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جهودهم المتميزة �عداد هذا الدليل.

 كما تتوجه بالشكرالى الحكومة السويدية ممثلة بالمعهد السويدي با�سكندرية،  
على دعمها لهذا العمل، ولالتحاد ا�وروبي كممول أساسي لعمل المنظمة الخاص 

بمناهضة عقوبة ا�عدام في العالم. 

وتقدر المنظمة جهود المركز العربي �ستقالل القضاء والمحاماة، ممثل بالسيد ناصر 
أمين كشريك في تنظيم أعمال مؤتمرا�سكندرية الثاني. 

وفي الختام، تقدر المنظمة جهود ا�ستاذ حسام الجاغوب الذي عمل على تحرير 
وتنفيذ هذا الدليل بصورته الحالية

شكــر وتقديــر

تتوجه المنظمة الدولية ل�صالح الجنائي ببالغ الشكر والتقدير لكل من ا�ستاذة مرفت 
رشماوي وا�ستاذ طالب السقاف  الخبيران المستقالن في حقوق االنسان على 



يعتبر املعهد السويدي باإلسكندرية  جزءا  من وزارة اخلارجية السويدية ، ويضع جهوده من أجل احلوار بني أوروبا والشرق األوسط 
وشمال أفريقيا، ان سعي املعهد لدعم مبادرات حقوق اإلنسان في منطقة الشرق األوسط هو التزام طويل األجل.

إن إلغاء عقوبة اإلعدام هو هدف مشترك بني العديد من الدول ومنظمات حقوق اإلنسان في جميع أنحاء العالم ، كما أن إلغاء 
عقوبة اإلعدام يعتبر من املسائل ذات األهمية اجلوهرية في مجال حقوق اإلنسان.

وقد نظمنا مؤخرا بالتعاون مع املنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي واملركز العربي الستقالل القضاء واحملاماة  املؤمتر اإلقليمي الثاني 
حول عقوبة اإلعدام في الشرق األوسط وشمال أفريقيا حتت عنوان : "مناهضة عقوبة االعدام : الفرص ،اخملاطر، االستراتيجيات 
واالدوات املقترحة " والذي عقد في رحاب املعهد السويدي في اإلسكندرية بتاريخ 21-20 أيلول/ سبتمبر 2010 ". وجمع املؤمتر خبراء 

دوليني واقليميني من منطقة الشرق األوسط وأوروبا 
الدول  الذي دعا  2008 و  ، الذي عقد في مايو  الثاني بناء على توصيات مؤمتر اإلسكندرية األول  وقد جاء عقد مؤمتر اإلسكندرية 

العربية إلى وقف استخدام عقوبة اإلعدام..
 

ومن بني النتائج امللموسة لهذا املؤمتر هو هذا الدليل االجرائي والذي يهدف إلى دعم عمل الناشطني في مجال حقوق اإلنسان ، 
ويتضمن الدليل عددا من التكتيكات واالستراتيجيات التي ميكن استخدامها من قبل نشطاء حقوق اإلنسان في الدول العربية.

  كما يشتمل الدليل على عرض وتعريف األدوات الدولية واإلقليمية التي ميكن استخدامها ، مثل معايير وآليات األمم املتحدة ، 
استراتيجية  الى  باالضافة  والشعوب   اإلنسان  حلقوق  األفريقية  اللجنة  قبل  من  املتبعة  واألساليب   ، أوروبا  مجلس  وسياسات 

جامعة الدول العربية في مجال حقوق اإلنسان.
الة في دعم اجلهود املبذولة  من أجل إلغاء عقوبة اإلعدام. نتمنى ان يكون هذا الدليل أداة مناسبة وفعّ

السفيرة بيرجيتا هولست- اآلني                                                                              
مديرة املعهد السويدي- اإلسكندرية

تقديـــم



مقدمــة

لقد عرفت البشرية نظام العقاب منذ تكوين اجملتمعات، وعبر العصور، كان الهدف من تطبيق العقوبة هو القصاص من اجلاني 
وحتقيق الردع العام في اجملتمع.  إال أن الغاية من تطبيق العقوبة قد تغيرت مع تطور علم اإلجرام والعقاب الذي تأثر بنظرة اجملتمع 
الوقاية  ذاتها وإمنا أصبحت أحد وسائل  الغاية في حد  العقوبة هي  العقوبة، حيث لم تعد  والى اجملرم ومببدأ أنسنة  الى اجلرمية 
العقوبة،  لتنفيذ  إدماجه في اجملتمع كهدف   وإعادة  اجملرم  تأهيل  أن تنصب بشكل أساسي على  التي يجب  اجلرمية  والعالج من 
وأصبحت لفظة السجن غير مالئمة حيث أن الهدف الرئيسي من حجز احلرية هو اإلصالح وإعادة التأهيل  لذا فإن الكثير من الدول 

ومنها األردن إستعاضت عن تسمية السجون  مبسمى مراكز اإلصالح والتأهيل. 
أساس  على  قائمة  عقوبة  بأعتبارها  اإلعدام  عقوبة  نحو  النظرة  تغيير  في  احلديثة  اجلنائية  الفلسفية  املدارس  أسهمت  وقد 
إستئصال اجلاني من احلياة ومبنية بشكل أساسي على النظرة التقليدية للعقوبة و التي تعتبر أن الهدف اإلساسي للعقوبة هو 

إيقاع األلم، والتكفير عن الذنب، واإلنتقام من اجلاني. 
 االمر الذي ادى الى إعادة فتح باب النقاش حول مشروعية اإلعدام كعقوبة جنائية،  حيث نادى بعض العلماء  ونشطاء حقوق 
االنسان بإلغاء عقوبة اإلعدام على أساس أنها ال تصلح من حال من تنفذ عليه وال تعيد تكيفه مع اجملتمع وال حتقق باي شكل من 
األشكال الغاية من تنفيذ العقوبة املتمثل بالردع واإلصالح وتشكل  إنتهاكا صارخا ألهم احلقوق اإلنسانية التي تعارفت عليها 
البشرية وهي احلق في احلياة والذي يعد األساس لتمتع اإلنسان بباقي احلقوق التي منحه إياها القانون، وبالتالي فان إنتزاع هذا احلق 
مينع االنسان من التمتع بأي من احلقوق االخرى وعليه  يرى نشطاء حقوق اإلنسان بأن عقوبة االعدام تشكل إنتهاكا لكافة حقوق 

اإلنسان. 
وقي املقابل برز إجتاه أخر يتبنى الفكر التقليدي ويدافع عن إبقاء عقوبة األعدام على اعتبار أنها عقوبة رادعة  وتتناسب في شدتها 
االعدام  أن عقوبة  أهمها:  اإلبقاء من  الى  الداعية  اإلجتاه مجموعة من احلجج  اجلرائم وأشدها.  وساق هذا  وقسوتها مع أخطر 
مأخوذة من الشريعة اإلسالمية في أحكام احلدود والقصاص، وأن عقوبة اإلعدام متنع وقوع الثأر، وانها عقوبة رادعة و متنع تفشى 

اجلرائم والفساد وهي ضرورة حلماية اجملتمع. 
وعلى  الرغم من اختالف األراء واملواقف جتاه عقوبة اإلعدام بني مؤيد إلبقائها ومؤيد إللغائها  إال أنه من املؤكد أن حياة اإلنسان لها 

قدسية خاصة يجب احترامها وعدم التعرض لها حتى لدى مؤيدي عقوبة االعدام. 
وانطالقاً من قناعتها بعدم انسانية عقوبة األعدام، قامت املنظمة الدولية لألصالح اجلنائي خالل األعوام اخلمسة املاضية بالعمل 
وبالشراكة مع عدد من املنظمات احمللية والدولية على مناهضة عقوبة اإلعدام في العالم اجمع. وضمن منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا ومن خالل شراكات بناءة قامت املنظمة بالتعاون مع مركز عمان لدراسات حقوق اإلنسان بدعم تشكيل عدد من 
التحالفات العربية في كل من األردن، مصر و اليمن، و التي عملت بشكل دؤوب على مناهضة هذا العقوبة. ومع مرور الزمن ازداد 
عدد النشطاء املتبنني لهذه القضية وتضاعفت األصوات التي تدعوا الى وقف إستخدام عقوبة اإلعدام كخطوة متهيدية في إطار 

الغائها الكلي من التشريعات الوضعية.  
ولكن ، وعلى الرغم من تطور احلراك ضمن مجموعات حقوق اإلنسان وإزدياد عدد أنصار هذه القضية  ضمن نطاق املنطقة العربية، 
إال أن احلاجة التزال ملحة الى مزيد من العمل املنهجي وتركيز اجلهود ضمن إطار إستراتيجي عملي بهدف الوصول إلى النتائج 
املرجوه من خالل اإلستفادة من جميع املوارد والوسائل واألدوات املتاحة، والتي من شأنها أن تشكل ركيزة و دعامة أساسية لعمل 

النشطاء في املنطقة. 
و يسعى هذا الدليل، والذي يعد ثمرة  وخالصة مؤمتر األسكندرية الثاني والذي عقد بالشراكة ما بني املعهد السويدي باألسكندرية 
و املنظمة الدولية لالصالح اجلنائي و واملركز العربي إلستقالل القضاء واحملاماة في شهر ايلول من عام 2010.  الى أن يضع بني يدي 
مؤسسات اجملتمع املدني والنشطاء العاملني في مجال مناهضة عقوبة اإلعدام جملة من املعلومات واحلقائق حول عقوبة اإلعدام، 
باإلضافة الى بعض احلجج والدفوع التي ميكن إستخدامها في إطار الدعوة الى مناهضة عقوبة االعدام. كما يعرض أيضاً كمادة 
علمية ،للمبادىء القانونية الدولية واإلقليمية املتعددة التي تدعوا الى وقف إستخدام عقوبة اإلعدام، و يقدم ضمن طياته شرحاً 
وافياً عن االليات اإلقليمة والدولية التي ميكن اإلستفادة من عملها وهيائتها اخملتلفة في حمالت املناهضة، وفي محاولة الى ترجمة 
هذه املعارف واملعلومات  الى خطوات عملية إجرائية يقدم هذا الدليل مقترحات عملية حول طرق وأساليب تنظيم حمالت كسب 

تأيد فعالة في إطار مناهضة عقوبة اإلعدام ميكن ملؤسسات اجملتمع املدني والنشطاء إدراجها ضمن برامج عملهم اخملتلفة. 
أملني أن يسهم هذا الدليل في تعزيز جهود مناهضة عقوبة اإلعدام في العالم العربي. 

تـغـريــد جـبـر
املدير اإلقليمي للمنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي 



1989. مقرها  تأسست سنة  العضوية،  اساس  مبنية على  غير حكومية  دولية  اجلنائي هي منظمة  لإلصالح  الدولية  املنظمة 
الرئيسي في لندن، و تتمتع بصفة استشارية لدى منظمة األمم املتحدة (اجمللس االقتصادي واالجتماعي) ومجلس أوروبا وبصفة 
اربعة مكاتب اقليمية حول العالم في روسيا، جورجيا،  املراقب لدى املفوضية اإلفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب. و للمنظمة 

كازاخستان واألردن. 

حيث مت تأسيس مكتب الشرق االوسط وشمال افريقيا عام 2006 ، في عمان ،األردن. ليعمل على تنفيذ برامج االصالح اجلنائي في 
املنطقة. حالياً يعمل املكتب على تنفيذ برامج في كل من اجلزائر، املغرب، تونس، مصر، األردن، لبنان، البحرين واليمن. 

تسعى املنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي إلى حتقيق اإلصالح اجلنائي عن طريق تطوير وتطبيق اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان فيما 
يتعلق بتنفيذ القانون وحتسني ظروف السجون واالحتجاز،القضاء على جميع أشكال التمييز غير العادل والالأخالقي، إلغاء عقوبة 

اإلعدام، التقليل من اللجوء إلى عقوبة احلبس،استخدام عقوبات اصالحية غير سالبة للحرية 
وفي إطار العمل على مناهضة عقوبة اإلعدام  قامت املنظمة بتنظيم سلسلة من األنشطة واللقاءات االقليمية والدولية التي 
عقدت على مختلف الصعد بهدف مناقشة قضية مناهضة عقوبة اإلعدام في العالم بشكل عام و في املنطقة العربية بشكل 
خاص، ونذكر من هذه املنتديات مؤمتر عمان عام 2007 حول "عقوبة اإلعدام واحلق في احلياة" ، ومؤمتر االسكندرية األول عام 2008 
حول " وقف استخدام عقوبة اإلعدام في العالم العربي"، و مؤمتر اجلزائر عام  2009" إصالح العقاب اجلنائي في اجلزائر وتفعيل 
توصية األمم املتحدة لوقف تنفيذ عقوبة اإلعدام"، و مائدة مستديرة متخصصة ضمن اعمال املؤمتر العاملي الرابع الذي عقد في 
جنيفا مطلع عام 2010 ، باإلضافة الى عدد من املؤمترات الوطنية في كل من مصر، األردن واليمن والتي نتج عنها إطالق حتالفات 
عربية، وإعالنات هامة شكلت ركيزة ملطالب حركة مناهضي عقوبة اإلعدام ومن أهمها ما يعرف بأعالن األسكندرية والذي صدر 
عام 2008 و  دعا الدول العربية إلى تطبيق قرار األمم املتحدة رقم 62/149، وذلك بتقليص عدد اجلرائم التي يعاقب عليها باإلعدام، 
وتقدمي معلومات موثوق بها حول تطبيق العقوبة، واحترام الضمانات حلماية حقوق احملكومني عليهم باإلعدام، والعمل للتوصل إلى 
جتميد لعقوبة اإلعدام، وتعديل نص املادة 7 من امليثاق العربي حلقوق األنسان والتي تترك اجملال متاح امام امكانية اعدام االطفال. 

كما قامت املنظمة بإعداد عدد من الدراسات واألبحاث حول مسألة الشريعة اإلسالمية وعقوبة اإلعدام، ونشرتها بلغات مختلفة.  

 وضمن أعمال املنظمة مت تنظيم مؤمتر االسكندرية الثاني حتت عنوان "مناهضة عقوبة اإلعدام : الفرص ، اخملاطر ، اإلستراتيجيات 
واألدوات املقترحة"  بالشراكة مع كل من املعهد السويدي باألسكندرية واملركز العربي إلستقالل القضاء واحملاماة في 21-20 ايلول  
2010 مبشاركة أكثر من خمسني مشاركا من أحد عشر دولة عربية، والذي اكد في توصايته على ما ورد في إعالن األسكندرية من 
دعوة احلكومات الى تبنى توصيات األمم املتحدة الداعية الى وقف استخدام عقوبة االعدام، ويأتي هذا الدليل كملخص ألهم ما 

تداولته أعمال املؤمتر.

المنظمة الدولية
ل�صالح الجنائي



المعهد السويدي

تأسس املعهد السويدي باإلسكندرية بعد توقيع اتفاقية بني احلكومتني السويدية واملصرية في عام 1999.
افتتح املعهد في الثالث من أكتوبر 2000 بحضور وزيري الشؤون اخلارجية في السويد ومصر، السيدة آنا ليندا والسيد 

عمرو موسى. 
إن املعهد السويدي باإلسكندرية هو كيان مستقل من وزارة اخلارجية السويدية، وله مجلس إدارة وجلنة استشارية تتولى 

احلكومة السويدية تعيينهما.  
أما عملية التمويل فتتم من خالل اعتمادات سويدية تخصص للتعاون في مجال التنمية. 

 يعمل املعهد السويدي باالسكندرية على أن يكون ملتقى ومنتدى لتبادل األفكار و اخلبرات من أجل بناء جسور احلوار و 
التفاهم و املعرفة  بني أوروبا و منطقة الشرق األوسط و شمال أفريقيا و ذلك من خالل املؤمترات واحللقات النقاشية وورش 
العمل التى تناقش نظم القيم ونظم الرعاية اإلجتماعية باإلضافة الى حقوق األنسان و القيم الدميقراطية و التعاون 

البحثى.



الفصل ا�ول
واقع عقوبة ا�عدام في الدول العربية



الدول العربية
ومواقفها من عقوبة ا�عدام

البلدان التي الغت عقوبة اإلعدام متاما في القانون: جيبوتي

عام:   15 من  اكثر  منذ  عمليا  اإلعدام  اوقفت  التي  البلدان 
تونس، اجلزائر، املغرب، موريتانيا

البلدان التي اوقفت اإلعدام عمليا منذ اكثر من 10 اعوام:
جزر القمر

البلدان التي اوقفت اإلعدام عمليا من 5-10 اعوام: 
عمان، قطر، فلسطني (السلطة الفلسطينية)، لبنان

البلدان التي اوقفت اإلعدام عمليا من 2-5 اعوام: 
االمارات العربية املتحدة، األردن، البحرين، الكويت 

البلدان التي لم توقف عقوبة اإلعدام حتي اآلن:
مصر،  ليبيا،  العراق،  الصومال،  سوريا،  السودان،  السعودية، 

اليمن

السعودية

الكويت
البحرين

قطر

االمارات

عمان
اليمن

جيبوتي
الصومال

جزر القمر

السودان

مصــر
األردن

العراق
لبنانسوريا

فلسطني

ليبــيا
اجلزائر

املغرب

موريتانيا

تونس

9



تمهيــد
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يتجه العالم اليوم نحو انهاء عقوبة اإلعدام وفي احلاالت التي ما زالت تفرض بها العقوبة، هناك توجه كبير نحو وقف التنفيذ. 
فالبلدان في العالم اجمع التي ألغت عقوبة اإلعدام بالنسبة جلميع اجلرائم هي 95، ومن بينها جيبوتي وهو البلد العربي الوحيد 
الذي الغى اإلعدام متاما في القانون. والبلدان التي ألغت العقوبة في املمارسة هي 35، من بينها تونس، واملغرب، واجلزائر، وموريتانيا 
من البلدان العربية. والبلدان في العالم اجمع التي تطبق العقوبة هي 58، من بينها 18 بلد عربي رغم ان بعض من هذه البلدان 
مان وجزرالقمر. و بحسب ارقام منظمة العفو الولية حول احكام  لم ينفذ اإلعدام منذ سنوات عديدة مثل لبنان وموريتانيا وعُ
اإلعدام وعمليات اإلعدام في  2009  فان عدد البلدان في العالم اجمع التي ألغت العقوبة بالنسبة للجرائم العادية (واملقصود بها 
القانون  في  عليها  املنصوص  اجلرائم  مثل  العادية  غير  للجرائم  بالنسبة  فقط  اإلعدام  عقوبة  على  قوانينها  تنص  التي  الدول 

العسكري أو اجلرائم املرتكبة في ظروف استثنائية، مثل اجلرائم في زمن احلرب) هي 9 ، ولكن ال يوجد منها اي بلد عربي.

من الواضح ان البلدان العربية تتجه نحو إلغاء عقوبة اإلعدام او على األقل وقف التنفيذ او تقليص عدد اجلرائم املعاقب عليها 
باإلعدام في القانون. فهناك تناقص واضح في أحكام اإلعدام التي تفرض بشكل عام خالل السنوات اخلمس املاضية وتناقص اهم 
في األحكام التي تنفذ ايضاً. هناك تناقص واضح في فرض وتنفيذ األحكام بالنسبة لعدد السكان. ومن امللفت للنظر التزايد في 
عدد نشطاء اجملتمع املدني وخبراء الشريعة اإلسالمية واعضاء احلكومات والبرملانات الداعيني الى إلغاء عقوبة اإلعدام او على األقل 

وقف التنفيذ او التقليص من اجلرائم املعاقب عليها باإلعدام.  
وهي:  دولة   22 وعددها  العربية  الدول  في جامعة  األعضاء  الدول  الوثيقة جميع  في هذه  لها  املشار  العربية  بالبلدان  واملقصود 
واإلمارات العربية املتحدة ، واألردن، والبحرين، وتونس، واجلزائر ، وجزر القمر، وجيبوتي، والسعودية، والسودان، وسورية، والصومال ، 

والعراق، وفلسطني، وقطر، والكويت، ولبنان، وليبيا، وموريتانيا، ومصر واملغرب، وعمان، ، واليمن.

1

في عام 2009 كان عدد البلدان في العالم اجمع التي ألغت العقوبة بالنسبة للجرائم العادية  9 بلدان، ولكن لم 
يكن منها اي بلد عربي. اال انه من الواضح ان البلدان العربية تتجه نحو إلغاء عقوبة اإلعدام او على األقل وقف 

التنفيذ او تقليص عدد اجلرائم املعاقب عليها باإلعدام في القانون.

1 تقرير منظمة العفو الدولية: "احكام اإلعددام وعمليات اإلعدام في عام 2009"، رقم الوثيقة ACT 50/ 001 /2010: ، 29  مارس 2010، متوفر من
 http://www.amnesty.org/ar/library/info/ACT50/001/2010/ar :خالل
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1. وقف العقوبة 2 

تنفيذ  وقف  نحو  تتجه  العربية  الدول  من  اكبر  فعدد  العربية.  الدول  في  اإلعدام  عقوبة  وتنفيذ  فرض  في  كبير  تناقص  هنالك 
العقوبة باملمارسة، واما تلك التي ما زالت تنفذها فهي تقوم بذلك بشكل متناقص بشكل عام. 

ألغت جيبوتي عقوبة اإلعدام متاما من القانون في عام 1995 اال انها لم تنفذ العقوبة منذ االستقالل في عام 1977 (ما زالت 
البلد العربي الوحيد الذي قام بذلك). وكانت قد فرضت عقوبة واحدة ثم خففت الى السجن املؤبد في 1993.

 
هناك اريع  دول عربية تطبق منذ أكثر من خمسة عشر سنة جتميدا فعليا لتنفيذ عقوبة اإلعدام، وهي: اجلزائر (منذ 1993 ) 

واملغرب (منذ 1993)  وتونس (منذ 1992)  وموريتانيا (منذ 1987)

هناك دولتان تطبقان جتميدا فعليا لتنفيذ عقوبة اإلعدام منذ ما يقارب العشر سنوات او اكثر وهي جزرالقمر (منذ 1997) 
مان (منذ 2001)  وعُ

األردن يطبق جتميدا فعليا منذ 2007 ، وفي الكويت كانت اخر حالة اعدام في 2007 حيث جرى اعدام حالة واحدة فقط في 
ذلك العام، وفي قطر في 2003 حيث مت اعدام 3 اشخاص.   

لبنان عادت الى فرض وتنفيذ العقوبة في 1994 بعد جتميد عملي ملدة 10 اعوام. وبعد ذلك جرى جتميدها للمرة الثانية في عام 
1998 اال انه مت تنفيذ اإلعدام في 2004 ولم تعد لبنان له منذ ذلك احلني

البحرين عادت الى تنفيذ العقوبة في عام 2006 بعد جتميد عملي ملدة 10 اعوام، اال ان اخر تنفيذ فعلي للعقوبة كان في 2008 
حيث جرى اعدام حالة واحدة في ذلك العام

اململكة العربية السعودية والعراق واليمن هي البلدان العربية التي تفرض وتنفذ العقوبة على عدد كبير من احملكومني 

في عام 2009 لم تنفذ البلدان التالية اية عقوبة اعدام رغم ان احملاكم استمرت في فرض العقوبة: األردن، لبنان، الكويت، 
مان، قطر، فلسطني، االمارات، البحرين، باالضافة الى البلدان التي لم تنفذ العقوبة منذ سنوات عديدة وهي تونس، اجلزائر،  عُ
املغرب، موريتانيا، وجزر القمر باإلضافة الى جيبوتي التي ألغت عقوبة اإلعدام من تشريعاتها . في عام 2009 لم تنفذ14 دولة 

عربية عقوبة اإلعدام من بني 22 دولة عضو في جامعة الدول العربية

عام 2009 قامت ليبيا بتنفيذ العقوبة بحق 4 اشخاص. كما قامت مصر بتنفيذ العقوبة بحق 5 اشخاص . وجتدر االشارة الى 
إحتمالية تنفيذ عقوبات إعدام غير مبلغ أو معلن عنها في بعض الدول، إال أنه وفقاً لألرقام الرسمية املعلنة  يستخلص 
املثال انخقض عدد تنفيذ  الدول، فعلى سبيل  الباحث بأن هنالك تناقص واضح في فرض وتنفيذ عقوبة االعدام في هذه 

حاالت االعدام في مصر من 350  حالة بني عامي -1994 2003 الى 9 حاالت في القترة الواقعة ما بني 2004 – 2008 .
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 E/2010/10 18 ديسمبر/ كانون اول 22009 املعلومات مستقاة من تقرير األمني العام لألمم املتحدة: وقف تطبيق عقوبة اإلعدام,



2. ازدياد وقف التنفيذ العملي

تنفيذ عمليات اإلعدام حسب البلد 2004 -  2009 

 ،2007 األردن في  2004، وفي  لبنان  في عام   اعدام في  كانت آخر عملية 
والكويت في 2007. وآخر اعدام معروف عنه في فلسطني كان في 2005. 
 2006 باعدام شخص واحد في  املتحدة فلقد قامت  العربية  االمارات  اما 
وآخر في 2008 ولم يتم تنفيذ اية اعدامات اخرى في الفترة 2004-2009. 
لعشر  اي   ،1996-2006 الفترة  في  اإلعدام  عن  البحرين  توقفت  ايضا 
سنوات، وقامت باعدام ثالثة اشخاص في عام 2006 وواحد في 2008 ولم 

تعدم اي شخص في 2007 و 2009.
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3 املعلومات مستقاة من تقرير األمني العام لألمم املتحدة: وقف تطبيق عقوبة اإلعدام 18,18E/2010/10ديسمبر/ كانون اول 2009، الفقرة 34، اجلدول 2 (للفترة 2004-2008)، ووثيقة 
منظمة العفو الدولية: "احكام اإلعددام وعمليات اإلعدام في عام 2009"، رقم الوثيقة :  ACT 50/ 001 /2010-29 مارس 2010، من اجل األرقام املتعلقة يعام 2009. 

 بعض من الدول التي ما زالت حتكم
باالعدام  لم تنفذ العقوبة منذ عدة سنوات.

3

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 

البلد
األردن

االمارات
البحرين

ليبيا
سوريا

السودان
الصومال

العراق
فلسطني

الكويت
لبنان
مصر

السعودية
اليمن
مان عُ
قطر

موريتانيا
املغرب
تونس
اجلزائر

جيبوتي
جزر القمر

اجملموع للسنة

2004
1
-
-
-
2
2
1
-
-
9
3
6

38
6
-
-
-
-
-
-
-
-

68

2005
15
-
-
6
-
4
1
3
5
7
-
-

86
7
-
-
-
-
-
-
-
-

134

2006
+ 4
1
3
-
2

65
7

65
-

11
-
-

39
30
-
-
-
-
-
-
-
-

+ 225

2007
 + 2

-
-
9
7
7
5

 33
-
1
-
1

158
+ 15

-
-
-
-
-
-
-
-

+ 238

2008
-

+ 1
1

+ 8
+ 1
5

+ 3
+ 37

-
-
-
2

+ 102
+ 13

-
-
-
-
-
-
-
-

+ 173

2009
-
-
-

+ 4
+ 8
+ 9
12

+ 120
 -
-
-

+ 5
+ 69
+ 30

-
-
-
-
-
-
-
-

+ 257

اجملموع
+ 20
+ 2
4

+ 27
+ 20
+ 91
+ 29

+ 258
5

28
3

+ 14
+ 492
+ 101

-
-
-
-
-
-
-
-
-
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3. التناقص في التنفيذ

من بني الدول العربية التي فرضت ونفذت عقوبة اإلعدام في عام 2009، عدد 
منها نفذ العقوبة باعداد اقل جدا باملقارنة بعدد احلاالت التي فرضت فيها 
العقوبة. فعلى سبيل املثال في العراق مت فرض العقوبة على ما يزيد عن 
العدد  ان هذا  ورغم  120 شخص.  العقوبة في  تنفيذ  انه مت  اال  366 حالة، 
كبير جدا ، اال انه من املشجع على األقل ان عدد حاالت التنفيذ اقل جدا من 
عدد احلاالت التي مت بها فرض العقوبة. وفي السودان مت فرض العقوبة على 
ما ال يقل عن 60 حالة في عام 2009، ومت تنفيذ 9 حاالت في نفس العام. وفي 
فلسطني فرضت العقوبة في 17 حالة  في 2009 ولكن بحسب املعلومات 
املتوفرة لم يتم تنفيذها في اي شخص. واألردن فرضت العقوبة في 12 حالة 
ولم تنفذ اي منها. والكويت وقطر االمارات فرضت العقوبة في 3 حاالت في 

كل منها اال انه لم تنفذ هذه الدول اإلعدام في اي حالة في 2009.

4 منظمة العفو الدولية: "احكام اإلعدام وعمليات اإلعدام في عام 2009"، رقم الوثيقة : ACT 50/ 001 /2010-29 مارس 2010، انظر/ي املالحق في نهاية التقرير.

بالرغم من استمرار فرض العقوبة، 
تدل املعلومات لعام 2009 انه مت التنفيذ

باعداد اقل جدا باملقارنة بعدد احلاالت التي فرضت
فيها العقوبة 

مالحظة: لم يتم فرض عقوبة االعدام خالل عام 2009 في كل من البلدان التالية: جيبوني (الغت العقوبة متاما)، جزر القمر، عمان، 
لبنان، البحرين.

الدولة
العراق
مصر 
اجلزائر

السودان
اليمن

السلطة الفلسطينية
املغرب 

األردن

الصومال

السعودية
سوريا

الكويت

قطر

اإلمارات العربية املتحدة

تونس

موريتانيا
ليبيا

عدد األحكام الصادرة

+ 366

+ 269

+ 100

+ 60

+ 53

17

13

+ 12

12 (6 منهم في أرض الصومال  6 حتت والية 
احلكومة االنتقالية)

+11

+ 7

+ 3

+ 3

+ 3

+ 2

+ 1

العدد غير معروف

عدد األحكام التي نفذت
120 +

5 +
وقف تنفيذ (كان آخر اعدام في 1993)

9 +
30 +

 -
وقف تنفيذ (كان آخر اعدام في 1993)

-
العدد غير معروف 

69 +
8 +

-
-

-

وقف تنفيذ(كان آخر اعدام في 1991)
-

4 +

مصر 
تناقص عدد تنفيذ أحكام االعدام في مصر 

-1994 1998 مت تنفيذ 132 حالة ، ومن 
2003-1999 350 حالة ، ومن

 2004 - 2008 مت تنفيذ 9 حاالت

4 عدد احكام اإلعدام الصادرة والتنفيذ في كل بلد في 2009



4. تناقص بالنسبة ملعدل السكان 

ملعدل  بالنسبة  اإلعدام  عقوبة  حاالت  معدل  في  ملحوظ  تناقص  هناك 
السكان في البلدان اخملتلفة. فعلى سبيل املثال ال احلصر، كان املعدل في 
األردن في الفترة -1994 1998 يعادل 2,12 شخص تناقص في الفترة -1999

2003 الى 2,08 شخص، وفي الفترة 2008-2004 تناقص هذا املعدل بشكل 
يعادل   1998  1994- الفترة  في  املعدل  كان  وفي مصر   .0,62 الى  ملحوظ 
 – 1999 1,30 في الفترة   0,43، وارتفع هذا املعدل بشكل مقلق جدا الى 
ً الى 0,02. وفي اليمن، ورغم االرقام  2003، ثم انخفض بشكل ملحوظ جدا
يعادل  – 2008 كان   2004 الفترة  املعدل في  ان  اال  اإلعدام،  العالية حلاالت 

 .0,61
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 اليمن خالل 10 سنوات : انخفض معدل 
حاالت عقوبة االعدام بالنسبة ملعدل السكان 

من 1.1 الى 0.61

وجتدر املالحظة الى أن التناقص بالنسبة ملعدل السكان أو عدد السكان قد يكون في ظاهره مشجعا على القول بأن هذا مؤشر 
على اإللغاء أو التقليص لكنه في جوهره حجة للدول التي تدعي أنها تطبق عقوبة اإلعدام في أضيق احلدود وعلى أشد اجلرائم 
خطورة ، إضافة الى أن ظهور  نسب بحدود الواحد باملليون أو أقل من ذلك سيعني أن إنتهاك احلق في احلياة الناشيء عن عقوبة 
االعدام هو أمر ال يكاد يذكر وسيقدم جهود املناهضة بأنها تنطوي على مبالغة إذا ما قورنت بصور أخرى من انتهاكات احلق في 
احلياة من مثل (القتل خارج القانون) و(املوت بسبب ضروب التعذيب وسوء املعاملة) و(األخطاء الطبية واحلرمان من احلق في العالج) 
و(حوادث املركبات ) و (إصابات العمل وأمراض املهنة ، ورمبا يعطي فرصة لتقريع املناهضني للعقوبة بحجة انه ميكن العمل على 
مناهضة احلرمان من احلياة في مجاالت تكون ضحاياها اكثر عددا ، كما أن هذا املؤشر ال يأخذ باإلعتبار أن جزءا (قد يكون كبيرا) من 
ضحايا عقوبة اإلعدام هم من الرعايا األجانب وال يعقل إدخالهم ضمن حسابات عدد السكان، على أنه ال ينبغي قياس خطورة 
عقوبة االعدام من خالل املؤشرات الرقمية وحدها ذلك أن تطبيق عقوبة إعدام واحدة سيسبب ذات األضرار الناشئة عن زيادة عدد 

التطبيق في كل حالة على حدة.

5امثلة ملعدل حاالت عقوبة اإلعدام بالنسبة ملعدل السكان في فترات مختلفة  

البلد

األردن

االمارات

البحرين

ليبيا

سوريا

السودان

الصومال

العراق

عمليات اإلعدام
1994-1998

465

-

-

31

55

88

5

132

املعدل لكل 
مليون شخص

4,65

-

-

1,17

2,12

1,10

0,03

0,43

عمليات اإلعدام
1999-2003

403+

-

-

-

+ 52

144+

53+

350

املعدل لكل 
مليون شخص

3,66

-

-

-

2,08

1,51

1,17

1,30

عمليات اإلعدام 
2004-2008

423

28

135

23

19+

71

83

9

املعدل لكل 
مليون

3,34

1,93

0,92

0,73

0,62

0,61

0,42

0,02
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5. عدم العودة للعقوبة

ولبنان، لم تقم  البحرين  بتنفيذ عقوبة اإلعدام. وباستثناء  التي ال تقوم  البلدان  تزايد مضطرد بعدد  ان هناك  الواضح جدا  من 
البلدان العربية التي توقفت عن تنفيذ العقوبة بالعودة لها حتي نهاية عام 2009. 

عدد احكام اإلعدام الصادرة والتنفيذ في كل بلد في 2009 

6. زيادة في فرض عقوبة االعدام  ملكافحة اإلرهاب 

معظم الزيادة في عدد اجلرائم املعاقب عليها باالعدام في الدول العربية- بغض النظر اذا ما كان يتم تنفيذها ام ال- تتعلق  بقضايا 
االرهاب. ورغم ان هذا مشجع من ناحية انه يدل على التقليص العملي للجرائم املعاقب عليها باإلعدام اال ان ارتباط معظم حاالت 
اإلعدام اليوم بقضايا االرهاب هو امر مقلق جداً حيث ان العقوبة تفرض في الغالبية العظمى من احلاالت، ان لم تكن جميعها، 
امكانيات  ذاته  بحد  يعطي  وهذا  الدولية.  واملعايير  الوطني  للقانون  وفقا  العادلة  احملاكمة  ضمانات  الى  تفتقر  محاكمات  بعد 

اضافية للمناهضني لعقوبة اإلعدام وذلك لرفض العقوبة الرتباطها مبحاكمات غير عادلة. وفيما يلي بعض األمثلة على ذلك:

 

البلد

جيبوتي

موريتانيا
تونس
اجلزائر
املغرب

جزر القمر
مان عُ
قطر
لبنان

فلسطني
األردن

الكويت
االمارات
البحرين

ليبيا
سوريا

السودان
الصومال

العراق
مصر

السعودية
اليمن

السنة التي مت بها آخر 
اعدام معروف عنه

1977
1987
1992
 1993
1993
1997
2001
2003
2004
2005
 2007
2007
2008
2008
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009

عدد السنوات منذ آخر اعدام
الى نهاية 2009

32
22
17

 16 
16
12
8
6
5
4
3
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
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 العراق : هنالك ما يزيد عن
1100 سجني محكوم باإلعدام

األردن : التقليص التدريجي ، مت تقليص  عقوبة 
االعدام في قانون العقوبات من خالل تعديل 
القانون في عامي 2006 و2010 باالضافة الى 

تعديالت قانون اخملدرات واملؤثرات العقلية وقانون 
املفرقعات والذخائر. فمثال في تعديل عام 2010 مت 
الغاء عقوبة االعدام عن جرمية احلريق في مكان 

عام والذي ينتج عنه وفاة انسان وجرمية اثارة 
عصيان مسلح ضد السلطات القائمة

ميكن  ال  التي  املبادرات  من  العديد  هناك  أن  ويذكر 
والتي تتعلق بفتح نقاش وتنظيم ندوات من  حصرها 
قبل اطراف حكومية وغير حكومية حول ضرورة الغاء 
بعض  حول  مقتضبة  حملة  يلي  وفيما  اإلعدام.  عقوبة 

املبادرات الرسمية املتعلقة مبراجعة القوانني:

عقوبة  بإلغاء  قانون  مشروع  إقرار  بعد  يتم  لم  لبنان: 
وقدم  اقترح  ابراهيم جنار  العدل  وزير  وقد كان  اإلعدام. 
الغاء  الى  يدعوا  قانون  مشروع  الوزراء  مجلس  الى 

عقوبة االعدام من التشريعات اللبنانية.

2008 مت تقدمي مشاريع امام  و   2006 اجلزائر: في عامي 
البرملان إللغاء عقوبة اإلعدام (قدم مشروع 2008 أحد 
أعضاء البرملان) اال انه مت رفض املشروعني. ولقد نتج عن 
واسعا  علنيا  وجدال  نقاشا   2008 عام  املشروع  تقدمي 

حول العقوبة. 

املغرب:  هناك مشروع متوقع لتعديل القانون اجلنائي 
عليها  يعاقب  التي  اجلرائم  عدد  تقليص  الى  يهدف 
القانون باإلعدام من 36 إلى 6 جرائم. وكان هناك اقتراح 
اإلعدام  إلغاء عقوبة   بإدراج  الدستور يقضي  لتعديل 
في الدستور ولكن لم يحظ هذا املقترح بدعم كاف. 
اإلنصاف  لهيئة  الهامة  التوصيات  بني  من  كان  كما 
أطراف  بني  املصاحلة  بهدف  اسست  والتي  واملصاحلة، 
عليها  اصطلح  التي  األيام  طيلة  السياسي  الصراع 
بأيام الرصاص، توصيات تدعو الى إلغاء عقوبة اإلعدام.

أن  العدل  وزارة  أعلنت   ،2009 إبريل/نيسان  وفي  األردن: 
عقوبة  إلغاء  أجل  من  يُعدل  سوف  العقوبات  قانون 
القتل  إال إن جرمية  بالنسبة لعدد من اجلرائم،  اإلعدام 
العمد(القتل مع سبق اإلصرار ) ستظل، على ما يبدو، 
باإلعدام..   ولقد صدر  يُعاقب عليها  التي  اجلرائم  من 
  2010 لسنة   12 رقم  املؤقت  املعدل  العقوبات  قانون 
واستبدلها  جرائم  ثالثة  عن  اإلعدام  عقوبة  وألغى 
املؤبد من  السجن  رفعه  الى  باإلضافة  أخرى  بعقوبات 
25 الى 30 عاما. كذلك في عام 2006 مت تعديل قانون 
واحدة.  جرمية  عن  اإلعدام  عقوبة  بإلغاء  العقوبات 
واملؤثرات  اخملدرات  قانون  تعديل  مت  ذلك  الى  باإلضافة 
اجلرائم  من  عدد  عن  اإلعدام  عقوبة  أللغاء  العقلية 

وابقائها في املادتني 10 و 21 فقط. 

للبرملان   التابعة  اإلنسان  حقوق  جلنة  رفضت  مصر:  
 9 في  اإلعدام  عقوبة  إللغاء  قانون  مشروع 

ديسمبر/كانون األول  2009.

مفصلة  او  كثيرة  معلومات  عن  السلطات  تفصح  ال  العراق  في 
بخصوص أحكام اإلعدام او تنفيذها اال انه من املعروف انه مت فرض 
يبلغ عدد  وبذلك  391 شخصاً،  يقل عن  ال  ما  اإلعدام على  عقوبة 
السجناء احملكوم عليهم باإلعدام ما يزيد على 1100 سجني. وأُعدم 
ما ال يقل عن 120 شخصاً في 2009، إال إن العدد الفعلي قد يكون 
ً. وصدرت معظم أحكام اإلعدام إثر  أكبر خاصة وان بعضها نُفذ سرا
،وحوكم  العادلة  احملاكمة  ملعايير  ألفتقارها  انتقدت  محاكمات 
هجمات  في  بالضلوع  تتعلق  بتهم  االشخاص  هؤالء  معظم 
مسلحة، والقتل وغير ذلك من األفعال العنيفة. واشتكى املتهمون 
عموماً من أن ما يسمى ب "االعترافات" التي انتزعت منهم و قُبلت 
لدى  التعذيب  وطأة  حتت  انتُزعت  قد  كانت  ضدهم  كأدلة 
قبل  اخلارجي  العالم  عن  مبعزل  االحتجاز  فترة  خالل  استجوابهم 

احملاكمة، وأنه لم يُسمح لهم باختيار محامني للدفاع عنهم. 

احملكمة  عن  اإلعدام  أحكام  من  العظمى  األغلبية  صدرت  ولقد 
اجلنائية املركزية في العراق التي أُنشئت في يونيو/حزيران 2003  من 
نحت الوالية القضائية على اجلرائم  قبل سلطة االئتالف املؤقتة، ومُ
والفساد  املنظمة  واجلرمية  الطائفي  والعنف  باإلرهاب  املتعلقة 
احلكومي. لكن احملاكمات أمام احملكمة اجلنائية املركزية في العراق ال 

تفي باملعايير الدولية للمحاكمات العادلة على نحو مستمر .  

كم باإلعدام على ما ال يقل عن 34 ممن زُعم أنهم من  في اليمن حُ
أتباع احلوثي أمام احملكمة اجلزائية املتخصصة، التي ال تفي اإلجراءات 
كم  وحُ العادلة.  للمحاكمة  الدولية  باملعايير  عملياً  فيها  املتبعة 
6 آخرين باإلعدام من قبل احملكمة اجلزائية املتخصصة بتهم  على 
احملكمة  وأصدرت   .2008 و   2007 عامي  في  إرهابية  أعمال  تنفيذ 
إلدانتهما  أشخاص   3 ضد  باإلعدام  أحكاماً  املتخصصة  اجلزائية 
بتهمة  إلدانته  آخر  وشخص  إيران؛  لصالح  التجسس  بتهمة 
التجسس لصالح إسرائيل. وعموماً، صدرت أحكام باإلعدام ضد 53 

شخصاً على األقل، وأُعدم ما ال يقل عن 30 سجيناً خالل 2009. 

