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تميزت العقود الماضية باالنفتاح التدريجي للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي )OCI( على 
قيم حقوق اإلنسان العالمية. لم يتم بعد إلغاء عقوبة اإلعدام فى جميع الدول األعضاء في منظمة التعاون 

إلغاء  الفاعلة في المجتمع المدني أو غيرهم من السياسيين لصالح  البرلمانيين والجهات  اإلسالمي، ولكن تدخل 
العقوبة لعب وسيلعب دوًرا حاسًما.

سيرورة اإللغاء بطيئة وصعبة وأحيانًا محفوفة بالمخاطر . ومع ذلك، هناك أسباب عديدة تبعث على األمل، 
خاصة عندما يرى المرء العدد المتزايد من الدول المسلمة التي ألغت عقوبة اإلعدام. 

تقدم دراسة سيرورة إلغاء عقوبة اإلعدام في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي نتائج المقابالت 
أفضل للسيرورة التي  والبحوث التي أجراها كل من ECPM ونائل جرجس في عام 2020؛ وتوفر فهماً 
أدت إلى إلغاء عقوبة اإلعدام في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. إنها أداة قيمة لدعمهم من 

أجل إلغاء عقوبة اإلعدام وتفكيك األفكار السائدة.

من بين الدول األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي البالغ عددها 57 دولة، ألغت 20 دولة منها عقوبة 
اإلعدام )بالنسبة لجميع الجرائم أو الجرائم العادية(، و12 دولة تحتفظ بوقف تنفيذي بحكم الواقع و25 دولة 
ال تزال تحتفظ بها. اإللغاء ممكن، وتوضح هذه الدراسة ذلك من خالل أمثلة للدول التي اتخذت هذا الخيار. 

من بين الدول العشرين التي ألغت عقوبة اإلعدام، فإن 14 دولة منها ذات أغلبية مسلمة.

أساسية معلومات 
منظمة التعاون اإلسالمي هي أكبُر منظمٍة دولية بعد األمم المتحدة. تنتشر الدول األعضاء فيها في   

4 قارات.
بعض أهدافها 1   

- الحفاظ على القيم اإلسالمية السامية المتمثلة في السالم والرحمة والتسامح والمساواة والعدالة والكرامة   
اإلنسانية وتعزيزها؛

- المساهمة في إرساء السلم واألمن الدوليين؛  
القانون والديمقراطية والمساءلة في  - تعزيز حقوق اإلنسان والحريات األساسية والحكم الرشيد وسيادة   

الدستورية والقانونية. الدول األعضاء، بما يتوافق مع أنظمتها 
بعض أولويات خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي 2025-2016   

- السالم واألمن   
- مكافحة اإلرهاب   

- حقوق اإلنسان والحكم الرشيد  
عدم تجانس الدول األعضاء: اإلسالم هو الدين الرسمي للبعض، والبعض اآلخر علماني. تختلف األبعاد   

القانونية لإلسالم من دولة إلى أخرى. الديموغرافية والسياسية 
التعاون اإلسالمي باالتفاقيات الدولية الرئيسية لحماية حقوق اإلنسان تلتزم غالبية دول منظمة   

اتفاقية حقوق الطفل  - صادقت جميعها على   
- صادقت 14 دولة على البروتوكول االختياري 2   

- لم تصادق سوى 5 دول على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  

الرئيسية  التواريخ 
1969: إنشاء منظمة المؤتمر اإلسالمي )OCI( عقب الحريق اإلجرامي للمسجد األقصى   

1970: المؤتمر األول لوزراء الخارجية إلنشاء أمانة عامة   

1972: صياغة ميثاق منظمة المؤتمر اإلسالمي  
1983: اعتماد إعالن دكا حول حقوق اإلنسان في اإلسالم  

1990: اعتماد إعالن القاهرة حول حقوق اإلنسان في اإلسالم   

2011: تغيير االسم إلى االسم القديم لتصبح منظمة التعاون اإلسالمي.   

https://www.oic-oci.org/upload/documents/charter/ar/oic_charter_2018_ar.pdf :1  ميثاق منظمة التعاون اإلسالمي

