا، جزر الموريس، المكسيك، 

ھوAندا، باAو، بنما، بولونيا، البرتغال، المملكة  الجديدة، االموزمبيق، ناميبيا، ناورو، الَنيبال، نيكارغوا، الَنرويج، زي: ند
ومانيا، رواندا، ساموا، سان مارينو، ساو تومي و برنسيب، المَتحدة، الجمھورَية الَتشيكَية، جمھورَية الَدومينيكان، ر

سويسرا، الَسويد، تيمور الَشرقَية، الَسينغال، صربيا، الَسيشال، سلوفاكيا، سلوفانيا، إسبانيا، جنوب إفريقيا، سورينايم، 
. يزوAَ الَطوغو، تركيا، تركمانستان، توفالو،أكرانيا، المجر، ا=وروغواي، أزباكستان، فانواتو و فين  

 
6: الَدول التي ألغتھا لجرائم عادَية  

 
 البرازيل، الَشيلي، الَسلفادور، إسرائيل، كازاكستان و البيروز

 
ن سنة تنفيذ اخر إعدام، يبين معَقفسنوات،  10لم تنَفذ أَي عملَية إعدام منذ م A يقَل عن ( البلدان التي A تطَبق حكم اعدام 

43): الَدولى بعدم تطبيق حكم اعدامعلى المستوى  أو دول ملتزمة  
 

، بروناي دار )1988( ، برمانيا )1985( ، بيليز )1984(، باربادوس)2000( ، باھامس)1991( أنتيغوا و بربودا 
( ، كوريا الجنوبَية)1982(، الكونغو)1997( ، كومور)1997( ، الكامرون)1988(، بوركينا فاسو)1957( الَس:م 
( ، غانا)1993لم يتَم تنفيذ أحكام باعدام منذ إستق:ل الب:د في ( ، إريتريا)1986( ، دومينيكا)2003( ، كوبا)1997
، )1995( ، لوزوتو)1989( ، Aوس)1987( ، كينيا)1997( ، قويانا)1978( ، غرونادا)1988( ، جمايكا)1993

لبنان(2004)، ليبيريا( 2000)، ماAوي( 1992)، مالديف( 1953)، المغرب( 1993)، موريتانيا( 1987)، الَنيجر( 
، )2003( ، قطر)1957( ، بابوا غينيا الجديدة)1976لم يتَم تسجيل إصدار حكم باعدام أم تنفيذ إعدام منذ سنة 

، سان فانسن و )1995( ، سنتا لوشيا)2003( ، جمھورَية الكونغو الَديمقراطَية)1981( جمھورَية إفريقيا الوسطى
، )1982( ، تنقا)1994( ، تنزانيا)1982( ، سوازي:ند)1976( ، سري:نكا)1998( ، سياَراليوني)1995( غرينادين

   ).2005( و زمبابوي) 1997( ، زمبيا)1991( ، تونس)1999( ترينيداد و توباقو
 

6: � تطَبق عقوبة ا�عدام في الواقع الَدول التى  
 

 الجزائر، قواتيماA، غينيا استوائَية، المالي، روسيا و طاجكستان.
 

38: الَدول التى تطَبق عقوبة ا�عدام  
 

أفغانستان، العربَية الَسعودَية، البحرين، البنغ:دش، بيالوروسيا، بوتسوانا، الَتشاد، الَصين، كوريا الَشمالَية، مصر، 
مارات العربَية المَتحدة، أثيوبيا، غمبيا، اليابان، ا=ردن، الھند، أندونيسيا، إيران، العراق، ليبيا، ماليزيا، نيجيريا، عمان، ا

، سان كيتس و نوفيس، سنغافورة، سوريا،الَصومال، الوAيات المَتحدة ا=مريكَية، الَسودان، جنوب *الباكستان، فلسطين
.ندا، أوغندا، فيتنام و اليمن، تايل*الَسودان، تايوان  

 
A أحد يلمس قابيل :المصدر  

 
ھي دول ملتزمة على مستوى دولى بعدم تطبيق حكم اعدام) 2(الَدول التى تحتھا سطر، عدد   

 
.و التى A زالت تمارس تحافظ على حكم اعدام) 6( ¹، الَديمقراطَيات اللَيبرالَيةالعريضبالخَط   
2015بالمقارنة مع ) 2( ، الجديدالمائلبالخَط   
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.دول أعضاء بھيئة ا=مم المَتحدة*  
 

،"2016الحَرَيات في العالم "  الَتقرير الَسنويي حليلَية المَتبعة فتَ المعايير اليعتمد على " الَديمقراطَيات اللَيبرالَية" ترتيب   ¹  
. (www.freedomhouse.org) و الحَرَيات المدنَية بلد ببلد  لمؤَسسة  فريدم ھاوس  حول واقع الحقوق الَسياسَية   

 
 

2016حا�ت ا�عدام في سنة   
)ديسمبر 31إلى حدود (   

 
 

.2016دولة و منطقة في سنة  23في حالة إعدام  3.135على ا=قَل تَم تسجيل ما A يقَل عن    
 

2000على ا=قَل : الَصين  
53على ا=قَل : إيران  

154على ا=قَل : العربَية الَسعودَية  
100على ا=قَل : الفيتنام  
92على ا=قَل : العراق  

87: الباكستان  
70على اقَل : كوريا الَشمالَية  

)44( 16على ا=قَل : مصر  
20: الو�يات المَتحدة  

  14على ا=قَل : الَصومال
  10: البنغ:ديش
  4: بيالوروسيا
4: سانغفورة   
4: أندونيسيا  
  3: اليابان
3: نيجيريا  
3): ع غَزةقطا( فلسطين   
2: الَسودان  