في السودان، حكم باإلعدام على 82 رجل من دارفور في نيسان/ابريل 
2009 بتهم تتعلق بهجوم على اخلرطوم في ايار/ مايو 2008 ادى الى 
خسارة 220 شخص ألرواحهم بحسب معلومات احلكومة. اال انه مت 
محاكمة املتهمني من خالل محاكم مت تأسيسها خصيصاً بحسب 
قانون االرهاب لعام 2001. ولقد  فرضت محاكم خاصة اخرى عقوبة 
بتهم مختلفة متعلقة  اخرى  47 حالة  2009 في  اإلعدام في عام 

باالرهاب. 

في اجلزائر صدرت أحكام باإلعدام ضد ما يزيد عن 100 شخص خالل 
اإلعدام،  أحكام  تنفيذ  وقف  واصلت  السلطات  إن  إال   ،2009 عام 
أغلب  وصدرت    1993 عام  منذ  الفعلي  الواقع  بحكم  الساري 
قد معظمها  األحكام إثر محاكمات في قضايا تتعلق باإلرهاب، وعُ

في غياب املتهمني.

7. مبادرات الغاء او تقليص عقوبة اإلعدام في القانون

من املؤشرات الهامة اليوم أن هنالك  توجه لدى الدول العربية نحو 
املعاقب  اجلرائم  عدد  تقليص  األقل  على  او  اإلعدام  عقوبة  إلغاء 
القانون والذي يتضح من خالل  عليها بهذه العقوبة القاسية في 
بروز عدد من  املبادرات الرسمية  لتعديل في القوانني في عدد من 
الدول العربية في السنوات االخيرة. وجتدر االشارة ان اجملتمع املدني 
قد سبق الهيئات الرسمية في العديد من البلدان وقاموا باملطالبة 
ومنشوراتهم  في مؤمتراتهم  مرارا  ذلك  وعبروا عن  القوانني  بتغيير 

والعديد من نشاطاتهم. 

6

6 تقرير منظمة العفو الدولية حول االعدام في العراق الصادر عام  2010
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تونس : في عام 2005 مت تعديل اجمللة اجلزائية بحيث يعاقب 
باإلعدام على جرائم تعريض املالحة او سالمة الطيران 

للخطر

ما زالت أحكام امليثاق العربي حلقوق اإلنسان الصادر عام 
2004 ال تتفق مع القانون الدولي فيما يتعلق بإعدام 

االحداث.

امليثاق العربي : صدر عام 2004 وصادقت عليه كل من 
اجلزائر، ليبيا، األردن، فلسطني، سوريا، السعودية، قطر، 

اإلمارات، البحرين واليمن

تسمح القوانني او املمارسة في كل من السعودية والسودان 
واليمن باعدام من هم دون الثامنة عشر من العمر وقت ارتكاب 

اجلرمية، مما يتعارض مع القانون الدولي يشكل خطير.

هناك تعديالت  في القوانني في عدد كبير من الدول العربية 
التي وسعت وزادت من عدد اجلرائم املعاقب عليها باإلعدام  

وباالخص فيما يتعلق  بجرائم اإلرهاب وجرائم اخرى مثل 
اخملدرات.

2 - امليثاق العربي حلقوق االنسان:

حيث أن نص املادة 7 من امليثاق العربي حلقوق االنسان يسمح 
بفرض عقوبة االعدام على من لم يتم الثامنة عشر من العمر 
وقت ارتكاب اجلرمية اذا سمح القانون الوطني بذلك، وهو أمر 
األحداث.  اعدام  التي حتظر  الدولية  للمعايير  بوضوح  مخالف 
والدول العربية التي صادقت على امليثاق حتى االن هي: اجلزائر، 
السعودية،  العربية  اململكة  سوريا،  فلسطني،  األردن،  ليبيا، 
جميع  أن  بالذكر  اجلدير  ومن  واليمن.  البحرين  اإلمارات،  قطر، 
هذه الدول كانت قد صادقت ايضا على اتفاقية حقوق الطفل، 
اخلاص  الدولي  العهد  على  ايضا  منها  العديد  وصادق  كما 

باحلقوق املدنية والسياسية. 

3 - اعدام االحداث

تسمح السعودية باعدام من هم دون الثامنة عشر من العمر. 
ومع أن اململكة العربية السعودية أبلغت جلنة حقوق الطفل 
أنها ال تفرض عقوبة اإلعدام بحق األشخاص الذين لم يبلغوا 
الرشد؟  سن  هو  ما  إجابة:  بال  السؤال  يبقى  الرشد،  سن 
صالحية  لديهم  السعودية  العربية  اململكة  في  فالقضاة 
لذلك على  نتيجة  االعدام  وتفرض عقوبة  الرشد،  حتديد سن 

جرائم ارتكبها اشخاص قبل بلوغهم سن 18.

2005 أبلغت اململكة العربية السعودية جلنة حقوق  في عام 
ال  اململكة  تطبقها  التي  اإلسالمية  "الشريعة  بأن  الطفل 
ا بإعدام من هم دون سن البلوغ بغض النظر عما  حتكم مطلقً
أو  القصاص  باب  في  تدخل  ارتكبوها  التي  اجلرمية  كانت  إذا 
إقامة احلد أو التعزير. اال ان اللجنة عبرت عن قلقها العميق إزاء 
ما  غالبًا  والتي  القضاة  ميلكها  التي  التقديرية  الصالحيات 
تستخدم في محاكمة أطفال في قضايا جنائية لتحديد ما إذا 
ينتج عنه  ، مما  أبكر  الرشد في سن  بلغ سن  الطفل قد  كان 
فرض عقوبة اإلعدام جراء جرائم يرتكبها اشخاص دون الثامنة 

عشر.

وافقت  الشامل  الدوري  االستعراض  عملية  تنفيذ  وخالل 
قانون  تعدّل  بأن  توصية  على  السعودية  العربية  اململكة 
اإلجراءات اجلنائية بحيث ينص على أن من جتاوزوا سن الثامنة 
وأن  الراشدين  محاكمة  يحاكمون  الذين  وحدهم  هم  عشرة 
الثامنة  دون  كان  شخص   أي  بحق  الصادرة  اإلعدام  عقوبة 
عقوبة  إلى  حتويلها  ينبغي  اجلرمية  ارتكاب  وقت  عشرة 
التوصية  تقبل هذه  إنها  السعودية  قالت  انه  ويرد  احتجازية. 
حقوق  اتفاقية  مبوجب  بها  تعهدت  التي  اللتزاماتها  ا  وفقً

الطفل.

1 - توسيع عدد اجلرائم املعاقب عليها باالعدام

او  التنفيذ  وقف  الى  الداعية  األصوات  من  املتزايد  العدد  رغم 
في  تغييرات  هناك  كان  انه  اال  القانون  في  العقوبة  تقليص 
القوانني في عدد كبير من الدول العربية التي وسعت وزادت من 
الغالبية  ان  امللحوظ  ومن  باإلعدام،  عليها  املعاقب  اجلرائم  عدد 
باإلرهاب.  تتعلق  بجرائم  يختص  فيما  جاءت  هذه  من  العظمى 
في  للقانون جاءت  التعديالت  ً من هذه  عددا ان   ً املقلق جدا ومن 
بلدان كانت قد اعلنت منذ سنوات وقفها لتنفيذ العقوبة، مثل 
تونس، حيث جاء التعديل بعد الوقف العملي لتنفيذ العقوبة، 
للعودة  لنفسها  اجملال  تترك  زالت  ما  البلدان  هذه  ان  يدل  مما 

للعقوبة اذا ما ارتأت ضرورة لذلك. 

فعلى سبيل املثال، في تونس سحبت عقوبة اإلعدام املنصوص 
عليها باجمللة اجلزائية على بعض اجلرائم التي جاءت بها نصوص 
املتعلق  القانون  اخلصوص  وجه  على  الصدد  في  ويذكر  خاصة. 
بدعم اجملهود الدولي ملكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال. ايضا 
تعريض  تعمد  جلرمية  اإلعدام  هي  املستحقة  العقوبة  اصبحت 
املالحة أو سالمة الطيران للخطر الناجم عنه الوفاة التي كانت 
مجلة  من  األصلي  النص  مبوجب  احلياة  مدى  بالسجن  تعاقب 
عام  جاء  الذي  للقانون  التعديل  مبوجب  وذلك  املدني،  الطيران 

.2005

ايضاً، مت تعديل  قانون العقوبات في األردن في أكتوبر 2001 مبوجب 
مبرسوم  والذي صدر   2001 لسنة   54 رقم  املؤقت  القانون  صدور 
ملكي مؤقت في غياب البرملان وتضمن توسيعا لقائمة األعمال 

اإلرهابية التي ميكن أن يعاقب عليها باإلعدام.

179 من الدستور  وفي مصر اصبح لرئيس الدولة بحسب املادة 
التي مت تعديلها في عام 2007 سلطة حتويل املدنيني للمثول امام 
لديها  التي  العسكرية  احملاكم  ذلك  في  مبا  يشاء  محكمة  اية 
صالحية فرض عقوبة االعدام رغم ان اجراءاتها ال حتترم املعايير 
الدولية للمحاكمة العادلة. وتنص املادة 179 املعدلة، والتي تأتي 
حتت عنوان مكافحة االرهاب، على انه " تعمل الدولة علي حماية 
األمن والنظام العام في مواجهة أخطار اإلرهاب ، وينظم القانون 
تقتضيها  التي  والتحقيق  االستدالل  بإجراءات  خاصة  أحكاما 
ضرورة مواجهة هذه األخطار،  وبحيث ال يحول اإلجراء املنصوص 
والفقرة   44 واملادة   41 املادة  األولى من  الفقرة  عليه فى كل من 
الثانية من املادة 45 من الدستور دون تلك املواجهه ، وذلك كله 
من  جرمية  أية  يحيل  أن  اجلمهورية  ولرئيس  القضاء،  رقابة  حتت 
جرائم اإلرهاب إلي أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور 
أو القانون ." وبذلك اصبح من املسموح ان ينظم القانون أحكاما 
التتقيد  الى  احلاجة  دون  والتحقيق  االستدالل  بإجراءات  خاصة 
واحلبس  والقبض  التفتيش  (منع  الدستور  من   41 باملادة 
45 (احترام  44 (احترام حرمة املساكن) واملادة  التعسفي) واملادة 

احلياة اخلاصة). 



7  مت استخالص هذه املعلومات من كتاب املنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي ومركز عمان لدراسات حقوق اإلنسان: "من أجل مناهضة عقوبة 
اإلعدام في العالم العربي"، 2007. 

8 نادية بنحيدة ، ورقة بحثية بعنوان عقوبة االعدام بني التشريع املغربي ومطالب احلركة احلقوقية ، منشور بكتاب املنظمة الدولية لالصالح 
اجلنائي (دراسات حول عقوبة اإلعدام واحلق في احلياة في العالم العربي) صفحة 11-19
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يتسع عدد وانواع اجلرائم التي يفرض إلرتكابها عقوبة اإلعدام 
في الدول العربية ويفوق بشكل كبير "أشد اجلرائم خطورة" 
والذي يعتبر  املعيار الذي أجازه القانون الدولي لفرض عقوبة 

االعدام كأستثناء

وتنص التشريعات السودانية على أنه ال ينبغي، من ناحية املبدأ، توقيع عقوبة اإل عدام في حق األطفال . إال أن القانون املطبق ينص 
على أن الطفل هو شخص دون سن الثامنة عشرة "ما لم ينص القانون املطبق على أن الطفل قد بلغ سن الرشد ". وعالوة على 
ذلك، ينص دستور السودان االنتقالي لعام  2005 ، على انه ال يجوز توقيع عقوبة اإلعدام على من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، 

أو من بلغ السبعني من عمره في غير القصاص واحلدود. 

وفي اليمن،رغم أن قانون العقوبات اليمني ينص صراحةً على منع اعدام من هم دون ال 18 عاما اال ان التطبيق العملي يشير الى 
صدور أحكام اعدام ضد من هم دون ال 18، حيث ال يوجد قيد للمواليد في اليمن مما يعني انه يجري تقدير سن البلوغ ويالتالي عمليا 
يتم االعدام بناء على ذلك، وتكمن املشكلة ان تقدير سن الشخص يتم من خالل الطب الشرعي وبالتالي تكون نسبة اخلطأ عالية 
جدا فقد يتم اعدام احداث اقل من 18 عاما جملرد ظهور عالمات البلوغ عليهم كما ان عدد افراد الطب الشرعي باليمن قليل جدا 
وال يغطي كافة مناطق البلد. ومن املشاكل األخري كذلك ان اليمن يطبق عقوبة الرجم املنصوص عليها في املادة 38 من قانون 
اجلرائم والعقوبات. فلقد أعدم عادل محمد سيف املعمري في شباط/فبراير 2007 ، وهي حالة اإلعدام الوحيدة املعروفة حلدث في 
البلد منذ عام 1993 حتى 2009. هذا ولقد فرضت احملاكم العقوبة في حاالت اخرى اال انه مت منح العفو بعد ذلك. اال انه هناك قضية 

حديثة ما زالت قائمة واملعروفة باسم قضية وليد هيكل .

4 - عدد واسع من القوانني واجلرائم

التي يفرض اإلعدام بخصوصها، والتي تشير بشكل  التي تفرض عقوبة االعدام وعدد اجلرائم  فيما يلي بعض األمثلة للقوانني 
ً ومبا ال يتناسب مع متطلبات القانون الدولي (انظر  واضح جدا اتساع عدد اجلرائم املعاقب عليها باإلعدام بشكل كبير ومقلق جدا

اجلزء املتعلق بالقانون الدولي) 

   

   

   

   

   

   

7امثلة لعدد اجلرائم والقوانني في بعض البلدان 

البلد

املغرب

اجلزائر

تونس

مصر

اجملرمة  اجلرائم  عدد 
العدد  كان  (اذا  باالعدام 

معروف)

  361

العدد غير معروف

العدد غير معروف

عدد  ولكن  مادة   44
اجلرائم اكثر من ذلك

القوانني املستعملة التي تنص على عقوبة االعدام

- القانون اجلنائي  الصادر في 1962-11-26 مبقتضى الظهير رقم 413-59-1 
في  املؤرخ   270-56-1 رقم  الظهير  مبقتضى  الصادر  العسكري  العدل  قانون   -

 10-11-1956
- القانون رقم 03-03 املتعلق مبكافحة اإلرهاب واملتمم للفصل 218 في القانون 

اجلنائي
 

- قانون العقوبات رقم 06-23 املؤرخ في 20 ديسمبر 2006
- األمر رقم 75-47 املؤرخ في 17 يونيو 1975

- اجمللة اجلزائية، القانون عدد 89 لسنة 1999 والتعديالت في القانون عدد 46 لسنة 
2005، والقانون عدد 45 لسنة 2005،

- مجلة املرافعات والعقوبات العسكرية، صارة باألمر املؤرخ في 10 جانفي 1957
- تنقيح الفصل 126 للمجلة اجلزائية مبوجب القانون عدد 9 لسنة 1985

- مجلة املرافعات والعقوبات العسكرية
- اجمللة التأديبية واجلزائية البحرية

- قانون السكك احلديدية عدد 74 لسنة 1998 

- قانون األسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954
- قانون العقوبات

 122 رقم  بالقانون  املعدل   1960 لسنة   182 رقم  اخملدرات  قانون   -
لسنة 1989

8
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بعض األمثلة لنوع اجلرائم التي تفرض عقوبة االعدام بخصوصها والتي ال ينطبق عليها معيار أشد اجلرائم خطورة

من بني اجلرائم التي من املألوف ان تعاقب عليها القوانني العربية باالعدام ما يلي (هذه قائمة للداللة ال احلصر. انظر/ي الحقاً فيما 
يتعلق بتعريف "أشد اجلرائم خطورة" وتطابق اجلرائم ادناه مع هذا التعريف.) 

- االعتداء على حياة امللك أو شخصه
- االعتداء على حياة ولي العهد 

- االعتداء على أحد أفراد األسرة امللكية
- اخليانة وقت احلرب 

ً مع سبق اإلصرار على ذلك أو الترصد - كل من قتل نفساً عمدا
ً من غير سبق إصرار أو ترصد إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى إذا كان القصد منها التأهب  - من قتل نفساً عمدا

لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة
- شهادة الزور أدت إلى احلكم باإلعدام

- ارتكاب جناية باستعمال وسائل التعذيب أو أعمال وحشية 
- تعذيب بدني للشخص اخملطوف أواملقبوض عليه

- اجلرح، الضرب، العنف، االعتداء، احلرمان بقصد إحداث املوت
- تعريض طفل أو عاجز للخطر ونتج عن هذا التعريض وفاة

- كل من حاز أو أحرز أو أشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي مخدرات وكان ذلك بقصد االجتار أو اجتر فيه بأية صورة
- كل من دفع غيره بأية وسيلة من وسائل اإلكراه أو الغش إلى تعاطي مخدرات

- تواطؤ املوظفني مع هيئات عسكرية
- جنايات املساس بأمن الدولة اخلارجي

- جنايات املس بسالمة الدولة الداخلية
- التجسس

- حمل السالح ضد الدولة
- تسهيل دخول العدو في البالد أو تسليمه مدناً أو حصوناً أو منشات أو مواقع أو موانئ أو مخازن ...الخ

- القيام بالتخابر مع دولة أجنبية بقصد حملها على القيام بأعمال عدوانية 
- حتريض اجلند في زمن احلرب على االنخراط في خدمة أية دولة أجنبية أو سهل لهم ذلك

ً في منشآت أو ناقالت وغيرها - إيقاد النار عمدا
- تعطيل املرور أو مضايقته عمدا ونتج عن ذلك قتل
- جناية الفرار من صفوف اجلندية إلى صفوف العدو

- جناية الفرار بالتواطؤ
- جناية التحريض على الفرار من اجلندية

   

   

   

 

اليمن

لبنان

األردن

41 مادة تشتمل على 315 
عليها  معاقب  جرمية 

باإلعدام

على األقل 24 مادة تنطوي 
على عدد اكبر من احلاالت

 ً قانونيا نصاً   23 من  أكثر 
في التشريعات

- قانون اجلرائم والعقوبات 
- قانون اجلرائم والعقوبات العسكرية 

- قانون مكافحة جرائم االختطاف والتقطع 
- قانون مكافحة االجتار واالستعمال غير املشروعني للمخدرات واملؤثرات العقلية

- قانون اإلثبـات

- قانون العقوبات املدني 
- قانون العقوبات العسكري

- قانون اخملدرات واملؤثرات العقلية والسالئف وتعديالته
- قانون احملافظة على البيئة ضد التلوث من النفايات الضارة واملواد اخلطيرة

- قانون القضاء العسكري

العسكري  العقوبات  قانون  وتعديالته-   1960 16 لسنة  رقم  العقوبات  قانون   -
رقم 58 لسنة 2006

- قانون اخملدرات واملؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988
- قانون املفرقعات رقم 13 لسنة 1953

- قانون حماية اسرار ووثائق الدولة رقم 50 لسنة 1971

 املغرب 
361 جرمية يعاقب عليها باإلعدام
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- جناية استعمال العنف مع جندي جريح 
- االستسالم للعدو أو تسليم املوقع وغيرها دون أن تنفذ جميع وسائل الدفاع

- تعمد جعل نفسية اجلندي غير صاحلة للخدمة العسكرية إذا كان اجلندي أمام العدو أو محاولة ذلك
- إدخال أو عرض مادة تعرض صحة اإلنسان أو احليوان أو اجملال البيئي للخطر، إذا ترتب عن الفعل موت شخص أو أكثر

- استسالم جنرال أو قائد 
- كل من قام بأية وسيلة من الوسائل بإقناع الغير بارتكاب جرمية من اجلرائم املعاقب عليها باالعدام

- جرائم االرهاب: وهي كثيرا ما تكون اي من اجلرائم العادية التي ترفع العقوبة فيها الى االعدام اذا ارتكبت بقصد االرهاب الذي 
ً ما يُعرف في القوانني العربية على انه "اي عمل عمداً مبشروع فردي أو جماعي يهدف إلى املس اخلطير بالنظام العام بوساطة  كثيرا

التخويف أو الترهيب أو العنف". (انظر/ي الحقا حول تناسب تعريف االرهاب مع متطلبات القانون الدولي)
- كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار على خالف أحكام القانون جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون الغرض منها 
الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانني أو منع إحدى مؤسسات الدولة وإحدى السلطات العامة من ممارسة 
أعمالها من احلريات واحلقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون أو اإلضرار بالوحدة الوطنية أو السالم االجتماعي إذا كان اإلرهاب 
من الوسائل التي تستخدم في حتقيق أو تنفيذ األغراض التي تدعو إليها اجلمعية أو الهيئة أو املنظمة أو اجلماعة أو العصابة 

املذكورة في هذه الفقرة
- كل من استعمل مفرقعات بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب املباني أو املنشآت املعدة للمصالح العامة أو  للمؤسسات ذات 

النفع العام أو لالجتماعات العامة أو غيرها من املباني أو األماكن املعدة الرتياد اجلمهور 
- االعتداء الذي يستهدف إما إثارة احلرب األهلية أو االقتتال الطائفي بتسليح املواطنني أو حلملهم على التسلح بعضهم ضد 

البعض اآلخر وإما باحلض على التقتيل والنهب في محلة أو محالت



الفصل الثاني
الغاء عقوبة ا�عدام : الحجج والدفوع
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تتنوع احلجج واألسباب التي تغذي الدعوة الى الغاء عقوبة اإلعدام بتنوع ظروف وأحوال اجملتمعات وثقافة أبنائها وكذلك التغييرات التي طرأت 
على الوعي اإلنساني بفضل التقدم العلمي وإتساع آفاق املعرفة ، ويبقى القاسم املشترك بني كل تلك احلحج  هو حماية احلق في احلياة 

بوصفه حقا أصيال لكل البشر .
ونظرا لعاملية حقوق اإلنسان وهو ما يبرر عاملية الدعوة إللغاء عقوبة اإلعدام ، فإن موجبات اإللغاء في املنطقة العربية ال تختلف كثيرا عن 
نظيراتها في العالم بل هي مشتركة معها ، ومع أنه من املفهوم واملبرر أن يكون للمجتمع / اجملتمعات العربية موجبات خاصة حتملها على 
الغاء تلك العقوبة أو إبقاءها اال أنه من غير املفهوم وغير املبرر أن توصف جهود النشطاء العرب املطالبني باإللغاء بأنها تشكل دعوة ألفكار  
غريبة أو غربية هدفها تقويض عقيدتنا ومجتمعنا ؟!  جملرد أنهم يسوقون حججا أستندت اليها شعوب وأمم أخرى واستطاعت باإلستناد اليها  

تخليص ابنائها من قسوة اإلنتهاك األقصى حلق احلياة بدعوى مشروعية عقوبة اإلعدام .
ومع أن اخلوض في احلجج املؤيدة إللغاء عقوبة اإلعدام يتطلب التحلي بحد معقول من التجرد واملوضوعية ، اال أنه  يقتضي في آن اإلنحياز 
للحق في احلياة واإلنتصار للكرامة اإلنسانية ، وهو ما يشكل األرضية املشتركة التي تقوم عليها حجج كل من املؤيدين واملعارضني لإللغاء ،  
فباسم حق ضحايا اجلرمية في احلياة وبإسم حق اجملتمع باألمن وبإسم طائفة من حقوق االنسان معترف بها في جميع النظم القانونية يتم 
إيقاع عقوبة اإلعدام وبإسم ذات الطائفة من احلقوق وأخرى غيرها تقوم الدعوة إللغاء عقوبة اإلعدام ، إن األرضية املشتركة بني جميع أصحاب 
املواقف من عقوبة اإلعدام ستسهل وزن تلك احلجج ومقارنتها وفق معايير حقوق االنسان : فأي النهجني أكثر حماية للحقوق وأي النهجني 
آثاره وأخيرا أي النهجني أقرب الى العدالة  وأقدرعلى  إزالة اإلنتهاك ومعاجلة  أكثر إنتصارا للكرامة اإلنسانية وأي النهجني أكثر قدرة على 

اإلنصاف ؟  

الغاء اإلعدام ال يعني التعاطف مع القتلة وعتاة اجملرمني : 
ذلك أن أفعالهم مبا تشكله من إعتداء على احلقوق واحلريات ستظل 
خطورتهم  مع  تتناسب  لعقوبات  يخضعون  وسوف  ومدانة  مجرمة 
اجلرمية  مع فارق جوهري وحيد هو أن تلك العقوبات لن حترمهم من 
احلق في احلياة وإدراك خطورة جرائمهم والتكفير عنها ، إن العقوبة 
لن  غايتان  وهما  وإصالح  ردع  هي  احلديثة  اجلنائية  العدالة  نظم  في 

تتحققان معا عند تطبيق عقوبة اإلعدام .

عقوبة اإلعدام ال تشكل رادعا للجرمية : 
خفض  الى  يؤد  لم  اإلعدام  عقوبة  تطبيق  أن  على  اإلحصاءات  تدلل 
معدالت اجلرمية (في الدول التي تطبقها) كما أن الغاءها لم يؤد الى 
زيادة معدالت اجلرمية (في الدول التي الغتها)، واحلقيقة أن فرض عقوبة 
اإلعدام في جرمية كالقتل العمد ليس ضمانا كافيا حلماية حق القتيل 
باحلياة أو لردع مجرم جتاوز كل حدود املشروعية ،ناهيك عن أن الوصول 
الى اإلعدام قد يكون طموحا لشخص تتعارض قيمه ومفاهيمه مع 
اجملتمع وهو ما يدفعه للمضي قدما مبا يوصله الى بطولته اخملتلقة 
الفردي  للردع  كأداة  اإلعدام  فاعلية  إنعدام  ثبت  فقد  وبالنتيجة 

واجملتمعي، إضافة الى أنها أصال ال تنطوي على أية فرصة لإلصالح

تشتمل موجبات الدعوة إللغاء عقوبة االعدام على طائفة من 
احلجج واالسباب أبرزها :

االعدام عقوبة قاسية وغير عادية : 
فهي ال تقل قسوة عن جرمية القتل إلنها تنطوي على احلرمان من احلق 
 ، األشد خطورة  اجلرائم  في  تطبق  ألنها  عادية  غير  وهي   ، احلياة  في 
وحيث ال يعقل أن تتساوى كافة اجلرائم في شدة خطورتها فإن اجلرائم 
املعاقب عليها باإلعدام هي اجلرائم غير العادية  والتي تشكل النسبة 
االقل في اجلرائم عموما ، ونظرا لقسوتها واستثنائيتها فإن عقوبة 
بوجود  اللصيقني  واحلرية  الكرامة  مفهومي  مع  تتعارض  اإلعدام  
الكائن االنساني خاصة مبا تنطوي عليه من إسباغ املشروعية على 

القتل حتى وإن كان عقوبة .

موجبات الغاء عقوبة األعدام في الدول العربية ال تختلف عنها في باقي دول العالم

" ومتكن حالوي من الوقوف أخيراً وسار بخطوات بطيئة. وقبل أن 
يصل إلى اجلالد، كبلوا يديه وراء ظهره واقترب منه اجلالد بثوب 
سلّم  حتى  األمن  رجال  به  وسار  إياه  فألبسه  األبيض  اإلعدام 
املشنقة. وتوقف ثم ركع وصلّى. ثم اقتيد فلم يستطع صعود 
األمن  رجال  إليه  وبكى. عندئذ هرع  فارمتى عليه  السلّم  أدراج 
وانتشلوه وأصعدوه. ولفّ له اجلالد احلبل حول رقبته. وتقدم أحد 
قدمي  حتت  املوضوع  اخلشب  لوح  يزيل  أن  وحاول  األمن  رجال 
ّ أنه لم يفلح. فعاود الكرّة  احملكوم لكي يسقط فيتم الشنق، إال
فلم يفلح أيضاً. وكرر احملاولة مرتني ضاغطاً بكل قوته، فالتوى 
حالوي  بقي  األولى،  الدقيقة  في  حالوي.  وسقط  اخلشب  لوح 
ينتفض وهو متأرجح، فتقدم منه اجلالد وتعمشق به من قدمه 
وشد، فسمعت طقة رقبته، فظن اجلالد أنه توفي، لكن سرعان 
عاد  قليالً. عندئذ  ورفعهما  التحرك  إلى  قدما حالوي  عادت  ما 
اجلالد وشده من قدميه مبزيد من القوة. وسكن حالوي حلظة، ثم 
عاد إلى التحرك وسط ذهول احلاضرين، فكرر اجلالد شده ثالث 

دقائق حتى أسلم الروح..."

إن العقوبة في نظم العدالة اجلنائية احلديثة هي ردع وإصالح 
وهما غايتان لن تتحققان معا عند تطبيق عقوبة اإلعدام 

إلغاء  وبعد  املرتكبة في كندا قبل  اجلرائم  ففي مقارنة حول نسبة 
عقوبة اإلعدام فيها عام 1976، تبني أن 554 جرمية وقعت عام 2001 
%23 أقل. وفي مقارنة أجريت عام  1975 أي بنسبة  721 عام  مقابل 
في  اإلعدام  عقوبة  تطبق  التي  املتحدة  والواليات  كندا  بني   1999
مواطن   100  000 نسبة   على  جرمية   5،7 أن  تبني  والياتها،  معظم 
إعدام، مقابل  98 عملية  املتحدة حيث نفذت  والواليات  إرتكبت في 
عقوبة  تطبق  ال  حيث  مواطن   100  000 نسبة  على  جرمية   1،8
اإلعدام. وفي الواليات املتحدة نفسها، أظهرت إحصائيات عام 2005 
أن نسبة اجلرائم في الواليات التي تطبق عقوبة اإلعدام بلغت 5،87 
على مئة ألف مواطن، مقابل 4،02 على النسبة عينها في الواليات 
التي ال تعتمد هذه العقوبة. إلى ذلك أظهرت العديد من الدراسات 
اجلرائم  نسبة  وبني  رادعاً  باعتبارها  اإلعدام  عقوبة  بني  رابط   ال  أن 
املرتكبة. هذا وتصب العديد من استطالعات الرأي في نفس اإلجتاه: 
وأكادمييا   ،(ASC) اجلنائية  للعلوم  األميركية  اجلمعية  فاستطالعات 
 (LSA) واجملتمع  القانون  جمعية  و   (ACJS) اجلزائية  العدالة  علوم 
أن  يعتبرون  املستطلعني  األشخاص  مجمل  من    84% أن   أظهرت 
اإلعدام ال يردع اجملرمني، وأن %93 يعتبرون أن اإلعدام كرادع ليس أقوى 

من عقوبة السجن مدى احلياة.

9 أرشيف صحيفة النهار بتاريخ 27/6/1971 اعدام كامل ابراهيم حالوي. 
10 أ. ملكار خوري، "دراسات حول عقوبة األعدام واحلق في احلياة في العالم العربي" 
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 أمور ال تغني عن الغاء عقوبة اإلعدام من التشريعات ـ  فإنه تبقى 
أو  السياسيني  اخلصوم  ومفهوم  السياسية  اجلرمية  تعريف  مسألة 
العربي  العالم  في  املقلقة  املسائل  من  املوالني  حتى  أو  املعارضني 

خاصة مع ضعف ضمانات استقالل السلطة القضائية .

عقوبة االعدام تبديد للموارد : 
إن األنظمة القضائية الفعالة التي تدرك خطورة إيقاع عقوبة اإلعدام 
ستظهر دقة أكبر في نظر اجلرائم املعاقب عليه باإلعدام في كل من 
األشخاص  ضمانات  كانت  سواء  واملوضوعية،  الشكلية  إجراءاتها 
الذين يواجهون عقوبة اإلعدام منصوص عليها في التشريع الوطني 
البوليسي  النظام  ورائه  ومن  القضائي  النظام  سنجد  فإننا  ال  أم 
وقبلهم جميعا النظام اإلجتماعي حريصا كل احلرص على توفير احلد 
األقصى املمكن من الضمانات القانونية واإلجرائية ألولئك األشخاص 
وهو ما سيشكل استهالكا للموارد املالية والبشرية أكثر من اجلرائم 
اجلزائية  الدعوى  وفي مختلف مراحل  بعقوبات أخف  املعاقب عليها 
واحملاكمة  التحقيق  بإجراءات  مرورا  والقبض  املالحقة  من  بدءا 
الواليات  في  أجريت  دراسات  وتشير  األحكام،  تنفيذ  عند  وخصوصا 
املتحدة األمريكية الى أن متوسط فترة اإلحتجاز السابق على تنفيذ 
عقوبة اإلعدام يصل الى سبع سنوات وأن التكاليف املالية  القضائية 
أو  أجل  من  تعمل  التي  اإلعالمية  واملاكنة  واإلجتماعية  والشرطية 
تنفيذ  أضعاف  ثالثة  تعادل  اإلعدام  عقوبة  تنفيذ  بفضل  أو  بسبب 
اإلقتصادية  الكلفة  حساب  أن  على  سنة،   30 ملدة  السجن  عقوبة 
يجب أن يأخذ باإلعتبار أن احلق في احلياة ال يقدر بثمن كما أن نظم 
حقيقني  منتجني  الى  السجناء  حتويل  الى  متيل  احلديثة  العقاب 
ميكنهم من خالل العمل داخل السجن أو العمل للمنفعة العامة من 
وللوقوف على  وأسرهم.  أنفسهم  لإلنفاق على  حتقيق دخل معقول 
يتحملها  (التي  اإلعدام  عقوبة  لتطبيق  اإلقتصادية  الكلفة  حجم 
وحجم  األعدام  عقوبة  اقتصاديات  حتليل  ميكننا  والدولة)  اجملتمع 

استنزافها للموارد من خالل ثالثة مؤشرات أساسية :
 

عقوبة  تطبيق  أن  الى  يشير  والذي   : الضحايا  حماية  كلفة  مؤشر 
إعدامة  مت  الذي  الشخص  يشمل  حني  الضحايا  عدد  يزيد  اإلعدام 
وأسرته ومحيطه اإلجتماعي إضافة الى ضحية جرم القتل وأسرته و 
الشهود في الدول التي تأخذ ببرامج حماية الشهود واجملتمع عموما ، 
والدولة ستكون مسؤولة ماليا عن كل هذا الطيف من الضحايا مبا 
... وغيرها من  وتربوية  وإجتماعية  رعاية طبية  يتطلبه وضعهم من 
القانوني  املركز  بسبب  متييز  ودون  واملساعدة  احلماية  مقتضيات 

للجاني أو للضحية . (أنظر إعالن حماية ضحايا اجلرمية)  
مؤشر التكاليف القضائية  : منذ بدء املالحقة وحتى صدور االحكام 
األحكام  ومراجعة  القضاة  إعداد  يتطلبه  وما  تنفيذها  الى  وصوال 

إضافة الى التجهيزات اخلاصة بتنفيذ أحكام اإلعدام  .
اجلهود  كافة  حساب  فيه  ويدخل   : اجملتمعية  مؤشرالتكاليف 

والنفقات الالزمة ملعاجلة آثار احلرمان من احلياة .

ايقاع االعدام يشكل خرقا لضمانات دستورية وتعاهدية :
ال تخلوا دساتير الدول عادة من نصوص وأحكام تتعلق باحلق في احلياة 
إلتفاقيات  الدولة  انضمام  أن  كما   ، احلق  هذا  جتاه  الدولة  وبواجبات 
التي  احلقوق  جتاه  التزامات  عليها  يرتب  األساسية  اإلنسان  حقوق 
التعرض  وعدم  والبقاء  احلياة  في  احلق  مقدمتها  وفي  تتضمنها 
للتعذيب وغيره من ضروب املعاملة والعقوبة القاسية وإن اإلستمرار 
في تطبيق عقوبة اإلعدام سيشكل اخالال بتلك الضمانات إما لدعوى 
عدم دستوريتها أو لدعوى مخالفتها إللتزامات تعاقدية ، إن واحدا من 
املدنية  للحقوق  الدولي  العهد  مبوجب  األساسية  الدولة  التزامات 
الدولة  وغيرها تضع على عاتق  الطفل  واتفاقية حقوق  والسياسية 
واجب إزالة إي تعارض بني قوانينها الوطنية واإلتفاقيات  التي انضمت 
من  للتحلل  الوطني  القانون  بأحكام  التذرع  جواز  وعدم  اليها  
اإللتزامات الدولية وهو أمر واجب رمبا عند تطبيق عقوبة اإلعدام أكثر 
من غيرها من حاالت التعارض بني القانونني الوطني والدولي ، وأخيرا 
فإنه ال يوجد مجتمع يحترم احلق في احلياة يسمح بالقتل عمدا (حتى 

ولو للدولة) .

ال ينكر وقوع اخطاء في اجراءات التحقيق او احملاكمة والتي 
قد تؤدي الى اعدام بريء : 

بأشخاص  اإلعدام  تنفيذ عقوبة  فيها  مت  لقد سجلت سوابق كثيرة 
تبني فيما بعد أنهم أبرياء ، إن تنفيذ عقوبة اإلعدام ال رجعة فيه وهو 
ما يجعل إمكانية تدارك األخطاء منعدمة ، والقاعدة الذهبية (تبرئة 
مائة متهم خير من إدانة بريء واحد)  ستظل دليال قضائيا صرفا على 
أن اخلطأ في ايقاع عقوبة االعدام ألي سبب هو أمر ال ميكن معاجلته ، 
كما أنه ال يوجد ذنب او جرمية وال كذلك عقوبة تعادل احلرمان من حق 

احلياة

قد تستغل عقوبة االعدام ألغراض سياسية : 
بأمن  املتصلة  اجلرائم  من  بطوائف  العربية  العقابية  القوانيني  تزخر 
الدولة الداخلي واخلارجي وغالبا ما يكون اإلعدام هو العقوبة املقررة 
لتلك اجلرائم حتى وإن لم ينشأ عنها القتل أو احلاق ضرر باألشخاص ، 
وغالبا ما تختص محاكم استثنائية / خاصة  وغير مستقلة بنظر 
احلاكمة  السياسية  السلطات  بعض  يساعد  ما  وهو   ، اجلرائم  هذه 
على استخدام هذه االداة لتصفية او إضعاف خصومها السياسيني ، 
وقف  الى  يصار  كان  أو  العقوبة  بتلك  احلكم  يتم  لم  وإن  حتى  وإنه 
تقدمي  فكرة  عليها  تنطوي  التي  الرعب  جرعة  فإن  تنفيذها 
لذنب  باإلعدام ال  احملاكمة بجرم معاقب عليه  الى  شخص/أشخاص 
أو أمام قضاء ال  ارتكبه سوى نقده أومعارضته للسلطات احلاكمة  
تتوفر فيه ضمانات احملاكمة العادلة هو أمر من شأنه إضعاف الرغبة 
و ال   ، والتعبير  الرأي  إعالن  السياسي واإلحجام عن حرية  العمل  في 
على  بأمثلة  حتتفظ  الراهنة  وكذلك  القريبة  العربية  الذاكرة  زالت 
باستخدامها  التهديد  أو  القصوى  للعقوبة  اإلخضاع  إستخدام 
لم  أو  ارتكبوه  ذنب  على  معاقبتهم  أو  سياسيني  خصوم  إلقصاء 
يرتكبوه ، ومع أن معظم التشريعات اجلزائية العربية متييز بني اجلرمية 
السياسية وغيرها من اجلرائم العادية ، كما أن بعض اإلنظمة العربية 
اجلرائم  على  اإلعدام  عقوبة  إيقاع  بعدم  معلنا  إيجابيا  موقفا  يتخذ 

السياسية حتى وإن مت النطق بها من قبل الهيئات القضائية - وهي

ال زالت الذاكرة العربية القريبة وكذلك الراهنة حتتفظ بأمثلة 
على إستخدام اإلخضاع للعقوبة القصوى أو التهديد 

باستخدامها إلقصاء خصوم سياسيني أو معاقبتهم على 
ذنب ارتكبوه أو لم يرتكبوه

إن حساب الكلفة اإلقتصادية لتطبيق عقوبة االعدام يجب أن 
يأخذ باإلعتبار أن احلق في احلياة ال يقدر بثمن

عدم جواز التذرع بأحكام القانون الوطني للتحلل من 
اإللتزامات الدولية وهو أمر واجب رمبا عند تطبيق عقوبة 
اإلعدام أكثر من غيرها من حاالت التعارض بني القانونني 

الوطني والدولي

ألن اإلعدام ال رجعة فيه وإمكانية تداركه بعد وقوعه 
منعدمة فإن تبرئة مائة متهم خير من إدانة بريء واحد
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أبعاد اجتماعية وثقافية خطيرة مصاحبة لتطبيق عقوبة االعدام :
عادة ما يكون لتطبيق عقوبة االعدام أبعادا تربوية وثقافية وغالبا ما يصاحبها جدل إجتماعي واسع  ، وهو جدل وإن كان مطلوبا 
لكشف خطورة هذه العقوبة إال أنه سيقود لنتائج إجتماعية وخيمة في اجملتمعات اإلثنية أو الطائفية أو قد يكشف عن ضروب 
الدولة بسلطاتها  قدرة  الفروض سيضع  وبأقل  الواحد   البلد  داخل  واجلماعات  والفئات  األفراد  بني  املساواة  وإنعدام  التمييز  من 
اخملتلفة موضع الشك عند تقييم قدرتها على حماية حقوق اإلنسان أو إقامة العدل أو حتى ضمان احلق في التنمية ، كما أنه يعيد 
الى األذهان فكرة مسؤولية الدولة عن أشكال أخرى من القتل الذي ال يختلف من حيث االثر عن االعدام اال في كونه أكثر قسوة 
وأبطأ  أثرا ، ويسمى أحيانا  "اإلعدام البطيء" الذي قد يواجهه رعاياها بسبب عجزها عن توفير احلد األدنى من الضمانات للتمتع 
باحلق  في احلياة ضمن مستوى معيشي كاف ومناسب ، فوفيات األطفال ، واألمراض املتصلة بسوء التغذية  ، واألوبئة ، ونقص 
الرعاية الصحية وحوادث املركبات وحتى إنعدام فرص العمل من شأنها أن تقود الى املوت متاما مثلما تقود اليه عقوبة اإلعدام ،  
فإذا كان املوت/اإلعدام  هو جزاء القاتل فإنه ينبغي إعدام الدولة املسؤولة عن كل هذا القتل ! ولكن االمور ال ينبغي لها أن تذهب 

هذه الوجهة اال إذا بقي اإلعدام عقوبة قصوى . 

 موقف ديني مناهض لعقوبة اإلعدام  :
في خضم اجلدل الدائر حول الغاء عقوبة االعدام يحلوا لفريق من املشتغلني بالدين وضع حد لهذا اجلدل باإلنحياز الى أن : "اإلعدام 
أو القتل قصاصا في األحوال التي حددها الشرع هو أمر شرعي واجب وال تنبغي مخالفته بأي حال " على أن نقطة اجلدل الرئيسة 
ليست في نسبة اإلعدام الى الشريعة اإلسالمية فهو أمر مسلم به من حيث أن الشريعة اإلسالمية تعترف باإلعدام بوصفه 
إحدى العقوبات التي تطبق في حاالت جرمية محددة ، وتنحصر نقطة اجلدل الرئيسة في وجوب تطبيق عقوبة اإلعدام أو جواز 

استبدالها بعقوبة أخرى ، وهي مسألة انقسم فيها الفقه اإلسالمي قدميه وحديثه الى مذهبني :

األول : مذهب التطبيق الواجب : ويرى أن اإلعدام / القتل : هو حد من حدود اهللا جتب إقامته في احلاالت/اجلرائم  التي ورد عليها 
النص في القرآن الكرمي وهي : زنا احملصن/ـة ، والقتل العمد ، والقتل تعزيرا في اجلرائم التي تهدد أمن اجملتمع املسلم (احلرابة) ، وقد 
توسع بعض الفقه في هذا املذهب ليشمل جرائم أخرى كالقتل الواقع من الفروع على األصول ، وممارسة السحر والشعوذه ، والردة 

بعد اإلسالم .

