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نحن مع اإللغاء 
ألن عقوبة اإلعدام...

منــذ 20 عاًمــا، تناضل منّظمة "معًا ضد عقوبة 
اإلعدام" (ECPM) من أجل اإللغاء على مســتوى 

العالم.

www.ecpm.org المزیــد مــن المعلومات على موقع

االتجاه العالمي ھو إلغاء عقوبة 
اإلعدام، كما أدركت ذلك بالفعل ثلثا 
دول العالم التي لم تعد تطبق عقوبة 

اإلعدام.
ألن معارضة عقوبة اإلعدام ھي حفاظ 

على إنسانیتنا وكرامتنا في مواجھة 
الھمجیة، وألّن ورفض حق دولٍة ما 
في قتل من علیھا أن تعتني بھم ھو 

الحفاظ على أساس حریتنا،

ھا ھي 10 أسباب 
لمكافحة عقوبة اإلعدام حول العالم.

اإللغاء

اآلن



تتعارض مع 
حقوق اإلنسان

إن الحق في الحیاة ھو حق أساسي 
منصوص علیھ في العدید من االتفاقیات 
الدولیة الخاصة بحمایة حقوق اإلنسان.
یة وفي  "لكِلّ فرد الحقُّ في الحیاة والحِرّ

األمان على شخصھ ". 
المادة رقم 3 من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

"الحق في الحیاة ھو مالزم لكل إنسان. 
وعلى القانون أن یحمي ھذا الحق. وال 

یجوز حرمان أحد من حساتھ نعّسفاً.
المادة رقم 6 من العھد الدولي الخاص بالحقوق 

المدنیة والسیاسیة

"تتخذ كل دولة طرف جمیع التدابیر 
الالزمة إللغاء عقوبة اإلعدام داخل نطاق 

والیتھا القضائیة."
المادة رقم 1 من البروتوكول االختیاري الثاني للعھد 
الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، المعاھدة 

الدولیة الوحیدة التي تنص على اإللغاء الكامل.



 

 

غیر رادعة

في كندا، انخفض معدل جرائم القتل بنسبة %44 
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* وفقًا لمؤشر السالم العالمي 2019

إنھا فعالة في مكافحة الجرائم وال تجعل 
المجتمع أكثر أمانًا.

عندما ترى دولة أن الحیاة ال قیمة لھا، 
فإنھا تنشر ھذه الفكرة بین سكانھا، مما ال 

یساھم في جعل مجتمعھا أكثر أمانًا. بل 
على عكس ذلك، لم یثبت أبًدا أن لعقوبة 

اإلعدام تأثیًرا رادًعا وتؤكد العدید من 
الدراسات على أن العنف یؤدي إلى 

العنف: البلدان التي تطبّق عقوبة اإلعدام 
لدیھا بشكل عام معدالت جرائم أعلى من 

تلك الموجودة في البلدان التي ألغت 
عقوبة اإلعدام.

من بین الدول الـ 20 األكثر 
أماناً*، 3 منھا فقط تطبق 

عقوبة اإلعدام

مة
نس

 1
00

00
0 

كل
ل ل

لقت
م ا

رائ
 ج

دل
مع



انتقام 
ولیس عدل

"العیــن بالعین وســیصبح 
العالــم كفیفًا ".
مھاتما غاندي

إنھا تدیم دائرة العنف والمعاناة، 
بینما تھدف العدالة، على العكس من 

ذلك، إلى تنظیم إصالح الوضع.
یؤدي استخدام عقوبة اإلعدام إلى 

إضعاف مفھوم العدالة ذاتھ في البلدان 
التي تمارسھا. إنھا تستجیب لقانون 

الثأر، وھو قانون یعود لألجداد یكمن 
في المعاملة بالمثل للجریمة والعقاب، 
والتي ترمز إلیھا عبارة "العین بالعین 

والسن بالسن".



ال رجوع عنھا

"العدالة تتحقق من قبل أشخاص غیر معصومین. 
ال شيء یمنع مطلقًا أخطاء العدالة".

روبرت بادینتر، الرئیس الشرفي لمنظمة "معًا ضد عقوبة اإلعدام".

* وفقًا لمركز المعلومات عن عقوبة اإلعدام

 الوالیات المتحدة األمریكیة: 
تم تبرئة 167 شخص 

محكوًما علیھم منذ 
عام 1973*

الخطأ القضائي موجود، وعقوبة اإلعدام 
یمكن أن تقتل أبریاء.

األسباب الرئیسیة ألحكام اإلعدام ھي االفتقار 
إلى الموارد وضعف قدرات واستقاللیة 

الشرطة والسلطة القضائیة. یقع اللوم أیًضا 
على ضعف جودة الدفاع: في العدید من 

البلدان، یكون لدى من یواجھون عقوبة اإلعدام 
محام معین من قبل المحكمة ال یمتلك 

بالضرورة المھارات الالزمة لتقدیم دفاع جید.