2: جنوب الَسودان  
1: *تايوان  

  :بوتسوانا
1 

الَتشاد، مصر، امارات العربَية المَتحدة،  –دول  7، لم يتَم تسجيل أَي حالة إعدام في 2016في ا=شھر ا=ولى من سنة 
.أين تَم تطبيق إعدامات 2015على عكس سنة  –ا=ردن، الھند، أندونيسيا و عمان   

، )1(بوتسوانا: 2016، عادت من جديد لتنفيذھا في 2015دول، مانت لم تنَفذ أَي عقوبة باعدام في  3بالمقابل، نجد 
).3) (قطاع غَزة( و فلسطين) 1(بيالوروسيا  

يتنام و في كوريا الَشمالَية، سوريا، الَسودان، ف 2016قد تَم إجرائھا في " قانوناَية" من المحتمل أن تكون عاملَيات إعدام 
.اليمن بالَرغم من عدم إمكانَية تأكيد ھته المعلومات  

 
 

A أحد يلمس قابيل: المصدر  
 

.2016في سنة ) 18(التى قامت بتنفيذ عقوبات باعدام ) 4( ¹، الَديمقراطَيات اللَيبرالَيةالعريضبالخَط   
.2015مقابل سنة ) 3( 2016، الجديد في سنة المائلبالخَط   

 
.أعضاء في ھيئة ا=مم المَتحدةدول غير  *  
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،"2016الحَرَيات في العالم " الَتقرير الَسنوي يعتمد على المعايير الَتحليلَية المَتبعة في " الَديمقراطَيات اللَيبرالَية" ترتيب  ¹  
.(www.freedomhouse.org) ببلد ببل حول واقع الحقوق الَسياسَية و الحَرَيات المدنَية بلد  لمؤَسسة  فريدم ھاوس   
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2016حا�ت ا�عدام في الَدول ا�س3مَية في سنة   

)ديسمبر 31إلى حدود (   
 

 

*الَرجم  الَدولة الَشنق الَرمي بالَرصاص قطع الَرأس 

 
 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

 

 
 أفغانستان 1 6 

 
 +150  +159  +4  العربَية الَسعودَية 

 
 بنغ:ديش 4 10 

 الَتشاد   10     

 
 +16  +22  مصر 

 
حدةا=مارات العربَية المتَ  1   

 
 ا=ردن 2 

 
 أندونيسيا 14 4 

 
 +530  +970  إيران 

 
 +92  +30  العراق 

 
 +9  +1  ماليزيا 

 نيجيريا    3    

 عمان   2     

 
 +87  +326  باكستان 

 
 +2  +1 )غَزة( فلسطين   

 
 سوريا + + 

 
 +14  +25  الَصومال 

 
 الَسودان 4 2 

 
 + +8  اليمن 

 
 +150  +159  +27  +60  +753  +1.360  المجموع 

 
 

.ما بلدعدامات التى تسجيلھا في ا=دنى لS انب المعطى تمَثل العددبج"+" ع:مة   
 

من الَصعب  كان ، حَتى و إن2016في  اليمنو  سوريا، ليبياقد تَم إجراؤھا في إعدام من المحتمل جَدا أن تكون عملَيات 
.تأكيد ذلك  

 
عملَيات رجم خارجة عن القانون تَم . لSعدام بواسطة الَرجم" قانوني" إصدار أَي حكم  2016يتَم تسجيل في سنة  لم *

من طرف المجموعة المتطَرفة المعروف  العراقو  سورياو في  للقاعدة من طرف اس:مَيين الَتابعين اليمنتنفيذھا في 
.بالَدولة اس:مَية  
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2016يق ا�ستثناء في ا�عدامات عن طر  

)ديسمبر 31الى حدود (   

 

 البلد البلد البلد

 العربَية الَسعودَية العربَية الَسعودَية العربَية الَسعودَية
 الَصين الَصين الَصين

 إندونيسيا إندونيسيا إندونيسيا
 إيران إيران إيران

 سنغفورة سنغفورة سنغفورة

 المجموع المجموع المجموع
 

 
2016بتھمة ا�رھاب في  ا�عدام  
)ديسمبر 31إلى حدود (   

 

 الَدولة 2015 2016
 أفغانستان  6

+47  +2  العربَية الَسعودَية 
 بنغ:داش 4 6

 الَتشاد 10 
+3  الَصين 

 مصر 7 1
 امارات العربَية المَتحدة 1 

 ا=ردن 2
 الھند 1 

+24  +1  إيران 
+88  +30  العراق 

 باكستان 30 7
+3  +9  الَصومال 
+182  +100  المجموع 

 
 

في  بجانب المعطى تعنى العدد ا=دنى =حكام اعدام التى تَم تنفيذھا"+"  ع:مة
 بلد ما

 

 
 تنفيذ عقوبة ا�عدام في حَق ا)حداث

)ديسمبر 31الى حدود (  2016 - 2014  
 

 البلد 2014 2015 2016
+3  العربَية الَسعودَية   
+5  +3  +17  إيران 

 +6  باكستان  
+8  +9  +17  المجموع 
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 تنفيذ إعدامات بتھم سلمَية، سياسَية و قضايا رأي

)ديسمبر 31الى حدود (  2016في سنة    
 

 البلد 2015 2016
 الَصين عدد غير معروف عدد غير معروف

+70  +13  كوريا الَشمالَية 
+4  +15  إيران 

+74  +28  المجموع 
    

 
 

بجانب المعطى تعنى العدد ا=دنى =حكام اعدام التى تَم تنفيذھا في بلد ما     "+" ع:مة                        
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