الثاني : مذهب التضييق حتى اإللغاء : يرى أن اإلسالم يوجب على احلاكم املسلم إقامة احلدود ويجيز إيقاع القتل عقوبة على 
جرائم محددة ، وأن الكتاب والسنة واجتهادات الفقه من مدارس شتى قد ذهبوا جميعا الى تضييق نطاق (القتل / اإلعدام) الى حد 
، من حيث وضع العديد من الضوابط والشروط لتطبيق هذه العقوبة على اشد اجلرائم  يسمح بالغاء تطبيقها في املمارسة 
النهاء  مدني  كتعويض   " "للدية  وتقريرها   ، بشأنه  والتسامح  القاتل  عن  العفو  بشأن  االسالمية  الشريعة  وموقف   ، خطورة 
اخلصومة واحلد من تنفيذ عقوبة االعدام .وكذلك موقف الشريعة االسالمية ونهجها في منع اجلرمية ابتداء من خالل خطابها 
وتقوميها للنفوس قبل تقريرها للعقاب على ارتكاب اجلرمية ، وقد قام هذا املذهب على فهم مختلف لذات النصوص الدينية التي 

11 اعتمد ونشر علي املأل مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 40/ 34 املؤرخ في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1985. وقد عرف االعالن ضحايا اجلرمية بأنهم :

"1. يقصد مبصطلح "الضحايا" األشخاص الذين أصيبوا بضرر فرديا أو جماعيا، مبا في ذلك الضرر البدني أو العقلي أو املعاناة النفسية أو اخلسارة االقتصادية، أو احلرمان 
بدرجة كبيرة من التمتع بحقوقهم األساسية، عن طريق أفعال أو حاالت إهمال تشكل انتهاكا للقوانني اجلنائية النافذة في الدول األعضاء، مبا فيها القوانني التي حترم 

اإلساءة اجلنائية الستعمال السلطة.
2. ميكن اعتبار شخص ما ضحية مبقتضى هذا اإلعالن، بصرف النظر عما إذا كان مرتكب الفعل قد عرف أو قبض عليه أو قوضي أو أدين، وبصرف النظر عن العالقة األسرية 
الذين أصيبوا بضرر من  املباشرين واألشخاص  أو معاليها  املباشرة للضحية األصلية  العائلة  أيضا، حسب االقتضاء،  بينه وبني الضحية. ويشمل مصطلح "الضحية" 

جراء التدخل ملساعدة الضحايا في محنتهم أو ملنع اإليذاء.
3. تطبق األحكام الواردة هنا على اجلميع دون متييز من أي نوع، كالتمييز بسبب العرق واللون واجلنس والسن واللغة والدين واجلنسية والرأي السياسي أو غيره واملعتقدات 

أو املمارسات الثقافية وامللكية واملولد أو املركز األسرى واألصل العرقي أو االجتماعي والعجز "
" كما عرف االعالن املذكور ضحايا اساءة استعمال السلطة بأنهم :

4. يقصد مبصطلح "الضحايا" األشخاص الذين أصيبوا بضرر فرديا أو جماعيا، مبا في ذلك الضرر البدني أو العقلي أو املعاناة النفسية أو اخلسارة االقتصادية، أو احلرمان 
بدرجة كبيرة من التمتع بحقوقهم األساسية، عن طريق أفعال أو حاالت إهمال ال تشكل حتى اآلن انتهاكا للقوانني اجلنائية الوطنية، ولكنها تشكل انتهاكات للمعايير 

الدولية املعترف بها واملتعلقة باحترام حقوق اإلنسان.
5. ينبغي للدول أن تنظر في أن تدرج في القانون الوطني قواعد حترم إساءة استعمال السلطة وتنص على سبل انتصاف لضحاياها. وينبغي، بصفة خاصة، أن تشمل 

سبل االنتصاف هذه رد احلق أو احلصول على تعويض أو كليهما، وما يلزم من مساعدة ومساندة مادية وطبية ونفسية واجتماعية"

12 معظم الدول العربية تقوم  باستيراد أدوات تقييد السجناء وجتهيزات املشانق من حبال وروافع من أوروبا والواليات املتحدة األمريكية ويتم توظيف خبراء أجانب لبناء 
غرف االعدام وجتهيزها  .

www. Penalreform.org   13 ملزيد من املعلومات حول موقف الشريعة من عقوبة االعدام : انظر موقع املنظمة الدولية للالصالح اجلنائي

على احلَداد أن يُعلَن مرّتني، حلظة اجلرمية وحلظة اإلعدام ففي كلتا احلالتني يتم اغتيال العدالة – وليد صليبي 
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 قام عليها مذهب (التطبيق الواجب) مستجليا فهما متكامال حلكمة اخلالق عز وجل في تكرمي اإلنسان وصون حياته كما عبر عنها 
في الذكر احلكيم بقوله : "لقد كرمنا بني آدم"(سورة اإلسراء – 70) وقوله   "يريد اهللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر"(سورة 
البقرة – 185) وإرادته بأن يكون القصاص حياة ال موتا " ولكم في القصاص حياة يا أولي األلباب" (سورة البقرة – 179) كما وجد 
تأتى  تأتى رخصه كما  أن  الفقه "إن اهللا يحب  الصالح  واجتهادات  املؤكدة وفي سيرة السلف  النبوية  السنة  املذهب في  هذا 
عزائمه"  و"إدرأوا احلدود بالشبهات" وتعطيل عمر بن اخلطاب حلد السرقة في عام الرمادة (اجملاعة) ما يحمل على القول أن أحكام 
الشريعة اإلسالمية تقود الى إمكانية الغاء عقوبة اإلعدام كليا من املمارسة ، ويبقى أن نشير الى أن األوصاف اجلرمية املستمدة 
من الشريعة االسالمية  في التشريعات اجلزائية العربية ال تتعدى بأفضل األحوال %2 من مجموع اجلرائم املعاقب عليها باإلعدام  
وهو أمر يدلل في جانب منه على أن اإلسالم أخذ مبنهج حصر تطبيق عقوبة اإلعدام  بأشد اجلرائم خطورة قبل أكثر من اربعة عشر 
قرنا من ميالد العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وبروتوكوله االختياري املتعلق بالغاء عقوبة االعدام ، ويدلل في 

اجلانب اآلخر على تهاوي حجج القائلني بأن تطبيق عقوبة اإلعدام هو التزام بأحكام الشرع احلنيف. 

عقوبة اإلعدام غير حضارية وغير عادلة من الناحية النظرية وغير منصفة من الناحية العملية :
ّت في ظروف متعددة تشير إلى أن تشديد العقاب، بوجه عام، لم يؤد بالضرورة إلى تخفيف ارتفاع معدالت  إحصائيات كثيرة مت
اجلرمية، كما أن تخفيف العقاب والبحث في وسائل بديلة  لم يؤد بالضرورة إلى زيادتها، لكن ازدياد نسبة اإلجرام أو تراجعها أمر 
ً أو نوعاً ولو  ميكن أن يرجع إلى جملة عوامل وظروف شخصية واجتماعية، لعل من أقلها شأناً تأثير العقاب في النفوس مقدارا
وصلت إلى حد اإلعدام. ولعل هذا االعتبار كان – باإلضافة إلى العوامل اإلنسانية واحلضارية والعلمية املتنوعة، من أقوى االعتبارات 

التي أدّت إلى إلغاء عقوبة اإلعدام في دول كثيرة متزايدة خصوصاً في مستهل هذا القرن حتى اآلن

السجن مدى احلياة هو أسوأ وأشد عقاب رادع :
 ( أنظر حتت عنوان بدائل عقوبة اإلعدام)

تنفيذ االعدام يزيد عدد الضحايا :
 طاملا أنه ينبغي النظر الى انتهاكات حقوق االنسان بوصفها جرائم تستوجب املالحقة واملعاقبة ، وطاملا أن احلرمان هو الصورة 
األشد من صور انتهاك احلقوق وفي مقدمتها احلق في احلياة فإنه ينبغي أن يؤخذ باالعتبار دائما  أن دائرة املتضررين من احلرمان من 
احلق في احلياة  ستتسع لتشمل (إضافة الى اجملني عليه واجلاني) احمليط  االجتماعي لكل منهما  فاحملكوم باالعدام ، قد يكون أبا 
ألطفال سيذوقون مرارة اليتم أو ابنا لوالدين مكلومني بقسوة الفقد أو معيال/ راعيا ألشخاص يعتمدون في عيشهم عليه  ، إن 
اإلعدام مبا هو قتل ينتج  ضحايا ال تقل معاناتهم كما ونوعا عن معاناة ضحايا اجلرمية ، ما يحمل على القول إن تطبيق عقوبة 
اإلعدام يزيد ضحايا وأن احلرمان من احلق في احلياة يولد أشكاال من احلرمان  وضحايا ال ذنب لهم في وقوع اجلرمية أو في عجز اآلليات 

القانونية واجملتمعية عن معاجلتها في أضيق احلدود وبأقل قدر من الضرر واملعاناة  ميكن أن تلحق  بهم 

في احلرب على االرهاب (االعدام مبا هو قتل يعادل الشهادة ويحول اإلرهابيني الى أبطال بنظر مجتمعاتهم ) 

14  أ. ملكار خوري، "دراسات حول عقوبة األعدام واحلق في احلياة في العالم العربي" 2007

اإلسالم أخذ مبنهج حصر تطبيق عقوبة اإلعدام  بأشد اجلرائم خطورة قبل أكثر من اربعة عشر قرنا من ميالد العهد 
الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وبروتوكوله االختياري املتعلق بالغاء عقوبة االعدام

موقف مسيحي معارض لإلعدام من حيث املبدأ :
تتخذ الكنيسة موقفاً مبدئياً مناهضاً لإلعدام، وقد شارك الفاتيكان في "املؤمتر العاملي األول املناهض لعقوبة اإلعدام" في مدينة 

ستراسبورغ في فرنسا عام 2001. وعكست هذه املشاركة التطور اجلذري احلاصل في موقف الكنيسة الكاثوليكية من هذه 
العقوبة. فاألسباب التي كانت جتعل الكنيسة تقبل، وبحاالت شديدة اخلطورة، بها أصبحت اليوم غير موجودة. وقد عبّر بطريرك 

روسيا ألكسي الثاني عن هذه القناعة  بوصفه اإلعدام بأنه قتل قصدي ال ميكن للكنيسة أن تقبل به.
يستند موقف الكنيسة إلى اإلعتبارات التالية:

.(Imago Dei) اإلميان بأن اإلنسان مكوّن على صورة اهللا ومثاله وفيه قبسٌ من روحه، هو ختم اهللا فيه -
ً أو  ً، اجتماعيأ - اإلميان بأنه يتمتع بكرامة فريدة وجوهرية، تأتيه من كونه صورة اهللا، ال يجوز نزعها ألي سبب أكان  خارجيأ

شخصياً، وألي عمل يقترفه.
14- اإلميان بأن إمكانية توبة اإلنسان وخالصه قائمة حتى اللحظة األخيرة من حياته. 
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عبر تاريخها الطويل لم تكن عقوبة اإلعدام أحوج منها اليوم ألسباب ومبررات متكنها من البقاء ، لقد سادت عقوبة االعدام في 
مجتمعات ال تقيم وزنا حلياة الكائن اإلنساني وتعترف بالقتل بوصفه حال ملشكلة وجود الكائن اآلثم / املذنب / املارق / اجملرم ، رمبا 
النستطيع أن نحدد بدقة ما إذا كانت مشروعية اإلعدام / القتل قد سبقت نشوء أنظمة العقاب أم أنها وليدتها ، اال أنه تنبغي 
اإلشارة أنه ولفترة ليست بعيدة لم تكن تلك العقوبة بحاجة الى مبررات لفرضها ، ولكن مع منو حركة مناهضة اإلعدام وبإنتعاش 

حركة حقوق اإلنسان  فقد بات على أنصارها أن يعيدوا النظر في احلجج التي ميكن سوقها لتبرير بقائها .
التي تبرر تلك العقوبة بل ال بد من إستئصال فكرة القسوة من جميع ضروب املعاملة  ومع أن املسألة ال تنتهي بهدم احلجج 
والعقوبة ، فإن احلجج املؤيدة لعقوبة اإلعدام هي في احلقيقة مبررات إلبقاء القسوة والشدة مالزمة للسلوك اإلجتماعي املنضبط 
وهو ما تسعى لتكريسه النظم اإلجتماعية املتخلفة والنظم السياسية املستبدة ، التي ال تريد أن تعترف ولو بأي مستوى من 
مستويات التقييم أنها مسؤولة بنسبة ما عن وقوع اجلرمية إبتداءا  وأنها بإصرارها على التعامل الشديد والقاسي مع تلك اجلرمية 
من خالل سلب احلق في احلياة فإنها تتملص من أية مسؤولية على اعتبار أن اجلاني وحده من يجب أن يتحمل مسؤولية اجلرمية ، 
وكأن وعيه وسلوكه اجلرمي قد تشكل خارج مؤسسات اجملتمع والدولة ال بفضلها ، إن على اجملتمع والدولة أن يتحمال نصيبهما 
من أسباب اجلرمية ، وهذ األمر سيساعد على جتنب العقوبة القاسية كأقل تعويض عن تلك املسؤولية جتاه اجلناة واجملتمع والضحايا 

 . ...
ومع ضرورة األخذ باإلعتبار أن جانبا من احلجج املؤيدة لعقوبة اإلعدام قد ظهر حديثا في محاولة للتصدي حلجج حركة مناهضة 
العربي  التي تطبقها ومنها عاملنا  التي الزالت تساق إلبقاء عقوبة اإلعدام في اجملتمعات  أبرز احلجج  اإلعدام فإنه ميكننا حصر  

بالتالي :

االعدام شكل فعال حملاربة اجلرمية : 
أن إحصاءات اجلرمية  ، على  لزادت اجلرائم اخلطيرة  ،ولوالها  رادعة  أن عقوبة االعدام شديدة مبقدار ما هي  أنصار هذه احلجة  ويرى 
التخدم كثيرا هذه احلجة  ، فعقوبة اإلعدام املطبقة منذ مئات السنني لم تشكل رادعا ألشخاص ارتكبوا افظع اجلرائم ولم متنع 

زيادة معدالت اجلرمية .كما أن معدالت اجلرائم اخلطرة لم تسجل زيادة تذكر في اجملتمعات التي الغت تطبيق اإلعدام .

تشفي غليل الضحايا واسرهم :
إن عدم االخذ بعقوبة االعدام يشجع الثأر و استيفاء احلق باليد  ، وهذا الرأي يرجع الى مراحل بدائية في نشوء الدولة ونظريات 
العقاب ، فالقصاص من اجلاني ليس هو مطلب نظم العدالة اجلنائية احلديثة وإمنا هو إصالحه وتأهيله ، وقد شجع اإلسالم العفو 
  ( والصفح مبا هو رأفة ورفق  ،  حيث قال اهللا تعالى " والكاظمني الغيظ والعافني عن الناس واهللا يحب احملسنني "(ال عمران – 134
وقول الرسول (ص)  : " إن الرفق ال يكون بشيئ  اال زانه وال ينزع من شيئ اال شانه " رواه مسلم ، كما وحبب بالعفو بقوله تعالى  
"إن تعفوا وتصلحوا ذلك خير لكم وأقرب الى التقوى" كما أن اإلسالم حارب ظاهرة الثأر بأن جعل القصاص واجب احلاكم املسلم 

وليس خيارا فرديا ميكن إلي كان أن ميارسه على هواه .

بشاعة/ قسوة / شدة خطورة اجلرم الذي ارتكبه القاتل تبرر قتله (إعدامه) :
تتمادى هذه احلجة الى القول  "قد يكون االعدام اقل قسوة من اجلرم املرتكب "  ، إن هذه احلجة مضللة وملتبسة ، ففي حني ال 
آثاراجلرمية ال تكون بتكريس القسوة واخلطورة  ينكر أن جرائم من نوع القتل قد تكون في غاية القسوة واخلطورة ولكن معاجلة 
الكامنة فيها بعقوبة من ذات النوع والدرجة ،وإال كان على القضاء أن يبتكر أشكاال لإلعدام حتاكي في قسوتها وشدتها كل جرمية 
يتم ارتكابها ، وهو ما سيحول القضاء الى سلطة لإلنتقام بدال من أن يكون سلطة للعدل واإلصالح ، واحلقيقة ان منطق العني 

بالعني سيحول اجملتمع الى طائفة من العميان ، ومنطق اجلزاء من جنس العمل سيتحول الى إبادة جماعية منظمة.

ان تطور العلوم ادى الى دقة في االدلة اجلنائية وهو ما قلص احتماالت اخلطأ املؤدي الى ادانة أبرياء : 
كان لتطور العلوم دورا حاسما بتخليص مئات االشخاص من عقوبة االعدام ، لكن املشكلة احلقيقية ليست في إقامة البينة 
املقبولة لإلدانة بل املشكلة في أن يترتب على اإلدانة عقوبة قاسية كاإلعدام ال ميكن الرجوع عنها وال تالفي آثارها بعد تنفيذها ، 
ذلك أن األخطاء القضائية محتملة الوقوع مهما كانت ندرتها وال يقتصر اخلطأ القضائي على مسألة قبول البينة ، فالسرعة 
باإلجراءات القضائية املصاحبة لنظم العدالة املعاصرة واإلجراءات املوجزة املستندة الى وضوح وقوع اجلرمية ونسبتها الى الفاعل 
وغيرها من ضروب التعسف في استخدام السلطة قد تؤدي الى وقوع أخطاء في احلكم ال ميكن تالفيها أو مراجعتها بطرق الطعن 
العادية ومع هذا فإن تطور العلوم مبا ينطوي عليه من قدرة على توقع وقوع اجلرمية ومعاجلة آثارها ينبغي أن يسهم في الغاء عقوبة 

اإلعدام ذاتها بوصفها من بقايا نظم العدالة ما قبل العلمية أو ما قبل اإلنسانية .

"العني بالعني.. والبشرية تصبح بأسرها عمياء" غاندي



27

القسم الثاني :
الحجج الداعية �بقاء

عقوبة االعدام

ميكن للسجني ان يهرب او ان يستفيد من نظام افراج مشروط ويعاود ارتكاب اجلرمية :
ال يوجد نتائج علمية دقيقة تربط بني شدة العقوبة والعود اجلرمي ، لكن النتائج العلمية تشير الى إمكانية اإلستفادة من فترة 
العقوبة في إصالح اجلناة وإعادة تأهيلهم لإلندماج في اجملتمع ، وإن الفشل في هذه املهمة سيرجع حتما الى أخطاء في نظم 
أية خطة مدروسة تقوم على هدف واضح لن يسهم في  دون  السجن  إيداع شخص في  ، فمجرد  وتنفيذها  العقوبة  تخطيط 
تقليص اجلرمية أو العودة اليها ، كما أن إساءة معاملة السجناء سيخلق حتما رغبة باإلنتقام ستجد طريقها الى الضحايا داخل 
السجن أو خارجه . وبفرض التسليم بأن شدة العقوبة قد تكون واحدا من العناصر التي تساعد على منع وقوع اجلرمية ومعاجلة 
آثارها ، فإن صناعة اجلرمية تقوم على عناصر مختلفة أقلها أثرا هو شدة العقوبة ، ذلك أنه باجململ تكون عقيدة اجلاني قائمة على 
إمكانية اإلفالت من العقاب مهما كانت شدته . كما أن هذه احلجة ال تقدم إجابات على أسباب دخول جناة جدد الى عالم اجلرمية 

وكيفية معاملتهم بشكل مختلف عن اجلناة املكررين/ احملترفني ؟!

شدة العقوبة جتبر على توخي الدقة في كافة االجراءات وعدم ايقاع العقوبة اال بتوافر ادلة قطعية وبضمانات 
محاكمة عادلة تراعى فيها كل االسس واملعايير : 

إن الفضل في بناء هذه احلجة يرجع الى حركة مناهضة عقوبة اإلعدام ، ذلك أنها تقوم على وعي بخطورة  وقسوة عقوبة اإلعدام 
واستثنائيتها وهي األطروحة اجلوهرية التي تقوم عليها جهود حركة املناهضة  ، إن تسليم القضاء بقسوة عقوبة اإلعدام سيقود 
حتما الى توخي الدقة في نظر اجلرائم التي تقود الى عقوبة اإلعدام حتسبا من نتائج سلبية ال ميكن تالفيها بعد تنفيذ العقوبة ، 
على أن توخي الدقة في نظر اجلرائم التي تقود الى عقوبات قاسية أيا كان نوعها مبا في ذلك توفير ضمانات احملاكمة العادلة سيغدو 

أمرا مالزما لنظم العدالة اجلنائية املعاصرة وليس اسثناءا عند ايقاع عقوبة االعدام . 

السجن املؤبد يساهم في زيادة مشاكل اكتظاظ السجون : 
وهو أمر يضعف فرص الرعاية بالسجناء األقل خطورة ، وقد تتحول السجون بفضل هذا اإلكتظاظ الى مجتمعات موازية تعيد 
انتاج اجلرمية وتوسع دائرة السجناء والضحايا ، على أن هذا األمر ال ينشأ فقط عن السجن لفترات طويلة ، وإمنا عن سوء التخطيط 
واإلدارة في املؤسسات العقابية أيا كانت نوعية اجلرائم املرتكبة  ، إن مشكلة اكتظاظ السجون ال يتم حلها بإعدام السجناء وإال 

ملا كان هناك داع للسجن على اإلطالق . إضافة الى أن السجن ليس اخليار الوحيد للعقوبة .

السجن لفترات طويله يحمل املوارد العامة تكاليف باهظة للعناية بالسجناء :
وبرأيهم أن اجملتمع / الرفاه العام هومن سيتحمل كلفة اجلرمية وليس اجلاني وحده ، ورمبا يكون هذا الرأي مصيبا الى حد ما ، فما من 
جرمية ترتكب أيا كان نوعها وشدة خطورتها اال ويتحمل اجملتمع جزءا من تكاليفها وتبعاتها فاجلرمية بحد ذاتها ظاهرة اجتماعية 
، واجملتمع عنصر أساسي في اجلرمية ، ومع هذا فإن التبعات اإلجتماعية لعقوبة اإلعدام أشد من غيرها من العقوبات كونها تزيد 
من أعداد الضحايا ، كما أن لها دورا ملحوظا في تقويض األسرة بوصفها الوحدة اإلجتماعية األساسية . كما أن تكاليف تطبيق 
عقوبة اإلعدام ال تقل إن لم تكن أكثر من تكاليف معاملة إنسانية للسجناء أيا كانت مدد أحكامهم ، مع فارق جوهري في أن 
اإلعدام لن يعوض اجملتمع وال الضحايا في حني أن عقوبات أخرى من شأنها أن حتقق هذا الهدف وتتحول بالتالي من استنزاف للموارد 

الى استثمار فيها .

خالصة احلجج الدينية لإلبقاء : 
أن عقوبة اإلعدام من احلدود الشرعية اآلمرة  التي ال يجوز مخالفتها ، بل إن أنصار هذا الرأي قد يذهبون حلد تكفير السلطات التي 
تتهاون في تطبيق احلدود الشرعية ، ومع هذا فإن تضمني التشريعات اجلزائية لعقوبة اإلعدام في غير احلدود الشرعية اآلمرة يبقى 
أمرا غير مبرر خاصة وأن النصوص اجلزائية أيا كان مصدرها ال يجوز التوسع بها أو القياس عليها ، وحتى حني مييل هذا اإلجتاه حلصر 
تطبيق اإلعدام في احلدود الشرعية محل اإلجماع  فإنه مييل الى إغفال الكثير من األحكام والضوابط التي جتعل تطبيق العقوبة 
بعيد اإلحتمال ويغفل تغير األحكام بتبدل األحوال ، وكذلك مقاصد الشريعة في حفظ النفس ، على أن فريقا من علماء وفقهاء 
األمة يرى أن لألسالم موقف مناهض من عقوبة اإلعدام حني حصر تطبيقها بعدد محدود جدا من اجلرائم ووضع ضوابط صارمة 

في اإلثبات واحلكم والتنفيذ ، وقد بيينا وجهة نظر هذا الفريق وحججه في موضع آخر.
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تستخدم مصطلحات "السجن املؤبد" و"السجن مدى احلياة" واحيانا "االشغال الشاقة املؤبده" و "االعتقال املؤبد"  لوصف ثاني 
اقسى عقوبة تتضمنها التشريعات العربية بعد عقوبة االعدام وتعني هذه املصطلحات جميعا "إبقاء احملكوم عليه في السجن 
طيلة املدة املتبقية من حياته"  ، ومتيل بعض التشريعات العربية الى حتديد مدة للسجن املؤبد ال تقل عن عشرين سنة وقد يتمكن 
السجني من اخلروج بعد امتام هذه املدة او قبل ذلك وفق معايير انفاذ االحكام ووقفها والغائها التي تتضمنها التشريعات اجلزائية 
الوطنية من مثل العفو أو تخفيض العقوبة أو غيرها من عوارض إنفاذ األحكام ، وال تتضمن التشريعات اجلزائية العربية سواء 
ضمن نصوصها املتعلقة بنظر الدعوى اجلزائية أو بطرق مراجعة االحكام اجلزائية ألية أحكام تراعي الطبيعة غير العادية لعقوبة 

اإلعدام مبا في ذلك قسوتها .  
ال تنهض قسوة العقوبة سببا بذاته ملراجعة األحكام اجلزائية طاملا أن العقوبة املقضي بها قد جاءت ضمن احلد الذي عينه القانون 
ولهذا تتضمن معظم التشريعات اجلزائية العربية النص على قابلية االحكام التي تصدر بالعقوبات القصوى (كاالعدام والسجن 
مدى احلياة) للمراجعة حكما بطريق االستئناف والنقض باالضافة الى حق احملكوم عليه بطلب تلك املراجعة مبختلف طرق الطعن 

في االحكام .

القضاء اجلزائي قضاء قناعات (تلعب فيه قناعة القاضي دورا حاسما في تقرير اإلدانة وحتديد شدة العقوبة ضمن احلدود املقررة 
بالقانون ) وهذا ما يتيح الفرصة إلظهار تناقض حاد في أداء الدور القضائي  ضمن املعايير التي حتكم عمل القضاء ، فمن جهة 
مطلوب من القاضي أن يطبق النص القانوني الواجب التطبيق بحيدة ونزاهة وجترد ومن جهة أخرى مطلوب منه أن يظهر قناعته 
الشخصية بأدلة الدعوى و بيناتها وبالتالي وقوع اجلرمية ونسبتها الى الفاعل والعقوبة التي تستوجبها ، وهو ما يجعل موقف 
القاضي من النطق بعقوبة االعدام محكوما بقناعته الشخصية مبشروعية وجدوى هذه العقوبة فإذا ما توصل الى أن الفعل 
املرتكب يستجمع كافة عناصر اخلطورة اجلرمية القصوى فإنه مضطر للحكم بالعقوبة القصوى على قاعدة التناسب بني اجلرم 
والعقوبة ، وقد ال تكفي الهوامش املتاحة للقاضي لتخفيض العقوبة عن حدها األقصى بعد استجماع كل من الظروف واألعذار 
املشددة واخملففة واخملرج الوحيد هو قناعة القاضي (بل رهانه) على أن عقوبة دون احلد األقصى تشكال عقابا رادعا للجاني وردعا 
مؤكدا للجاني وغيره من اجلناة احملتملني وإنصافا محققا للضحايا وصونا حلقوق اجملتمع ، وهو ما يدفع الى املطالبة من جديد بإيالء 
دور للقضاء في تخطيط تنفيذ العقوبة (عقوبة السجن وبدائلها) إذا أردنا للقضاء أن ينهض بعبء الوقاية من اجلرمية كما ينهض 
بعبء إصالح اجلناة وتكريس اإللغاء الفعلي لعقوبة اإلعدام في املمارسة وتقدمي أدلة ال تدحض على أنه ميكن الغاء عقوبة اإلعدام 
من النصوص لعدم احلاجة اليها في  التطبيق كون عقوبات أخرى أقل قسوة ستكون أكثر ردعا وإصالحا وإنصافا من االعدام . من 
 ، هنا تأتي أهمية تكوين  القضاة والنيابة واحملامني على مبادئ ومفاهيم ومعايير حقوق االنسان  وإتصالها الوثيق في عملهم 
وكيف ميكن حماية حقوق اإلنسان دون إهدار حلقوق على حساب أخرى فحماية حق اجلاني في احلياة ليس أمرا أقل أهمية من إنصاف 

الضحية أو حماية اجملتمع من اجلرمية احملتملة ونتائجها  .

السجن مدى احلياة ليس هو البديل الوحيد لعقوبة اإلعدام  وإن كان هو البديل املباشر في ظل تدرج العقوبات اجلزائية وفق شدتها، 
إن من األهمية إدراك الفارق بني أن يكون السجن مدى احلياة هو العقوبة القصوى وبني أن يكون مجرد عقوبة شديدة الى جانب 
التي تطبق عقوبة االعدام سيكون احلكم بالسجن مدى احلياة جناة من موت محتمل  ، ففي ظل نظم العدالة  عقوبة االعدام 
وانتظارا ملوت محقق ، وسيكون من غير املهم ما إذا كان ينبغي إصالح اجلاني طاملا أنه سيبقى في عزلة عن اجملتمع ما تبقى من 
حياته ، ولكن إعتبار السجن مدى احلياة هو العقوبة القصوى سيخلق حالة من احلاجة الى إعادة بناء حياة اجلاني وإعادة إدماجه 
في اجملتمع واستعادة مكانته فيه وقد ظهرت طائفة من املعايير والضمانات التي جتعل السجن مدى احلياة عقوبة قصوى  مقبولة 

ألشد اجلرائم خطورة  ومن أبرزها:

- السجن مدى احلياة يحافظ على حرمة احلق في احلياة .
- السجن مدى احلياة ينبغي أن يكون محدد املدة. 

- السجن مدى احلياة ينبغي أن يكون قابال للمراجعة. 
- ينبغي تخطيط عقوبة السجن مدى احلياة وتنفيذها بإشراف قضائي مباشر ورقابة مجتمعية فعالة .

- يقتضي قياس أثر العقوبة في سلوك اجلاني .
- يتيح الفرصة ملصاحلات وتسويات وتعويضات بني أطراف الدعوى .

- يعطي فرصة أخرى ورمبا أخيرة للجاني للتكفير عن ذنبه وإصالح خطأه مبقدار متكينه من ذلك .
- يعطي فرصة للضحايا واجملتمع إلعادة قبول اجلاني .

- يعطي فرصة ملراجعات متأنية لألحكام اجلزائية  وكشف وجتنب عيوبها وأخطائها دون إخالل مببدأ سرعة وفورية حتقيق العدالة 
- يستدعي تطوير في اساليب ومعايير  معاملة السجناء .

- يوسع دور اجملتمع وذوي املصلحة في حتقيق العدالة .

كلما زاد ارتفاع مستوى وعي القضاء باملعايير الدولية للمحاكمة العادلة وحقوق اإلنسان مبا فيها احلق األساسي األول 
لإلنسان وهو حقه في احلياة، كلما تخلوا عن عقوبة اإلعدام واستبدلوها بعقوبات بديلة رادعة لكن غير مهينة وغير انتقامية



29

1. نهج االلغاء التدريجي 

مع أن اإللغاء الفوري لعقوبة اإلعدام على جميع اجلرائم هو الهدف املنشود لكافة جهود املناهضة الوطنية والدولية فإن اإللغاء 
التدريجي لعقوبة اإلعدام في التشريع واملمارسة هو نهج مستصوب وموصى به لتسريع وضمان حتقيق الهدف املنشود ، وينطوي 
نهج اإللغاء التدريجي على طائفة من اإلجراءات محكومة  بضوابط ومعايير جتعل التخلي عن عقوبة اإلعدام أكثر جدوى وفاعلية  

وأقل كلفة من اإلمعان بتطبيقها .
 إن نظم العدالة اجلنائية التي تخلو من عقوبة اإلعدام ستكون أكثر حساسية في استشعار اخلطورة اجلرمية وبالتالي حتديد شدة 
الوقت  وإمنا على أساس حساب   ، ارتكابها  أو حتى طريقة  اجلرمية  أو مسمى  لها  األقصى  احلد  العقوبة ليس فقط على أساس 
والكلفة واجلهد الالزم ملعاجلة ما سببته اجلرمية من أضرار لكل من :  الضحية ، واجملتمع  ، واجلاني أو ما ميكن تسميته بنهج التوازن 
في إدارة احلقوق ، وهو نهج قوامه أن اجلرمية أية جرمية ما هي اال إعتداء على حق ما وأن هذا اإلعتداء أيا كانت صورته وشدته يحدث 
إختالال في التوازن اجملتمعي ويضعف اإلنسجام والتكامل بني عناصر اجملتمع لذا فقد كان ال بد لنظام العدالة اجلنائية الفعال أن 
ينهض بدور إعادة التوازن اجملتمعي من خالل اعتماد نهج متوازن في حماية حقوق األطراف الثالثة ( الضحية واجلاني واجملتمع)   وهو 
عالوة على أنه  يحفظ احلقوق فإنه ينطوي على جملة من املزايا للنظام القانوني الوطني الذي سيظهر مراعيا حلقوق اإلنسان 
وحاميا ومعززا لها ،  وحده هذا النهج  لن يسمح بإساءة معاملة املتهم أو تعذيبه أو إعدامه ويحرص على أن يلقى معاملة حتترم 
كرامته اإلنسانية  ومبحاكمة عادلة تتوفر فيها جميع الضمانات بصرف النظر عن خطورة اجلرمية التي ارتكبها وفي نفس الوقت 
عقوبة  لتكون  العقوبة  فرض  عند  اإلعتبار  بعني  عليها  واملعتدى  املهدورة  وحقوقهم  وآالمهم  اجلرمية  ضحايا  معاناة  سيأخذ 

تعويضية إصالحية رادعة قادرة على إرضاء الضحايا وإصالح اجلناة وتعويض اجملتمع . 
يقوم نهج التقليص التدريجي املفضي الى الغاء عقوبة االعدام على اخلطوات التالية : 

- التسليم بأن العقوبة القصوى ال تطبق اال على أشد اجلرائم خطورة .

- التسليم بأن إبقاء اإلعدام عقوبة قصوى ال يحقق مقاصد نظام العدالة اجلنائية في الوقاية من اجلرمية ومالحقتها ومعاملة 
اجملرمني من جهة كما أنها ال حتمي حقوق الضحايا وال تعيدها عالوة على أنها ال تعوض اجملتمع وال تعيد اليه التوازن الذي أخلت به 

اجلرمية .

- وقف كافة اإلجراءات التنفيذية التي تتخذ من أجل تطبيق أحكام اإلعدام املقضي بها .

- تخفيض األحكام الصادرة بعقوبة اإلعدام الى حدود معقولة .

- عدم النطق بعقوبة اإلعدام في القضايا املنظورة أمام احملاكم . 

- تقليص عدد اجلرائم املعاقب عليها باإلعدام وفق معيار (أشد اجلرائم خطورة) . 

- تضمني التشريعات كافة الضمانات الالزمة لعدم التوسع في تطبيق عقوبة اإلعدام بعد تقليصها .

- وضع حد زمني معقول إللغاء عقوبة اإلعدام من كافة التشريعات الوطنية .

- تضمني الدساتير نصا يحظر عقوبة االعدام والغاءها من التشريعات الوطنية واستبدالها بالسجن مدى احلياة القابل للمراجعة 

- جترمي الدعوة الى تطبيق عقوبة اإلعدام بعد الغائها بوصفها اعتداءا على حق احلياة وحتريضا على العنف اجملتمعي .

القسم الرابع :
ا�لغاء التدريجي

و الخطورة الجرمية



30

القسم الرابع :
ا�لغاء التدريجي

و الخطورة الجرمية

2. معيار شدة اخلطورة اجلرمية 

- يقوم هذا املعيار على فهم حقوقي لثالثة عناصر أساسية ضمن نظام العدالة اجلنائية : هي اجلاني والضحية واجملتمع ، ويركز 
هذا املعيار على استجالء طبيعة احلقوق املنتهكة بفعل السلوك اجلرمي وشدة اإلنتهاك وأثره على كل من العناصر الثالثة  ، كما 
يغطي هذا املعيار قابلية التكرار أو العود اجلرمي ، والردع اجملتمعي كل ذلك من جهة مالحقة اجلرمية ومعاجلة آثارها ، ومن جهة أخرى 
يغطي هذا املعيار حتديد مقدار العقوبة الواجب فرضها ونوعها وتوقيتها وجدواها وأنواع املعاجلة والتدريب والتأهيل الذي يستحقه 

السجناء ، وصوال الى تقييم زوال اخلطورة اجلرمية ، وبالتالي قابلية االفراج والعودة الى اجملتمع .

- ووفق هذا املعيار ال يكفي مجرد الوصف املدوي للجرمية املرتكبة بالوحشية أو القسوة أو اخلطورة إلعتبارها كذلك وبالتالي إنزال 
العقوبة القصوى بحق اجلاني ، بل ال بد من قياس األثر النفسي واإلجتماعي وحتى اإلقتصادي للجرمية أسبابا ونتائج على العناصر 
الثالثة مجتمعة والعمل أوال على إزلة اإلنتهاك ومعاجلة آثاره  ، وحتديد اخلطورة على أساس إحتساب الوقت والتكاليف واجلهد 
الالزم ملعاجلة اإلنتهاك مبا فيها ضمان عدم التكرار وإنصاف الضحايا وتعويضهم ، ومع أن معيار شدة اخلطورة اجلرمية هو معيار  
نوعي باألساس إلنه منصب على نوع الفعل اجلرمي ونوعية األثر اجلرمي اال أنه  (وملزيد من اإليضاح)ميكن التعبير عنه كميا  بالقول 
: أن اجلرمية تكون خطيرة مبقدار ما تكون كلفة إزالة اإلنتهاكات الناشئة عنها ومعاجلة آثارها كبيرة وتكون أشد خطورة كلما كانت 

تلك الكلفة أكبر على اجملتمع واجلاني والضحايا . 

- وهذا املعيار هو األساس املعتمد في  تصنيف السجناء وإعداد برامج التأهيل والرعاية اخلاصة بكل فئة منهم .

- ميكن لتطبيق معيار شدة اخلطورة اجلرمية أن يقدم نتائج حاسمة في مرحلة التقليص أو األلغاء التدريجي لعقوبة اإلعدام بحيث 
يتم الغاء تلك العقوبة على اجلرائم األقل خطورة وحصرها في اجلرائم األشد خطورة ، ثم من املمكن في مراجعة أخرى تقليص 
عدد ونوعية اجلرائم األشد خطورة باإلستناد الى ذات املعيار ، كما أن معيار شدة اخلطورة اجلرمية هو املعيار الذي تبناه البروتوكول 
الثاني املتعلق بالغاء عقوبة اإلعدام في فقرته األولى من املادة الثانية : "ال يسمح بأي حتفظ على هذا البروتوكول إال بالنسبة 
لتحفظ يكون قد أعلن عند التصديق عليه أو االنضمام إليه، وينص علي تطبيق عقوبة اإلعدام في وقت احلرب طبقا إلدانة في 

جرمية بالغة اخلطورة تكون ذات طبيعة عسكرية وترتكب في وقت احلرب.



الفصل الثالث :
المعايير الدولية ذات الصلة بعقوبة ا�عدام
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يقول القاضي جون بول ستيفنس(الواليات املتحدة):
 

 "فرض عقوبة اإلعدام ميثل إزهاقاً لألرواح ال معنى له وال ضرورة تقتضيه وعلى نحو ال يسهم إال بقدر هامشي في حتقيق أي أغراض 
اجتماعية أو عمومية ملموسة ".

ارادة اجملتمع الدولي وتطور القانون الدولي يذهب باجتاه احلد من عقوبة االعدام الى اقصى درجة. يقول مقرر األمم املتحدة اخلاص 
املعني بعمليات اإلعدام خارج نطاق القضاء أو اإلعدام بدون محاكمة أو اإلعدام القسري، والذي كلف بالنظر في مسألة عقوبة 
اإلعدام، أنه نظرا لطبيعة احلق في احلياة بكونه حق أساسي، فإن الظروف التي تطبق فيها عقوبة اإلعدام بشكل قانوني  يجب أن 

تكون مقيدة بشكل صارم. وكل إعدام ال يراعي تلك القيود يدخل ضمن نطاق عمليات القتل خارج القانون. 

وترى اللجنة املعنية بحقوق االنسان والتي تنظر في تطبيق احكام العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية أن على الدول أن 
تتخذ تدابير ليس فقط ملنع حرمان أي إنسان من حياته عن طريق القيام بأعمال إجرامية، واملعاقبة على ذلك احلرمان، وإمنا أيضا ملنع 
أعمال القتل التعسفي التي ترتكبها قوات األمن التابعة لتلك الدول ذاتها. ويعد حرمان أي إنسان من حياته من قبل سلطات 
أي  للسلطات حرمان  فيها  التي ميكن  الظروف  ويقيد بشكل صارم  أن يضبط  للقانون  ينبغي  ولذلك  اخلطورة.  بالغ  أمرا  الدولة 

شخص من حياته.

اإلتفاقيات الدولية

تتجسد األحكام الرئيسية التي تتصل بعقوبة اإلعدام في معاهدات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان اساسا باملادة 6 من العهد الدولي 
اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية  (International Covenant for Civil and Political Rights – ICCPR)واملادة 37 (أ) من اتفاقية 
املدنية  للحقوق  الدولي  بالعهد  امللحق  الثاني  والبروتوكول   (Convention on the Rights of the Child – CRC) الطفل  حقوق 
اجمللس  تبنى  ولقد  هذا  اآلن.  حتى  عليه  باملصادقة  عربية  دولة  اية  تقم  لم  انه  اال  اإلعدام،  عقوبة  بالغاء  واملتعلق  والسياسية 
االقتصادي واالجتماعي ضمانات تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة اإلعدام في عام 1984.  ولقد اكدت هذه الضمانات ما 

جاء في االتفاقيات التي سبقت وفسرت بعض منها (انظر امللحق لنص هذه الضمانات). 

اإلعدام والتعذيب وسوء العاملة

للمنع املطلق للتعذيب والعقوبة او املعاملة السيئة في القانون الدولي عالقة مباشرة بعقوبة االعدام، خاصة فيما يتعلق بضرورة 
ضمان احملاكمات العادلة. متنع اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 
(Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) استخدام التعذيب و 
سوء العاملة و العقوبة القاسية أو الالإنسانية في جميع االحوال. وال يسمح بالتذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت، سواء أكانت 

تنص املادة 6 (2) من العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية على انه: 
 

"ال يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة اإلعدام، أن  حتكم بهذه العقوبة إال جزاء على أشد اجلرائم خطورة وفقا للتشريع النافذ 
وقت ارتكاب اجلرمية وغير اخملالف ألحكام هذا العهد والتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها. وال يجوز تطبيق هذه 

العقوبة إال مبقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة."