تعذیب

انتظار إلى ما ال نھایة
 لبنان: یمضي نصف المحكوم علیھم ما

بین 16 و 25 عاًما رھن االحتجاز

اكتظاظ السجون
 جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة: سجن ماكاال

مشغول بنسبة 560% زیادة عن طاقتھ

عزلة
 مالیزیا: المحكوم علیھم في
زنازین لمدة 23 في الیوم

تعذیب جسماني:
الكامیرون: ھناك 
24 طریقة تعذیب 
لتحطیم المعتقلین 

وإذاللھم

اإلبعاد
موریتانیا: یتم سجن 85% من المحكوم 
علیھم على بُعد أكثر من 1000 كم من 

العاصمة وال یستقبلون أي زیارات

تعذیب نفسي
 الصین وإیران والمملكة العربیة السعودیة:
 عملیات اإلعدام العلنیة ھي شكل من أشكال

التعذیب بالنسبة لألمم المتحدة

ظروف االعتقال المزریة والمعاناة النفسیة 
وطرق اإلعدام: عقوبة اإلعدام ھي عقوبة 
قاسیة وال إنسانیة ومھینة للمحكوم علیھم.
إن العقاب الذي یمنع كل أمل ھو في الواقع 
تعذیب. یعیش المحكوم علیھم باإلعدام في 

خوف دائم من التعرض للقتل خالل عشرین أو 
ثالثین أو أربعین عاًما. وھو ما یسمى 

بمتالزمة طابور اإلعدام.
عالوة على ذلك، ال توجد طریقة إنسانیة لقتل 

رجل؛ مھما كانت األسالیب المستخدمة في 
القتل، فإنھا دائًما ما تسبب معاناة شدیدة.



تمییزیة

المحكوم علیھم باإلعدام في الھند

 %89 
لم یلتقوا بمحاٍمٍ قبل مثولھم أمام القضاء

في عام 2020، كانت المثلیة الجنسیة 
عقوبتھا اإلعدام في 12 دولة.

وفقًا لتقریر عقوبة اإلعدام في الھند (2016)، 
كلیة الحقوق في دلھي، الھند

تُطبّق عقوبة اإلعدام بشكل غیر عادل.
یواجھ المدعى علیھم الذین ینتمون إلى 

بیئات ھّشة مشكلتین: عدم القدرة المالیة 
على الدفاع عن أنفسھم والجھل تجاه النظام 
القانوني الذي یسمح لھم بفھم التحدیات في 

محاكمتھم وكذلك سیر العدالة. كما أنھا 
تستخدم بشكل خاص ضد األشخاص الذین 

ینتمون إلى أقلیة موصومة بالعار: 
المھاجرین، المثلیین جنسیًا، الجماعات 

العرقیة أو الدینیة، إلخ.

 %74 
وضعھم االقتصادي ضعیف

 %76 
ینحدرون من أقلیات 

دینیة أو من 
طبقات اجتماعیة 

محرومة

 %20 
لم یذھبوا إلى 
المدرسة مطلقًا



أداة 
للقمع 

السیاسي

إیران: إعدام 120 شخًصا النتمائھم 
لجماعات سیاسیة محظورة، 

ما بین عام 2010 وعام 2019

یتم استخدامھا كأداة للقمع (تجاه السكان) 
وللضغط (بین الدول).

تستخدمھا العدید من الدول كوسیلة للقمع 
السیاسي أو الدیني، أو كالھما: ال یتظاھر 
المرء ضّد سیاسة الحكومة، عندما یكون 

مجرد إبداء الرأي كافیًا إلرسالك إلى 
المشنقة. وغالباً ما یتّم استخدامھا كأداة 

للضغط بین البلدان، حیث یتم التفاوض على 
السجناء األجانب المحكوم علیھم باإلعدام 

واستخدامھم ألسباب سیاسیة.



صادمة
تؤدي عقوبة اإلعدام إلى ضحایا جدد.

ال تخفّف أحكام اإلعدام من آالم أقارب 
ضحایا الجرائم فحسب، بل إنھا تفاقم معاناة 

وصدمة عائالت السجناء المحكوم علیھم 
باإلعدام، وكذلك المحلفین والمحامین 

والقضاة وغیرھم ممن یشملھم ھذا الوضع.

"دعونا ال نتجاھل اضطراب ما بعد الصدمة 
الناجم عن مسؤولیة قتل إنسان ومدى 

صعوبة استیعابك لمشاركتھ المادیة الخاصة 
في موت شخص آخر".