الدول ذات 
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الُملغية لعقوبة اإلعدام في جميع الجرائم البلدان    17
اإلعدام بشكل كلي. الدوُل أو األقاليم التي ألغيت فيها عقوبةُ 

العادية  الُملغية لعقوبة اإلعدام في الجرائم  البلدان    3
اإلعدام، إال في ظروٍف استثنائية. أُلغيَت فيها عقوبةُ  البلدان أو األقاليم التي   

لتنفيذ عقوبة اإلعدام  الُموقِفة  البلدان    12
اإلعداِم فيها قائمة ولكنها لم تَشَهد تنفيَذ عقوبِة إعداٍم واحدة منذ عشر سنوات، والتي ال تُعاِرُض القراَر  البلدان أو األقاليم التي ما تزال عقوبةُ   

.*OP2 األخير لألمم المتحدة الداعي لوْقٍف عالميٍ شامل لتطبيِق عقوبة اإلعدام، و/أو التي صادقت على البروتوكول

لعقوبة اإلعدام  المستبقية  البلدان    25
البلدان أو األقاليم المطبِّقة لعقوبة اإلعدام.  

إلغاء عقوبة اإلعدام. المدنية والسياسية الهادف إلى  الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق  البروتوكول االختياري   *
حالة فلسطين خاصة: ال يمكنها التصويت لصالح قرار الوقف االختياري، صادقت على البروتوكول االختياري )OP2(، لكن عقوبة اإلعدام ال تزال سارية في غزة   **

)آخر سيرورة إعدام موثقة في 2017(.

بيانات 2021

من بين 57 دولة عضو في منظمة     
التعاون اإلسالمي    
ألغتها لجميع الجرائم دول   17 

دول ألغت العقوبة فى الجرائم العادية   3 
دولة أوقفت تنفيذ أحكام اإلعدام  12 

دولة محتفظة بعقوبة اإلعدام  25 

تم إلغاء عقوبة اإلعدام في القانون أو في الواقع فى 
أغلبية دول العالم اإلسالمي.

الُملغية لعقوبة اإلعدام ٪30 البلدان   
 الملغون على الجرائم العادية ٪5

 الموقفون تتفيذ العقوبة ٪21
 المبقون على عقوبة اإلعدام ٪44

لهذه  التفاعلية  النسخة 
الخريطة باألرقام متاحة على 
www.ecpm.org



من بين الدول 37 المعلقة لتنفيذ عقوبة اإلعدام 
أو المبقون عليها، يتفاوُت واقُع تطبيق العقوبة بين 

بلٍد وآخر.
عدد السنوات التي مضت منذ آِخِر تنفيِذ إعدام في الدول الُموقِفة لتنفيذ أحكام اإلعدام والدول الُمستبقية لعقوبة اإلعدام )حتى 31 من 

)2021 ديسمبر 

المالديف  67
بروناي دار السالم  64

النيجر  45
مالي  41

موريطانيا   34
تونس  30

الجزائر  28
المغرب  28

الكاميرون  24
القمر  24 جزر 
غويانا  24
طاجكستان   23

لبنان  17
أوغندا  16

ليبيا  11
غامبيا  9

إندونيسيا  5
نيجيريا  5
األردن  4
الكويت  4
ماليزيا  4
فلسطين  4 )دولة( 
أفغانستان  3
البحرين  2
باكستان  2
السودان  2
قطر  1

0 بنغالديش 
0 مصر 
0 العراق 
0 إيران 
0 سلطنة عمان 
0 السعودية  العربية  المملكة 
0 الصومال 
0 سوريا 
0 اإلمارات العربية المتحدة 
0 اليمن 

اتخذت الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي مواقف 
مختلفة فيما يخص التصويت على قرار وقف تنفيذ عقوبة اإلعدام

منذ عام 2007، الحظنا تسجيل تطور إيجابي في نتائج التصويت.