كما وتنص املادة 6 الفقرات 4 و5و6 على انه

"ألي شخص حكم عليه باإلعدام حق التماس العفو اخلاص أو إبدال العقوبة. ويجوز منح العفو العام أو العفو اخلاص أو إبدال 
عقوبة اإلعدام في جميع احلاالت.... ال يجوز احلكم بعقوبة اإلعدام على جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر، 
وال تنفيذ هذه العقوبة باحلوامل.... ليس في هذه املادة أي حكم يجوز التذرع به لتأخير أو منع إلغاء عقوبة اإلعدام من قبل أية 

دولة طرف في هذا العهد."

وتنص املادة 37 (أ) من اتفاقية حقوق الطفل على ضرورة اخذ الدول األطراف في املعاهدة جميع التدابير لضمان ما يلي: 

"أال يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة. وال تفرض عقوبة اإلعدام 
أو السجن مدي احلياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية لإلفراج عنهم"
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هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا باحلرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حاالت الطوارئ العامة األخرى كمبرر 
للتعذيب. وتفرض االتفاقية على الدول االطراف واجب اتخاذ اجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى ملنع 
أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع الختصاصها القضائي. وكما سيتم االيضاح الحقا تفرض املعايير الدولية ضرورة االلتزام 
مبعايير احملاكمات العادلة بشكل خاص في القضايا التي قد تؤدي الى فرض عقوبة االعدام. و أخد تلك االلتزامات الهامة املرتبطة 
ونزيه كلما وجدت أسباب  وإجراء حتقيق سريع  املعاملة،  او سوء  للتعذيب  العادلة هو ضمان عدم تعرض االشخاص  باحملاكمات 
معقولة تدعو إلى االعتقاد بأن عمال من أعمال التعذيب او سوء املعاملة قد ارتكب في أي من األقاليم اخلاضعة لواليتها القضائية. 

كما ويجب جعل هذه اجلرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في االعتبار طبيعتها اخلطيرة. 
اخيرا، على الدول ضمان عدم االستشهاد بأية أقوال يثبت أنه مت اإلدالء بها نتيجة للتعذيب او سوء املعاملة كدليل في أية إجراءات، 

إال إذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على اإلدالء بهذه األقوال.

اإلعدام واحملاكمات العادلة 

ميكن تلخيص املعايير والضمانات التي جتسدت في هذه املعاهدات على النحو التالي:

- في البلدان التي لم تلغ عقوبة اإلعدام، ميكن فرض عقوبة اإلعدام فقط في "أشد اجلرائم خطورة" ؛ 
- ميكن أن تفرض عقوبة االعدام فقط وفقا للقانون املعمول به في وقت ارتكاب اجلرمية (ال بأثر رجعي)؛

- ال يسمح بفرض أحكام باإلعدام على جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر؛
- ال يسمح بتنفيذ عقوبة اإلعدام بالنساء احلوامل؛ 

- ال يسمح بتنفيذ عقوبة اإلعدام في كبار السن
- ال يجب إنزال اإلعدام باألشخاص الذين يعانون من التخلف العقلي أو األهلية العقلية احملدودة للغاية، سواء كان ذلك في مرحلة 

احلكم أو التنفيذ (اي قبل وبعد النطق باحلكم وفي فترة انتظار تنفيذ احلكم)
- قرينة البراءة: ال تنفذ عقوبة اإلعدام إال حينما يكون ذنب الشخص املتهم قائما على دليل واضح ومقنع بحيث ال يدع مجاال ألي 

تفسير آخر للوقائع؛ 
- ال تنفذ عقوبة اإلعدام إال وفقا حلكم نهائي صادر عن محكمة مختصة بعد إجراءات قانونية توفر كل الضمانات لتأمني محاكمة 

عادلة، ويجب على الدول أن تراعي بدقة جميع ضمانات احملاكمة العادلة وأال تسمح بأي استثناء؛
- يجب ان يسمح ألي شخص محكوم عليه باإلعدام أن يستأنف احلكم أمام محكمة أعلى، تضمن مراجعة كاملة لإلدانة واحلكم، 

مبا في ذلك الوقائع التي أصدر على أساسها احلكم؛ 
- لكل من يحكم عليه باإلعدام احلق في التماس العفو، أو تخفيف احلكم، وجواز منح العفو أو تخفيف احلكم في جميع حاالت 

عقوبة اإلعدام؛ 
- ال يجوز تنفيذ عقوبة اإلعدام في فترة النظر بأي طعن أو إجراءات تتصل بالعفو أو تخفيف احلكم؛ 

- حيثما تنفذ عقوبة اإلعدام، يجب أن تراعى أدنى حد ممكن للمعاناة، وأال تنفذ في األماكن العامة أو بأية طريقة مهينة أخرى وال 
بد من الوقف الفوري لكل الطرق القاسية والالإنسانية وال سيما الرجم؛ 

- ال تقتصر املعاملة  الالإنسانية أو املهينة على الظروف املادية فقط، بل تشكل املعاناة النفسية، الناجمة عن االنتظار الطويل 
حتى تنفيذ حكم اإلعدام والتي تطال الشخص املدان وأعضاء أسرته وأصدقائه، ضربا منها.

قرارات اجلمعية العامة املطالبة باإللغاء
 

تبنت اجلمعية العمومية لالمم املتحدة في عام 2007  القرار رقم 62/149: "وقف استخدام عقوبة اإلعدام"، و في عام 2008 مت تبني 
القرار رقم 63/168 الذي اكد على القرار السابق ويستند هذان القراران الى قرارات سابقة في األمم املتحدة. ولقد دعا القراران إلى 
فرض حظر على استخدام عقوبة اإلعدام.  كما ويدعو القراران جميع الدول التي ال تزال تبُقي على عقوبة االعدام أن حتترم املعايير 
الدولية التي توفر ضمانات تكفل حماية حقوق من يواجهون عقوبة االعدام. ومن املفترض ان يتم التصويت على قرار شبيه  في 
شهر كانون األول 2010 من خالل جلسة عامة للجمعية العامة لألمم املتحدة، علما بأن اللجنة الثالثة للحمعية العامة اصدرت 
في جلستها اخلامسة والستون بتاريخ 8 نوفمبر تشرين الثاني قرارا يدعو الى وقف استخدام عقوبة االعدام وقد صوتت 107 دول 
لصالح القرار برعاية 82 دولة منها اجلزائر ، وعارضت القرار  38 دولة وامتنعت 36 دولة عن التصويت. ويذكر انه ازداد عدد دول العالم 
التي دعمت القرار مقارنة بالتصويت في عام 2008، حيث ازداد عدد الدول التي صوتت لصالح القرار وايضا تلك التي غيرت صوتها 
من املعارضة الى االمتناع عن التصويت. اال ان تصويت الدول العربية على هذا القرار كان مطابقا لتصويت هذه الدول على القرار 
السابق في 2008. ويعتبر نص القرار والتصويت عليه في اللجنة الثالثة متهيدا للتصويت النهائي في اجللسة العامة للجمعية 

العامة حيث تلتزم الدول عادة في نفس منط التصويت. (انظر ادناه حول تصويت الدول العربية) 

القسم الثاني :
قرارات الجمعية العامة 
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63/ 168 (2008) وقرار اللجنة  62/149 (2007) الذي مت التأكيد عليه بقرار  اقتباس من نص قرار اجلمعية العامة  لألمم املتحدة 
الثالثة للجمعية العامة في نوفمبر 2010: 

اجلمعية العامة  
... وإذ ترحب بالقرارات التي اتخذها عدد متزايد من الدول لوقف تنفيذ اإلعدامات، وأعقبها في حاالت عديدة إلغاء عقوبة اإلعدام،

تعرب  عن قلقها العميق إزاء استمرار تطبيق عقوبة اإلعدام؛
تدعو جميع الدول التي تظل حتتفظ بعقوبة اإلعدام إلى :

(أ) احترام املعايير الدولية التي تنص على ضمانات تكفل حماية حقوق أولئك الذين يواجهون عقوبة اإلعدام، وبخاصة املعايير 
الدنيا، كما هي محددة في قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي رقم 1984/50 الصادر في 25 مايو/أيار 1984؛

(ب) تزويد األمني العام مبعلومات تتعلق باستخدام عقوبة اإلعدام ومراعاة الضمانات التي تكفل حماية حقوق الذين يواجهون 
عقوبة اإلعدام؛

(ح) التقيد التدريجي الستخدام عقوبة اإلعدام وتخفيض عدد اجلرائم التي يجوز فرض العقوبة على مرتكبيها؛
(د) وقف تنفيذ اإلعدامات بقصد إلغاء عقوبة اإلعدام،

تهيب بالدول التي ألغت عقوبة اإلعدام عدم إعادة العمل بها؛
تطلب من األمني العام رفع تقرير إلى اجلمعية العامة في دورتها الثالثة والستني حول تنفيذ هذا القرار؛

تقرر مواصلة دراسة املسألة في دورتها الثالثة والستني حتت البند املعنون "تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها".

القسم الثاني :
قرارات الجمعية العامة 

ويذكر انه شهد عام  2008 ،مقارنة بسابقه، زيادة في عدد الدول األعضاء في جامعة الدول العربية املؤيدين للقرار. وكانت اجلزائر 
واحدة من راعي مشروع القرار وصوتت لصالح القرار. في حني امتنعت كل من  البحرين وجيبوتي ولبنان واملغرب واألردن وسلطنة 

عمان وموريتانيا واإلمارات العربية املتحدة بدال من التصويت السلبي والضغط بفاعلية ضده فيما تغيبت تونس. 

20التصويت على قرار اجلمعية العامة حول الغاء عقوبة االعدام 

الدولة

األردن
االمارات
البحرين

تونس
اجلزائر

جيبوتي
جزر القمر

لبنان
ليبيا

السعودية
سوريا

السودان
الصومال

العراق
مان عُ

فلسطني
قطر

الكويت
مصر

املغرب
موريتانيا

اليمن

2007

ضد
امتناع
ضد

غياب
مع (راع للقرار)

امتناع
ضد

امتناع
ضد
ضد
ضد
ضد

غياب
ضد
ضد
 -

ضد
ضد
ضد

امتناع
ضد
ضد

2008

امتناع
امتناع
امتناع
غياب

مع (راعي للقرار)
امتناع
ضد

امتناع
ضد
ضد
ضد
ضد

غياب
ضد

امتناع
 -

ضد
ضد
ضد

امتناع
امتناع
ضد

2010 (اللجنة الثالثة)

امتناع
امتناع
امتناع
غياب

مع (راعي للقرار)
امتناع
أمتناع
امتناع
ضد
ضد
ضد
ضد

غياب
ضد

امتناع
 -

ضد
ضد
ضد

امتناع
امتناع
ضد

مالحظة

تغيير ايجابي

تغيير ايجابي

تغيير ايجابي

تغيير ايجابي

تغيير ايحابي

عام  في  التصويت  بحلول 
دولة واحدة مع  2010، صوتت 
القرار (اجلزائر)، وامتنعت 9 دول 
عربية عن التصويت، وتغيبت 
عن  والصومال  تونس  من  كل 
ما  دول   10 مبقابل  التصويت، 
زالت تعارض القرار. ويشار انه 
لفلسطني  يسمح  ال 
بالتصويت. ولقد غيرت خمس 
من  تصويتها  عربية  دول 
عن  االمتناع  الى  املعارضة 
يعتبر  الذي  األمر  التصويت، 

تغيير ايجابي. 

20 معلومات مستقاة من اجلزء املتعلق بالقانون الدولي في صفحة منظمة العفو الدولية حول عقوية اإلعدام 
http://www.amnesty.org/ar/death-penalty/international-law وايضا املتوفرة من وثائق لوائح التصويت على قرارات األمم املتحدة.
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21 تستند هذه التفسيرات اساسا الى تقرير األمني العام لألمم املتحدة: وقف تطبيق عقوبة اإلعدام E/2010/10 ، 18 ديسمبر/ كانون اول 2009، ما 
لم يتم االشارة لغير ذلك.  

http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/hrc- :22 اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان: التعليق العام رقم 6: املادة 6، متوفر يالعربية من خالل
gc6.html

23 هو جسم لألمم املتحدة كان مشكل من ممثلي احلكومات مت استبداله مبجلس حقوق اإلنسان. 
ا، A/HRC/4/20، يناير/ كانون الثاني 2007، الفقرة 51.  24 تقرير املقرر اخلاص املعني بحاالت اإلعدام خارج نطاق  القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفً

ا ،A/HRC/14/2 4، مايو/ أيار 2010الفقرة 50.  25 تقريراملقرر اخلاص املعني بحاالت اإلعدام خارج نطاق  القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفً

تفسير املعايير 

1. "اشد اجلرائم خطورة "

تشدد اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان (Human Rights Committee) واملسؤولة عن االشراف على تطبيق العهد الدولي للحقوق 
6(6) من العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية إن الدول ليست  6(2) إلى  املدنية والسياسية انه ميكن االستنتاج من املادة 
ً تاما، اال إنها ملزمة باحلد من استخدامها، وال سيما بإلغاء احلكم بها إال في حالة ارتكاب "أشد  ملزمة بإلغاء عقوبة اإلعدام إلغاءا
اجلرائم خطورة". ويترتب على ذلك بالضرورة أن تقوم الدول بإعادة النظر في قوانينها اجلنائية وتعديلها في ضوء ذلك لقصر تطبيق 

عقوبة اإلعدام على "أشد اجلرائم خطورة". 

مت تفسير مفهوم "أشدّ اجلرائم خطورة " انه إشارة إلى اجلرائم املتعمدة التي تسفر عن نتائج مميتة أو بالغة اخلطورة، اي اإلشارة 
ضمنًا إن هذا النوع من اجلرائم ال بد أن ينطوي على تهديد للحياة، أي أن الوفاة هي النتيجة احملتملة جدًا لذلك الفعل. وقد دعت 
2005 بشأن عقوبة  59/2005 الصادر في عام  7 من قرارها  ، في الفقرة    (Commission on Human Rights)جلنة حقوق اإلنسان
ا عدم جتاوز مفهوم أشدّ اجلرائم خطورة ‘اجلرائم املتعمدة التي تسفر عن نتائج مميتة أو بالغة  اإلعدام ، الدول إلى أن "تكفل أيضً
اخلطورة وإلى عدم فرض هذه العقوبة على األفعال غير العنيفة كاجلرائم املالية أو املمارسات الدينية أو التعبير عن الرأي وإقامة 

عالقات جنسية بني بالغني برضاهما، وعدم فرضها كعقوبة إلزامية‘".

ا،والذي يراقب ايضا تطبيق عقوبة  أو تعسفً أو بإجراءات موجزة  ا للمقرر اخلاص املعني بحاالت اإلعدام خارج نطاق القضاء  ووفقً
االعدام، فإن ما يستخلص من االستعراض الشامل واملنهجي لآلراء الصادرة عن جميع الهيئات الرئيسية التابعة لألمم املتحدة 
هوأنه ال يجوز فرض عقوبة اإلعدام إال بطريقة متتثل للقيد الذي يستوجب أن تقتصر هذه العقوبة على "أشدّ اجلرائم خطورة"، في 
حاالت ميكن أن يُثبت فيها وجود نية القتل على نحو يسفر عن إزهاق األرواح. ويكون من الواضح اذن ان املقرر اخلاص يرى أنه ال ميكن 
فرض عقوبة اإلعدام إال في احلاالت التي تظهر فيها نية القتل و أدت إلى خسائر في األرواح، واملفهوم من هذا انه يجب تطبيق 
أنه نظرا لطبيعة احلق في احلياة بكونه حق  املقرر اخلاص  وان يجتمع الشرطان معا.   ولقد استنتج  العقوبة في اضيق احلدود 
أساسي، فإن الظروف التي تطبق فيها عقوبة اإلعدام بشكل قانوني يجب أن تكون مقيدة بشكل صارم. كل إعدام ال يراعي تلك 

القيود يدخل ضمن نطاق عمليات القتل خارج القانون. 

الرفيع املستوى  انعقاد االجتماع  بالتزامن مع  املتحدة السامية حلقوق اإلنسان،  األمم  ، أشارت مفوضة   2009 آذار/مارس عام  وفي 
للجنة اخملدرات، إلى أن تطبيق عقوبة اإلعدام على املدانني بجرائم متعلقة باخملدرات فقط يثير شواغل جدية بشأن حقوق اإلنسان، 
يتمثل أحدها - ال أقلها - في مسألة ما إذا كان باإلمكان اعتبار هذه اجلرائم مندرجة في فئة أشدّ اجلرائم خطورة" . وفي ورقة قدمت 
عام 2008 إلى جلنة اخملدرات وجلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية التابعة لألمم املتحدة، أدان املدير التنفيذي ملكتب األمم املتحدة املعني 
تقدم  أن  ينبغي  فال  تقتل،  واجلرائم  اخملدرات  كانت  لئن  انه  مشيرا  اخملدرات  مجرمي  على  اإلعدام  عقوبة  فرض  واجلرمية  باخملدرات 

احلكومات على القتل بسببها. 

اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان وغيرها من هيئات األمم املتحدة، أوضح مقرر األمم املتحدة اخلاص املعني بعمليات  اراء  وبناء على 
اإلعدام خارج نطاق القضاء أو اإلعدام بإجراءات موجزة أو تعسفا، أن مجموعة واسعة من اجلرائم تقع خارج نطاق "أشد اجلرائم 
خطورة". وتشمل هذه اجلرائم: االختطاف الذي ال يؤدي إلى املوت والتحريض على االنتحار، والزنا والردة والفساد واجلرائم املتصلة 
باخملدرات، اجلرائم االقتصادية، والتعبير عن الرأي، واجلرائم املالية، واالختالس من قبل املسؤولني، والتهرب من اخلدمة العسكرية، 
الدينية، واجلرائم  بالقوة، وممارسة الشعائر  أو السطو  أو السرقة  بالتراضي،  البالغني  املثلية، والعالقات اجلنسية بني  واملمارسات 

السياسية.

مفهوم "أشدّ اجلرائم خطورة " يشير إلى اجلرائم املتعمدة التي تسفر عن نتائج مميتة أو بالغة اخلطورة، إن هذا النوع 
من اجلرائم ال بد أن ينطوي على تهديد للحياة، أي أن الوفاة هي النتيجة احملتملة جدًا لذلك الفعل.

21

22

23

24

25
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26 تقرير املقرر اخلاص املعني بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية في سياق مكافحة اإلرهاب - الزيارة الى مصر،A/HRC/13/37/Add-2 أكتوبر/ تشرين األول 2009.
27 انظر/ي جلنة القضاء على التمييز العنصري - التعقيبات النهائية: اململكة العربية السعودية، CERD/C/62/CO/8، 21 آذار/مارس 2003، الفقرة 26. 

2. األعدام وجرائم اإلرهاب

يرى املقرر اخلاص املعني بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية في سياق مكافحة اإلرهاب هنالك ضرورة أن متتثل أحكام 
مكافحة اإلرهاب، في ظل عدم وجود تعريف دولي شامل جلرمية اإلرهاب، للتوصيف التراكمي الذي يتألف من ثالث خطوات، والذي 

ينص على أن أي فعل، لتصنيفه فعال إرهابيًا، يجب أن يكون:

ويعارض املقرر اخلاص ان تعرف املنظمة اإلرهابية "على أساس هدفها الرتكاب أي فعل يصفه القانون بأنه فعل إرهابي، بدال من 
ا فرض عقوبة اإلعدام على قيادات أي منظمة من هذا القبيل. ارتكاب أفعال محددة . وعارض أيضً

اكتسب الفرض املتكرر لعقوبة اإلعدام في الدول العربية في السنوات القليلة املاضية بتهم تتعلق باإلرهاب اهتماما خاصا من 
قبل هيئات اخلبراء في األمم املتحدة. ولعل تعليقات املقرر اخلاص املعني بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية في سياق 
مكافحة اإلرهاب بعد زيارته ملصر في أبريل/ نيسان 2009 مهمة في هذا السياق وميكن أن تستخدم كدليل خملاوف مماثلة في بلدان 

أخرى من املنطقة. 

أعرب املقرر اخلاص في البداية عن القلق من إزاء التعريف الواسع لإلرهاب، الذي يشتمل باإلضافة إلى أعمال العنف على "أي تهديد 
أو تخويف" يهدف إلى "تعكير صفو أو تعريض سالمة وأمن اجملتمع"، ويحمل عالوة على ذلك مجموعة واسعة من األغراض، مثل 
"منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أدائها ألعمالها أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانني أو التدابير". ويعارض املقرر اخلاص 
ان تعرف املنظمة اإلرهابية "على أساس هدفها الرتكاب أي فعل يصفه القانون بأنه فعل إرهابي، بدال من ارتكاب أفعال محددة . 
القانونية  األحكام  أن  املقرر اخلاص على  القبيل. كما وشدد  أي منظمة من هذا  قيادات  اإلعدام على  ا فرض عقوبة  أيضً وعارض 
املطبقة على املنظمات اإلرهابية، مبا في ذلك املسؤولية اجلنائية ألعضائها، ينبغي أن تستند في جوهرها إلى استعمال العنف 
القاتل أو اخلطير بصورة أخرى ضد املدنيني . وأي جترمي ملنظمة إرهابية يستند فقط إلى أهداف املنظمة ينطوي على خطر توسيع 

مفهوم اإلرهاب بصورة غير مالئمة."

وحظيت باهتمام املقرر اخلاص التعديالت التي أدخلت على قانون القضاء العسكري في يوليو/ متوز 2007، والتي تسمح لألشخاص 
هذا  أن  إال  العسكرية،  للطعون  العليا  احملكمة  أمام  احلكم  باستئناف  عسكرية  محكمة  قبل  من  إرهابية  بجرائم  املدانني 
األول من قبل احملكمة  املقام  الصادرة في  أن األحكام  القانونية واملسائل اإلجرائية فقط. كما  االستعراض يقتصر على املسائل 
العليا في حاالت الطوارئ ومحاكم أمن الدولة غير قابلة لالستئناف، وال تصبح نهائية إال بعد التصديق عليها من قبل الرئيس 
وهذا مصدر قلق عميق. وأكد مجددا أن احلق في مراجعة كاملة من اإلدانة واحلكم من قبل محكمة أعلى تصبح ضرورية خاصة 

عندما قد تؤدي اإلدانة إلى عقوبة اإلعدام، وهو حال العديد من محاكمات اإلرهاب في مصر.

3. عدم التمييز
جددت جلنة حقوق اإلنسان في قرارها 59/2005  املعنون "مسألة عقوبة اإلعدام " على تأكيدها على مضامني لقرارات سابقة كانت 
قد تبنتها اللجنة واجسام اخرى لألمم املتحدة ، منها حق كل شخص في احلياة وأن إلغاء عقوبة اإلعدام ضروري حلماية هذا احلق . 
غير  واالستخدام  متييزية  ممارسات  أو  سياسات  أو  تشريعات  أساس  على  اإلعدام  عقوبة  تطبيق  اللجنة  أدانت   ، القرار  ذات  وفي 
املتناسب لعقوبة اإلعدام ضد األشخاص املنتمني إلى األقليات الوطنية والعرقية والدينية واللغوية. ولقد أبدت أجسام عديدة لألمم 
قلقها إزاء املزاعم بأن عددا كبيرا من األجانب يواجهون عقوبة اإلعدام في بلدان معينة، . فعلى سبيل املثال، أبدت جلنة القضاء 
على التمييز العنصري قلقها إزاء املزاعم بأن عددا كبيرا من األجانب يواجهون عقوبة اإلعدام، وشجعت اململكة العربية السعودية 
على التعاون تعاونا كامال مع املقرر اخلاص املعني بعمليات اإلعدام خارج نطاق القضاء أو اإلعدام بدون محاكمة أو اإلعدام القسري. 

 

قد ارتُكب ضد أفراد عامة السكان أو جزء منهم بقصد القتل أو إحلاق إصابة جسدية خطيرة، أو أخذ رهائن؛
ارتُكب بغرض إشاعة حالة من الرعب، أو تخويف مجموعة سكانية، أو إرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي 

فعل أو االمتناع عنه؛
يناظر جميع عناصر اجلرمية اخلطيرة املعرفة في القانون. 

أ
ب

ج
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ال يسمح أن يخضع احلق في احلياة والقيود الصارمة فيما يتعلق بفرض عقوبة اإلعدام واحملاكمات العادلة ألي 
انتقاص في أي حالة. ويعتبر إلغاء عقوبة اإلعدام محبذ، وانه ينبغي أن يكون تدبيرا استثنائيا جدا.
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28 انظر/ي على سبيل املثال اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان: التعليق العام رقم 29: املادة 4 (عدم التقيد بأحكام العهد أثناء حاالت الطوارئ)، الفقرة 15، 
http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/hrc-gc29.html  املتوفرة من خالل

4. عدم السماح باإلنتقاص
وتشدد آليات األمم املتحدة املتخصصة انه ال ميكن أن يخضع احلق في احلياة والقيود الصارمة فيما يتعلق بفرض عقوبة اإلعدام 
واحملاكمات العادلة املرتبطة بذلك ومنع التعذيب وسوء املعاملة ألي انتقاص في أي حالة، مبا في ذلك حالة الطوارئ املعلنة او غير 
املعلنة او احلرب او او التزاعات املسلحة. وإن أية محاكمة تفضي إلى فرض عقوبة اإلعدام أثناء فترة الطوارئ يجب أن تتفق مع 

أحكام العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية، مبا في ذلك جميع متطلبات احملاكمة العادلة. 

5. اإللغاء محبذ
إلغاء  إلى  املدنية والسياسية تشير بصورة عامة  الدولي للحقوق  العهد  6 من  املادة  ان  اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان  وتشدد 
عقوبة اإلعدام بعبارات توحي بقوة بأن اإللغاء محبذ. ومثال ذلك:  تعرب اجلمعية العمومية لألمم املتحدة في قرارها رقم 62/149 
التي تظل  الدول  إزاء استمرار تطبيق عقوبة اإلعدام وتدعو جميع  العميق  القرار 63/168 عن قلقها  التأكيد عليه في  والذي مت 

حتتفظ بعقوبة اإلعدام إلى وقف تنفيذ اإلعدامات بقصد إلغاء العقوبة. 

ً ً استثنائيا 6. تدبيرا
وترى اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان انه ينبغي فهم عبارة "أشد اجلرائم خطورة" مبعناها الضيق وهو أن عقوبة اإلعدام ينبغي أن 

تكون تدبيرا استثنائيا جدا.

7. عدم العودة للعقوبة
رغم ان العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ال يتضمن مادة تقضي بأن الدولة التي ألغت عقوبة اإلعدام ال يجوز لها 
إعادة تفعيل العمل بها (كما هو وارد في االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان) اال ان اللجنة ا ملعنية بحقوق اإلنسان في تفسيرها 
للمادة 6 من العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية اكدت ان الدولة التي ألغت عقوبة اإلعدام ال يجوز لها املساهمة بأي 
شكل من األشكال في فرضها، ويفهم من هذا حظر إعادة تفعيل العمل بعقوبة اإلعدام. كما ناشدت اللجنة الدول التي قامت 
مؤخرا بتعليق العمل بوقف تنفيذ عقوبة اإلعدام سواء بحكم الواقع أو بحكم القانون، أو أعلنت تعليق ذلك، أن تتعهد من جديد 
بالتزام تعليق تنفيذ هذه العمليات. كما وتهيب اجلمعية العمومية في قرارها رقم 62/149 والذي مت التأكيد عليه في القرار 63/168 
بالدول التي ألغت عقوبة اإلعدام عدم إعادة العمل بها. ولقد اشار مشروع القرار اجلديد في اللجنة الثالثة للجمعية العامة لألمم 
املتحدة  والذي مت تبنيه في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2010 (انظر/ي اعاله) الى ذات النص، وسيجري تبني هذا النص خالل كانون الثاني 

في جلسة عامة للجمعية العامة.  

8. التحفظات
من النادر جدًا ادخال  حتفظات على أألحكام املتعلقة بعقوبة اإلعدام في املعاهدات  الدولية. وكانت جلنة حقوق اإلنسان قد دعت 
الدول األعضاء إلى سحب و /أو عدم تسجيل أي حتفظات جديدة، حيث ان املادة 6 من العهد جتسد القواعد الدنيا حلماية احلق في 

ا في ذلك اجملال، فإن اي حتفظ عليها يتنافى مع غرض العهد ومقصده. احلياة واملعايير املقبولة عمومً

9. أحكام عقوبات اإلعدام اإللزامية
توضح بالتفسيرات ان أشد اجلرائم خطورة هي اجلرائم املتعمدة التي تسفر عن نتائج مميتة أو بالغة اخلطورة وال يجوز فرض عقوبة  
بالغني  الرأي وإقامة عالقات جنسية بني  التعبير عن  أو  الدينية  أو املمارسات  املالية  العنيفة كاجلرائم  اإلعدام على األفعال غير 

برضاهما، وعدم فرضها كعقوبة إلزامية.

استنتجت اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان أن عقوبة اإلعدام اإللزامية ال تتوافق مع شرط اقتصار عقوبة اإلعدام على "أشدّ اجلرائم 
ا للجنة، ال يراعي الظروف الشخصية للمدعى عليه وظروف اجلرمية.  خطورة". فاحلكم اإللزامي، وفقً

ا، في تقريره لعام 2007   ولقد اكد على ذلك املقرر اخلاص املعني بحاالت اإلعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفً
املقدَّم إلى مجلس حقوق اإلنسان، قائالً ان احلجة البديهية ضد عقوبة اإلعدام اإللزامية هي حجة قوية - فمن احملتم أن اإلنسان 
الذي يواجه املوت يستحق أن يحظى بفرصة ليشرح أسباب السماح له باحلياة - إال أن البعض ال يزال يؤ كد أنه ميكن رفض منح 
هذه الفرصة. وشرح املقرر اخلاص ان النتيجة املستخلصة نظريًا وعمليًا على السواء هي أنه ال ميكن احترام حقوق اإلنسان بشكل 
موثوق في احلاالت التي تفرض فيها عقوبة اإلعدام إال إذا التزمت الهيئة القضائية بإصدار أحكام خاصة بكل حالة على حدة تراعي 

الظروف الفردية وتأخذ في االعتبار جميع العوامل ذات الصلة.

28
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 29 جلنة حقوق الطفل - التعليق العام رقم  10: حقوق الطفل في قضاء األحداث، CRC/C/GC/10-25 نيسان/ابريل 2007، خاصة الفقرات 11، 75، 76. 

10. عدم املعاقبة بأثر رجعي
املدنية  باحلقوق  اخلاص  الدولي  العهد  من   (1)  15 املادة  عليه  تنص  أكثر عمومية  ملبدأ  وتذكير  القاعدة هي صيغة محددة  هذه 
والسياسية والتي تنص على انه "ال يدان أي فرد بأية جرمية بسبب فعل أو امتناع عن فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل جرمية 
مبقتضى القانون الوطني أو الدولي. كما ال يجوز فرض أية عقوبة تكون أشد من تلك التي كانت سارية املفعول في الوقت الذي 
ارتكبت فيه اجلرمية. وإذا حدث، بعد ارتكاب اجلرمية أن صدر قانون ينص على عقوبة أخف، وجب أن يستفيد مرتكب اجلرمية من هذا 

التخفيف." فمن البديهي ان هذا املبدأ ينطبق على جميع احلاالت وال سيما تلك املتعلقة بعقوبة اإلعدام.

11. األحداث واحلوامل والفئات األخرى

أ. ا ألشخاص الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشرة
يرد حظر فرض عقوبة اإلعدام على اجلرائم التي يرتكبها أشخاص دون سن الثامنة عشرة في عدة اتفاقيات دولية حلقوق اإلنسان 
كما تنص عليه ثالث اتفاقيات للقانون الدولي اإلنساني.  وهناك حجية للرأي الذي ينظر إلى حظر فرض عقوبة اإلعدام على اجلرائم 
(أ) من   37 املادة  تنص  العرفي.  الدولي  القانون  قواعد  قاعدة من  باعتباره  الثامنة عشرة  يبلغوا سن  لم  يرتكبها أشخاص  التي 
اتفاقية حقوق الطفل على انه "ال تفرض عقوبة اإلعدام أو السجن مدي احلياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن 
ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية لإلفراج عنهم". ورغم وضوح النص، تفترض بعض الدول األطراف أن القاعدة تقتصر على 
حظر إعدام األشخاص دون سن الثامنة عشرة.  لذلك، تشدد جلنة حقوق الطفل (Committee on the Rights of the Child)   - وهي 
املسؤولة على اإلشراف على تطبيق اتفاقية حقوق الطفل – على "أن الشرط الواضح واحلاسم في هذه القاعدة هو سن الشخص 
وقت ارتكاب اجلرمية. ويعني ذلك أنه ال يجوز فرض عقوبة اإلعدام فيما يتعلق بجرمية ارتكبها شخص دون الثامنة عشرة بصرف 
النظر عن سنه وقت احملاكمة أو صدور احلكم أو تنفيذ العقوبة." باإلضافة الى ذلك، توصي اللجنة الدول القليلة التي لم تلغ بعد 
عقوبة اإلعدام فيما يتعلق باجلرائم التي ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة "بأن تقوم بذلك، وأن تعلّق تنفيذ جميع عقوبات 
األطفال.  على  اإلعدام  عقوبة  تنفيذ  التي حتظر  الالزمة  التشريعية  التدابير  ينتهي سنّ جميع  ريثما  عليهم  املفروضة  اإلعدام 

وينبغي استبدال عقوبة اإلعدام املفروضة بعقوبة تتوافق متاماً مع اتفاقية حقوق الطفل." 

ولقد دعا مجلس حقوق اإلنسان جميع الدول، وال سيما الدول التي لم تلغ فيها عقوبة اإلعدام، إلى إصدار قانون في أقرب وقت ممكن 
والتقيد مبا  ارتكاب اجلرمية؛  املؤبد دون إمكانية اإلفراج ملن تكون أعمارهم أقل من 18  سنة وقت  يلغي عقوبة اإلعدام والسجن 
تعهدت به من التزامات مبوجب األحكام ذات الصلة من الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان، مبا فيها اتفاقية حقوق الطفل والعهد 
الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛ ومراعاة الضمانات التي تكفل حماية حقوق األشخاص الذين يواجهون عقوبة اإلعدام.

ب. كبار السن
مع أن مسألة إعدام كبار السن ال ترد في الضمانات، فقد أوصى اجمللس االقتصادي واالجتماعي في قراره 64/1989 بان حتدد الدول 

عمرًا أقصى ال يجوز بعده احلكم باإلعدام على الشخص أو إعدامه. ويذكر هنا ان الدول العربية غالبا ال حتدد العمر األقصى هذا.

ج. ا حلوامل واألمهات اإلجناب
املدنية  با حلقوق  اخلاص  الدولي  العهد  من   (5)6 املادة  من  الثالثة مستمد  الضمانة  في  عليه  املنصوص  احلوامل  إعدام  إن حظر 
والسياسية والتي تنص على  انه " ال يجوز احلكم بعقوبة اإلعدام على جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر، وال 
تنفيذ هذه العقوبة باحلوامل." وترد صيغ مختلفة نوعا ما لقاعدة مشابهة في البروتوكولني اإلضافيني التفاقيات جنيف، تنص 
على عدم جواز إصدار حكم باإلعدام على "أوالت األحمال أو أمهات صغار األطفال اللواتي يعتمد عليهن أطفالهن ، بسبب جرمية 
تتعلق بالنزاع املسلح.  وتشمل الضمانة الثالثة النساء حديثات اإلجناب إضافة إلى احلوامل . وقد حثت جلنة حقوق اإلنسان الدول 
التي أبقت على عقوبة اإلعدام على استثناء أمهات صغار األطفال اللواتي يعتمد عليهن أطفالهن. أما فيما يخصّ املرأة التي 
تكون قد وضعت مولودها، من الناحية النظرية على األقل، اذا لم تستثنيها القوانني بوضوح ميكن ان يؤدي هذا الى خضوع أمهات 

األطفال الصغار لنفس التشريعات التي تنطبق على اآلخرين .

د. املتخلفون عقليًا و ذوو القصور البالغ في األهلية العقلية
الصنف األخير من األشخاص املعفيني من عقوبة اإلعدام مبوجب الضمانات هم "األشخاص الذين أصبحوا مخبولني".  وأضاف 

ا توصية مفادها أن تقوم الدول األعضاء بإلغاء عقوبة اإلعدام "فيما يخصّ األشخاص الذين  اجمللس االقتصادي واالجتماعي الحقً
يعانون من التخلف العقلي أو من قصور بالغ في األهلية العقلية ، سواء في مرحلة احلكم أو التنفيذ. ولقد حثت جلنة حقوق 
"على  تنفيذها  أو  اإلعدام  عقوبة  فرض  عدم  على  األعضاء  الدول  اإلعدام،  عقوبة  مبسألة  املتعلق   59/2005 قرارها  في  اإلنسان، 

شخص يعاني من أي شكل من أشكال العجز العقلي أو الذهني ".  
وينطبق معيار حماية اخملبولني وذوي القصور العقلي من اإلعدام حتى في احلاالت التي ال يتعلق فيها األمر بأهلية الشخص وقت 
ارتكاب اجلرمية أو وقت احملاكمة . فقد يحدث فعال أن يفقد الشخص قواه العقلية نتيجة إلدانته واحلكم عليه باإلعدام، وفي هذه 

احلالة حتظر تنفيذ اإلعدام.

29
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12. افتراض البراءة
تنص الضمانة الرابعة على "عدم جواز فرض عقوبة اإلعدام إال حينما يكون ذنب الشخص املتهم قائما على دليل واضح ومقنع ال 
يدع مجاال ألي تفسير بديل للوقائع ". وهذه صياغة أصلية على الرغم من إمكانية اعتبارها إعادة صياغة قوية نسبيًا ملفهوم 
خ بقوة في املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان والذي ال شك أنه ينطبق على جميع احملاكمات اجلنائية وليس  افتراض البراءة املترسّ

فقط على احملاكمات التي تنطوي على عقوبة اإلعدام .

وتشدد جلنة حقوق اإلنسان في تعقيبها العام 29 حول حاالت الطواريء انه ال يجوز للدول األطراف أن تلجأ حتت أي ظرف إلى املادة 
4 من العهد لتبرير تصرف ينتهك القانون اإلنساني أو القواعد اآلمرة للقانون الدولي، مثل اخلروج عن املبادئ األساسية للمحاكمة 

العادلة، مبا في ذلك افتراض البراءة.

كما وتضيف أن إعدام شخص بريء ميثل أخطر االحتماالت املرتبطة مبمارسة عقوبة اإلعدام فهناك ضرورة على التأكد من قدرة 
النظام القضائي على التمييز بشكل مرض بني البريء واملذنب،واإلستناد اساساً على افتراض البراءة، وعدم فرض العقوبة او وقف 

التنفيذ أو إلغائها في حاالت عدم التيقن.

ضمانات احملاكمة العادلة
ا  أوصى اجمللس االقتصادي واالجتماعي، في قراره 1989/64  الدول األعضاء بأن تكفل "حماية خاصة لألشخاص الذين يواجهون تُهمً
يُعاَقب عليها باإلعدام، بتوفير الوقت والتسهيالت التي يحتاجون إليها إلعداد دفاعهم، مبا في ذلك املساعدة املالئمة من محام في 
ع اجمللس،  كل مرحلة من مراحل اإلجراءات مبا يفوق ويتجاوز احلماية التي تقدّم في احلاالت التي ال تنطبق فيها عقوبة اإلعدام "وشجّ
في قراره 15/1996 الدول األعضاء التي لم تُلغ فيها عقوبة اإلعدام على أن تكفل لكل متهم  يواجه احتمال احلكم عليه باإلعدام 
ن محاكمة عادلة، على النحو الوارد في املادة 14 من العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، مع  كل الضمانات التي تُؤمِّ
مراعاة املبادئ األساسية الستقالل السلطة القضائية واملبادئ األساسية بشأن دور احملامني واملبادئ التوجيهية بشأن دور وكالء 
النيابة العامة ومجموعة املبادئ اخلاصة بحماية جميع األشخاص اخلاضعني ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن والقواعد 
النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء. كما وشجع اجمللس، في نفس القرار، الدول على أن تكفل جلميع املتهمني الذين ال يفهمون 
اللغة املستخدمة في احملكمة فهما كافيا االطالع الكامل، عن طريق الترجمة الشفوية أو التحريرية، على جميع التهم املوجهة 

إليهم ومحتوى األدلة ذات الصلة التي تبحث في احملكمة.

ًا أن فرض عقوبة اإلعدام في نهاية محاكمة لم تُراع أحكام العهد يشكل  ًا وتكرار وقد أعلنت اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان مرار
32 حول حق احلصول على محاكمة عادلة، أعادت اللجنة التأكيد على شدة أهمية  انتهاكًا للمادة 6. وفي تعليقها العام رقم 
االلتزام الصارم بضمانات احملاكمة العادلة في احملاكمات التي تؤدي إلى فرض عقوبة اإلعدام وان وفرض عقوبة اإلعدام في نهاية 
محاكمة لم تُراع أحكام املادة 14 يشكل انتهاكًا للحق في احلياة. وفي تعقيبها العام 29 حول حاالت الطواريء ترى اللجنة ان أية 
محاكمة تؤدي إلى فرض عقوبة اإلعدام أثناء فترة الطوارئ يجب أن تتفق مع أحكام العهد، مبا في ذلك جميع متطلبات املادتني 14 
و15 املتعلقتني باحملاكمة العادلة. ومبا أن بعض عناصر احلق في محاكمة عادلة هي عناصر يكفلها صراحة القانون الدولي اإلنساني 
ً لعدم التقيد بهذه الضمانات في حاالت الطوارئ األخرى. وترى اللجنة أن مبدأي املشروعية  أثناء النزاع املسلح، ال ترى اللجنة مبررا
أن  قانونية  إال حملكمة  الطوارئ. وال يجوز  أثناء حالة  العادلة  املتطلبات األساسية للمحاكمة  احترام  القانون يستتبعان  وسيادة 
اكم وتُدين أي فرد الرتكابه جرمية جنائية. ويجب احترام افتراض البراءة. وحلماية احلقوق غير اجلائز تقييدها، فإن احلق في عرض  حتُ

الدعوى أمام احملكمة لتبت دون إبطاء في مشروعية االحتجاز ال يجوزاالنتقاص منه بقرار من طرف الدولة. 

تراعي  أن  العقوبة  تزال تطبّق هذه  ال  التي  األعضاء  الدول  اإلعدام  قرارها 59/2005 بشأن عقوبة  اإلنسان في  وحثَّت جلنة حقوق 
الضمانات التي تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة اإلعدام وأن متتثل متاما اللتزاماتها الدولية، وال سيما املقطوعة منها 

مبوجب املادة 36 من اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية، وخصوصا احلق في احلصول على معلومات عن املساعدة القنصلية 

كما ويؤكد قرارا اجلمعية العمومية رقم 62/149 والذي مت التأكيد عليه في القرار 63/168  ان على جميع الدول التي تظل حتتفظ 
بعقوبة اإلعدام ضمان احترام املعايير الدولية التي تنص على ضمانات تكفل حماية حقوق أولئك الذين يواجهون عقوبة اإلعدام، 

وبخاصة املعايير الدنيا، كما هي محددة في قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي رقم 1984/50 الصادر في 25 مايو/أيار 1984.