أرامیس أیاال، المدعي العام لوالیة فلوریدا، الوالیات 

المتحدة األمریكیة

"بین عشیة وضحاھا، لم 
یعد ابني قادًرا على 

التحدث إلى والده. لقد 
تجلّى كل ھذا الغضب 

وھذه الصدمة وھذا 
اإلبعاد. لقد عانى من 

نوبات عنیفة جًدا". 
سابین أتالوي، زوجة الفرنسي 

سیرج أتالوي المحكوم علیھ 

باإلعدام في إندونیسیا منذ 2007



عقبة أمام الحقیقة

الموتالحقیقة ولیس 

ال تدعم كل عائالت الضحایا عقوبة 
اإلعدام وال تضمن العقوبة دفع الضرر.
قبل كل شيء، یرید العدید من الضحایا 

أو أسرھم، أو كلھم، أن یفھموا وأن 
یعرفوا وأن یروا العدالة تتحقق. في 

حالة اإلرھاب، على سبیل المثال، یرید 
بعض الضحایا تخفیف األحكام إلى 
السجن المؤبد وأن یتم االستماع إلى 

المدانین من أجل تعزیز مكافحة 
اإلرھاب.

"إن إعدام ھؤالء الجھادیین لن یسمح 
لمجتمعاتنا ولضحایا اإلرھاب بفھم 

أسباب رحیلھم وتشعبات تنظیمھم ".
جیوم دینوا من سانت مارك، المدیر العام للرابطة 

الفرنسیة لضحایا اإلرھاب



تتعارض مع 
إعادة التأھیل

عقوبة اإلعدام ھي نفي لقدرة كل 
شخص على إعادة االندماج في 

المجتمع.
بالنسبة لجمیع المحكوم علیھم، ال تزال 
الحیاة المفیدة للمجتمع ممكنة. یمثل ذلك 
ھدفاً ھاماً من أھداف العدالة التي یجب 

أن تعید تأھیل مرتكبي الجرائم أو الجنح، 
وأن تقوم باإلصالح من أجل إعادة 

التوازن والسالم في المجتمع.

"لقد أمضیت 18 عاًما في طابور 
اإلعدام. وعندما خرجت، حصلت على 

شھادة في القانون وأسست جمعیة للدفاع 
عن حقوق السجناء في أفریقیا ".

بیت أوكو، مواطن كیني ُحكم علیھ باإلعدام سابقًا



تم إعداد ھذا المنشور بمساعدة االتحاد األوروبي. محتویات ھذا 
المنشور ھي مسؤولیة المحررین وحدھم وال یمكن بأي حال من 

األحوال أن تعكس وجھات نظر االتحاد األوروبي.

بتمویل مشترك من 
قِبل االتحاد األوروبي

ECPM, 2021 ©

ابحثوا عن حمالتنا وكل منشوراتنا 
.www.ecpm.org على موقع

منذ عام 2000، تناضل منظمة "معًا ضد عقوبة اإلعدام" ECPM ضد عقوبة اإلعدام من 
خالل توحید وتعبئة القوى المؤیدة إللغاء عقوبة اإلعدام في جمیع أنحاء العالم. 

نحن ندعو الھیئات الدولیة، ونثقف المواطنین ونعلمھم ونوعیھم، ونعزز قدرات الجھات 
الفاعلة التي تؤید إلغاء عقوبة اإلعدام ونعمل معھا على المستوى المحلي.

األمثلة المذكورة في ھذه الوثیقة مأخوذة من منشورات 
منظمة "معًا ضد عقوبة اإلعدام" ECPM وشركائھا: بعثات 

استقصائیة في طوابیر اإلعدام (جمھوریة الكونغو 
الدیمقراطیة، مالیزیا، موریتانیا، لبنان، إندونیسیا، 

الكامیرون)، وقائع المؤتمر العالمي السابع لمناھضة عقوبة 
اإلعدام (2019)، التقریر السنوي 2019 حول عقوبة 

اإلعدام في إیران، 10 أسئلة لفھم أفضل ألوضاع المواطنین 
الفرنسیین المحكوم علیھم باإلعدام في العراق (2019).



انضموا إلى نضالنا 
 ecpm.orgانضموا / تبرعوا:

/AssoECPMتابعوا أخبارنا:
AssoECPM@ 

ECPMassociation/

یُحكم على عدة آالف من األشخاص كل عام 
باإلعدام ویتم إعدامھم في جمیع أنحاء العالم. 
الصین وحدھا تعدم أكثر من كل الدول األخرى 
مجتمعة، على الرغم من أن أرقامھا الرسمیة 

مصنفة على أنھا من أسرار الدولة.

معًا ضد عقوبة اإلعدام