 تأييد
 امتناع 
 غائب

 ضد

20072008201020122014201620182020الوضع 2021البلد
العقوبة أفغانستان ُمبقية على 

العقوبة ألبانيا ألغت 
التنفيذالجزائر وقف 

السعودية العربية  العقوبة المملكة  ُمبقية على 
العقوبة أذربيجان ألغت 
العقوبة البحرين ُمبقية على 
العقوبة بنغالدش ُمبقية على 

العقوبة بينين  ألغت 
العقوبة بروناي دار السالم ُمبقية على 

فاسو العامبوركينا  القانون  ُملغاة في 
التنفيذالكاميرون وقف 

القمر التنفيذجزر  وقف 
العقوبة كوت ديفوار ألغت 

العقوبة جيبوتي ألغت 
العقوبة مصر ُمبقية على 

المتحدة العربية  العقوبة اإلمارات  ُمبقية على 
العقوبة الغابون ألغت 
التنفيذغامبيا وقف 
العقوبة غينيا ألغت 

العقوبة غينيا - بيساو ألغت 
التنفيذغويانا وقف 

العقوبة إندونيسيا ُمبقية على 
العقوبة العراق ُمبقية على 
العقوبة إيران ُمبقية على 

العقوبة األردن ُمبقية على 
العامكازاخستان القانون  ُملغاة في 

العقوبةقيرغيزستان ألغت 
العقوبة الكويت ُمبقية على 

التنفيذلبنان وقف 
العقوبة ليبيا ُمبقية على 

العقوبة ماليزيا ُمبقية على 
العقوبة المالديف ُمبقية على 

التنفيذمالي وقف 
التنفيذالمغرب وقف 

التنفيذموريطانيا  وقف 
العقوبة موزمبيق ألغت 

التنفيذالنيجر وقف 
العقوبة نيجيريا ُمبقية على 
العقوبة عمان  ُمبقية على 
العقوبةأوغندا ُمبقية على 

العقوبة أوزبكستان ألغت 
العقوبة باكستان  ُمبقية على 

العقوبة قطر ُمبقية على 
العقوبة السنغال ألغت 

العقوبةسيراليون ألغت 
العقوبة الصومال ُمبقية على 
العقوبة السودان  ُمبقية على 

العقوبة في سورينام ألغت 
العام القانون 

العقوبة سوريا  ُمبقية على 
التنفيذطاجيكستان وقف 

العقوبة تشاد ألغت 
العقوبة توغو ألغت 
التنفيذتونس وقف 

العقوبة تركمانستان ألغت 
العقوبة تركيا ألغت 

العقوبة اليمن ُمبقية على 
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إيجاد تقرير  يمكنك 
إلغاء عقوبة  "سيرورة 

اإلعدام في الدول األعضاء 
التعاون  في منظمة 

اإلسالمي"
وكذلك الخريطة التفاعلية على 

WWW.ECPM.ORG

"اإلعدام عقوبٌة ال يمكن الرجوُع عنها إذا 
ُنفِّذت على بريء وقد أصبحت مرفوضًة 

عالمياً."
البرادعي محمد 

نائب رئيس جمهورية سابق، وحائز على 
جائزة نوبل للسالم في 2005

مصر

"على الرغم من تطبيق عقوبة اإلعدام في 
جميع أنحاء العالم عبر العصور، إال أن 
جرائم القتل ال تزال تحدث. ليس لعقوبة 

اإلعدام أثر رادع."
ليو فوي كيونج 

القوانين السابق بمكتب رئيس الوزراء  وزير 

ماليزيا

أن ُينَظَر  "ما ِمن قيمٍة يمكُن أن تبرَر أبداً 
إلى قيمة الحياة اإلنسانيِة نظرًة نسبية تصلُ 

إلى حِد إلغائها قانوناً."
عبدو ضيوف

العام  رئيس الجمهورية األسبق، األمين 
)OIF( للفرنكوفونية الدولية  للمنظمة  األسبق 

السنغال

بتمويل مشترك من
االتحاد االوروبي

للتنمية وسويسرا والنرويج. تم إنتاج هذه الوثيقة بمساعدة مالية من وفد االتحاد األوروبي إلى المغرب والوكالة الفرنسية 
محتويات هذه الوثيقة هي مسؤولية المؤلفين وحدهم وال يمكن بأي حال من األحوال أن تعكس موقف االتحاد األوروبي أو الوكالة الفرنسية للتنمية أو سويسرا أو النرويج.