يلزم القانون الدولي الدول احترام معايير احملاكمة العادلة مبا في ذلك : افتراض البراءة ، املساعدة املالئمة من محام في 
كل مرحلة من مراحل اإلجراءات، احلق باإلستئناف، احلق في التماس العفو أو تخفيف العقوبة، ووقف التنفيذ في 

انتظار الطعن في حكم اإلعدام.
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االستئناف
لكل من يُحكم عليه باإلعدام احلق في االستئناف لدى محكمة أعلى، وينبغي عالوة على ذلك اتخاذ اخلطوات الكفيلة بجعل هذا 
االستئناف إلزاميا. وأكد اجمللس االقتصادي واالجتماعي في قر اره  64/1989 على أهمية "االستئناف اإللزامي أو املراجعة اإللزامية 

 ."

العفو أو تخفيف احلكم
لكل من يحكم عليه باإلعدام احلق في التماس العفو أو تخفيف احلكم؛ ويجوز منح العفو أو تخفيف احلكم في جميع حاالت 
عقوبة اإلعدام. وهذ ه القاعدة مستنبطة من املادة 6 (4) من العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، التي تنص على ما 
يلي "لكل من يحكم عليه باإلعدام احلق في التماس العفو أو تخفيف احلكم، ويجوز منح العفو أو تخفيف احلكم في جميع حاالت 
عقوبة اإلعدام ". ويجب ضمان جواز منح العفو العام أو العفو اخلاص أو تخفيف عقوبة اإلعدام في جميع احلاالت. ولقد أوصى اجمل

لس االقتصادي واالجتماعي في قراره 64/1989 بأنه على الدول أن توفر "شروط طلب الرأفة أو العفو في جميع قضايا اجلرائم التي 
يُعاقب عليها باإلعدام." 

وقف التنفيذ في انتظار الطعن في حكم اإلعدام
قراره في  واالجتماعي  االقتصادي  اجمللس  أهاب  ذلك  لتنفيذ  وضمانا  اإلعدام.  بعقوبة  املتعلقة  األساسية  الضمانات  احدى  هذه 

15/1996 ، بالدول األعضاء "أن تكفل إطالع املوظفني الذين لهم صلة بقرار تنفيذ أي حكم باإلعدام إطالعا تاما على سير طلبات 
االستئناف والتماسات الرأفة التي تقدم بها السجني املعني."

تقليل املعاناة إلى أدنى حد
االقتصادي  اجمللس  حث  وقد  املعاناة.  من  املمكن  األدنى  احلد  عن  إال  تسفر  ال  بحيث  ذ  تُنفَّ ان  يجب  اإلعدام،  عقوبة  حتدث  حني   
واالجتماعي في قراره 15/1996 الدول األعضاء على أن تطبق القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء تطبيقا فعاال، من أجل 
تقليل معاناة السجناء احملكوم عليهم باإلعدام إلى أدنى حد ممكن وتفادي أي تفاقم ملعاناتهم. وينظر القانون الدولي حلقوق اإلنسان 
عموما إلى عقوبة اإلعدام من منظور احلق في احلياة. لذلك، فإن املسائل املتعلقة بتنفيذ هذه العقوبة هي أيضا وثيقة الصلة 
بحظر املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإ نسانية أو املهينة . وفي قرارها 59/2005 بشأن عقوبة اإلعدام حثت جلنة حقوق اإلنسان 
الدول على أن تكفل، عند فرض عقوبة اإلعدام، تنفيذها على نحو يسبب أدنى قدر ممكن من املعاناة، و عدم تنفيذها علنا أو على أي 

نحو آخر مهني، وأن تكفل الوقف الفوري ألي استخدام لوسائل إعدام قاسية أو الإنسانية على وجه اخلصوص.

طريقة اإلعدام
هناك خالف كبير حول ما إذا كانت إحدى هذه الطرائق أو غيرها قاسية أو الإنسانية أو مهينة على نحو غير مقبول . فالسؤال 

األساسي الذي يصعب اإلجابة عليه: كيف ميكن معرفة اذا  كان اسلوب اعدام ما ال يسبب أملا؟

ا إلعدام علنا
ال تتناول الضمانات حتديدا مسألة تنفيذ اإلعدام على املأل . وتنص املبادئ التوجيهية املتعلقة بسياسة االحتاد األوروبي على عدم جواز تنفيذ 

عقوبة اإلعدام علنا أو بأي طريقة أخرى مهينة.

السرّية 
تُنّفذ اإلعدامات بسرّية في عدد من البلدان، حيث ال يُخطر املدانون بالتنفيذ إال قبل وقت قليل، وال يتم إشعار أسرهم أو محاميهم. إن عدم 
إشعار املدانني مسبقا يحرمهم من فرصة الطعن في مشروعية تنفيذه. وعالوة على ذلك فإنه يبث الرعب الشديد في نفوسهم خالل فترة 
سجنهم السابقة لإلعدام، والتي قد تستمر لعدة سنوات. وأعربت اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان في مالحظاتها اخلتامية سابقا عن قلقها 

إزاء إبقاء مواعيد تنفيذ اإلعدامات طيّ الكتمان.

ظروف احتجاز املدرجني على قائمة احملكوم عليهم باإلعدام
يجب تنفيذ عقوبة اإلعدام بحيث ال تسفر إال عن احلد األدنى املمكن من املعاناة. ولهذا الشرط صلة وثيقة بالفترة الواقعة بني حلظة النطق 
بحكم اإلعدام وحلظة تنفيذ. وقد تناولت جلنة مناهضة التعذيب مسألة ظروف احتجاز املدرجني على قائمة احملكوم عليهم باإلعدام، والتي قد 
تنطوي على معاملتهم معاملة قاسية أو الإنسانية أو مهينة ال بسبب ظروف االحتجاز املادية فحسب، بل أيضا نتيجة للمعاناة النفسية 

الناجمة عن قضاء وقت طويل جدا في انتظار تنفيذ حكم اإلعدام.

وفي دول كثيرة ألغت عقوبة اإلعدام بحكم الواقع ال تزال تصدر أحكام إعدام بحق سجناء يُحتجزون في بعض احلاالت في مرافق منفصلة 
ا بخصوص  برغم ترجيح احتمال عدم إعدامهم . وأشارسابقا املقرر اخلاص املعني بحاالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفً
بعض الدول التي لم تنفذ فيها إعدامات منذ سنوات عدة ولكن ال يزال فيها األفراد يُحكم عليهم باإلعدام أن مجرد احتمال تنفيذ العقوبة 

يهدد املتهم لسنوات، وميثل شكال من أشكال املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.



من أساليب تنفيذ عقوبة اإلعدام

الشنق           الرصاص           احلقنة املميتة

الكرسي الكهربائي        الرجم             قطع الرأس
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يواجهون عقوبة اعدام

ضمانات تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة اإلعدام

  1984/50 رقم   قراره  مبوجب  واالجتماعي  االقتصادي  اجمللس  اعتمدها 
والصادر بتاريخ 25 أيار/مايو 1984 

اكثر اجلرائم خطورة 1. في البلدان التي لم تلغ عقوبة اإلعدام، ال يجوز 
أن تفرض عقوبة اإلعدام إال في أخطر اجلرائم على أن يكون مفهوما أن 
أو  نتائج مميتة  التي تسفر  املتعمدة  أال يتعدى اجلرائم  نطاقها ينبغي 

غير ذلك من النتائج البالغة اخلطورة.

عدم جواز األثر الرجعي 2. ال يجوز أن تفرض عقوبة اإلعدام إال في حالة 
أن  على  فيها،  املوت  عقوبة  على  ارتكابها،  وقت  القانون،  ينص  جرمية 
يكون مفهوما أنه إذا أصبح حكم القانون يقضى بعد ارتكاب اجلرمية 

بفرض عقوبة أخف، استفاد اجملرم من ذلك.
منع اعدام األطفال واحلوامل او امهات حديثات الوالدة او فاقدي األهلية 
سن  يبلغوا  لم  الذين  األشخاص  على  باملوت  يحكم  ال   .3 العقلية 
الثامنة عشرة وقت ارتكاب اجلرمية وال ينفذ حكم اإلعدام باحلوامل أو 
فاقدين  أصبحوا  الذين  باألشخاص  وال  الوالدة  احلديثات  باألمهات 

لقواهم العقلية.
اثبات بدون ادنى شك 4. ال يجوز فرض عقوبة اإلعدام إال حينما يكون 
ذنب الشخص املتهم قائما على دليل واضح ومقنع ال يدع مجاال ألي 

تفسير بديل للوقائع.

عقوبة  تنفيذ  يجوز  ال   .5 مختصة  محكمة  عن  صادر  نهائي  حكم 
بعد  مختصة  محكمة  عن  صادر  نهائي  حكم  مبوجب  إال  اإلعدام 
إجراءات قانونية توفر كل الضمانات املمكنة لتأمني محاكمة عادلة، 
الدولي  العهد  من   14 املادة  في  الواردة  للضمانات  األقل  على  مماثلة 
اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، مبا في ذلك حق أي شخص مشتبه 
في ارتكابه جرمية ميكن أن تكون عقوبتها اإلعدام أو متهم بارتكابها 

في احلصول على مساعدة قانونية كافية في كل مراحل احملاكمة.

في  احلق  باإلعدام  عليه  يحكم  من  لكل   .6 اإلستئناف  في  احلق 
االستئناف لدى محكمة أعلى، وينبغي اتخاذ اخلطوات الكفيلة بجعل 

هذا االستئناف إجباريا.
في  احلق  باإلعدام  عليه  يحكم  من  لكل   .7 العفو  التماس  في  احلق 
التماس العفو، أو تخفيف احلكم، ويجوز منح العفو أو تخفيف احلكم 

في جميع حاالت عقوبة اإلعدام.
عدم جواز التنفيذ بانتظار قرار نهائي 8. ال تنفذ عقوبة اإلعدام إلى أن 
أو  بالعفو  تتصل  إجراءات  أية  أو  االستئناف  إجراءات  في  الفصل  يتم 

تخفيف احلكم.
احلد األدنى للمعاناة 9. حني حتدث عقوبة اإلعدام، تنفذ بحيث ال تسفر 

إال عن احلد األدنى املمكن من املعاناة.

يتطلب القانون الدولي تقليل املعاناة إلى أدنى حد في 
حاالت اإلعدام ويتعلق ذلك بالفترة الواقعة بني حلظة 
النطق بحكم اإلعدام وحلظة التنفيذ مبا في ذلك عدم 

تنفيذ احكام اإلعدام علنا أو على أي نحو آخر مهني، وأن 
تكفل الوقف الفوري ألي استخدام لوسائل إعدام قاسية 

أو الإنسانية. 

بالتعذيب  املعني  اخلاص  املقرر  درس  حديث،  تقرير  وفي 
أو  القاسية  العقوبة  أو  املعاملة  ضروب  من  وغيره 
إلى  ا  أيضً النظر  ينبغي  إذا كان  ما  الالإنسانية مسألة 
أو  القاسية  العقوبة  حظر  منظور  من  اإلعدام  عقوبة 
قرار اجلمعية  ديباجة  إلى  وأشار  املهينة.  أو  الالإنسانية 
َّرت فيه اجلمعية العامة دعوتها  العامة 62/149 الذي بر
أن  تبيان  خالل  من  اإلعدام  بعقوبة  العمل  وقف  إلى 
ا  استخدام عقوبة اإلعدام ينال من كرامة اإلنسان. ووفقً
للمقرر اخلاص، فمع أن "مفهوم الكرامة اإلنسانية هو 
الدعامة التي يستند إليها وضع حقوق اإلنسان بصفة 
عامة، فإنه ميكن تفسير هذا الكالم على أنه يدل ضمنيًا 
األمم  في  األعضاء  الدول  الواضحة من  األغلبية  أن  على 
حق  تنتهك  اإلعدام  عقوبة  أن  اليوم  تعتبر  املتحدة 
أو  الإنسانية  أو  قاسية  لعقوبة  التعرض  بعدم  متعلق 

مهينة." 



الفصل الرابع
التزام الدول العربية بالمعايير الدولية

آليات ا�مم المتحدة



القسم ا�ول :
مصادقة الدول العربية على
اتفاقيات حقوق انسان ذات

الصلة بعقوبة االعدام
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يعطي هذا اجلزء معلومات وحتليل حول مدى التزام الدول العربية باملعايير الدولية ذات العالقة من خالل تبيان مدى املصادقة على 
املدني  اجملتمع  اجلزء كيف ميكن ملنظمات  والدورية. كما ويستعرض هذا  األولية  التقارير  بتقدمي  واإللتزام  العالقة،  ذات  اإلتقاقيات 
الى  باإلضافة  اخلبراء،  هيئات  من  تعطى  التي  اخلتامية  املالحظات  واستخدام  واستخدامها  التقارير  مراجعة  عملية  في  التأثير 
استعراض كيفية عمل الهيئات  غير التعاقدية ودور املنظمات غير احلكومية بها. ويركز هذا اجلزء اساسا على آليات األمم املتحدة.

مصادقة الدول العربية على اتفاقيات دولية ذات صلة بعقوبة االعدام
(الترتيب ليس ابجدياً – املعلومات حول املصادقة حتى نهاية ايلول / سبتمبر 2010)

30  اتخذ لبنان قرارا باملصادقة على امليثاق العربي حلقوق االنسان اال انه لم يودع وثائق املصادقة رسميا لدى جامعة الدول العربية.



ذات  االتفاقيات  من  العربية  الدول  موقف  ملخص 
العالقة بعقوبة االعدام

املصادقة:
اكثر من نصف الدول العربية، اي 13 دولة، صادقت على العهد 
الطفل  حقوق  واتفاقية  والسياسية  املدنية  للحقوق  الدولي 
واتفاقية مناهضة التعذيب، وهذه االتفاقيات الثالث ذات صلة 
الدول  ورد سابقاً.  وهذه  االعدام كما  مباشرة مبوضوع عقوبة 
هي: مصر، اجلزائر، اليمن، املغرب، األردن، سوريا، الكويت، تونس، 
ليبيا، لبنان، جيبوتي، البحرين، وموريتانيا. اما اجملموعة الثانية 
من  اثنني  على  باملصادقة  قامت  فلقد  دول،   5 وهي  الدول،  من 
مان وجزر القمر واالمارات العربية  االتفاقيات اعاله باستثناء عُ
اتفاقية  على  صادقت  والتي  الثالثة،  اجملموعة  وهي  املتحدة، 
فال  فلسطني  اما  املتحدة.  األمم  اتفاقيات  من  فقط  واحدة 
يسمح لها حتى اآلن املصادقة على اية اتفاقية لألمم املتحدة.  

التحفظات:
هذا وجتدر اإلشارة انه لم تقم اي من الدول العربية بإدخال اية 
اخلاص  الدولي  العهد  من   6 باملادة  ومحددة  خاصة  حتفظات 
الى  مشيرة  عام  حتفظ  اي  او  والسياسية  املدنية  باحلقوق 
املتعلقة   6 واملادة  بينها  تناقض  واي  اإلسالمية  الشريعة 

بعقوبة اإلعدام.

اآلليات التي ميكن استخدامها فيما يتعلق بعقوبة 
االعدام

1.األليات التعاقدية ذات العالقة - هيئات املعاهدات
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هيئات معاهدات حقوق اإلنسان
هي جلان من اخلبراء املستقلني تقوم برصد تنفيذ الدول 
األطراف ألحكام املعاهدات ذات الصلة. وهي تفعل ذلك 

عن طريق استعراض التقارير املقدَّمة دورياً من الدول 
األطراف عن اخلطوات املتخذة لتنفيذ أحكام املعاهدة. 

وتقدم  الدول تقارير اولية تليها تقارير دورية بوتيرة حتددها 
كل معاهدة على حدة.(5-3 سنوات)  وتنظر جميع هذه 
اللجان بتقارير الدول وتبدي مالحظاتها بناء على جميع 
املعلومات املتوفرة، من بينها معلومات مكتوبة ميكن ان 
تقدمها املنظمات غير احلكومية الى اللجان (كثيرا ما 

يشار لها باسم "تقارير الظل").  

معظم الدول العربية صادقت على العهد الدولي اخلاص 
باحلقوق املدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل 
واتفاقية مناهضة التعذيب. و لم تقم اي من الدول 

العربية بإدخال اية حتفظات خاصة ومحددة حول املواد 
املتعلقة  بعقوبة اإلعدام. 

عالقة املنظمات غير احلكومية مع آليات اللجان

يجب ان تعمل املنظمات غير احلكومية بشكل استراتيجي 
مع آليات املعاهدات مبا في ذلك من خالل:

- تقدمي معلومات وتقارير تبرز مواطن اخلطأ والنواقص في 
املعلومات املقدمة من قبل الدولة.

- تقدمي معلومات اضافية وردود على قائمة القضايا- تقدمي 
معلومات شفهية لآلليات التعاهدية.

- وميكن للمجتمع املدني أن يعمل على تشجيع احلكومات 
للوفاء باملواعيد النهائية لتقدمي التقارير.

- متابعة االستخالصات والتوصيات. 

املعنية  اللجنة  وهي  االنسان:  بحقوق  املعنية  اللجنة 
املدنية  للحقوق  الدولي  العهد  تطبيق  على  باالشراف 
تقريرها  تقدم  ان  الطرف  الدولة  على  يجب  والسياسية. 

األولي بعد سنة ومن ثم بعد ذلك تقارير دورية كل عامني. 
جلنة حقوق الطفل: وهي اللجنة اللجنة املعنية باالشراف 
الدولة  على  يجب  الطفل.  حقوق  اتفاقية  تطبيق  على 
الطرف ان تقدم تقريرها األولي بعد سنتني ومن ثم بعد ذلك 

تقارير دورية كل 5 اعوام.
جلنة مناهضة التعذيب: وهي اللجنة املعنية باالشراف على 
ضروب  من  وغيره  التعذيب  مناهضة  اتفاقية  تطبيق 
املهينة.  أو  الالإنسانية  أو  القاسية،  العقوبة  أو  املعاملة 
يجب على الدولة الطرف ان تقدم تقريرها األولي بعد سنة 

ومن ثم بعد ذلك تقارير دورية كل 4 اعوام.
املعنية  اللجنة  وهي  االنسان:  حلقوق  العربية  اللجنة 
باالشراف على تطبيق امليثاق العربي حلقوق االنسان. يجب 
على الدولة الطرف ان تقدم تقريرها األولي بعد سنة ومن 

ثم بعد ذلك تقارير دورية كل عامني.



-   جميع الهيئات املنشأة مبوجب املعاهدات مكلفة بتلقي التقارير األولية والدورية التي تقدمها الدول األطراف والتي تصف بها 
ما قامت به الدولة لتنفيذ احكام املعاهدة بالقانون واملمارسة.

املقدمة من  بينها  والتي من  املتوفرة لديها  واملعلومات األخرى  التقرير  بناء على  اللجنة  للتقرير تقوم  الدولة  -  عادة بعد تقدمي 
املنظمات غير احلكومية بارسال قائمة من األسئلة والقضايا التي تطلب من الدولة االجابة عليها قبيل جلسة نقاش التقرير.

ً لتقرير الدولة الطرف وتتسم بأهمية خاصة في حالة وجود تأخير كبير بني  ومتثِّل اإلجابات املكتوبة على قائمة القضايا استكماال
تقدمي التقرير والتاريخ احملدد لفحصه. ويشار انه ميكن للمنظمات غير احلكومية ارسال معلومات تكميلية ردا على قائمة األسئلة.

-  تنظر الهيئات في التقارير عادة  في حضور وفد من الدولة الطرف وفي ضوء جميع املعلومات املتوفرة، مبا في ذلك املعلومات 
غير  املنظمات  وخاصة  املدني،  اجملتمع  وعناصر  اإلنسان  حلقوق  الوطنية  واملؤسسات  املتحدة  األمم  وكاالت  من  املقدَّمة  اإلضافية 

احلكومية.
-   بعد االستماع الى املنظمات غير احلكومية (عادة في جلسة منفصلة عن اجللسة مع احلكومة، ومبوجب ترتيبات خاصة) وبعد 

حوارها مع الوفد احلكومي، تعتمد بعد ذلك اللجنة ما يعرف عموماً باسم املالحظات اخلتامية.
-   من الضروري االشارة انه في حني أن املنظمات غير احلكومية ال تشارك في احلوار بني الدولة الطرف واللجنة، اال انه يسمح لها 

حضور اجللسة.
ً ولم تكن قد ردت على طلبات اللجنة بتقدمي التقرير  -   وإذا لم تكن إحدى الدول األطراف قد قدَّمت تقريراً طوال مدة طويلة جدا
فإن هيئات معاهدات حقوق اإلنسان تستطيع أن تنظر في احلالة في البلد في إحدى دوراتها في غياب التقرير من الدولة الطرف. 
 ً ويسمى هذا اإلجراء باسم إجراء االستعراض. وتستطيع عناصر اجملتمع املدني، املساهمة مبعلومات في إجراء االستعراض. واستنادا

إلى هذه املعلومات واحلوار مع الدولة الطرف تصدر اللجنة مالحظاتها اخلتامية مبا في ذلك التوصيات.
-   كما وتصدر الهيئات املبادئ التوجيهية ملساعدة البلدان في إعداد تقاريرها.

-   وتصدر تعليقات عامة تفسر فيها األحكام الواردة في املعاهدة وتنظم نقاشات حول املوضوعات ذات الصلة باملعاهدة. وهذه 
ً هاماً في وضع القانون الدولي. تؤدي دورا

ً في غاية األهمية في دورة النظر في تقارير الدول من قبل جلان املعاهدات حيث   ميكن االستنتاج أن منظمات اجملمتع املدني تلعب دورا
تستند هذه اللجان على املعلومات املتوفرة من املنظمات غير احلكومية واجملتمع املدني عامة في عملية النظر في التقارير وحتضير 
األسئلة اإلضافية وتلتقي عادة باملنظمات غير احلكومية قبل جلسة احلوار مع احلكومة. لذلك، من الضروري ان تقوم املنظمات 

بتزويد اللجان باملعلومات في بداية دورة النظر في التقرير احلكومي.

كيف تستطيع املنظمات غير احلكومية العمل بشكل استراتيجي مع الهيئات املنشأة مبوجب املعاهدات؟
تولي املنظمات غير احلكومية أهمية كبرى لعملها مع كل آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة والتفاعل معها بصفة دورية. 
ينبغي على منظمات اجملتمع املدني أن تقدم أوراقاً للهيئات املنشأة مبوجب معاهدات كجزء من استراتيجية اوسع يجب ان تضعها 
املنظمات لنفسها ملعاجلة حالة حقوق االنسان عامة في البلد الذي تعمل به مبا في ذلك عقوبة االعدام. عليه، ينبغي أن يكون 
التدخل لدى آليات مثل هيئات املعاهدات واإلجراءات اخلاصة (انظر ادناه) جزءً من االستراتيجية، وال ينبغي أن يكون غاية في حد ذاته.

منظومة  مع  التعاون  على  عام  بشكل  الدول  تشجيع  على  مستمرة  بصفة  احلكومية  غير  املنظمات  تعمل  أن  ينبغي  وعامة، 
معاهدات األمم املتحدة عن طريق التصديق على املعاهدات، وتقدمي التقارير في مواعيدها، وتنفيذ التوصيات التي تصدر من اللجان 

اخملتصة، ورفع التحفظات.
الوعي  يثير  أن  ويستطيع  التقارير  لتقدمي  النهائية  باملواعيد  للوفاء  احلكومات  تشجيع  على  يعمل  أن  املدني  للمجتمع  وميكن 

اجلماهيري بالتزام الدولة بتقدمي تقرير في وقت محدَّد.
ومن الضروري االشارة الى أن جلان االمم املتحدة تعتبر أن أكثر الطرق فعالية لكي تقوم عناصر اجملتمع املدني بتقدمي معلومات إضافية 
يتمثَّل في تقدمي تقارير مكتوبة. وفي كثير من األحيان تكون أكثر التقارير فائدة هي التقارير التي نشأت عن تعاون وتنسيق بني  عدد 

من عناصر اجملتمع املدني. ولهذا يجري تشجيع عناصر اجملتمع املدني على أن تشترك في تقدمي معلومات مكتوبة عن البلد.
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بعد تقدمي األوراق، وبعد صدور املالحظات/ التوصيات اخلتامية، يجب ان تقوم املنظمات غير احلكومية مبتابعة االستخالصات 
والتوصيات بعدة طرق منها:

-  إدماج االستخالصات والتوصيات في استراتيجية الدولة،
ً لتنفيذ هذه التوصيات، مبخاطبتها رسمياً وفي االجتماعات مع املسؤولني  -  تذكير احلكومات بالتزاماتها باتخاذ خطوات فورا

احلكوميني، ومتابعة تنفيذها للتوصيات.
-  عمل حتليالتها لألوضاع في البالد باستخدام العديد من العناصر، منها التحليالت التي عملتها هيئات املعاهدات. لذا، ينبغي 
إدماج العديد من املالحظات اخلتامية ضمن التقارير واملستندات األخرى التي تعدها املنظمات غير احلكومية كأساس تستند 

إليه فيما جتريه من حتليالت وتقييم.
-  ينبغي أن تتضمن أية مذكرات أو مراسالت أخرى ترسل إلى الدولة املالحظات اخلتامية والتعليقات العامة، وأن تذكر البلدان 

مرة أخرى مبا عليها من التزامات باتخاذ خطوات لتنفيذ التوصيات.
التوصيات الصادرة عن الهيئات املنشأة مبوجب املعاهدات في تقييمها  -  تستطيع كل املنظمات غير احلكومية استخدام 
آليات األمم  إلى  أو ترسل  أثناء عملية الصياغة،  إلى احلكومة  التقييم  التشريعات. وميكن إرسال هذا  أو في صياغة  للقوانني 

املتحدة أو أن تنشر علناً. 



آخر مرة قامت بها العراق بتقدمي تقرير للجنة املعنية بحقوق االنسان وجلنة حقوق الطفل كان في 1996.
آخر مرة قامت بها مصر بتقدمي تقرير للجنة املعنية بحقوق االنسان وجلنة مناهضة التعذيب كان في 2001.

آخر مرة قامت بها املغرب بتقدمي تقريرها للجنة املعنية بحقوق االنسان كان في 2004 وجلنة حقوق الطفل كان في 2000
لم تقم الصومال حتى اآلن بتقدمي اية تقارير اولية والتي كانت مستحقة في 2001

آخر مرة قامت بها السعودية بتقدمي تقرير للجنة حقوق الطفل كان في 2003 وجلنة مناهضة التعذيب كان في 2001
آخر مرة قامت بها سوريا بتقدمي تقريرها للجنة املعنية بحقوق االنسان كان في 2001

آخر مرة قامت بها االمارات العربية املتحدة بتقدمي تقريرها للجنة حقوق الطفل كان في 2001
آخر مرة قامت بها ليبيا بتقدمي تقريرها للجنة مناهضة التعذيب حقوق  كان في 1998

آخر مرة قامت بها لبنان بتقدمي تقريرها للجنة املعنية بحقوق االنسان كان في 1996
آخر مرة قامت بها جزر القمر بتقدمي تقريرها للجنة حقوق الطفل كان في 1998

لم تقدم بعد كل من البحرين وموريتانيا تقاريرها األولية للجنة املعنية بحقوق االنسان كما ولم تقدم موريتانيا تقريرها 
األولي للجنة مناهضة التعذيب. 
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تعاون الدول مع اللجان - التقارير املتأخرة

من احد مواطن القلق الرئيسية فيما يتعلق بآلية مراجعة التقارير من قبل اللجان املتخصصة هو عدم تعاون الدول مع اللجان 
من ناحية التزامها بتقدمي التقارير.

تقرير  بدون  اإلتفاقية  تنفيذ  وضع  في  النظر  ناحيتها  من  تُقرر  وقد  تقاريرها،  تقدمي  بضرورة  املتأخرة  الدول  بتذكير  اللجان  تقوم 
حكومي، بناء على املعلومات األخرى املتوفرة منها تلك من املنظمات غير احلكومية، اال ان هذا اإلجراء غير متبع كثيرا.

التقارير املتأخرة حسب البلد واللجنة (حتى نهاية ايلول/سبتمبر 2010)

ً في تقدمي  يتضح من هذه املعلومات ان عددا كبيرا من الدول ال تتعاون مع آليات حقوق االنسان التعاقدية (اللجان) وهي متأخرة جدا
تقاريرها الدورية. فعلى سبيل املثال: 
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العراق
مصر 
اجلزائر

السودان
اليمن

السلطة الفلسطينية
املغرب 

األردن
الصومال

السعودية
سوريا

الكويت
قطر

اإلمارات العربية املتحدة
تونس
ليبيا
لبنان

جيبوتي
جزر القمر

البحرين
موريتانيا

مان عُ

الرابع (1996) 
الثالث (2001) 
الثالث (2006)
الثالث (2006)

اخلامس (2009)
X

اخلامس (2004) 
الرابع (2009)

كان موعد التقرير االول في

 2001 ولم يتم تقدميه حتى اآلن

X
الثالث (2001)
الثاني (2009)

X
X

اخلامس (2006)
الرابع (2005)
الثاني (1996)

األول (2010)
X

االول لم يقدم بعد
األول لم يقدم بعد

X

األول (1996) 
الثالث والرابع (2008)
الثالث والرابع (2009)
الثالث والرابع (2006)

الرابع (2010)
X

الثاني (2000)
الثالث (2005)

X

الثاني (2003)
الثالث والرابع (2009)

الثاني (2010)
الثاني (2008)

األول (2001)
الثالث (2008)

الثالث والرابع (2009)
الثالث (2004)
الثاني (2007)

األول (1998)
الثاني (2009)
الثاني (2007)
الثاني (2005)

X
الرابع (2001) 
الثالث (2006)

X
الثاني (2010)

X
(الرابع) 2009
الثاني (2009)

كان موعد التقرير االول في 2001 

ولم يتم يقدميه حتى اآلن

األول (2001)
األول (2005)

الثاني (2010)
األول (2005)

 x
الثالث (2009)
الثالث (1998)

لم يقدم اي تقارير بعد
االول والثاني (2010)

X
األول (2004)

األول لم يقدم بعد
X

اللجنة املعنية بحقوق 
االنسان(آخر تقرير وسنة 

تقدميه)

الدولة 
جلنة حقوق 

الطفل(آخر تقرير 
وسنة تقدميه)

جلنة مناهضة 
التعذيب(آخر تقرير وسنة 

تقدميه)
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ً) املوعد الذي  يوضح اجلدول التالي بعض االمثلة للتقارير املتأخرة، حيث يوضح بالنسبة لدُول منتقاة (كانت تقاريرها متأخرة جدا
كان من املفترض تقدمي التقرير واملوعد احلقيقي الذي مت فيه تقدمي التقرير (املعلومات هي فقط بالنسبة آلخر تقرير مقدم). 

التقارير املتأخرة لدول عربية مختارة بحسب اللجنة وعدد سنوات التأخر (املعلومات حتى نهاية ايلول/سبتمبر 2010) 

2. األليات غير التعاقدية: االجراءات اخلاصة

املدني  للمجتمع  ميكن  املتحدة  األمم  لدى  خاصة  اجراءات  هناك  املعاهدات)  من  املنبثقة  (اي  التعاقدية  األليات  الى  باالضافة 
استخدامها فيما يتعلق بعقوبة االعدام.

كيف يعملون؟

     بعكس هيئات معاهدات األمم املتحدة ميكن لإلجراءات اخلاصة ان تتدخل بحاالت حتى وإن لم تكن الدولة قد صادَّقت على املعاهدة 
املطلوب في حالة  (األمر  اخلاصة  بالتدابير  االتصال  احمللية لكي ميكن  االنتصاف  بل  استنفاذ سُ الضروري  وليس من  العالقة،  ذات 
استخدام آلية الشكوى الفردية واجلماعية واملتوفرة بخصوص بعض اآلليات التعاقدية، ويذكر انه كل من اجلزائر وليبيا وجيبوتي 

هي دول طرف في البرولتوكول اإلختياري للعهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية واملتعلق بالية الشكاوي))
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اجلزائر

مصر

السودان
اليمن
املغرب
األردن

السعودية
سوريا

الكويت

قطر

تونس

لبنان

جيبوتي

البحرين

موريتانيا

التعذيب
حقوق االنسان
حقوق االنسان

طفل
حقوق االنسان

التعذيب
التعذيب
التعذيب
التعذيب
التعذيب

حقوق االنسان
التعذيب
التعذيب

الطفل
حقوق االنسان

الطفل
حقوق االنسان

التعذيب
حقوق االنسان

الطفل
التعذيب

حقوق االنسان
التعذيب

حقوق االنسان
الطفل

التعذيب

الثالث
الثالث
الثالث
الرابع

الثالث
الثاني
الرابع
الثاني

األول
األول

الثاني
الثاني

األول
الثاني

اخلامس
الثالث
الثاني

األول
األول

الثاني
األول والثاني (مجتمعني)

األول
األول
األول

الثاني
األول

1998
2000
1994
2002
2001
2003
2006
1996
1998
2005
2004
2001
2000
2002
1998
2004
1986
2001
2004
1998
2003
2007
1999
2006
1998
2005

2006
2006
2001
2008
2006
2010
2009
2009
2001
2009
2009
2010
2005
2008
2006
2008
1996

لم يُقدم بعد
2010
2007
2010

لم يُقدم بعد
2004

لم يُقدم بعد
2007

لم يُقدم بعد

8
6
7
6
5
7
3

13
3
4
5
9
5
6
8
4

10
9
6
9
7
3
5
4
9
5

اللجنة التي يجب الدولة 
تقدمي التقرير لها

قدم/  اخر تقرير مُ
يجب ان يُقدم

املوعد الذي
كان من املفترض
تقدمي التقرير فيه

عدد سنوات 
التأخير

املوعد الذي مت 
تقدمي التقرير فيه
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ب. األليات غير التعاقدية: االجراءات اخلاصة

املعاهدات)  من  املنبثقة  (اي  التعاقدية  األليات  الى  باالضافة 
هناك اجراءات خاصة لدى األمم املتحدة ميكن للمجتمع املدني 

استخدامها فيما يتعلق بعقوبة االعدام.

تقدمي حاالت فردية إلى اإلجراءات اخلاصة؛

تقدمي معلومات ودراسات حتليلية بشأن مواطن قلق محدَّدة 
في مجال حقوق اإلنسان، وميكن ان يكون ذلك من خالل لفت 
سارية  قوانني  او  قوانني،  مسودة  على  والتعقيب  النظر 

ومطبقة، او سياسات، او ما شابه؛

توفير الدعم للزيارات القطرية التي جتري في إطار اإلجراءات 
اخلاصة؛

اإلجراءات  ملناصرة  الوطني  أو  احمللي  الصعيد  على  العمل 
وتنفيذ  ومتابعتها  وتوصياتها  تقاريرها  ونشر  اخلاصة 

أعمالها؛

واليات  أصحاب  دعوة  احلكومية  غير  للمنظمات  ميكن 
بعناصر  اخلاصة  املبادرات  في  للمشاركة  اخلاصة  اإلجراءات 
او  مؤمترات  الى  دعوتهم  طريق  عن  مثال  املدني،  اجملتمع 

انشطة شبيهة؛

طوال  حدة  على  الواليات  أصحاب  ملقابلة  السعي  وميكن 
السنة

مثل التعاون مع اآلليات التعاقدية، التعاون مع اآلليات غير 
التعاقدية يجب ان يكون جزء من استراتيجية عامة لعمل 

املؤسسة وليس غاية بحد ذاته

دعوة املقررين لزيارات: وينبغي أيضاً أن تطلب املنظمات غير 
مفتوحة  دعوات  تصدر  أن  باستمرار  الدول  إلى  احلكومية 
التي  الطلبات  وقبول  املتحدة،  لألمم  اخلاصني  للمقررين 

يقدمها املقررون اخلاصون لزيارة البلدان. 

مع  العمل  املدني  اجملتمع  ملنظمات  ميكن  كيف 
اإلجراءات اخلاصة

تتصل  أن  مجتمعة،  أو  منفردة  املدني،  اجملتمع  لعناصر  ميكن 

باالجراءات اخلاصة وتعمل معها من خالل ما يلي:

اآلليات اخلاصة  ذات  العالقة املباشرة 
بعقوبة االعدام

املقرر اخلاص املعني بحاالت اإلعدام خارج نطاق القضاء أو 
ا بإجراءات موجزة أو تعسفً

ضروب  من  وغيره  التعذيب  مبسألة  املعني  اخلاص  املقرِّر 
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

الفريق العامل املعني باالحتجاز التعسفي
املقرِّر اخلاص املعني بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان واحلريات 

األساسية في سياق مكافحة اإلرهاب

الفعليني  الضحايا  مع  يومياً  اخلاصة  اإلجراءات  تتفاعل 
حماية  إلى  وتدعو  اإلنسان  حقوق  النتهاكات  واحملتملني 
حقوقهم؛ ومصدر املعلومات في معظم احلاالت التي تقوم 
االجراءات التدخل فيها هو املنظمات غير احلكومية احمللية، 

واألقليمية والدولية 
تتصرف اإلجراءات اخلاصة  في حاالت القلق املتصلة بحقوق 
األكثر  القضايا  في  أو  فردية  حاالت  في  سواء  اإلنسان 

عمومية من خالل اتصاالت مباشرة مع احلكومات؛
من  كثير  في  االستعجال  سبيل  على  يلتمسوا   ان  ميكن 
األحيان توضيحاً من احلكومات بشأن انتهاكات مدّعاة (مثل 
عند  ويطلبون،  التعذيب)  او  االعدام  بعقوبة  املتعلقة  تلك 
ذ احلكومات تدابير احلماية لضمان أو استعادة  احلاجة، أن تنفِّ

التمتّع بحقوق اإلنسان؛
ي احلقائق الى البلدان  اخملتلفة  ميكن ان تقوم ببعثات تقصّ
بهذه  القيام  ميكن  انه  اال  توصيات؛  تتضمن  تقارير  وتصدر 
البعثات فقط اذا قامت الدولة بدعوة االجراء ذا العالقة او اذا 

قبلت الطلب بالزيارة املوجه من االجراء ذا العالقة 
ذلك،  محدّدة  ظروف  تستدعي  عندما  يقوموا،  ان  ميكن 
خالل  ومن  اإلعالم  وسائط  خالل  من  قلقهم  عن  بالتعبير 

بيانات علنية أخرى؛
لتوضيح  إرشاد  مبثابة  تكون  مواضيع  حول  دراسات  تُعد 

القواعد واملعايير؛
بالقضايا  اإلعالم  وسائط  خالل  اجلماهيري  الوعي  تشكِّل 

املندرجة في والياتها؛

قد  كانت  التي  اآلليات  هي  املوضوعية  اخلاصة  االجراءات 
والية مجلس  ووضعت حتت  االنسان  جلنة حقوق  أنشأتها 
حقوق اإلنسان بعد تأسيس اجمللس لفحص حاالت حقوق 
حقوق  انتهاكات  من  كبرى  ظواهر  في  املتعلقة  اإلنسان 
وإصدار  املشورة بشأنها  وتقدمي  العالم  أنحاء  اإلنسان في 
اإلجراءات  في  املعينون  واألشخاص  عنها.  علنية  تقارير 
اخلاصة هم خبراء مستقلون وميكن أن يطلق عليهم اسم 
ون أو املمثلون أو املمثلون اخلاصون أو اخلبراء  َّرون اخلاصَّ املقر

املستقلون أو أعضاء األفرقة العاملة.

بل االنتصاف  يقصد بسبل االنتصاف احمللية (الوطنية) سُ
القضائي في احملاكم احمللية، وكذلك امكانية التوصل  الى 
أي انتصاف إداري. ويشترط في سبل االنتصاف هذه ليس 
فقط ان تكون متوفرة ولكن ايضا فعالة . وفي هذا الشأن 
التوضيح  الضروري  من  انه  املتحدة  األمم  اليات  ترى 
ذلك  في  مبا  إليها،  اللجوء  مت  التي  اإلجراءات  بالتفصيل 
العامة،  السلطات  من  وغيرها  احملاكم  إلى  اللجوء 
والشكاوى املقدَّمة، ومتى، وماذا كانت النتائج. وفي حالة 
بُل االنتصاف بسبب إطالتها بدون مبرر،  عدم استنفاد سُ
الضروري  فمن  آخر،  سبب  ألي  أو  إليها،  الوصول  تعذر  أو 

توضيح هذه األسباب بالتفصيل.
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3. آلية اإلستعراض الدوري الشامل

ميكن للمنظمات غير احلكومية الدولية واإلقليمية والوطنية 
في  الصلة  ذات  اخملتلفة  املراحل  في  املشاركة  اإلنسان  حلقوق 
اإلنسان  حقوق  عن  املدافعني  الى  باالضافة  االستعراض  هذا 
واملؤسسات األكادميية واملعاهد البحثية. ومن الضروري التمتع 
لألمم  واالجتماعي  االقتصادي  اجمللس  لدى  االستشاري  باملركز 
املعني  العامل  الفريق  جلسات  حضور   اجل  من  املتحدة 
اإلنسان.  حقوق  مجلس  ودورات  الشامل  الدوري  باالستعراض 
ومع ذلك تستطيع عناصر اجملتمع املدني أن تساهم في أعمال 

االستعراض بعدة طرق منها:

إحدى الفرص املهمة إلسهام اجملتمع املدني في عملية املراجعة 
بواعث  بشأن  معلومات  تقدمي  في  تتمثل  الشاملة  الدورية 
ستتم  الذي  البلد  في  اإلنسان  حقوق  بشأن  املهمة  القلق 
الوثائق  إحدى  من   ً جزءا املداخالت  هذه  ستصبح  إذ  مراجعته. 
 – البلدان  ملراجعات  األساس  ستشكل  التي  الثالث  الرسمية 
حلقوق  السامي  املفوض  مكتب  يُعدّه  الذي  امللخص،  وهي 
املصداقية  وذات  املوضوعية  "املعلومات  إلى   ً استنادا اإلنسان 
هذه  تقدمي  كيفية  حول  وتعليمات  قيود  وهناك  األخرى". 

املعلومات.

ومن الضروري على املنظمات غير احلكومية أن تربط الدور الذي 
التي  بذلك  معاهدات  مبوجب  املنشأة  الهيئات  به  تضطلع 
بشكل  املتحدة  لألمم  التابعة  اإلنسان  آليات حقوق  به  تنهض 
عام. على سبيل املثال، ثمة أهداف لالستعراض الدوري الشامل 
ووفاء  الواقع؛  أرض  على  اإلنسان  حقوق  حالة  حتسني  تشمل 
اإلنسان،  بحقوق  املتعلقة  وتعهداتها  بالتزاماتها  الدولة 
وتقييم التطورات اإليجابية والتحديات التي تواجهها الدولة، 

وتعزيز قدرات الدولة واملساعدة الفنية، 

اإلنسان  حقوق  مجلس  مع  الكامل  التعاون  على  والتشجيع 
ومكتب  األخرى  اإلنسان  حقوق  أجهزة  ومع  معه،  واالشتباك 
املفوض السامي حلقوق اإلنسان. وبالتالي، فثمة فضاء فسيح 
يجعل آلية االستعراض الدوري الشامل تكمل األنشطة التي 
الفرص  تستغل  اللجان  ويجعل  املعاهدات،  هيئات  بها  تقوم 

التي تقدمها آلية االستعراض.

ينبغي على املنظمات غير احلكومية أن تستخدم االستعراض 
الدول  على  الواقعة  االلتزامات  لتعزيز  أيضاً  الشامل  الدوري 
مبوجب املعاهدات. يجب أن تستخدم املنظمات غير احلكومية 
في  للمساعدة  آلية  بوصفها  الشامل  الدوري  االستعراض 
اخلتامية  املالحظات  متابعة  أهمية  على  الدول  اهتمام  تركيز 
حقوق  بالتزامات  للوفاء  املعاهدات  هيئات  أصدرتها  التي 
اإلنسان الواقعة عليها. وهذا أيضاً يعطي فرصة أكبر لتذكير 
الدول األعضاء في مجلس حقوق اإلنسان للوفاء بالوعود التي 
تعتقد  وبالتالي،  االنتخابات.  في  نفسها  على  قطعتها 
الشامل  الدوري  االستعراض  آلية  أن  احلكومية  غير  املنظمات 
وأثنائه  االستعراض  قبل  احمللي  اجلمهور  حلشد  فرصة  متثل 
على  املفروضة  االلتزامات  على  مباشرة  ذلك  تأثير  مع  وبعده، 

الدولة مبوجب املعاهدة.

4. تقرير األمني العام لألمم املتحدة

دعا اجمللس االقتصادي واالجتماعي، في قرار 1745 املؤرخ 16  أيار 
/ مايو 1973، األمني العام  لألمم املتحدة إلى أن يقدّم إليه كل 
خمس سنوات تقارير دورية محدَّثة وحتليلية عن عقوبة اإلعدام 
. وفي عام 1995، أوصى اجمللس بأن تشتمل تقارير األمني العام 
اخلمسية أيضا على تنفيذ الضمانات التي تكفل حماية حقوق 
الذين يواجهون عقوبة اإلعدام . وفي القرار نفسه، طلب اجمللس 
اخلمسي على  التقرير  إعداده  لدى  يعتمد  أن  العام  األمني  إلى 
جميع البيانات املتاحة. ولقد قدم التقرير األول في عام 1975. 
الدورة  الثامن) في  (التقرير اخلمسي  التقرير األخير  ولقد نشر 
املوضوعية  2010 اجمللس االقتصادي واالجتماعي، ويُعرض أيضا 
التاسعة  دورتها  في  اجلنائية  والعدالة  اجلرمية  منع  جلنة  على 
إلى  أساسا  التقرير  ويستند  اإلنسان.  ومجلس حقوق  عشرة، 
معت من خالل استبيان استقصائي أرسله  املعلومات التي جُ
مكتب األمم املتحدة املعني باخملدرات واجلرمية إلى الدول األعضاء 
في  املتخصصة  والوكاالت  الدولية  احلكومية  واملنظمات 
منظومة األمم ا ملتحدة باإلضافة الى املنظمات غير احلكومية. 
وبيانات  تقارير  التالية  احلكومية  غير  املنظمات  قدمت  ولقد 
كتابية : األمانة الدولية ملنظمة العفو الدولية ومنظمة رصد 
واالحتاد  األضرار  من  للحد  الدولية  والرابطة  اإلنسان  حقوق 
عقوبة  ملناهضة  العاملي  واالئتالف  احملامني  لرابطات  الياباني 

اإلعدام. 

ويشير التقرير الى عدد من نشاطات املنظمات غير احلكومية 
الدولية واإلقليمية والوطنية في اطار مناهضة عقوبة اإلعدام. 
فعلى سبيل املثال، اتى في التقرير انه "شارك ممثلون عن اجملمتع 
املتحدة  األمم  ومفوضية  العربية  الدول  وجامعة  العربي  املدني 
اجتماع  في  دولية  حكومية  غير  ومنظمات  اإلنسان  حلقوق 
اإلسكندرية املعقود من 12 إلى 24 أيار/مايو 2008 ، الذي متخض 
عن اعتماد إعالن للمجتمع املدني العربي 149 بشأن فرض وقف 
اجلمعية  قرار  تنفذ  أن  العربية  البلدان  "يناشد   / تطبيق  على 
) وأهاب   133 ).( 62 عقوبة اإلعدام (إعالن اإلسكندرية  العامة 
لإللغاء  عملية  خطوات  تتخذ  أن  العربية  باحلكومات  اإلعالن 
من   7 املادة  تعديل  في  تنظر  وأن  اإلعدام  لعقوبة  التدريجي 
تطبيق  عدم  كفالة  أجل  من  ان  اإلنس  حلقوق  العربي  امليثاق 
أشخاص  يرتكبها  التي  باجلرائم  يتعلق  فيما  اإلعدام  عقوبة 

تقل أعمارهم عن 18 عاما."

فيما  احلادثة  التطورات  حول  املصادر  اهم  من  التقرير  ويعتبر 
التقرير على معلومات  االعدام، حيث يشتمل  بعقوبة  يتعلق 
مفصلة وجداول حول التغييرات التي طرأت على حالة عقوبة 
اإلعدام مبا في ذلك امناط عامة ومعلومات حول بلدان محددة، 
كما ويشتمل على معلومات حول التطورات الدولية، باإلضافة 
التي  الضمانات  من  تنفيذ كل  تفصيلية حول  معلومات  الى 
ويتنهي  اإلعدام.  عقوبة  يواجهون  الذين  حقوق  حماية  تكفل 
التقرير بعدد من االستنتاجات والتوصيات العامة الهامة جدا.

العامة قرارا رقم  وفي 18 كانون األول/ديسمبر تبنت اجلمعية 
63/168 تتطلب فيه من األمني العام اعداد تقرير حول التقدم 
احملرز في تنفيذ القرارين 106/149 و 63/138 كي تنظر فيه في 
وجه  التقرير،  هذا  وفي   .(2010 (دورة  والستني  اخلامسة  دورتها 
األمني العام انتباه اجلمعية العامة إلى املعلومات ذات الصلة 
الدورة  إلى  املقدم  اإلعدام  عقوبة  بشأن  تقريره  في  املعروضة 
اخلامسة عشرة جمللس حقوق اإلنسان، والتقرير اخلمسي املقدم 
مؤخرا إلى اجمللس االقتصادي واالجتماعي بشأن عقوبة اإلعدام 

(انظر/ي اعاله).

آليات  من  جديدة  آلية  هو  الشامل  الدوري  اإلستعراض   
من  اإلنسان  حقوق  مجلس  يستعرض  اإلنسان.   حقوق 
املتحدة  األمم  في  األعضاء  الدول  من  دولة  كل  أداء  خالله 
اللتزاماتها  دوري  أساس  على  دولة)   192 عددها  (البالغ 
داتها في مجال حقوق اإلنسان.  واالستعراض الدوري  وتعهّ
هيئات  عمل  تكميل  إلى  تهدف  تعاونية  آلية  الشامل 

معاهدات حقوق اإلنسان ال أن تكون بدالً لها.

31
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31  تقرير األمني العام لألمم املتحدة، عقوبة اإلعدام وتنفيذ الضمانات التي تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة اإلعدام، 18.1E/2010/10 ديسمبر/ كانون اول 2009.
32  تقرير األمني العام لألمم املتحدة : وقف تطبيق عقوبة اإلعدام، A/65/280  آ11آب 2010، 
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اقتباس من املعايير الدنيا 

إذا ما أصرت بعض الدول على اإلبقاء على عقوبة اإلعدام فإن اإلحتاد 
األوروبي يعتبر أنه من األهمية مبكان استيفاء املعايير الدنيا التالية:
1) ميكن فرض عقوبة اإلعدام فقط بالنسبة ألكثر اجلرائم خطورة 
ينجم  التي  القصدية  اجلرائم  مداها  في  تتجاوز  ال  أنها  واملفهوم 
عنها املوت أو تبعات خطيرة أخرى. وال يجوز أن تفرض عقوبة اإلعدام 
أو املمارسة  على اجلرائم غير املتسمة بالعنف مثل اجلرائم املالية 
الدينية أو ممارسة التعبير عن الرأي والعالقات اجلنسية بني البالغني 

الراضني او ان تكون حكما الزاميا.
2) ال ميكن فرض عقوبة اإلعدام إال في حالة جرمية تكون فيها عقوبة 
اإلعدام منصوصا عليها زمن ارتكابها، ومن املفهوم من هذا أنه إذا 
ما مت التنصيص قانونا على العمل بعقوبة أخف وطأة بعد ارتكاب 

اجلرمية فإنه يجب ان ينتفع مرتكب اجلرمية بذلك التخفيف.
3) ال ميكن فرض عقوبة اإلعدام على :

• األشخاص دون سنّ ال 18 عاما وقت ارتكاب اجلرمية؛
• النساء احلوامل أو حديثات الوضع؛

• األشخاص الذين أصبحوا مختلني ذهنيا.
4) ال ميكن فرض عقوبة اإلعدام إال إذا اعتمدت إدانة الشخص املتهم 
تفسير  أي  إلعطاء  مجال  أي  تدع  وال  ومقنعة  واضحة  أدلة  على 

مخالف حلقيقة الوقائع.
5) يجب أن ال تنفذ عقوبة اإلعدام إال مبقتضى حكم نهائي صادر عن 
محكمة مستقلة ومحايدة مختصة، مبا في ذلك احملاكم والهيئات 
اخلاصة او ذي الواليات اخلاصة، بعد احترام كافة الضمانات القانونية 
ا  املمكنة لتأمني محاكمة عادلة وعلى أن ال تقل تلك الضمانات عمٌ
احلقوق  حول  الدولي  العهد  من   14 املادة  في  عليها  منصوص  هو 
املدنية والسياسية مبا في ذلك حق أي شخص مشتبه به أو متهم 
االنتفاع باملساعدة  في جرمية ميكن فيها فرض عقوبة اإلعدام في 
االتصال  في  االقتضاء،  أوعند  احملاكمة،  مراحل  القانونية في كافة 

مبندوب قنصلي.
في  الفعلي  احلق  باإلعدام  عليه  حكم  شخص  ألي  يكون   (6
تتخذ  أن  وعلى  درجة  أعلى  محكمة  أمام  احلكم  على  االستئناف 

إجراءات من أجل أن يكون ذلك االستئناف إجباريا.
7) يكون ألي شخص حكم عليه باإلعدام، وكلما كان ذلك واردا، احلق 
يتم  ال  أن  وعلى  الدولية،  اإلجراءات  وفق  فردية  شكوى  تقدمي  في 
تنفيذ عقوبة اإلعدام في الفترة التي تكون فيه تلك الشكوى قيد 
الدرس وفق تلك اإلجراءات. ولن يتم تنفيذ حكم االعدام ما دامت 
هناك اي اجراءات قانونية او رسمية معلقة على املستوى الدولي او 

احمللي.
8 ) يكون ألي شخص حكم عليه باإلعدام احلق في طلب الصفح أو 
أو استبدال  أوالصفح  العفو  العقوبة. وميكن منح  طلب استبدال 

عقوبة اإلعدام في كافة حاالت احلكم باإلعدام.
9) ال يجوز تطبيق عقوبة اإلعدام مبا يخالف التعهدات الدولية ألي 

بلد.
احلكم  إصدار  بعد  املستغرقة  الزمنية  املدة  تشكل  أن  ميكن   (10

باإلعدام كذلك عامال أساسيا.
أن يتم بشكل  اذا ما حصل احلكم باإلعدام فإن تنفيذه يجب   (11
يلحق أدنى قدر ممكن من املعاناة أو األلم للمحكوم عليه وال يجوز 

تطبيق تلك العقوبة على املأل أو بشكل آخر يحطّ من الكرامة.
االنتقام  قبيل  من  كعمل  اإلعدام  عقوبة  تفرض  ال  أن  يجب   (12  
ضد  تفرض  ان  مثل  الدنيا،  املعايير  مع  يتعارض  مبا  السياسي 

مخططي االنقالبات السياسية.

33  اخلطوط التوجيهية لإلحتاد األوروبي بشأن عقوبة اإلعدام:
http://www.eurunion.org/DPGuidelines-10-08.pdf 

وغير  قاسية  عقوبة  اإلعدام  عقوبة  األوروبي  االحتاد  يعتبر 
والسالمة  للكرامة  مقبول  غير  إنكارا  ومتثل  إنسانية 
اإلنسانية. ويستخدم اإلحتاد األوروبي كافة الوسائل املتوفرة 
مثل املسارات الدبلوماسية ونشر الوعي العام  في العمل 
أنحاء  كافة  في  اإلعدام  عقوبة  إلغاء  هدف  إلى  للوصول 
العالم. يعمل االحتاد األوروبي على تشجيع احلوارات العامة 
التي مازالت  الدول  العامة والضغط على  املعارضة  وتعزيز 
تطبق العقوبة في سبيل إلغاء عقوبة اإلعدام، أو على األقل 
االحتاد  ويعمل  أولى.  كخطوة  للعقوبة  تعليق  أمر  إصدار 
الدولية  احملافل  اطار  في  اإلعدام  عقوبة  أيضا ضد  األوروبي 

اخملتلفة، مثل األمم املتحدة.

 1. املعايير 

احلقوق  حول  األوروبي  اإلحتاد  ميثاق  من   2 املادة  تنص 
األساسية على أنه ال يجوز احلكم على أحد بعقوبة اإلعدام 
السادس  البروتوكول  يلزم  ذلك،  الى  إضافة  إعدامه.  أو 
لالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان، والذي مت تبنيه عام 1982، 
ثم  السلم.   أوقات  في  دائم  العقوبة بشكل  بإلغاء  الدول 
حلقوق  األوروبية  إإلتفاقية  13من  رقم  البروتوكول  جاء 
اإلنسان والذي مت تبنيه عام 2002 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 1 
متوز 2003، والذي مت توقيعه من قبل كافة الدول االعضاء في 
االحتاد االوروبي، ليلزم الدول األعضاء باإللغاء الدائم لعقوبة 
واحلرب.  السلم  حالة  فيها  مبا  الظروف،  كافة  في  اإلعدام 
االحتاد  في  األعضاء  الدول  كافة  على  يوجب  الذي  األمر 
االوروبي االلتزام الكامل بهذه املعايير وضرورة تطبيقها في 

ممارساتها العملية.

لإلحتاد  التوجيهية  اخلطوط  األوروبي  االحتاد  تبنى  ولقد 
األوروبي بشأن عقوبة اإلعدام، والتي مت تبنيها في عام 1998 
املتحدة  األمم  تبني  بعد   2007 في  تعديلها  جرى  ثم  ومن 
عقوبة  إستخدام  وقف  الى  الداعي   62/149 رقم   قرارها 
اإلعدام.  حيث ترتكز هذه اخلطوط التوجيهية  على املعايير 
على  وتشتمل  اإلنسان،  حلقوق  األوروبية  واملعايير  الدولية 
معايير دنيا للعالقة بني اإلحتاد األوروبي والدول األخرى فيما 
التوجيهات  هذه  ان  املالحظ  ومن  اإلعدام.  بعقوبة  يتعلق 
األمم  ضمانات  على  اساسا  تستند  بها  املشمولة  واملعايير 
عقوبة  يواجهون  الذين  حقوق  حماية  تكفل  التي  املتحدة 
الفصل  في  جاء  كما  بها  املرتبطة  والتفسيرات  اإلعدام 

السابق حول املعايير الدولية: 

33



ممثليات  باعالم  تقوم  ان  املدني  اجملتمع  ملنظمات  الضروري  من 
اإلحتاد األوروبي حول مواطن قلقهم املتعلقة بعقوبة اإلعدام في 
محددة  حاالت  حول  او  العامة  الناحية  كانت  سواء  بلدهم 

تتطلب التدخل، خاصة تلك التي بحاجة الى تدخل عاجل
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2. اهداف اإلحتاد األوروبي

يعتبر اإلحتاد األوروبي بأن إلغاء عقوبة اإلعدام أمر يساهم في تعزيز 
الكرامة اإلنسانية وتطوير حقوق اإلنسان تدريجياً.

وتتمثل أهداف اإلحتاد األوروبي عامة فيما يتعلق بعقوبة اإلعدام فيما يلي:

كرؤية  اإلعدام  لعقوبة  والتام  الشامل  اإللغاء  أجل  من  العمل    •
اإلحتاد  الدول األعضاء في  سياسية راسخة متفق عليها بني كافة 
الستخدام  فوري  ايقاف  طريق  عن  ضروريا،  ذلك  كان  واذا  األوروبي، 

عقوبة االعدام بهدف الغائها.

•  أينما يستمر وجود عقوبة اإلعدام، الدعوة إلى تقليص تطبيقها 
ٌ وفق معايير  بصفة تدريجية و التشديد على أن ال يتم تطبيقها إال
العدد  حول  دقيقة  معلومات  على  للحصول  السعي  مع   ... دنيا 
يتنظرون  الذين  باالعدام،و  عليهم  احملكوم  لالشخاص  الصحيح 

اإلعدام والذين نفذ فيهم حكم االعدام.

3. آليات العمل

املساعي العامة:

في  اإلعدام  عقوبة  مسألة  األمر  اقتضى  كلما  األوروبي  اإلحتاد  يثير 
ووفق  األوروبي،  اإلحتاد  ويدرس  األخرى.  البلدان  مع  ومشاوراته  حواره 
قاعدة كل حالة بحالتها، وباالعتماد على املعايير ذات الصلة ما إذا 
باستخدام  يتعلق  فيما  ما  دول  حيال  مساعي  يتطلب  األمر  كان 
بعني  ستاخذ  املساعي  لهذه  الدقيقة  والطبيعة  اإلعدام.  عقوبة 

االعتبار ما يلي، على سبيل املثال ال احلصر:
•  ما إذا كان البلد ميتلك فعال نظاما قضائيا يعمل بشكل مناسب 

ومفتوح
•  إذا كان البلد قد قدم تعهدات دولية بعدم تطبيق عقوبة اإلعدام 

اإلعدام  لعقوبة  وإستخدامه  للبلد  القانوني  النظام  كان  إذا  ما   •
كانت هناك مؤشرات  إذا  وما  الدولية  واملراقبة  العموم  أمام  مغلقا 
خرقا  يشكل  مبا  واسع  نطاق  على  تطبّق  اإلعدام  عقوبة  أن  على 

للمعايير الدنيا

املسارات الدبلوماسية ونشر الوعي:
أجل  من  األوروبي  اإلحتاد  بها  يقوم  التي  احملددة  للخطوات  إضافة 
مناهضة عقوبة اإلعدام في عالقته مع البلدان احملددة، يهدف اإلحتاد 
إلغاء  بضرورة  األخرى  الدول  إقناع  الى  ذلك،  أمكن  وكلما  األوروبي، 
الى  اإلنضمام  على  التشجيع  خالل  من  اإلعدام  عقوبة  تطبيق 
والسياسية   املدنية  للحقوق  الدولي  للعهد  الثاني  البروتوكول 
اإلحتاد  يواصل  ذلك،  على  عالوة  املماثلة.  األخرى  اإلقليمية  واملواثيق 
أجله  من  يعمل  هدفا  العقوبة  تلك  تطبيق  إلغاء  اعتبار  األوروبي 
ويقوم على حث الدول على املصادقة على وااللتزام باملواثيق الدولية 
عقوبة  باستخدام  املتعلقة  تلك  والسيما  اإلنسان  حقوق  حول 

اإلعدام.
وفي حالة الدول التي تطبق عقوبة اإلعدام، يصر اإلحتاد األوروبي في 
عالقته الثنائية مع الدول أن تقوم تلك الدول باحترام املعايير الدولية 
في هذا الشأن بشكل صارم.  كما ويقوم بتشجيع وعرض التعاون 
ويثير  الدول. كما  وتلك  األوروبي  اإلحتاد  واملتعدد األطراف بني  الثنائي 
ذات  الدولية  املنتديات  في  اإلعدام  عقوبة  موضوع  األوروبي  اإلحتاد 
أمام  مبادرات  لتقدمي  املناسبة  الفرص  كل  من  واإلستفادة  العالقة 
في  والغاءها  اإلعدام   بعقوبة  العمل  إليقاف  تهدف  املنتديات  هذه 

الوقت املناسب.
األمم  هيئات  في  الدول  إقناع  في  هام  دور  األوروبي  لإلحتاد  ان  ويذكر 
مناهضة  قرارات  تبني  باجتاه  املتحدة  األمم  أجسام  ودفع  املتحدة 
والدعم  األوروبي بتطوير عالقته  اإلعدام. كما ويقوم اإلحتاد  لعقوبة 
حلركة مناهضة عقوبة اإلعدام في شتي انحاء العالم، ويقوم بنشر 

الوعي ودعم جهود نشر الوعي في هذا اإلجتاه.

احلاالت املنفردة:
 كلما علم اإلحتاد األوروبي بوجود حاالت منفردة لعقوبة اإلعدام والتي  
إجراءات  اتخاذ  في  سينظر  فإنه  الدنيا  للمعايير  خرقا  تشكل 
على  االجراءات  في  النظر  االجتاه. وسيتم  هذا  في  ومساعي خاصة 
وجه  على  التصرف  يكون  ما  وكثيرا  بحالتها.  حالة  كل  أساس 

السرعة عامالً أساسيا في مثل تلك احلاالت. 

في العام 2009، اصدر االحتاد األوروبي بيانات حول 30 قضية منفردة 
وإجراءات  اعتراض  رسالة   30 من  أكثر  وقدم  اإلعدام  بعقوبة  تتعلق 

أخرى تتعلق بحاالت فردية.

إعداد التقارير حول حقوق اإلنسان:

من املطلوب من رؤساء بعثات اإلحتاد األوروبي أن يدرجوا حتليال حول 
تطبيق وإستخدام عقوبة اإلعدام وعلى أن يشمل ذلك أيضا تقييما 
دوريا ألثر ووقع عمل اإلحتاد األوروبي بهذا الصدد في تقاريرهم املقدمة 

حول حقوق اإلنسان في البلدان اخملتلفة.

4. اإلحتاد األوروبي ومنطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا

اإلحتاد  لدى  اإلعدام،  عقوبة  حول  العامة  سياسته  الى  باإلضافة 
األوروبي أطر تتعلق بالدول العربية ميكن إستخدامها باإلضافة لألطر 

العامة. 

أ. الشراكة األورو- متوسطية (تسمى ايضا عملية برشلونة)

عقد مؤمتر لوزراء خارجية الدول األورو- متوسطية في برشلونة عام 
1995، وقد كان هذا املؤمتر نقطة البداية ملا يسمى بالشراكة األورو- 
واالقتصادية  السياسية  العالقات  من  واسع  إطار  وهي  متوسطية، 
واالجتماعية بني الدول األعضاء في االحتاد األوروبي والبلدان الشريكة 
في حوض املتوسط. ولقد كان الهدف العام املعلن عند تأسيسها 
والتبادل  للحوار  منطقة  إلى  متوسطية  األورو-  املنطقة  حتويل  هو 
االحتاد  دول  كانت  واإلزدهار.  واإلستقرار  السالم  لضمان  والتعاون 
األوروبي الـ 15 في ذلك الوقت هي: النمسا، بلجيكا، الدمنارك، أملانيا، 
إسبانيا، فنلندا، فرنسا، اليونان، إيرلندا، إيطاليا، لكسمبورغ، هولندا، 
البرتغال، بريطانيا، والسويد. أما البلدان الـ 12 الشريكة من املنطقة 
املتوسطية األوسع، فهي: اجلزائر، قبرص، مصر، فلسطني، إسرائيل، 

األردن، لبنان، مالطا، املغرب، سوريا، تونس و تركيا.

البلدان:

اليوم، البلدان الشريكة في الشراكة األورو- متوسطية هي:

   الدول الـ 25 األعضاء في االحتاد األوروبي (وكان عددها 15 أصال)، 
وهي: النمسا، بلجيكا، بلغاريا، جمهورية التشيك، قبرض، الدمنارك، 
إيطاليا،  إيرلندا،  هنغاريا،  اليونان،  أملانيا،  فرنسا،  فنلندا،  أستونيا، 
سلوفاكيا،  البرتغال،  هولندا،  مالطا،  لكسمبورغ،  ليتوانيا،  التفيا، 

سلوفينيا، إسبانيا، السويد، بريطانيا، 
   والبلدان الواقعة في شرق وجنوب املتوسط، وهي: اجلزائر، مصر، 

إسرائيل، األردن، لبنان، املغرب، سوريا، تونس، تركيا، والسلطة 
الوطنية الفلسطينية. وما زالت ليبيا عضو بصفة مراقب. 

من أهداف إعالن برشلونة: 

السالم  يكفل  مبا  والتعاون  والتبادل  للحوار  منطقة  “خلق   -
واالستقرار واالزدهار ”

-  “تعزيز الدميقراطية واحترام حقوق اإلنسان”
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حقوق اإلنسان في الشراكة األورو- متوسطية 

اإلنسان،  حقوق  على  عناصرها  جميع  في  الشراكة  تستند 
حيث يشير إعالن برشلونة الى حقوق اإلنسان في عدة جوانب، 

منها 
1- احترام شرعة األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

2- تطوير سيادة القانون والدميقراطية
3- احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية

4- حماية حقوق املرأة
5- اإلقرار بأن اجملتمع املدني يقدم مساهمة رئيسية

6- احترام احلقوق االجتماعية األساسية
سيادة  وتعزيز  الدميقراطية  املؤسسات  دعم  على  العمل   -7

القانون واجملتمع املدني

الشراكة  إتفاقيات  بشأن  التفاوض  يجري  الثنائي،  البعد  وفي 
 – األورو  الشركاء  من  شريك  وكل  األوروبية  املفوضية  بني 
األوروبي  اجمللس  قبل  من  منها  كل  تبني  ويتم  متوسطيني، 
والشريك املتوسطي، ويجري املصادقة عليها من قبل البرملان 
ودول  األوروبي  اإلحتاد  بني  اإلتفاقيات  من  كل  تشتمل  األوروبي. 
املنطقة على نفس النص في املادة الثانية من جميع اتفاقيات 
ً رئيسياً"  الشراكة  التي اوردت حقوق اإلنسان بصفتها "عنصرا
ملزمة  اإلنسان  بحقوق  اخلاصة  فالفقرة  اذن،  االتفاقية.  من 
قانونيا مما يتبع ان احتمالية تعليق اتفاقية الشراكة ممكن من 
الدول  مع  اآلن  حتى  هذا  يحدث  لم  أنه  إال  النظرية.  الناحية 
عاتق  على  تقع  ولكن  اتفاقية.  اية  تعليق  مت  أن  املتوسطية 
االحتاد  قبل  من  التنفيذ  ضمان  مسؤولية  األوروبي   الشريك 

األوروبي.

ب. سياسة اجلوار األوروبية

مت إطالق سياسة اجلوار األوروبية عام 2003 من أجل إيجاد حلقة 
القوقاز  ودول  الشرقية  وأوروبا  املتوسط  دول  في  األصدقاء  من 
لعدد من األهداف منها املشاركة في املنافع الناجتة عن توسيع 
األمن  تعزيز  اجل  من   2004 عام  حدث  الذي  األوروبي  االحتاد 
املشتركة،  بالقيم  املشترك  اإللتزام  وتطوير  واالستقرار، 
حقوق  وإحترام  الصالح،  واحلكم  القانون،  سيادة  وخصوصا 
على  بناءً  أوثق  وتعاون  اإلقتصادية  العالقات  وحتسني  اإلنسان، 
سياسة  تقدم  املستدامة.  والتنمية  السوق  إقتصاد  مبادئ 
األوروبي  االحتاد  جيران  مع  امتيازية  عالقات  األوروبية  اجلوار 

استنادا إلى االلتزام املشترك بالقيم املشتركة.

استنادا الى سياسة اجلوار األوروبية، يتم التوصل الى إتفاقيات 
شراكة مرتكزة على اإللتزام بـ "القيم املشتركة"، مبا في ذلك 
وهناك  اإلنسان.  حقوق  وإحترام  الدميقراطية،  القانون،  سيادة 
أيضاً إشارة إلى مبادئ إعالن برشلونة. قام اإلحتاد األوروبي أوال 
باعداد تقارير قطرية قام من خاللها بتقييم الوضع في البلدان 
اخملتلفة املزمع دخول شراكة معها، ولقد مت نشر التقارير األولى 
 2005 في  تقارير  ذلك  تلى   2004 في  بلدان  سبعة  بخصوص 

بخصوص خمسة بلدان اخرى. 

البلدان،  من  لكل  مفصلة  عمل  خطة  تطوير  مت  ذلك  بعد 
وشملت اخلطط على أولويات قصيرة ومتوسطة املدى. وفصل 
خاص حلقوق اإلنسان في خطط العمل املنبثقة عن سياسة 
االحتاد  ويقوم  اخلطط.   تلك  تنفيذ  وكيفية  األوروبية  اجلوار 
خطط  أولويات  على  بناء  مشاريع  بدعم  عليه  بناء  األوروبي 
حقوق  ذلك  في  مبا  واإلصالح،  السياسي  احلوار  و  هذه.  العمل 

اإلنسان  والتي تعتبر من ضمن هذه األولويات.

واليوم، هناك دعوة من عدد من مؤسسات اجملتمع املدني ان يتم 
إجراء تقييم كامل لتحديد التقدم امللموس والتراجع في مجال 
أن  قبل  البلدان  في  اإلنسان  وحقوق  الدميقراطية  اإلصالحات 
يدخل االحتاد األوروبي في عالقات أوثق مع تلك البلدان. وال يجب 
جسيمة  أو  كبيرة  انتهاكات  حدوث  حالة  في  بلد  أي  مكافأة 

للمعايير الدولية حلقوق اإلنسان أو القانون اإلنساني الدولي.

5. الدعم املالي: 

االلتزام السياسي لالحتاد األوروبي حول عقوبة اإلعدام يرافقه 
عقوبة  إلغاء  ان  حيث  ملموسة،  ملشاريع  كبير  مادي  دعم 
على  للحصول  األولوية  ذات  القضايا  من  يعتبر  اإلعدام 
للدميقراطية  األوروبية  األداة  او  املبادرة  إطار  في  املساعدات 
وحقوق اإلنسان (EIDHR)، التي أقرها مجلس اإلحتاد األوروبي في 
29 نيسان/إبريل 1999 كجزء من مجموعتني من القواعد بشأن 
حقوق  وإحترام  القانون  وسيادة  الدميقراطية  وتعزيز  تنمية 
اإلنسان واحلريات األساسية. وقد وضع اجمللس هذه القواعد من 
األوروبي  االحتاد  نشاطات  جلميع  قانوني  أساس  توفير  أجل 
طرح  يتيح  والذي  الدميقراطية  وبناء  اإلنسان  بحقوق  املعنية 
سلسلة من البنود في امليزانية تتعامل خصيصا مع موضوع 
هم  املبادرة  من  واملستفيدون  اإلنسان.  بحقوق  النهوض 

املنظمات غير احلكومية واملنظمات الدولية.  

األوروبية  املبادرة  عبر  املفوضية  قامت   ،1994 العام  منذ 
30 مشروع  عن  يزيد  ما  بتمويل  اإلنسان  وحقوق  للدميقراطية 
في مختلف أنحاء العالم مبوازنة إجمالية وصلت إلى ما يزيد 

عن 15 مليون يورو. 

     املشاريع التي يتم متويلها تعمل على نشر الوعي العام في 
الدول التي مازالت تطبق العقوبة عبر التثقيف العام وحمالت 
مدى  حول  دراسات  وعبر  العام،  الرأي  على  للتأثير  التواصل 
تطابق أنظمة عقوبة اإلعدام مع املعايير الدولية الدنيا، وعبر 
نشر ودعم استراتيجيات الستبدال عقوبة اإلعدام، وعبر جهود 
على  باإلعدام  عليهم  احملكوم  السجناء  حصول  لضمان 

مستويات مناسبة من الدعم القانوني وتدريب احملامني. 

قامت املبادرة األوروبية للدميقراطية وحقوق اإلنسان بتخصيص 
مشروع   16 إلى  يورو  ماليني   8 عن  تزيد  بقيمة  إضافي  مبلغ 
مما  العالم،  أنحاء  مختلف  في  اإلعدام  عقوبة  بإلغاء  يطالب 
املصدر  اإلنسان  وحقوق  للدميقراطية  األوروبية  املبادرة   يجعال 
في  اإلعدام  عقوبة  بإلغاء  تطالب  مشاريع  متويل  في  الرائد 

العالم، بحسب معلومات املفوضية األوروبية. 

على العاملني في إطار مناهضة عقوبة اإلعدام أن يعرفوا 
ان يتم  وأين ميكن  العمل اخلاصة بدولهم،  تفاصيل خطة 

ادراج قضية مناهضة عقوبة االعدام

بقضية  املهتمه  املدني  اجملتمع  ملؤسسات  املفيد  من 
مناهضة عقوبة اإلعدام أن تعمل بالتنسيق مع بعثة اإلحتاد 

االوروبي املتواجدة في الدول التي تغطيها برامج عملها.
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تعريف باألجسام الرئيسية في اوروبا

     مجلس أوروبا

في  أعضاء  دولة   46 تضم  دولية  منظمة  هو  أوروبا  مجلس 
املنطقة األوروبية. العضوية في املنظمة مفتوحة جلميع الدول 
حقوق  وتضمن  القانون،  سيادة  مببدأ  تقبل  التي  األوروبية 
النجاحات  أحد  كان  ملواطنيها.  األساسية  واحلريات  اإلنسان 
التي حققها اجمللس هو إقرار امليثاق األوروبي حلقوق اإلنسان عام 
حلقوق  األوروبية  للمحكمة  كأساس  يعمل  والذي   ،1950

اإلنسان.
ينبغي عدم اخللط بني مجلس أوروبا ومجلس اإلحتاد األوروبي أو 
اجمللس األوروبي، إذ أن مجلس أوروبا هو منظمة منفصلة وليس 

جزءً من اإلحتاد األوروبي.

     مجلس اإلحتاد األوروبي

في  القرار  لصنع  الرئيسية  املؤسسة  هو  األوروبي  االحتاد  مجلس 
اإلحتاد األوروبي. ويتألف من وزراء الدول األعضاء، وبالتالي فإنه يشكل 
وينهض  االحتاد.  ضمن  فيها  احلكومات  متثيل  يتم  التي  املؤسسة 
اجمللس والبرملان األوروبي مبسؤولية التشريع ووضع املوازنات. كما أنه 
اخلارجية  السياسة  بشأن  القرارات  لصنع  الرئيسية  املؤسسة 
واألمنية املشتركة، وتنسيق السياسات االقتصادية. كل دولة عضو 

تترأس اجمللس ملدة ستة أشهر بالتداول.

     املفوضية األوروبية

لالحتاد  العامة  املصالح  متثل  سياسيا  مستقلة  مؤسسة  هي 
املبادرات  في  حصري  بحق  املفوضية  تتمتع  عنها.  وتدافع  األوروبي 
تتمتع  األوروبي.  لالندماج  دافعة  قوة  يجعلها  مما  التشريعية، 
وهي  وإدارية وسلطات سيطرة.  تنفيذية  بسلطات  أيضا  املفوضية 
وتنفيذ  املشتركة،  السياسات  وتنفيذ  تخطيط  عن  مسؤولة 
"ضامنة  وبوصفها  األوروبي.  اجملتمع  برامج  وإدارة  امليزانيات 
للمعاهدات"، تعمل املفوضية أيضا على التحقق من تنفيذ القانون 

األوروبي.
اجمللس  قبل  من  سنوات  خمس  ملدة  املفوضية  أعضاء  تعيني  يتم 

استنادا إلى موافقة أغلبية الدول األعضاء على التعيينات.

     البرملان األوروبي

ويتم  األوروبي،  اإلحتاد  في  التمثيلية  الهيئة  هو  األوروبي  البرملان 
قبل  من  سنوات  خمس  كل  مرة  مباشرا  إنتخابا  األعضاء  إنتخاب 
املواطنني األوروبيني البالغ عددهم 435 مليون مواطنا. منذ عام 1979، 
كان يتم أنتخاب أعضاء البرملان إنتخابا مباشرا، ويبلغ عددهم حاليا 
732 عضوا، موزعني على الدول األعضاء بحسب التعداد السكاني 

لكل دولة. 
ولكن  التشريعات،  وضع  في  املبادرة  بحق  األوروبي  البرملان  يتمتع  ال 
بإمكانه تعديل التشريعات أو رفضها في مجاالت سياسية عديدة. 
يعمل  البرملان.  استشارة  سوى  يتم  ال  معينة،  أخرى  مجاالت  وفي 
البرملان األوروبي أيضا على مراقبة أداء املفوضية؛ ويجب أن يوافق على 
املفوضية  من  مسؤولني  عزل  وميكنه  فيها،  التعينات  جميع 
االحتاد  ميزانية  على  بالسيطرة  أيضا  البرملان  يتمتع  بالتصويت. 

األوروبي.

     اجمللس األوروبي

يستخدم هذا املصطلح لوصف االجتماعات املنتظمة التي يعقدها 
البلدان األعضاء في االحتاد األوروبي. ويهدف  رؤساء دول أو حكومات 
هذا اجمللس إلى توفير القوة الدافعة لالحتاد من أجل تطويره وحتديد 
أي  بوضع  اجمللس  يقوم  ال  العامة.  لسياساته  إرشادية  خطوط 
تشريعات. ويعقد اجمللس إجتماعا مرتني كل عام على األقل، ويحضر 
كامال.  عضوا  بوصفه  االجتماعات  هذه  األوروبية  املفوضية  رئيس 
يترأس اإلجتماع الدولة العضوة التي تترأس مجلس االحتاد األوروبي 

بحسب نظام تداول محدد مسبقا.

     محكمة العدل األوروبية

معروفة رسميا باسم "محكمة العدل للمجتمع األوروبي"، أي 
محكمة االحتاد األوروبي. تتكون احملكمة من عدد قضاة مساوي 
خمسة  فيها  يوجد  احلالي،  الوقت  وفي  األعضاء.  الدول  لعدد 
ويتم  عامني،  محامني  ثمانية  يساعدهم  قاضي  وعشرون 

تعيينهم لفترة ست سنوات باالتفاق بني الدول األعضاء.

     محكمة العدل األوروبية لها وظيفتني رئيسيتني:

    التأكد من أن صكوك املؤسسات األوروبية واحلكومات تتوافق 
مع اتفاقيات االحتاد األوروبي؛

    إصدار أحكام، بطلب من احملاكم الوطنية، بخصوص تفسير 
من  التحقق  أو  األوروبي  اجملتمع  قانون  في  القانونية  املواد 

شرعيتها. 

البداية  محكمة  هي  أخرى  محكمة  احملكمة  هذه  يساعد 
للمجتمع األوروبي، والتي مت تأسيسها عام 1989.

     املبادرة األوروبية للدميقراطية وحقوق اإلنسان

29 نيسان/إبريل 1999 مجموعتني من القواعد  أقر اجمللس في 
بشأن تنمية وتعزيز الدميقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق 
اإلنسان واحلريات األساسية. وقد وضع اجمللس هذه القواعد من 
األوروبي  االحتاد  نشاطات  جلميع  قانوني  أساس  توفير  أجل 
املعنية بحقوق اإلنسان وبناء الدميقراطية. مت تأسيس الفصل 
وحقوق  للدميقراطية  األوروبية  "املبادرة  وعنوانه   ،B7-70
اإلنسان"، مببادرة من البرملان األوروبي عام 1994، وقد أتاح طرح 
سلسلة من البنود في امليزانية تتعامل خصيصا مع موضوع 

النهوض بحقوق اإلنسان. 
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اإلعدام  عرفت عقوبة  التي  األقاليم  من  اإلفريقية  القارة  تعد 
في مرحلة متأخرة من تاريخها إذا ما قورنت بقارتي أوروبا وآسيا 
، وترى احلركة اإلفريقية حلقوق اإلنسان أن عقوبة اإلعدام دخلت 

الى القارة بفضل اإلستعمار األوروبي

قبل  من  أقر  الذي  والشعوب  اإلنسان  حلقوق  األفريقي  امليثاق 
في   18 رقم  العادية  بدورته  األفارقة  الرؤساء  مجلس 
اليات  لبناء  مهمة  رافعة  شكل    1981 يونيو  نيروبي(كينيا) 
 30 املادة  ، فبموجب  افريقية  حلماية حقوق االنسان وتعزيزها 
من امليثاق مت إنشاء جلنة أفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب في 
حاليا)  اإلفريقي  (اإلحتاد  اإلفريقيةسابقا  الوحدة  منظمة  إطار 
وذلك من أجل النهوض بحقوق اإلنسان والشعوب في أفريقيا 
اإلنسان  حلقوق  اإلفريقية  باملفوضية  تعرف  باتت   ، وحمايتها 

والشعوب.

تضم القارة االفريقية 53 دولة ، وقد اسست الدول االفريقية 
منذ العام 1963 إطار عمل قاري عرف بإسم  (منظمة الوحدة 
متوز/   9 منذ  اإلفريقي)  (اإلحتاد  محلها  حل  والتي   ،  ( اإلفريقية 

يوليو 2002 .

اآلليات اإلفريقية حلماية حقوق اإلنسان:

املنظومة  ضمن  االنسان  حقوق  وتعزيز  حماية  نظام  شكل 
االفريقية عالمة بارزة على مستوى العالم،  حيث تتداخل عند 
بتفاعلها  شكلت  ثقافية  منظومات  عدة  اإلفريقية  القارة 
التداخل  لهذا  الطبيعي  من  فكان   ، للقارة  احلقوقي  الوعي 
والتفاعل  أي يسهل إندماج املعايير الدولية حلقوق االنسان في 
هي  ما  ومبقدار  اجماع  محل  بوصفها  واملمارسة   التشريع 
العيش  ميكن  ال  واجلماعات  االفراد  حلقوق  أدنى  حد  ضمانات 
والتعايش بدونها ، خصوصا في قارة وصفت بالتخلف في زمن 
يقاس به التقدم مبعيار احلقوق  ، وبالنتيجة  فإنه ودون إهمال  
إلنتهاكات خطيرة عصفت بحقوق اإلنسان في عدد من بلدان 
حقوق  حركة  فإن  املاضيني  العقدين  خالل  وخصوصا  القارة 
اإلنسان في القارة األفريقية في أوج إزدهارها ، وال نبالغ إن قلنا 
أن منو حركة حقوق اإلنسان في إفريقيا قد فاق كل حاالت النمو 

التي حققتها القارة في جميع اجملاالت مجتمعة .

إفريقيا قارة تؤمن بالتجربة : 

التجربة املشتركة املستمدة  القارة اإلفريقية هو  إن ما يوحد 
من زمن النهب واإلستغالل واإلضهاد ، إن جتربة إنتهاكات قارية 

قد قادت الى نهج حماية قاري .

يتكون اإلحتاد اإلفريقي من عدد من الهيئات على غرار املنظمات 
 ، األوروبي  واإلحتاد  املتحدة  اآلمم  كمنظمة  الدولية   واالحتادات 
ويتداخل موضوع حقوق اإلنسان مع أعمال كافة هيئات اإلحتاد 
هدفا  تشكل  وتعزيزها  اإلنسان  حقوق  حماية  أن  باعتبار  
القانون  من   3 املادة  في  ورد  فقد  اإلحتاد  أهداف  من  أساسيا 
التأسيسي لإلحتاد اإلفريقي أن من أهداف اإلحتاد " تعزيز وحماية 
حلقوق  األفريقي  للميثاق  طبقاً  والشعوب  اإلنسان  حقوق 
بحقوق  الصلة  ذات  األخرى  واملواثيق   ، والشعوب  اإلنسان 
اإلنسان والشعوب " ،  كما أن املواد 40-30 من امليثاق اإلفريقي 
اإلنسان  حلقوق  اإلفريقية  اللجنة  إنشاء  على  نصت  قد 
مع  التعاون  ويعتبر   ، واختصاصاتها  وصالحياتها  والشعوب 
الدول  التزامات  وتوصياتها جزءا من  واحترام مقرراتها  اللجنة 

األعضاء في امليثاق األفريقي .

هيئات اإلحتاد اإلفريقي : 

يتكون اإلحتاد من الهيئات التالية :

سلطة  أعلى  وهو  افريقيا)  عموم  (برملان   : األفريقي  البرملان 
تشريعية في االحتاد األفريقي. يتألف من 265 ممثال منتخبا من 
جميع الدول ال 53 لالحتاد االفريقي  يهدف إلى توفير مشاركة 

للشعب واجملتمع املدني في عمليات احلكم الدميقراطي. 

الدول  رؤساء  وتتألف من   : األفريقي  لإلحتاد  العامة  اجلمعية 
العليا  الرئاسية  الهيئة  -حالياً-  وهي  وحكوماتها،  األعضاء 
لإلحتاد األفريقي. وتقوم تدريجياً بتفويض بعض من صالحيات 
إتخاذ  ويتم  سنوياً  مرة  وتعقد  األفريقي.  للبرملان  القرار  صنع 

القرارات باإلجماع أو بأغلبية الثلثني. 

جلنة اإلحتاد األفريقي : (سلطة اإلحتاد األفريقي)هي جلنة تقوم 
عشرة  من  مؤلفةً  األفريقي،  لإلحتاد  العامة  األمانة  بدور 
مفوضيني وموظفوا دعم. ويقع مقرها الرئيسي في أديس أبابا 
باثيوبيا. بطريقة مماثلة لنظيرتها املفوضية األوروبية، يقع على 

عاتقها مسؤولية اإلدارة وتنسيق أولويات مهام اإلحتاد.

إلنشاء  بروتوكول  اعتماد  مت   : االفريقية  العدل  محكمة 
قانونها  ينص  والتي   .2003 في  األفريقية  العدل  محمكة 
تفسير  حول  احلاصلة  اخلالفات  في  البت  على  التأسيسي 
األعضاء ملعاهدات اإلحتاد االفريقي. ومن املرجح أن يحل محل 
وحقوق  العدل  محكمة  إلنشاء  بروتوكول  البروتوكول  هذا 
واحملكمة  و  االفريقية  العدل  تتضمن محكمة  والتي  اإلنسان، 
حالياً،  املوجودة  الشعوب  وحقوق  اإلنسان  حلقوق  االفريقية 
ألحكام  وآخر  القانونية  للمسائل  قضائي  شقٌ  واملتضمنة 
معاهدات حقوق اإلنسان. مشروع البروتوكول هذا ما زال قيد 

املناقشة منذ عدة سنوات، غير أنه لم يعتمد حتى اآلن.

اجمللس التنفيذي : يتألف من وزراء معينون من قبل حكومات 
الدول األعضاء. ويهتم بشؤون مثل التجارة اخلارجية، والضمان 
االجتماعي، واألغذية والزراعة واالتصاالت، ويكون مسؤوال أمام 
للجمعية  وقرارات  مواد  بإعداد  يقوم  حيث  العامة،  اجلمعية 

العامة ملناقشة واملوافقة. 

يبلغ عدد الدول العربية االعضاء في االحتاد االفريقي تسعة 
وتونس  وجيبوتي  والصومال  والسودان  مصر   : هي  دول 
انسحبت  وقد  القمر،  جزر  و  وليبيا  وموريتانيا  واجلزائر 
إعتراف  إثر  املغربية من عضوية اإلحتاد عام 1984  اململكة 
دول اإلحتاد باجلمهورية الصحراوية وقبول انضمامها لإلحتاد 

(منظمة الوحدة اإلفريقية أنذاك)
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ممثلي  وهم   : األفريقي  اإلحتاد  للجنة  الدائمني  املمثلني 
املهام  بإعداد  ويقومون  األعضاء،  للدول  الدائمون  املرشحون 

للمجلس التفيذي قبل حتويلها بدوره إلى اجلمعية العامة.

مجلس السلم واألمن : مت إقتراحه في مؤمتر قمة لوساكا عام 
2001 وتأسس عام 2004 مبوجب بروتوكول القانون التأسيسي 
الذي إعتمدته اجلمعية العامة لإلحتاد األفريقي في يوليو 2002. 
اجلماعي  لألمن  احملقق  أنه  على  اجمللس  البروتوكول  ويعرف 
الفعال  الوقت  في  املبكرة  لإلنذارات  والباعث  للشعوب، 
ويسند  أفريقيا.  أرض  على  والصراعات  لألزمات  واملناسب 
وإدارة  منع  تشتمل  اجمللس،  إلى  إخرى  مسؤوليات  البروتوكول 
وإعادة  املشترك،  للدفاع  سياسيات  وضع  الصراعات،  وتسوية 
مجلس  يضم  الصراعات.  انتهاء  بعد  السالم  وتأسيس  بناء 
أساس  على  ينتخبون   ً عضوا عشر  خمسة  واألمن  السلم 
إقليمي من قبل اجلمعية العامة. ويتشابة عمل وغرض اجمللس 

مع مجلس األمن في األمم املتحدة.

اجمللس االقتصادي واإلجتماعي والثقافي :
هيئة استشارية تتألف من ممثلني مهنيون ومدنيون. 

والقانون  أبوجا  معاهدة  :مبوجب  املتخصصة  الفنية  اللجان 
التأسيسي للجان الفنية املتخصصة  يتوجب أن تضم  هذه 
العامة  للجمعية  املشورة  تقدمي  أجل  من  أفارقة  وزراء  اللجان 
اللجان  لإلحتاد األفريقي. ولكن عملياً، لم يتم تأسيس اي من 
على  فهي  املقترحة  العشرة  للمواضيع  بالنسبة  االن.  حلد 
الشؤون  الزراعية؛  واملسائل  الريفي  االقتصاد  التالي:  النحو 
والعلوم  الصناعة  الهجرة؛  التجارة، اجلمارك،  واملالية،  النقدية 
النقل،  البيئة،  الطبيعية،  واملوارد  الطاقة  والتكنولوجيا، 
االجتماعية،  الشؤون  العمل،  الصحة،  السياحة،  االتصاالت، 

التربية والثقافة، واملوارد البشرية.

اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان وحقوق الشعوب (وتسمى 
األفريقي  امليثاق  مبوجب   1986 عام  أنشئت  وقد   : املفوضية) 
من  بدال  األفريقي)  (امليثاق  الشعوب  وحقوق  اإلنسان  حلقوق 
تلك  عاتق  على  وقع  األفريقي.  لالحتاد  التأسيسي  القانون 
األعضاء  امتثال  وتعزيز  رصد  مسؤولية  إنشائها  منذ  اللجنة 
للميثاق األفريقي، حيث تعتبر الذراع األفريقي الرئيسي لشؤون 

حقوق اإلنسان. 

احملكمة األفريقية حلقوق اإلنسان وحقوق الشعوب: أنشئت 
حلقوق  األفريقية  احملكمة  بشأن  اإلضافى  البروتوكول  مبوجب 
اإلنسان والشعوب مبوجب إعالن مجلس رؤساء دول وحكومات 
 /9 فى  أوقادوقو  مدينة  فى   (OAU) األفريقية  الوحدة  منظمة 
يونيه/1998، وذلك بعد مرور أثنى عشرة عاماً من دخول امليثاق 
كانون   25 في  البروتوكول   نفذ  وقد  النفاذ.  مرحلة  األفريقي 
الثاني/يناير 2004 بعد تصديق 15 دولة عليه ،  وفي عام 2006 
مت تشكيل احملكمة  . ومن املقرر أن يتم دمج احملكمة األفريقية 

حلقوق اإلنسان و الشعوب مع محكمة العدل اإلفريقية.

ومبوجب املادة (3) من البروتوكول :
1 - ميتد اختصاص احملكمة إلى كافة القضايا والنزاعات التي 
وهذا  امليثاق  وتطبيق  بتفسير  تتعلق  والتي  إليها  تقدم 

البروتوكول وأي اتفاقية أفريقية أخرى تتعلق بحقوق اإلنسان.
2 - في حالة النزاع حيث يكون للمحكمة اختصاص – تسوى 

املسألة بقرار تصدره احملكمة. 

ومبوجب املادة (4) من البرتوكول تقدم احملكمة آراء استشارية :
1 - بناء على طلب أي دولة عضو في االحتاد االفريقى ، أو أي من 
أو اى منظمة أفريقية يعترف بها االحتاد  األفريقي  –  هيئاته، 
قانونية  مسألة  أي  بشأن  رأيها  تعطي  أن  للمحكمة  يجوز 

تتعلق بامليثاق، أو أي وثيقة أفريقية تتعلق بحقوق اإلنسان.
االستشارية،  بآرائها  تتعلق  التي  األسباب  احملكمة  تبدي   -  2
أو  منفصل  رأي  تسليم  في  احلق  قاض  لكل  يكون  أن  بشرط 

معارض.

العالقة بني اللجنة واحملكمة :
مبوجب املادة (2) من البروتكول : تتمم احملكمة التكليف الوقائي 
الذي  ("اللجنة")  والشعوب  اإلنسان  حلقوق  األفريقية  للجنة 
كلفها به امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب ("امليثاق"). 
على  صادقت  التي  الوحيدة  العربية  الدولة  هي   : اجلزائر 
اإلنسان  حلقوق  األفريقية  احملكمة  بشأن  اإلضافى  البروتوكول 

والشعوب ، وبالتالي تخضع لوالية احملكمة .

اإلنسان  حلقوق  اإلفريقية  املفوضية  (اللجنة)  دور   
والشعوب : 

يكاد  تعبير  اإلنسان   اإلفريقية حلماية حقوق  اآلليات   -
يتطابق  مع مسيرة وجهود املفوضية اإلفريقية حلقوق 

اإلنسان والشعوب .
امليثاق  عليها  يشتمل  مادة   68 أصل  من  مادة   34  -

اإلفريقي خصصت لتشكيل اللجنة وجوانب عملها .
- أنشأت املفوضية اإلفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب 
امليثاق  تسمى  دولية  معاهدة  مبوجب    1987 عام  في 

اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب .
األساسية لألشخاص  احلقوق  اإلفريقي  امليثاق  يظهر   -

التي تلتزم احلكومات باحترامها . 
اإلنسان  حلقوق  اإلفريقية  املفوضية  دور  يكمن   -
احلكومية  األطراف  احترام  تكفل  أن  في  والشعوب 
تضمنها  التي  للحقوق   ( امليثاق  في   االطراف  (للبلدان 

امليثاق .
الفردية  الشكاوى  في  النظر  حق  املفوضية   متلك   -
القانونية حلماية  بالتزاماتها  الدول  وفاء  وتفحص مدى 

حقوق اإلنسان الواردة  في امليثاق اإلفريقي .
- مقر املفوضية : مدينة باجنول-  غامبيا . 

ممن  عضوامفوضا  عشرة  إحدى  من  جلنتها  تتكون   -
يختارون ويعملون  بصفة شخصية ومستقلة، وجتتمع 

مرتني في السنة .



إللغاء  االفريقية  املفوضية  جهود  في  احملطات  ابرز 
عقوبة اإلعدام  :

قرار املفوضية االفريقية رقم 136 للعام 2008  املتضمن 
دعوة الدول االطراف الى مراعاة إعالن وقف تنفيذ أحكام 

اإلعدام .

قرار املفوضية األفريقية الصادر في عام 1999 والذي يدعو 
إلى إعالن وقف تنفيذ أحكام اإلعدام .

حلقوق  األفريقي  امليثاق  في  طرفاً  دولة  عن29   اليقل  ما 
اإلنسان والشعوب قد ألغت عقوبة اإلعدام في القانون أو 

املمارسة الواقعية حتى عام 2009 .

األفريقي حلقوق  امليثاق  53 دولة طرفاً في  ستة من أصل 
اإلنسان والشعوب قد صادقت على البروتوكول االختياري 
الثاني للعهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

املتعلق بإلغاء عقوبة اإلعدام .

و  االنسان  حلقوق  االفريقية  للجنة    48 العادية  الدورة 
الشعوب عقدت في الفترة من 10 – 24 نوفمبر  2010 في 
غير  املنظمات  منتدى  اجتماعات  سبقها  كما  غامبيا  
احلكومية الذي بدأ أعماله يوم 8 نوفمبر واستمر ثالثة أيام  
للجنة  ال48  العادية  الدورة  يسبق  الذي  املنتدى  ويسعي 
واللجنة  احلكومية  غير  املنظمات  بني  التعاون  تعزيز  إلى 
في  واحترامها  اإلنسان  حقوق  تطوير  بهدف  اإلفريقية 

إفريقيا.

2001 مت إنشاء مجموعة عمل معنية بعقوبة االعدام في 
مبوجب   عملها  نطاق  توسيع  ومت   . اإلفريقية  القارة  إطار 
قرار اللجنة اإلفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب في دورتها 
العادية (38) التي عقدت في باجنول – غامبيا  21 نوفمبر – 

5 ديسمبر 2005 .
اإلفريقية  اللجنة  أعضاء  من  عضوين  اجملموعة  وتضم 
حلقوق اإلنسان والشعوب وخمسة أعضاء من اخلبراء في 
والنظم  األقاليم  مختلف  ميثلون  اإلنسان  حقوق  مجال 

القانونية في القارة اإلفريقية . 
وتتولى اجملموعة القيام باملهام التالية :

- وضع وتوسيع ورقة عمل تتضمن مفهوم عقوبة اإلعدام 
في القارة األفريقية .

العملي  اإلطار  تتضمن  استيراتيجية   خطة  تطوير   -
والقانوني إللغاء عقوبة االعدام في افريقيا.

عقوبة  والغاء  تطبيق  أوضاع  ومراقبة  املعلومات  جمع   -
اإلعدام في إفريقيا .

- وضع مقترحات بشأن متويل عمل الفريق .
عادية  دورة  كل  في  أعمالها   عن  مرحلي  تقرير  تقدمي   -

للجنة االفريقية .
واجلهات  والدوليني  الوطنيني  الشركاء  مع  التعاون   -

احلكومية وغير احلكومية  لتحقيق أهدافها

مناهضة عقوبة اعدام ضمن
ا�ليات افريقية لحماية حقوق انسان
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39   أبرزها مجلس وزراء اخلارجية العرب  ومجلس وزراء العدل العرب واللجنة العربية الدائمة حلقوق اإلنسان  ، وإدارة حقوق اإلنسان واإلدارة القانونية . 
40   مت إقرار تعديل ميثاق اجلامعة  مبوجب قرار مجلس اجلامعة على املستوى الوزاري  رقم  6979  الدورة العادية 130 بتاريخ  8/9/2008 وكذلك قرار مجلس اجلامعة على املستوى الوزاري رقم 7125 

الدورة العادية 132 بتاريخ  9/9/2009  املتضمنني  تعديل املواد 2 و 12 من ميثاق  اجلامعة .
41 اللجنة العربية الدائمة حلقوق اإلنسان : هي جلنة فنية أنشئت مبوجب املادة الرابعة من ميثاق جامعة الدول العربية ومبوجب قرار رقم (ق 2443/ د ع 50/ ج -3 3/9/1968) صادر عن مجلس اجلامعة 

الذي وافق على التوصية الصادرة  عن جلنة الشئون السياسية ، تتألف من ممثلني وقتيني  جلميع الدول األعضاء في اجلامعة تعينهم الدول للمشاركة في اجتماعات اللجنة. مهام اللجنة : 
 -1 وضع قواعد التعاون ومداه بني الدول العربية في مجال حقوق اإلنسان.

 2- إعداد تصور للموقف العربي جتاه قضايا حقوق اإلنسان املطروحة إقليميًا ودوليًا.
 3- إعداد مشروعات االتفاقيات ذات الصلة بحماية حقوق اإلنسان وعرضها على مجلس اجلامعة على املستوى الوزاري.

 4- دراسة االتفاقيات العربية التي قد تكون لها امتدادات في مجال حقوق اإلنسان وذلك بقصد إبداء رأيها في مدى مواءمتها ملعايير ومبادئ حقوق اإلنسان.
 5- التعاون مع الهيئات واملنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة بحقوق اإلنسان.

 6- تشجيع العمل على تطوير وتعزيز واحترام وحماية حقوق اإلنسان في الوطن العربي.
 7- متابعة تنفيذ التوصيات واملواثيق واالتفاقيات العربية ذات الصلة بحقوق اإلنسان مبا

فيه  امليثاق العربي حلقوق اإلنسان.
8-  تشجيع نشر ثقافة حقوق اإلنسان في الوطن العربي.

9-  املشاركة في الندوات واملؤمترات العربية واإلقليمية والدولية ذات الصلة بحقوق اإلنسان.
 10- االستعانة باخلبراء إلجراء الدراسات والبحوث املتعلقة بحقوق اإلنسان وتشجيع إقامة الندوات واملؤمترات املتعلقة بحقوق اإلنسان في الدول العربية.

 11- تنسيق املواقف العربية جتاه قضايا حقوق اإلنسان في املؤمترات واحملافل اإلقليمية والدولية، خاصة فيما يتعلق مبشروعات االتفاقيات الدولية.
12-  إعداد تصور في مجال التدريب للكفاءات في هذا اجملال.

13-  دراسة ما يحيله مجلس اجلامعة أو األمانة العامة أو إحدى الدول األعضاء إلى اللجنة من موضوعات تتصل بحقوق اإلنسان وتقدمي توصيات في هذا الشأن.
42 متثلت ابرز مشاركات (جدع) في  األنشطة الدولية  اخلاصة مبناهضة عقوبة اإلعدام  مبشاركة  السيد محمود راشد مدير إدارة حقوق اإلنسان في مؤمتر مدريد 2008 ومشاركة  السيد طالب 
السقاف عضو فريق خبراء حقوق اإلنسان في املؤمتر الدولي الرابع ملناهضة عقوبة اإلعدام جنيف 2009 ومشاركة السيد محمد رضوان بن خضرا مستشار األمني العام مدير اإلدارة القانونية في 

املؤمتر اإلقليمي الثاني ملناهضة عقوبة اإلعدام في العالم العربي األسكندرية 2010) .

مناهضة عقوبة االعدام
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أوال : وضع عقوبة اإلعدام في الدول األعضاء باجلامعة العربية : 

- شهدت الدول العربية مبادرات متعددة ومحدودة ومتفاوتة األثر  في إجتاه مسيرة  الغاء عقوبة اإلعدام تقف في مجموعها عند 
مستويني :

- تتفاوت مدى جدية والزامية الوقف الطوعي (تعليق تطبيق العقوبة) بني معلن وغير معلن ، بني مجرد تأخير إجراءات التنفيذ الى 
 ، أيا من الدول العربية – باستثناء جيبوتي- الغت العقوبة باملمارسة  ، على أنه ال ميكن بحال القول أن  تعطيل لتلك اإلجراءات 

وتتساوى جميع الدول العربية بإحتماالت العودة الى تطبيق العقوبة بعد تعليقها .

ثانيا : مستوى اإلهتمام في الغاء عقوبة اإلعدام :

- من املهم أن نعلم أن جامعة الدول العربية (جدع) تستمد مواقفها حول جميع موضوعات عملها من الدول األعضاء في اجلامعة 
من خالل القرارات والتوصيات التي تصدر عن كافة مستويات العمل في اجلامعة بدءا من مؤسسة القمة العربية (مجلس )جدع) 
على مستوى القمة) مرورا بعدد من اجملالس الوزارية املتخصصة (مثل مجلس وزاراء اخلارجية العرب ، ومجلس وزارء العدل العرب ، 
وزراء الداخلية ، ...)  واللجان الدائمة واللجان الفرعية والفنية ، وتصب أعمال كافة الهيئات املتقدمة في األمانة العامة للجامعة 

األول : الوقف الطوعي لتنفيذ عقوبات اإلعدام احملكوم بها : أقدمه في اجلزائر 1993 وأحدثه في األردن 2007 ، وأكثر من 
حالة في التراجع عن وقف التنفيذ آخرها (البحرين)  تاريخ الوقف 2006 تاريخ تنفيذ آخر عقوبة 2009 .

الثاني : تخفيض عدد اجلرائم املعاقب عليها باإلعدام ، األردن ، اجلزائر ، وبذات الوقت فقد سجلت بعض الدول العربية 
زيادة في عدد اجلرائم املعاقب عليها باإلعدام في تشريعاتها  .

 املعنية مبتابعة تنفيذ تلك القرارات والتوصيات عبر إدارات متخصصة مبوضوعات عمل اجلامعة يبلغ عددها (74) إدارة تتوزع على 
سبعة قطاعات يرأس كل قطاع منها أحد مساعدي األمني العام ، وتعتمد اجلامعة العربية في تعيني كوادرها على ما يعرف بنظام 
احملاصصة الذي يعني أن يكون لكل دولة عربية حصة في التعيينات لوظائف األمانة العامة  يتم حتديدها وفق إعتبارات دميوغرافية 

وجغرافية وإقتصادية وسياسية بالضروة .

إدارات)   ، ، جلان  العربية(مجالس  اجلامعة  العمل في  العديد من مستويات  اإلعدام ضمن نطاق  اإلهتمام مبسألة عقوبة  - يدخل 
وخصوصا تلك املعنية بحقوق اإلنسان    ومع هذا فلن جند في وثائق اجلامعة أي إشارة الى موقف اجلامعة املناهض لعقوبة اإلعدام 
وهو ما يعكس عدم رغبة الدول األعضاء بطرح هذه املسألة في املستوى اإلقليمي كما هو احلال في املستوى الوطني ، على أن أداء 
اجلامعة العربية ال يقتصر على مجرد تكريس إرادة الدول فاألمانة العامة للجامعة معنية بإستقراء التطورات التي تطرأ على 
اليات عمل اجلامعة ومع هذا فلم تقدم  التعامل معها ضمن  التي تغطيها ووضع مقترحات وتصورات إلمكانية  العمل  حقول 
األمانة العامة أو أيا من اللجان الفنية أية توصية أو مقترح متعلق باملوقف من عقوبة اإلعدام ، ورمبا يرجع هذا األمر الى حداثة اليات 
اجلامعة العربية في مجال حماية حقوق اإلنسان وتعزيزها  ، إذ حتى اآلن فإن ميثاق جامعة الدول العربية ال يتضمن أي نص يعترف 
2007 كانت اللجنة العربية الدائمة حلقوق  بحقوق اإلنسان كواحد من أهداف اجلامعة أو مجاالت عملها  ، كما أنه وحتى عام 
اإلنسان    هي اآللية الوحيدة داخل اجلامعة املعنية بحقوق اإلنسان، ومنذ سنوات قليلة ظهرت مشاركات متفرقة للجامعة  في 

األنشطة الدولية و األقليمية املناهضة لعقوبة اإلعدام  
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ثالثا : أبرز املنجزات في حقول لصيقة بالغاء عقوبة االعدام :

- إقرار امليثاق العربي حلقوق اإلنسان – قمة تونس 2004 .
- نفاذ امليثاق العربي حلقوق اإلنسان مبصادقته من سبع دول عام 2008 .

- إعالن يوم عربي حلقوق اإلنسان  : 16 آذار من كل عام .
- إقرار خطة عربية للتربية على حقوق اإلنسان  - قمة سرت 2010
- إقرار خطة عربية لتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان – قمة سرت 2010

- تشكيل جلنة حقوق االنسان العربية ملراقبة التقدم احملرز في تطبيق امليثاق العربي 2008 .
- تشكيل فريق خبراء عرب في حقوق االنسان لدعم عمل اللجنة العربية الدائمة حلقوق اإلنسان واألمانة العامة للجامعة  2007 

رابعا: املأمول واملتوقع :

تكشف منجزات (جدع) خالل السنوات اخلمسة التي تلت إقرار امليثاق العربي حلقوق اإلنسان ، عن زيادة إهتمامات اجلامعة بحقوق 
اإلنسان من خالل عدة مؤشرات أبرزها:

زيادة عدد الهيئات (اللجان) املعنية بحقوق اإلنسان داخل اجلامعة باإلضافة الى اللجنة العربية الدائمة حلقوق اإلنسان املشكلة 
منذ عام 1968 ،فقد مت تشكيل فريق عمل يضم سبعة خبراء مستقلني في مجال حقوق االنسان  يجري اختيارهم مرة كل سنتني 
بهدف تقدمي املشورة للجنة الدائمة وإدارة حقوق اإلنسان في املسائل ذات الصلة ، كما مت تشكيل جلنة حقوق اإلنسان العربية 
40 من امليثاق من سبعة خبراء مستقلني من بني الدول العشرة املصادقة على امليثاق ، بهدف قياس  املنصوص عليها في املادة 

التقدم احملرز في تطبيق امليثاق من قبل الدول األعضاء مبوجب النظر بالتقارير الدورية للدول االعضاء .

كما تضاعفت املوازنة اخملصصة حلقوق اإلنسان عدة أضعاف خالل السنوات 2004 -  2010 وهو ما يعد مؤشرا واضحا على زيادة  
اإلهتمام باجلهود املبذولة في هذا احلقل .

إن وجود أطر عمل قانونية ورصد التمويل الكافي سيشكل دعامة أساسية لتفعيل دور اجلامعة في تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها 
والنشطاء  املدني  اجملتمع  وأثر جهود منظمات   ، العامة  األمانة  وقدرات  األعضاء  للدول  السياسية  اإلرادة  كله  لهذا  أضيف  فإذا 
واملدافعني عن حقوق اإلنسان في كافة ارجاء الوطن العربي ، وبالنظر الى التوقعات التي تنطوي عليها منجزات اجلامعة في املدى 
القصير فإن املأمول أن تعلن اجلامعة العربية (عقدا عربيا حلقوق اإلنسان) تتمكن خالله الدول العربية و اجلامعة من اإلستجابة 
للتطورات التي طرأت على موضوعات حقوق اإلنسان وتطوير مواقفها وقدراتها على حماية حقوق اإلنسان وتعزيزها وفي مقدمة 
ذلك كله حماية احلق في احلياة عبر مناهضة عقوبة اإلعدام وغيرها من ضروب املعاملة والعقوبة القاسية والالإنسانية واملهينة ، 

واألمل معقود أن جتد املقترحات والتوصيات التالية طريقها الى أجندة العقد  العربي القادم :

-  إحداث اليات عربية جديدة  حلماية حقوق االنسان وتطوير القائم منها (الية شكاوى فردية ، محكمة عربية حلقوق االنسان ، 

مقررون خواص للموضوعات مثل عقوبة االعدام ، التعذيب ، ... )

-  إجراء تعديالت على ميثاق جامعة الدول العربية بتضمينه نصوصا تظهر بوضوح أن حقوق االنسان هي احد االهداف ومجاالت 

العمل االساسية للجامعة .

-  تعديل امليثاق العربي حلقوق االنسان فيما يتعلق بوضوح  أخذ امليثاق مببدأ عدم جواز إعدام األطفال (م7)  ، والتأسيس لنهج الغاء 

العربي حول حقوق االنسان  الدولي واحلوار العربي  العربي  التي أظهرها احلوار  ، وغيرها من املوضوعات  اإلعدام كعقوبة قصوى  

وموقع امليثاق العربي من املعايير الدولية حلقوق اإلنسان وجدواه في صيعته الراهنة بالنهوض بأوضاع حقوق اإلنسان في العالم 

العربي .

ورمبا يكون   ، التي يتضمنها  البروتوكوالت املكملة للموضوعات  اإلنسان بعدد من  العربي حلقوق  امليثاق  بإمكانية تعزيز  النظر   -

إعتماد بروتوكول / اتفاقية عربية خاصة بإلغاء عقوبة االعدام حلما يتوقف حتقيقه على إرادة اجلامعة وقدرتها ! 

-  أن يكون للجامعة موقف معلن ومناهض لعقوبة االعدام .

-  تقدمي قوانني ارشادية ومناذج مراجعة لتشريعات تخلوا من عقوبة االعدام .
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-  رعاية اجلهود االقليمية والوطنية املناهضة لعقوبة االعدام .

-  احلوار والضغط جتاه الدول االعضاء لتغيير مواقفها من إبقاء اإلعدام عقوبة  قصوى وحتسني أوضاع حقوق اإلنسان عموما.

-  دعم إمكانية الوصول الى إجماع فقهي شرعي بجواز الغاء عقوبة اإلعدام على جميع اجلرائم .

-  التعاون مع الهيئات الدولية ، واملنظمات املتخصصة ، واخلبراء ، والنشطاء ، ودعم جهودهم في البالد العربية . 

اإلنسان  في مجاالت حقوق  العربي  العمل  أولويات  فيها  تظهر   ، وتعزيزها  االنسان  عربية حلماية حقوق  استيراتيجية  إعتماد   -

اخملتلفة وآليات العمل ومتطلباته ومعاييره في املستويني القومي والوطني .

-  إنشاء مرصد عربي للحق في احلياة لرصد  احلاالت واألوضاع التي تؤدي الى احلرمان من احلق في احلياة في العالم العربي مبا فيها 

عقوبة االعدام ، ووضع مقترحات ملعاجلتها في املستويني الوطني والقومي .

-  تشجيع الدول العربية على االنضمام إلتفاقيات حقوق اإلنسان الدولية ، وتبني املعايير الدولية حلقوق اإلنسان ، خصوصا في ظل 

عدم وجود معايير عربية أو قصورها إن وجدت عن املعايير الدولية .

-  تطوير مواقف ايجابية  للجامعة والدول االعضاء جتاه اجلهود الدولية للمناهضة والياتها كنظام التقارير الدورية ، وزيارات هيئات 

املراقبة وواملقررون اخلواص وجلان التحقيق والتقصي ، وكذلك فرق الرصد املستقلة .



الفصل الثامن :
أدوات فعالة لمناهضة ا�عدام 
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القسم ا�ول: مباديء أساسية
للتخطيط ا�ستراتيجي

االهداف  حتقيق  الى  اقصر  وطريق  عمل،  برنامج  اي  لنجاح  الرئيسي  املفتاح  املنهجي  والعمل  اإلستراتيجي  التخطيط  يعتبر 
املرجوة.وانطالقاً من ذلك يقدم هذا القسم عدد من اخلطوات واألدوات التي ميكن إستحدامها من قبل مناهضي عقوبة اإلعدام من 

أجل تنظيم حمالت كسب تأييد ناجحة ضمن اطار استراتيجي وعملي تشاركي.  

كخطوة اولى وفي سبيل تنظيم حملة كسب تأيد البد من اإلجابة بوضوح على عدد من األسئلة منها: 

ما هو الذي تريد حتقيقه؟ ما الذي تريد ان تصل اليه؟  
ما هي األهداف قصيرة، متوسطة وطويلة األمد لتحقيق ذلك؟  

من هي اجلهات التي ميكن ان تساهم في حتقيق التغيير املطلوب؟  
ما هي اجلهات صاحبة القرار التي ميكن ان حتقق ذلك؟  

كيف ميكن الوصول الى هذه اجلهات؟  

اذن، من اجل الوصول الى خطة ناجحة، من الضروري القيام مبا يلي

   ادماج العمل على إنهاء عقوبة اإلعدام ضمن إستراتيجية أوسع وخطة عمل حول حقوق اإلنسان

   التأكد من أن ال يكون العمل ارجتاليا

   أن ال يرتكز العمل على أهداف قصيرة األمد فقط، مثل العمل بصدد حاالت محددة، بل يجب ربط هذه التدخالت بخطة أوسع

   يجب حتديد مع من نريد العمل، ما هي املهام، أساليب العمل، ومواعيد القيام باملهام

   يجب ان تشتمل اخلطة على خطوات واضحة، مع حتديد من املسؤول عن القيام بكل خطوة، وحتديد متى واين سيتم ذلك

   يجب تقييم التقدم احملرز بشكل دوري وعدم اإلنتظار حتي النهاية. التقييم الدوري يتيح الفرصة لتصويب األخطاء واعادة النظر   
باخلطة وامكانية جناحها.

من اجل وضع خطة واضحة ومحكمة، من الضروري القيام مبا يسمى حتليل SWOT وهي كلمة اخذت من األحرف األولى 
من كلمات Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats . يعتمد هذا على حتليل مواطن القوة، الضعف، الفرص 
املتاحة، والتهديدات. بعد القيام بهذا التحليل، يصبح من األوضح للمؤسسة، او حتالف من املؤسسات، او مجموعة من 
النشطاء ما الذي بامكانهم عمله، ومع من ميكن التحالف و على من يجب تركيز اجلهود – اي العناصر األساسيية خلطة 

عمل ناجحة. 

مواطن القوة Strengths: وهي العوامل اإليجابية لدى مؤسستكم او التحالف القائم التي من املمكن ان يكون لديها 
األفراد في  اإليجابية اخلاصة بكم)، وقد تشمل هذه عالقات جيدة مع بعض  العوامل  (اي هي  بالتحرك  اهمية خاصة 
احلكومة او البرملان، او اإلعالم او القادة الدينية، او وجود عالقات جيدة مع ممثليات الدول األخرى املناهضة لإلعدام، او وجود 
وتنظيم  استضافة  في  او خبرة  واسعة،  اجراء حمالت  في  عالية  او خبرة  التحالف،  او  املؤسسة  لدى  قانونيون  خبراء 

مؤمترات او ادارة حوار، او دعم واسع للمؤسسة من قبل اجلمهور  

مواطن الضعف Weaknesses:  وهو حتديد مواطن الضعف التي تقلل من قدرتكم على القيام بتحركات ما (وهي بذلك 
عوامل الضعف اخلاصة بكم). وقد تكون هذه معاكسة ملا ورد في مواطن القوة مثل ان تكون العالقة باعضاء البرملان 
واللجنة القانونية به ضعيفة، او قلة اخلبرة في احلديث مع الصحافة، او قلة املوارد املالية، او قلة القدرة على التحدث 

بلغات اخرى مما يضعف قدرة التواصل مع ممثلي احلكومات األجنبية

الفرص املتاحة Opportunities : هي عوامل خارجية قد تكون مثال متصلة باجملتمع سيكون لها تأثير على عملكم (اي 
انها العوامل اخلارجة عنكم). ومثال على ذلك طرح قانون في البرملان له عالقة، او وجود اهتمام اعالمي باملوضوع بسبب 

حالة او قضية معينة، او تواريخ ذات عالقة وأهمية 

التهديدات Threats: وهذه هي ظروف خارجية عنكم قد يكون لها تأثير سلبي على العمل (اي هي خارجة عنكم ال ميكن 
حركة  وجود  او  البالد،  في  اقتصادية  او  سياسية  ازمة  وجود  ذلك  على  األمثلة  ومن  مباشرة).  تغييرها  بالعادة  لكم 

مجتمعية او دينية قوية مؤيدة لعقوبة اإلعدام، او وجود حملة ضاغطة معادية ملنظمات اجملتمع املدني
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خطوة  ...  بخطوة .... 

ومن اجل القيام بعمل فعال، يجب ان يجري تخطيط مدروس للخطوات والعمل على قاعدة خطوة بخطوة:

حتديد املشكلة   
دراسة الظروف احمليطة  

حتديد األهداف  
حتديد اخلطوات املطلوبة  

تخطيط األنشطة   
املراقبة والتقييم املستمر  

دور اجملتمع املدني

أ. من؟
من اجل حتقيق تغيير في املواقف املؤيدة لعقوبة اإلعدام، والوصول الى معارضة أوسع وبالتالي تعديل في القانون أو الوصول الى 

تعليق التنفيذ أو تقليص اجلرائم املعاقب عليها باإلعدام، يجب حتديد املستهدفون الرئيسيون والثانويون

املستهدفون الرئيسيون: 

اعضاء البرملان: من أجل تبني التعديالت الالزمة للقانون

السلطة التنفيذية: من أجل عدم املصادقة على قرارات اإلعدام، وعدم تأييد اإلعدام واملطالبة به، بل تبنى مواقف عامة مناهضة 
لعقوبة اإلعدام، أو أخذ قرار بتعليق تنفيذ العقوبة

ابراز ورفع  اقناع املدعون بعدم املطالبة بعقوبة اإلعدام والقضاة بعدم فرضها. ومن هنا من الضروري  اجلهات القضائية: يجب 
الوعي مبتطلبات القانون الدولي

اال ان هؤالء ال يعملون بعزلة، فهم يتأثرون بالرأي العام واألحزاب السياسية والنواحي الثقافية والدينية. إذن من الضروري العمل 
على املستهدفون الثانويون من أجل حتقيق تغيير في املواقف.

املستهدفون الثانويون: 
وهؤالء جميعا لهم القدرة على التأثير على املستهدفون الرئيسيون من أجل إحداث التغيير

القسم الثاني : التحرك من أجل
مناهضة عقوبة ا�عدام

في 21-20 سبتمبر/ ايلول 2010، نظمت املنظمة الدولية لإلصالح اجلنائى بالتعاون مع املعهد السويدى باإلسكندرية 
الشرق  منطقة  فى  اإلعدام  عقوبة  مناهضة  حول  الثاني  اإلقليمي  املؤمتر  احملاماة  و  القضاء  الستقالل  العربى  واملركز 
األوسط وشمال أفريقيا، حتت عنوان: "مناهضة عقوبة االعدام : الفرص ، اخملاطر ،االستراتيجيات واالدوات املقترحة". ولقد 
شارك فى املؤمتر خبراء دوليني و عرب، الى جانب نشطاء حقوق اإلنسان من اجملتمع املدنى. وهدف املؤمتر الى البناء على 
التوصيات التي خرج بها مؤمتر اإلسكندرية األول الذي عقد في شهر مايو/ أيار من عام 2008 والذي دعا من خالل ما يعرف 
للمشاركني  اجملال  اللقاء  ذلك، فتح  الى  اضافة  اإلعدام.  الى وقف استخدام عقوبة  العربية  الدول  بأعالن اإلسكندرية 
أقريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في  اإلعدام  عقوبة  مناهضة  حركة  تواجه  التي  واخملاطر  الفرص  مناقشة 

باإلضافة الى تقييم األدوات واإلستراتيجيات املتاحة لتحقيق الهدف النهائي املتمثل في الغاء عقوبة اإلعدام.

بعد العروض العامة حول واقع عقوبة االعدام في املنطقة عامة، ومتطلبات القانون الدولي وعروض حول جتارب عدبدة 
وخرج  الوطنية.  والترتيبات  املدني  اجملتمع  دور  املوضوع من خالل مجموعتي عمل حول  املشاركون  ناقش  املنطفة،  في 
املشاركون بالنهاية ببيان ختامي يؤكد الدعم إلعالن اإلسكندرية األول ولقرارات اجلمعية العامة األخيرة الداعية الى 

وقف عقوبة اإلعدام.  
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اجملتمع: ومن الضروري التركيز على املناطق الريفية والقاعدة اجلماهيرية الواسعة. وكثيرا ًما يكون هناك افكار أو مفاهيم خاطئة 
يجب تصحيحها

منظمات وهيئات اجملتمع املدني: من الضروري تزويد شرائح واسعة باملواد واألفكار التي تساعد في النضال ضد عقوبة اإلعدام، 
مع االنتباه ان هذه الشرائح كثيرا ما تكون متصلة مع أو مؤثرة في األحزاب السياسية. من بني هذه الشرائح املعلمون، احملامون، 

طالب اجلامعات واملؤسسات اخليرية

اإلعالم: من الضروري أن يصل النقاش حول املوضوع قطاعات واسعة. كما ومن الضروري أن ال يكون النقاش حول املوضوع مجرد 
وخالي من النواحي اإلنسانية. اذ أن من الضروري إستخدام قصص وحاالت للترويج حول املوضوع من خالل اإلعالم، وهذا يتطلب 

جتنيد بعض االقالم اإلعالميه للحديث عن ونقاش املوضوع املوضوع. 

احملامون: من الضروري أن يتم رفع قدرات احملامني في الدفاع عن مثل هذه القضايا وإعطائهم التدريب الكافي في جوانب القانون 
واملرافعات والطعون اإلستئناف، وإيضا استخدام اآلليات اإلقليمية املتاحة 

 
علماء الدين: من الضروري اشراكهم في احلمالت املناهضة للعقوبة، أو على األقل تقليل اجلرائم اجملرمة باإلعدام بالقانون. وهناك 
ان  البديهي  ومن  اليوم.  اإلعدام  تبرز عدم جواز فرض عقوبة  التي  اإلسالمية  للشريعة  والتفسيرات  الدراسات  العديد من  اليوم 

لعلماء الدين تأثير واسع على تغيير اآلراء اجملتمعية واملواقف الرسمية. لذلك من الضروري نشر هذه اآلراء بشكل واسع جدا.  

ب. استراتيجيات التحرك

من الضروري ان ترتكز اإلستراتيجيات على حتليل اجلوانب اخملتلفة للواقع من جوانب ثقافية، وسياسية، ودينية، واجتماعية ... الخ. 
لذلك من الضروري ان يكون هناك استراتيجيات للتحرك تعالج اجلوانب واملستويات اخملتلفة. 

من الضروري ان يتم دراسة الية تغيير القانون واجلهات التي قد يكون لها التأثير أألكبر غالبا ما يكون التحرك حول عقوبة اإلعدام 
اكثر جناحا ضمن حتالفات وليس من الضروري ان تعمل او تقود جميع املنظمات جميع االنشطة، بل من الضرورة مبكان حتديد مواطن 
القوه واخلبرة لكل جهة من أجل اإلستفادة منها الى اقصى درجة، حيث تقوم اجلهات اخملتلفة بالتركيز على النواحي اخملتلفة من 

احلملة، إال انه من الضروري القيام بالتنسيق وتبادل املعلومات بني األطراف اخملتلفة في مراحل مختلفة من أجل ضمان النجاح.

ج. امثلة لألهداف وطرق الوصول الى ذلك

- االلغاء التام لعقوبة اإلعدام في القانون
- التقليل من اجلرائم املعاقب عليها باإلعدام في القانون 

- التوصل الى إعالن وقف التتفيذ
وقرارات  اإلعدام،  عقوبة  يواجهون  الذين  حقوق  حماية  تكفل  التي  الضمانات  مثل  املتحدة  لألمم  الدنيا  املعايير  تطبيق  ضمان   -

اجلمعية العمومية لألمم املتحدة
- ربط موضوع عقوبة اإلعدام بالدميوقراطية

- ربط موضوع عقوبة اإلعدام بالشفافية
- العمل على عقوبة اإلعدام ضمن العمل على إصالحات أوسع في القانون والنظام اجلنائي

- ربط موضوع عقوبة اإلعدام باملشاكل القانونية وإحترام القانون الدولي في اإلجراءات املتخذة فيما يتعلق مبكافحة اإلرهاب

للوصول الى ذلك، ميكن استخدام ما يلي
- دراسات واحصائيات وارقام حول عدم جناعة العقوبة، 

- قصص حية حلاالت اعدام بالرغم من أخطاء قانونية او إشكاليات حول احملاكمة العادلة أو إحتمال إعدام أبرياء
- معلومات وقصص حية حول تأثير اإلعدام على عائلة الشخص الذي مت إعدامه

- إستخدام التدريب ملنظمات اجملتمع املدني واحملامني
- تنظيم حلقات نقاش ودوائر مستديرة

- العمل مع اإلعالم
- إستخدام الوسائل املرئية مثل البوستر واإلعالنات

- جذب علماء الدين للحوار حول املوضوع واإلستفادة من دراسات وحتليالت كتبت من منظور ديني
- إستخدام آليات األمم املتحدة لتقدمي املعلومات وتصليت الضوء على املوضوع 

- إرسال معلومات الى دول اخرى ميكن أن يكون لها تأثير، ويجب أن ال تقتصر املعلومات وطلبات التحرك هذه بحاالت محددة، بل 
يجب تزويد معلومات وحتليالت عامة ايضا
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مثال تفصيلي الليات العمل مع الفئات املستهدفة: العمل مع البرملان  

كيف ميكن ملؤسسات اجملتمع املدني أن تعمل مع البرملانني / سلطة التشريع والرقابة من أجل مناهضة 
عقوبة االعدام؟ 

يضطلع البرملانني أكثر من سواهم بالدور األبرز في الغاء عقوبة اإلعدام ، فعالوة على أنهم ميثلون مختلف فئات وشرائح اجملتمع 
وميكنهم التعبير عن مواقف تلك الفئات من تطبيق عقوبة االعدام فإن البرملانيون يضطلعون بسلطة التشريع ، ويعتبر التشريع 
االعدام هو معيار  الغت عقوبة  الدولة قد  العام إلعتبار  املعيار  أن  إذ  االعدام  الغاء عقوبة  واحلاسمة في جهود  األساسية  األداة 
التشريع أو خلو التشريعات الوطنية من النص على عقوبة االعدام ألي من اجلرائم ، إن مطلب الغاء عقوبة االعدام في التشريع 
واملمارسة تكاد تكون قد متت صياغته معكوسا للتدليل على  أهمية التشريع  على املمارسة في فرض أو الغاء عقوبة اإلعدام  مع 
أن الواقع  املعاش والنهج املأمول  في تدارك  اآلثار اخلطيرة التي تنشأ عن تنفيذ أية حالة إعدام تقتضي إعطاء األولوية  لوقف 
في  الغائها  الى  حكما  سيؤدي  التشريع  في  االعدام  عقوبة  الغاء  أن  ومع   ، التشريعات  من  الغائها  قبل  حتى  اإلعدام  ممارسات 

املمارسة. 
 ولكن من اآلن وحلني حتقيق اإللغاء التشريعي لعقوبة االعدام ال بد من سلسلة إجراءات الغاء تتصل باملمارسة، ومنها املمارسات 
القانونية في ظل التشريعات القائمة ، كتشجيع نهج التماس العفو أو تخفيض العقوبة أو حتى تدريب القضاة على عدم النطق 

باحلد األقصى للعقوبة حني يكون احلد االقصى للعقوبة هو اإلعدام .

نحو دور برملاني فاعل في مناهضة عقوبة اإلعدام : 
مقترحات اجرائية :

- ضرورة إكساب البرملانيني املعارف واملهارات الالزمة حلماية حقوق اإلنسان وتعزيزها ال سيما تلك املتصلة بأعمال التشريع ودوره 
في حماية مختلف أنواع احلقوق وتوسيع نطاق اإلعتراف بها ، وكذلك القدرة على حتليل التشريعات والوقوف على مواطن اخللل 
والقصور فيها والقدرة على مواءمتها مع املعايير الدولية حلقوق اإلنسان التي التزمت بها الدولة بإنضمامها لإلتفاقيات الدولية 

األساسية في مجاالت حقوق االنسان اخملتلفة .

- الدعوة إلنشاء معهد عربي إلعداد البرملانيني على أعمال التشريع والرقابة على األداء احلكومي  من منظور حقوقي 

- اإلستفادة من البعد التمثيلي للنواب في إجراء استطالعات دورية حول املوقف من عقوبة االعدام وبالتالي تعزيز إمكانية التوافق 
أو اإلجماع الوطني على الغاء هذه العقوبة . 

- أهمية اإلستفادة من مناهج حتليل التشريعات في بناء تشريعات تخلوا من أية عقوبات قاسية أو الإنسانية أو مهينة. وتكون 
متوافقة مع  طبيعة احلقوق التي تنظمها  وتأخذ مبقتضيات العدالة واإلنصاف عند فرض أية قيود على احلقوق كما تأخذ باملقام 
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 األول أهمية الوفاء بالتزامات الدولة مبوجب العهود واملواثيق الدولية حلقوق اإلنسان املصادق عليها ، على أن يقدم كل ذلك ضمن 
صيغة تشريعية عالية اجلودة ( عناصر جودة التشريع :  طبيعة سلطة التشريع – موضوع التشريع  - منهج التنظيم (تقييد 
باالستناد  التقاضي  قابلية   ، للسلطة  العام  البناء  التشريعية ضمن  املاكينة   – املشرعني  نوعية   (  ...  / / جتاهل  إغفال   / /إطالق 
ألحكامه ،األولويات التشريعية ، فلسفة التشريع ، مهارات بناء النصوص (الصياغة - وضع اخملطط التشريعي – التوازن النصي – 

الدقة املوضعية ) قياس األثر التشريعي ) . 

- التواصل بني البرملانيني ومنظمات اجملتمع املدني والنشطاء واملدافعني عن حقوق االنسان .

- املشاركة الدائمة والدورية في مراجعة التشريعات وخصوصا تلك املتعلقة بالعدالة اجلنائية .

- إقتراح مشاريع القوانني وعد اإلكتفاء مبا يعرض من مشاريع قوانني من جانب احلكومة .

- أن يكون للحزب السياسي أو اجلماعة السياسية أو الفكرية التي ميثلها النائب موقف من عقوبة اإلعدام. 

- تفقد السجون وأماكن التوقيف ومراقبة جميع أماكن وحاالت حجز احلرية .

- مراقبة املوارد العامة والنفقات وبأألخص نفقات هيئات وإدارات تطبيق وإنفاذ القانون ومعاملة السجناء واحملتجزين وتنفيذ عقوبة 
اإلعدام ... لبناء حجج تستند الى أرقام ونسب واضحة للتدليل على أن كلفة تطبيق عقوبة اإلعدام أوغيرها من ضروب املعاملة 
والعقوبة القاسية والالإنسانية واملهينة  تفوق بكثير ما ميكن إنفاقه فيما إذا تبنت اإلدارة نهجا يقوم على قاعدة احلقوق كما 

بينتها املعايير الدولية حلقوق اإلنسان. 

- تعزيز والية احملاكم النظامية وضبط مشروعية وأداء أية الية قضائية موزاية أو بديلة مبا يضمن استقاللها ونزاهتها وكفاءتها 
احملاكم  من  .واحلد  الضحايا  تعويض  ذلك  في  مبا  آثارها  وإزالة  االنتهاكات  ورفع  العقاب  من  اإلفالت  وعدم  املالحقة  ضمان  في 

االستثنائية واخلاصة بفئات من الناس أو أنواع من اجلرائم .

- معلومات من أجل تقدمي  مقترح مشروع الغاء عقوبة االعدام . 

تقوم هذه املنهجية التي إستحدثها برنامج التكيتكات اجلديدة حلقوق اإلنسان التابع ملركزحماية  ضحايا التعذيب  على خمس 
لتصميم حمالت  العادة كوسيلة  وتستخدم في  األهداف.  الى خطة عمل متكاملة محددة  الوصول  بهدف  خطوات أساسية، 
كسب التأيد،  وهي قائمة في فلسفتها على فكر   Sun Tuz  حول فن احلرب، وتعتمد بشكل أساسي على مبدء أن استراتيجية 

بدون تكتيكات هي أبطأ الطرق نحو النصر و تكتيكات بدون استراتيجية هي الضجة التي تسبق الهزمية
 

 وفي سياق هذا الدليل سنسعى الى تطبيق هذه التكيكات على منوذح حمالت مناهضة عقوبة  اإلعدام. في محاولة للخروج 
ببعض التطبيقات العملية. 

القسم الثالث:
منهجية التكتيكات الجديدة

استراتيجية بدون تكتيكات هي أبطأ الطرق 
نحو النصر تكتيكات بدون استراتيجية فهي 

الضجة التي تسبق الهزمية 

5. اعداد خطة
عمل للتنفيذ

4. ابتكار واختيار 
التكتيكات

2. بناء رؤيا مشتركة حماية احلق في احلياة

1. حتديد املشكلة

3. حتديد نطاق العمل باستخدام
ادوات مثل ”خريطة التكتيكات“

و ”نطاق“ احللفاء

التكيكيات الخمسة الجديدة
االبتكار التكيتكي
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أداة التكتيكات اجلديدة تتطلب إمتام اخلمس اخلطوات املبينة اعاله في الرسم  أن عملية تصميم حملة كسب تأيد بأستخدام 
التوضيحي، والمتام كل خطوة من هذه اخلطوات البد من تعمل اجملموعة، وهنا مجموعات مناهضة عقوبة االعدام في دولة ما مع 
الذي  االمر  املتاحة،  املوار  جميع  من  واالستفادة  التفاصيل  ادق  على  الوقوف  اجل  من  ومنفتح  تشاوري  بشكل  البعض  بعضها 

سينعكس إيجاباً على جناح حملة كسب التأيد. 

وتبدأ عملية التخطيط بامتام اخلطوة االولى وهي حتديد املشكلة ، وهنا علينا أن نكون محددين قدر االمكان. فال يكفى أن نقول بأن 
مشكلتنا هي عقوبة االعدام، بل علينا أن نقول بأن مشكلتنا تتحدد في وجود عقوبة األعدام في أربع قوانني أساسية، هي على 

سبيل املثال قانون العقوبات، قانون العقوبات العسكري، قانون امن الدولة وقانون اخملدرات وحتديدا في املواد  10 و 15....الخ 

أن هذا التحديد الدقيق سوف يساعدنا الحقا على حتديد قضايا  اخرى ميكن ربطها بقضية األعدام، فعلى سبيل املثال سنجد عند 
قيامنا بالتحليل بأن أجهزة مكافحة اخملدرات هي من اجلهات التي تؤثر وتتأثر بقضية االعدام، ورمبا يكون من املفيد ان يتم تنظيم 

بعض اشكال العمل مع هذه األجهزة مستقبالً. 

وعلية، كلما كنا أكثر تفصيال في حتديد املشكلة كلما متكنا من فهم النطاق احمليط بنا بشكل مفصل ، ومتكنا بالتالي من إختيار 
التكتيكات والتدخالت املناسبة. 

تلي اخلطوة االولى، خطوة بناء الرؤية، وهنا علينا أن نكون حاملني وأن نربط مشكلتنا مبا نريد حتقيقة ونسعى اليه في املستقبل. أن 
حتديد الرؤية سيذكرنا دائما بأن هنالك هدف سامي ورسالة مبنية ومنطلقة من قواعد العدالة والكرامة اإلنسانية نسعى الى 

حتقيقها. 

ففي حالة عملنا على قضايا مناهضة عقوبة اإلعدام تكون رؤيتنا األوسع هي حماية احلق باحلياة 
  

بعد إمتام اخلطوتيتني االولى والثانية سنتمكن من حتديد املشكلة والرؤيا االكبر التي نسعى للوصول اليها، وبذلك سنكون اكثر 
دراية بالواقع احمليط بنا "أعرف نفسك" ، وبقدرتنا على العمل. 
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اعرف نفسك
اخلطوة 1 - حتديد املشكلة

اخلطوة 2 - بناء رؤيا

اعرف خصمك
اخلطوة 3 - حتديد نطاق العمل

نطاق احللفاء
اخلطوة 5

اعداد خطة عمل

اخلطوة 4
ابتكار التكتيكات واختيارها

اعرف نطاق العمل
اخلطوة 3 - حتديد نطاق العمل

خريطة التكتيكات
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اذا   – ً في اخلريطة التكتيكية املصممة ملناهضة عقوبة االعدام علينا أن نضع جميع اجلهات ذات الصلة وان نكون دقيقني جدا
امكن- بتحديد أسماء االشخاص ذوي العالقة ووظائفهم. كلما حللنا اكثر كلما اصبحنا اكثر قدرة على اختيار التكتيك الذي 

يناسب الفئة املستهدفة

وهنا ميكن التذكيز باهمية ادارج الفئات املستهدفة التي وردت في القسم االول من هذا الفصل: من برملانني، رجال دين، قضاة، 
اعالمني، مؤسسات دولية ، اجهزة محافحة اخملدرات ... الخ 

بعد حتديد االطراف جميها البد من القيام برسم وحتديد طبيعة العالقة التي تربط هذه الفئات مع بعضها البعض، االمر الذي 
سيسهل علينا مستقبالً حتقيق التوزنات بني االطراف التي تستهدفها حملة كسب التأيد واالستفادة قدر االمكان من عالقات 

االشخاص اللذين ميلكون عالقة قوة ومؤمنني مبناهضة عقوبة االعدام على غيرهم من اصحاب القرار. 

العالقات على خريطة التكتيكات

خطوط تصل في مابينها
حدد طبيعة العالقات بني مختلف ”العالقات“ من خالل رموز 

األلوان واألسهم

عالقة القوة اخلط األحمر   
فوائد متبادلة اخلط األزرق   

عالقة استغاللية اخلط األخضر   
عالقة خالفية اخلط األصفر   

جمهور تكتيكي محتمل اخلط الرمادي   
او احلاجة الى املزيد من     

معلومات      

تتعدد أشكال وطبيعة العالقات    التي حتكم التواصل بني 
ً أن نكون على دراية  أفراد اجملتمع الواحد، ومن الضروري جدا
مبدى تأثير بعض األجهزة أواألفراد على قرارات غيرهم حتى 

نتمكن من إختيار التكتيك األنسب. 

3

3 ملزيد من املعلومات انظر لالدلة التدريبية املصصمة من قبل برنامج 
التكتيكات اجلديدة حلقوق االنسان، التابع ملركز ضحايا التعذيب 

.https://www.newtactics.org
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من  ملوقفهم  وفقاً  االطراف  هؤالء  تصنيف  عملية  تبدأ  تكتيكية،  اخلريطة  على  الصلة  ذات  األطراف  جمع  بتحديد  القيام  بعد 
املشكلة، وتتم عملية التصنيف هذه ضمن خمس بنود أساسية

-  األشد معارضة – معارضون نشطون( هم معرضون ويعملون ضد القضية)
-  املعرضون السلبيون ( معارضون ولكن اليتحركون ضد القضية) 

-  احملايدون ( موقفهم من القضية غير محدد بعد)
-  حلفاء سلبيون ( يتعاطفون مع القضية ولكن ال يتخذون اي إجراءات 

-  األكثر دعماً- حلفاء نشطون ( مؤمنني بالقضية ويعملون على دعمها) 

أن حتليل أداة طيف احللفاء  ميكنا من اختيار أفضل جملموعة من الفئات املستهدفة ومعرفة حجم اجلهد املطلوب للتأثير عليهم.  
في املثال ادناة نالحظ ان منظمات غير حكومية محلية تقع ما بني حليف سلبي ونشط، مما يعنى انهم مؤمنني بأهمية مناهضة 
العمل على  اجل  برنامج معني من  تبنى  أو  إجراءات  اي  باتخاذ  يقوموا  لم  ولكنهم  املوقف  يعلنون عن هذا  رمبا   ، االعدام  عقوبة 

مناهضة العقوبة. 

وهنا ميكن أن يكون الهدف الذي سنختاره هو حث حتريك هذه املنظمات من خانة احللفاء السلبيون الى خانة احللفاء الناشطون من 
خالل حث هذه املنظمات على تبنى برامج عمل من اجل مناهضة عقوبة االعدام.    

القسم الثالث :
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األشد معارضة
معارضون نشطون

5

املعارضون
السلبيــــون

4
حلفــاء

سلبيــــون
2

األكثر دعما
حلفاء نشطون

1

احملايــدون
3
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بعد إمتام اخلطوة الثالثة وحتديد الفئة املستهدفة من احلملة، تأتي  اخلطوة الرابعة مرحلة إختيار التكيكات املناسبة إلستخدامها 
مع هذه الفئة، وهنا ميكن الدعوة الى احلث على التفكير االبداعي في اختيار التكتيك مبا يتناسب مع الفئة املستهدفة. وتتنوع 

التكيكات وتختلف مع اختالف طبيعة املشكلة ( القضية) واجملتمع والبيئة احمليطة. 
 وقد تشمل هذه التكيكات على تنظيم حمالت اعالنية للتاثير بالراى العام، حث رجال الدين على اعالن مواقف علنية مناهضة 
التوعية  االقتصادية واالجتماعية،  السلبية  االعدام  اثار  لبيان  التنفذية  القرار في السلطة  للعقوبة، عقد اجتماعات مع صناع 
على  للتعرف  العقوبة  الغت  دول  الى  للبرملانني  ميدانية  زيارات  تنظيم  واجلامعات،  املدارس  في  التسامح  بأخالقيات  والتثقيف 

خطوات التشريعية التي مت اتباعها..... وغيرها من التكيكات 

وفي اخلتام ولضمان جناح احلملة البد من أن يكون هنالك خطة عمل واضحة ومحددة، تخضع بشكل دوري الى التقيم واملراجعة 
من أجل ضمان حتقيق األهداف املرجوة.  ويبني اجلدول ادناه التفاصيل التي يجب الوقوف عليها عند رسم خطة العمل التنفيذية 

وهو ما يعرف باخلطوة اخلامسة في منهجية التكيكات اجلديدة

5

4

عائلة الضحيه ومجتمعه

رجال الدين

القاضي

الطبيب الذي سيشرف
على عملية االعدام

منظمات غير حكومية
محلية

منظمات دولية

املقرر اخلاص ملناهضة التعذيب

2

1

3
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تواريخ هامة

سنركز هنا على اهم التواريخ التي ميكن اإلستفادة منها كمحطات من اجل القيام بحمالت وحتركات وتصليت الضوء حول عقوبة 
اإلعدام.

من خالل النشاطات واحلمالت، ميكن ربط موضوع عقوبة اإلعدام مبواطن قلق مختلفة منها ما يلي:

القسم الثالث :
منهجية التكتيكات الجديدة

اشكاليات فرض عقوبة اإلعدام بعد محاكمات غيرعادلة

اشكاليات فرض عقوبة اإلعدام  بناء على اعترافات قد تكون اخذت حتت التعذيب او سوء املعاملة

تأثير عقوبة اإلعدام على افراد األسرة (مبا في ذلك النساء واألطفال)

تأثير إعدام النساء على افراد اسرهم، خاصة األطفال

اشكاليات فرض عقوبة اإلعدام ضد األطفال، مبا في ذلك تسليط الضوء على الدول التي ما زالت تعدم األحداث، وايضا 
اشكالية امليثاق العربي حلقوق اإلنسان وضرورة تعديل املادة 7 التي تسمح بفرض عقوبة اإلعدام على األطفال اذا سمح 

القانون الوطني بذلك

اشكالية أوضاع األشخاص احملكومني باإلعدام في الدول التي تبنت التجميد 

من الضروري التذكر انه .....

القانون  في  اإلشكاليات  على  التركيز  الضروري  من   -
واملمارسة

- من الضروري القيام بانشطة ليس فقط على املستوى
واألقليمي،  الوطني  املستوى  على  ايضا  بل  احمللي، 

واإلنضمام الى التحركات الدولية

وفيما يلي بعض التواريخ الهامة والتي  ميكن استخدامها من قبل 
مناهضي عقوبة اإلعدام لتسليط الضوء على هذه العقوبة. 

• اليوم العاملي ملناهضة عقوبة اإلعدام: 10 اكتوبر/تشرين اول من 
كل عام

• اليوم العاملي حلقوق اإلنسان: 10 ديسمبر/ كانون األول من كل عام

• اليوم العربي حلقوق اإلنسان: 16 مارس/آذار من كل عام

• يوم الطفل العاملي: 20 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام

• يوم الطفل العربي: 1 اكتوبر/ تشرين اول من كل عام

• يوم املرأة العاملي: 8 مارس/ آذار من كل عام

• اليوم العربي للمرأة: 1 فبراير/ شباط  من كل عام

• اليوم العاملي لدعم ضحايا التعذيب: 26 يونيو/ حزيران من كل عام
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منظمات دولية واقليمية
شريكة وناشطة في العمل

في مناهضة عقوبة ا�عدام

منظمة العفو الدولية
م احلمالت من أجل تعزيز وحماية  متثل منظمة العفو الدولية حركة من األعضاء واملناصرين تعمل على نطاق العالم بأسره وتنظِّ
حقوق اإلنسان املعترف بها دولياً. وجتري املنظمة أبحاثاً وتقوم بتحركات وحمالت ترمي إلى منع االنتهاكات اجلسيمة لهذه احلقوق 

ووضع حد لها. ومن بني هذه التحرك من اجل الغاء عقوبة اإلعدام. 

وموقف املنظمة هو ان عقوبة اإلعدام هي ذروة احلرمان من حقوق اإلنسان. وهي عملية القتل العمد إلنسان على يد الدولة حيث 
يتم توقيع هذا العقاب القاسي والالإنساني واملهني باسم العدالة. وهو ينتهك احلق في احلياة كما أُعلن في اإلعالن العاملي حلقوق 
اإلنسان. وتعارض منظمة العفو الدولية عقوبة اإلعدام في جميع األحوال بدون أي استثناء وبصرف النظر عن طبيعة اجلرمية أو 

صفات املذنب والطريقة التي تستخدمها الدولة لقتل السجني. 

وما زالت منظمة العفو الدولية ترصد التطورات املتعلقة باستخدام عقوبة اإلعدام وتقوم بحمالت إللغائها منذ ما يزيد على ثالثة 
عقود. تقوم املنظمة بتنظبم حتركات عاجلة بخصوص حاالت محددة، كما وتقوم بالدراسات. تعمل منظمة العفو الدولية بشكل 
واسع ضد عقوبة اإلعدام، مبا في ذلك القيام بحمالت في دول فردية والعمل بالتعاون مع اجملتمع املدني. وهي عضو مؤسس في 
االئتالف العاملي ضد عقوبة اإلعدام، كما وتنسق الشبكة اآلسيوية ضد عقوبة اإلعدام. وتقوم املنظمة بجمع املعلومات وترصد 
التطورات في جميع أنحاء العالم، وتصدر املنظمة معلومات وتقارير حول دول محددة او تقوم باصدار نشرات ودراسات اوسع، مبا في 
ذلك تقرير سنوي حول أرقام بشأن عقوبة اإلعدام، وتقارير ودراسات حول إعدام األحداث، القانون الدولي، األوهام واحلقائق املرتبطة 
بعقوبة اإلعدام، واألخبار والتحركات، كما وتقوم بتنظيم حمالت من أجل اإللغاء، مثل مساندتها املعروفة لقرارات اجلمعية العامة 

لألمم املتحدة حول الغاء عقوبة اإلعدام وعمل املنظمة الدؤوب إلقناع الدول بدعم هذه القرارات. 

 وميكن البحث في املواد املتوفرة في املوقع األلكتروني بحسب البلد.

ولقد انتج املكتب اإلقليمي للمنظمة، واملتخصص في التربية على حقوق االنسان موادا بالعربية ميكن اإلستفادة منها، باإلضافة 
الى العدد الكبير من الدراسات املتوفرة بالعربية. 

الصفحة بالعربية حول عقوبة اإلعدام: 

 http://www.amnesty.org/ar/death-penalty

ويوجد على صفحة اإلنترنت اسماء وطرق اإلتصال في املنظمة في البلدان اخملتلفة حول العالم. ولالتصال مع األمانة الدولية، وهي 
مسؤولة عن غالبية األبحاث التي تقوم بها املنظمة، وتقود حمالت النضال من أجل حقوق اإلنسان، ومقرها في لندن باململكة 

املتحدة:

هاتف :  

فاكس :

العنوان :  
Easton Street 1

London
WC1X 0DW, UK

+44 207 4135500

+44 207 956115
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املنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي

- هي  الرئيسي  لندن مقرها  وتتخذ من   1989 عام  أنشئت  وهي منظمة غير حكومية   (PRI) اجلنائي  الدولية لإلصالح  املنظمة 
منظمة دولية غير حكومية تُعنى بإصالح العدالة اجلنائية واجلزائية في أنحاء العالم. وتنتشر برامج املنظمة الدولية لإلصالح 
اجلنائي اإلقليمية في إفريقيا جنوب الصحراء والشرق األوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية والوسطى وآسيا الوسطى وجنوبي 
احلكومية  غير  واملنظمات  اجلنائي  اإلصالح  ناشطي  مع  اجلنائي  لإلصالح  الدولية  املنظمة  تعمل  الشمالية.  وأمريكا  القوقاز 

واحلكومات وكذلك مع املنظمات احلكومية من مثل األمم املتحدة. 

لالحتجاز وحتسني  البدائل  بتشجيع  الدولية  املعايير  مع  أكثر  تتماشى  اجلنائية  العدالة  أنظمة  الدولية جلعل  املنظمة  وتسعى 
التقني  الدعم  تقدم  كما  العقوبات،  وقانون  السجون  إلصالح  محلية  مبادرات  املنظمة  وتشجع  العدالة.  إلى  الوصول  عملية 
العقوبات  قوانني  املنظمة إلصالح  وتسعى  اجلنائية.  العدالة  إلى إصالح  الرامية  احلكومية  والوكاالت  احلكومية  للمنظمات غير 

اجلنائية مراعية مختلف السياقات الثقافية عبر تشجيع ما يلي:
تطبيق املعايير الدولية حلقوق اإلنسان في تنظيم وتسيير السجون وإعالء سيادة القانون؛   •

إقصاء التمييز اجلائر والالأخالقي من جميع اإلجراءات العقابية؛  •
تقليل اللجوء إلى عقوبة السجن واحلد من احلبس االحتياطي والتوقيف اإلداري؛  •

التشجيع على اللجوء إلى عقوبات بناءة غير احتجازية تهدف إلى إعادة اإلدماج في اجملتمع  •
•  إلغاء عقوبة اإلعدام

الثقافية لإلصالح اجلزائي واجلنائي. ومن بني  ً تراعي اخلصوصية  الدولية لإلصالح اجلنائي على تطوير ودعم حلوال تعمل املنظمة 
واملؤمترات  املتبادلة  الزيارات  تنظيم  إصالح،  إلى  تسعى  التي  واحلكومات  احلكومية  غير  املنظمات  دعم  الرئيسة  عملها  مناهج 
احلكومات  وممثلي  وخبرائه  اجلنائي  اإلصالح  ناشطي  جتمع  التي  والعاملي  واإلقليمي  الوطني  الصعيد  على  الدراسية  واحللقات 
وتدريب  التدريب  موارد  توفير  بلدانهم،  في  املنظمات  إنشاء  على  وخبرائه  اجلنائي  اإلصالح  ناشطي  معاونة  اجلنائية،  أنظمتها 
مسئولي العدالة اجلنائية وموظفي املنظمات غير احلكومية على املعايير الدولية في حقوق اإلنسان، ونشر الرسائل اإلخبارية التي 

تغطي ما يشهده اإلصالح اجلنائي من تطورات واإلبالغ عن األحوال اجلنائية في أنحاء العالم. 

ولقد قامت املنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي بتنظيم العديد من الندوات الوطنية واإلقليمية حول عقوبة اإلعدام الني خرجت 
ببيانات ختامية هامة منها الندوة اإلقليمية ملناهضة عقوبة اإلعدام التي عقدت بالتعاون مع مركزعمان لدراسات حقوق اإلنسانو 
ادناه)،  (انظر  العربي ملناهضة عقوبة اإلعدام  التحالف  انشاء  2007والتي نتج عنها اعالن  يوليو/متوز  األردن في  انعقدت في  التي 
ومؤمتر اإلسكندرية في جمهورية مصر العربية في ايار 2008 ، بالشراكة مع املعهد السويدي في السكندرية، وبالتعاون مع مركز 
عمان لدراسات حقوق النسان ومركز ماعت للدراسات القانونية والدستوري، وندوة اجلزائر في 2009، واخيرا ندوة اإلسكندرية الثانية 

في سبتمبر/ ايلول 2010. 

وميكن اإلضطالع على منشورات املنظمة املتوفرة بالعربية من خالل الوصلة التالية 
 http://www.penalreform.org/languages/arabic

كما وميكن االضطالع على موقع املنظمة اخملصص لعدالة األحداث بالعربية واملسمى "نور اطفال" من خالل الوصلة التالية: 
http://www.nour-atfal.org/pages

مكتب بريد عبدون
صندوق بريد:  852122

11185 عمان – األردن
هاتف:

      +96265826017 -  +96265826017
فاكس : 

+96265826078
 

بريد الكتروني:  
 priamman@penalreform.org

منظمات دولية واقليمية
شريكة وناشطة في العمل

في مناهضة عقوبة ا�عدام
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منظمات دولية واقليمية
شريكة وناشطة في العمل

في مناهضة عقوبة ا�عدام

التحالف العاملي ملناهضة عقوبة اإلعدام
الدولية  العفو  منظمة  ذلك  في  مبا  والدولية،  احمللية  اإلنسان  حقوق  منظمات  من   ً عددا ويضم   2002 عام  في  أُنشئ  حتالف  هو 

واملنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي، ونقابات احملامني، والنقابات العمالية، واحلكومات احمللية واإلقليمية.

يسعى التحالف العاملي ملناهضة عقوبة اإلعدام إلى تعزيز البعد العاملي للنضال ضد عقوبة اإلعدام. ومن خالل تشجيع تبادل 
إلغاء  اإلقليمي، من أجل  أو  العاملي  بتقدمي إستراتيجيات مشتركة، على املستوى  إقامة شبكات بني أعضائه، يسمح  و  اخلبرات 
عقوبة اإلعدام ودعم النشطاء املناهضني ضد العقوبة في العالم أجمع، وذلك بإعطائهم أدوات لإلعالم والتوعية والتعبئة. من بني 

أهداف التحالف العاملي تشجيع األنشطة العاملية وتعزيزها من خالل تطوير حجج وأدوات عمل مناسبة للسياقات اخملتلفة. 

يضم التحالف العاملي أكثر من مائة عضو؛ فهو يضم نشطاء في املنطقة، وعددا كبيرا من اجلمعيات املوجودة في املنطقة، باإل 
ضافة إلى منظمات عاملية تناهض عقوبة اإلعدام على املستوى العاملي أو في الدول اخملتلفة مبا فيها الدول العربية.

والنشرة  والدراسات  احلمالت  في  تساعد  التي  املواد  مثل  منها  االستفادة  ميكن  التي  النشرات  من  عددا  العاملي  التحالف  ولدى 
اإلخبارية. اال انه يذكر ان معظم مواد التحالف متوفرة باإلجنليزية والفرنسية وقلما تتوفر بالعربية. 

ولقد اصدر التحالف الطبعة الثانية من كتابه مناهضة عقوبة اإلعدام في العالم العربي: النشطاء واحلجج واآلفاق، في 2010 وهو 
متوفر بالعربية من خالل 

 http://www.worldcoalition.org/modules/wfdownloads/singlefile.php?cid=56&lid=216

ولإلتصال بالتحالف: 
التحالف العاملي ملناهضة عقوبة اإلعدام

rue Paul Vaillant Couturier ,3
Châtillon 92320

France
contact@worldcoalition.org

www.worldcoalition.org

التحالف اإلقليمي ملناهضة عقوبة اإلعدام
املرصد العربي ملناهضة عقوبة اإلعدام

أعلنت املنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي ومركزعمان لدراسات حقوق اإلنسان أثناء الندوة اإلقليمية ملناهضة عقوبة اإلعدام التي 
انعقدت في األردن في يوليو/متوز 2007عن انشاء التحالف العربي ملناهضة عقوبة اإلعدام. يوجد اليوم عدد من التحالفات العربية 
ملناهضة عقوبة اإلعدام في كل من األردن، مصر، اليمن، موريتانيا، فلسطني، ، سوريا، والعراق والبحرين. ويستضيف مركزعمان 
لدراسات حقوق اإلنسان املرصد العربي ملناهضة عقوبة اإلعدام والذي يحتوي على اخبار وتقارير ودراسات باإلضافة الى معلومات 

حول ندوات ومؤمترات، واخبار التحالفات العربية اخملتلفة باإلضافة الى وصالت مهمة من بينها وصالت للتحالفات العربية. 

وميكن الدخول الى موقع املرصد من خالل الوصلة التالية: 
 http://www.dp.achrs.org/index.html

التحالف املغربي  املثال  الوطتي على سبيل  ويذكرانه هناك حتالفات وطنية ومنظمات غير حكومية اخرى تعمل على الصعيد 
والتحالف اجلزائري والتحالف التونسي ملناهضة عقوبة االعدام واحلملة اللبنانية ملناهضة عقوبة االعدام.  

جمعية "معا ملناهضة عقوبة اإلعدام"

 تسعى جمعية "معا ملناهضة عقوبة اإلعدام"  منذ عام 2000 على مكافحة عقوبة اإلعدام ، حيث إن جميع مجاالت عملها تدور 
حول هدفها األول، أي إلغاء عقوبة اإلعدام. وتعقد اجلمعية لهذا الغرض مؤمترا عامليا ملناهضة عقوبة اإلعدام مرة كل ثالث سنوات.  
بالفرنسية  اإلنترنت في موقع مكتوب  تنشر اجلمعية معلومات علي شبكة  اإلعدام،  اجلماهير بشأن عقوبة  ولنشرالوعي لدى 

فقط. وتطور اجلمعية أيضا أدوات تربوية. وميكن البحث في املواد املتوفرة في املوقع األلكتروني بحسب البلد.

وميكن الدخول الى موقع اجلمعية من خالل الوصلة التالية:
 http://www.abolition.fr/ecpm/index.php

4

4   لإلضطالع على نشاطات التحالفات الوطنية اخملتلفة، انظر/ي مناهضة عقوبة اإلعدام في العالم العربي: النشطاء واحلجج واآلفاق، 
الطبعة الثانية، 2010 وهو متوفر بالعربية من خالل  

 http://www.worldcoalition.org/modules/wfdownloads/singlefile.php?cid=56&lid=216
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إعالن اجلزائر

نحن اللجان الوطنية حلقوق اإلنسان و ممثلي اجملتمع املدني ملناهضة عقوبة اإلعدام والتحالفات العربية اجملتمعون في اجلزائر، من 
12 إلى 13 جانفي 2009 في الندوة اإلقليمية حول تفعيل توصيات األمم املتحدة املتضمنة وقف تنفيذ عقوبة اإلعدام في العالم 
العربي ، بدعوة من اللجنة الوطنية االستشارية لترقية وحماية حقوق اإلنسان وبالشراكة مع املنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي،

1. نسجل و نثمن املوقف اجلزائري في تبني و التصويت على توصيتي األمم املتحدة رقم 62/149 و 63/168 املتعلقتان بوقف تنفيذ 
عقوبة االعدام، و نناشد باإلسراع في تفعيلهما.

2. مبا أن العالم العربي يعد جزء ال يتجزأ من اجملتمع الدولي، و نظرا لدوره في مناقشة التوصيتني أعاله، فهو مطالب اليوم بتفعيل 
هذه التوصيات.

3. نحث أعضاء جامعة الدول العربية على إدخال تعديالت على املادة 07 من امليثاق العربي حلقوق اإلنسان بحيث مينع النطق بعقوبة 
اإلعدام و تطبيقها منعا مطلقا على من هو دون سن الثامنة عشرة.

4. نناشد نشطاء حقوق اإلنسان في العالم العربي بتفعيل دورهم في توعية اجملتمع مبا يتعلق بالتخلي عن ثقافة العنف       و 
الثأر، ونشر ثقافة حقوق اإلنسان خاصة احلق في احلياة و السالمة اجلسدية.

5. نؤكد على ضرورة استمرار اجملتمع املدني والتحالفات الوطنية واإلقليمية في تكثيف نشاطاتها التوعوية للتأثير قي الرأي العام 
تطلعات  يدعم  مبا  دولة،  كل  استعدادت  و  إلغائها طبقا خلصوصيات  و  منها،  واحلد  اإلعدام  عقوبة  استخدام  تقليص  أجل  من 

املواطنني في حتقيق العدالة ويعمل على تعزيز وحماية حقوق اإلنسان .

6. نشجع الدول العربية على إقرار وقف استخدام عقوبة اإلعدام و تكريسها بقاعدة قانونية. 

7. نطالب الدول العربية باملصادقة على البروتوكول الثاني امللحق بالعهد الدولي للحقوق املدنية و السياسية اخلاص بإلغاء عقوبة 
اإلعدام. 

الدولية للمحاكمة  باملعايير  اإلعدام و ضمان عدم اإلخالل  اإلفراط في استخدام عقوبة  القضائية على عدم  األنظمة  8. نحث 
العادلة.

9. نشجع وسائل اإلعالم على االنخراط في اجلهد الرامي إلى رفع مستوى وعي املواطنني حول معطيات هذه القضية ملا  لها من 
دور فاعل و مؤثر في إطار التوعية و التحسيس.

                                                                                     اجلزائر في 13 جانفي 2009 

C.N.C.P.P.D.H
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إعالن اإلسكندرية
  يدعو الدول العربية لتطبيق توصية األمم املتحدة 62/149 

املتعلقة بوقف استخدام عقوبة اإلعدام 

1. نحن، ممثلي اجملتمع املدني في العالم العربي والتحالفات العربية املناهضة لعقوبة اإلعدام، مجتمعون في اإلسكندرية، جمهورية مصر 
العربية، من 12 إلى 14ايار2008، بدعوة كرمية من املعهد السويدي في اإلسكندرية، بالشراكة مع املنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي، 

وبالتعاون مع مركز عمان لدراسات حقوق اإلنسان ومركز ماعت للدراسات القانونية والدستورية، وبحضور ممثل االحتاد األوروبي ومدير إدارة 
حقوق اإلنسان بجامعة الدول العربية  وممثل مكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان وممثلة عن منظمة العفو الدولية، للتداول والتشاور 

حول تفعيل توصية األمم املتحدة رقم 62/149 الصادرة بتاريخ 23 ديسمبر 2007، واملتعلقة بوقف استخدام عقوبة اإلعدام.

2. نقر بأن عقوبة اإلعدام هي إخالل باحلق األساسي لكل إنسان وهو احلق في احلياة، إضافة إلى أن مثل هذه العقوبة لم تنجح على اإلطالق 
في ردع اجلرمية والوقاية منها.

3. نؤكد بأن عقوبة اإلعدام تعتبر تعذيبا ومعاملة قاسية، غير إنسانية ومهينة، وتتنافى وحرمة الروح البشرية، حيث أن اهللا هو الذي يهب 
احلياة وله وحده احلق في استعادتها.

4. نالحظ بأسف أن األنظمة القضائية العربية تفرط في استعمال عقوبة االعدام في الوقت الذي تخلت عنها معظم الدول. 

5. نسجل أن الشريعة اإلسالمية السمحاء قد نصت على عقوبة اإلعدام وحصرتها ضمن حاالت قليلة محددة، وعملت على تقييد 
استخدامها من حيث اإلثبات واإلنصاف والتسامح لدرجة جتعلها مستحيلة التطبيق على أرض الواقع، األمر الذي يعتبر بجوهره توقيفا 

عمليا الستخدام عقوبة اإلعدام.

6. نشير إلى أن مثل هذه العقوبة أصبحت تستخدم في القوانني الوضعية العربية بشكل يتجاوز كثيرا احلاالت املعدودة املنصوص عليها 
شرعا.

7. كما نسجل ببالغ االنشغال عدم دقة النصوص التشريعية العربية وغموضها في ضبط وتعريف اجلرائم املعاقب عليها باإلعدام 
واملتمثلة في تشريعات مكافحة اإلرهاب، اجلرمية املنظمة، املساس بأمن الدولة وغيرها من القضايا ذات الطابع السياسي مبا في ذلك 

اإلعدام خارج إطار القانون.

8. كما نذكر بان معظم الدول العربية ماضية في عملية إصالح أنظمتها اجلنائية والقضائية، معترفة بذلك ضمنيا بوجود خلل في نظام 
حتقيق العدالة، إذ ال يقبل أن متنح صالحيات تطبيق مثل هذه العقوبة املطلقة في ظل هذا النظام املشوب باخللل.

9. أخذا بعني االعتبار أن العالم العربي جزء ال يتجزأ من اجملتمع الدولي، ومبا أن دولنا شاركت في مناقشة وضبط توصية األمم املتحدة رقم 
62/149، فإننا نناشد دولنا التي لم تلغ عقوبة اإلعدام بعد، أن تعلن وقف استخدام عقوبة اإلعدام  في انتظار إلغائها في القوانني الوضعية.

10. نطلب من احلكومات العربية، كل دولة حسب ظروفها، االلتزام الكامل بتوصية األمم املتحدة رقم 62/149 والقيام مبا يلي: 

• " أن حتترم املعايير الدولية التي توفر ضمانات تكفل حماية حقوق من يواجهون عقوبة اإلعدام، وخاصة املعايير الدنيا، كما هي مبينة في 
مرفق قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي 1984/50 املؤرخ في 29 ماي/أيار 1984.

• أن تقدم لألمني العام معلومات عن استخدام عقوبة اإلعدام وعن مراعاة الضمانات التي تكفل حماية حقوق من يواجهون عقوبة اإلعدام.
• أن حتد تدريجيا من استخدام عقوبة اإلعدام ومن عدد اجلرائم التي يجوز املعاقبة عليها باإلعدام.

• أن تعلن وقف تنفيذ أحكام اإلعدام متهيدا إللغاء عقوبة اإلعدام" . 

11. نناشد القضاة العرب، في ممارسة مهنتهم القضائية، االلتزام باملعايير الدولية الضامنة للمحاكمة العادلة واالمتناع عن استخدام 
هذه العقوبة واللجوء إلى عقوبات بديلة.

12. نحث أعضاء جامعة الدول العربية على إدخال تعديالت على املادة 7 من امليثاق العربي حلقوق اإلنسان بحيث مينع تطبيق عقوبة اإلعدام 
منعا مطلقا على من هو دون سن الثامنة عشرة.

13. كما نناشد الدول العربية التي لم تعد تنفذ هذه العقوبة عمليا أن تزيلها من تشريعاتها حتى ال يصبح ممكنا التراجع عن ذلك واعادة 
استخدامها في ظروف جديدة.

14. نناشد اإلعالميني العرب ونشطاء حقوق االنسان بتفعيل دورهم في توعية اجملتمع من أجل التخلي عن املمارسات والعادات السلبية مبا 
فيها فكرة االنتقام، ونبذ ثقافة العنف بجميع أشكاله، ونشر ثقافة حقوق اإلنسان وخاصة احلق في احلياة.

15. ونؤكد على ضرورة استمرار اجملتمع املدني والتحالفات الوطنية واإلقليمية في تكثيف نشاطاته التوعوية إلقناع الرأي العام بأن 
التقليص من عقوبة اإلعدام واحلد منها، وصوال إلى إلغائها طبقا الستعدادت كل دولة، يدعم تطلعات اجلماهير في حتقيق العدالة ويعمل 

على تعزيز وحماية حقوق اإلنسان .

اإلسكندرية في 14/5/2008



"مت إعداد هذا الدليل مبساعدة مالية من االحتاد األوروبي ، وتعتبر املنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي مسؤولة عن 
محتوياته ، وال ميكن بأي ظرف من الظروف اعتبار محتويات الدليل بأنها تعكس موقف االحتاد االوروبي "

جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة © 2010 املنظمة الدولية لالصالح اجلنائي  
www.penalreform.org
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