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مطبقة

رابطة أمم جنوب شرق آسيا
االتحاد االفريقي
منظمات المجتمع المدني
المحكمة األوروبية لحقوق االنسان
المجموعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا
االتحاد االوروبي
لجنة حقوق االنسان
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
البروتوكول االختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية ،والذي يهدف إلى إلغاء عقوبة اإلعدام

اللجنة الدولية لمناهضة عقوبة اإلعدام
المحكمة الجنائية الدولية لرواندا
منظمة غير حكومية
األمم المتحدة
مجلس حقوق االنسان التابع لألمم المتحدة
الجمعية العامة لألمم المتحدة
قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة الذي اعتمدته الجمعية العامة في  18ديسمبر
 ، 2007والذي يدعو إلى وقف تنفيذ أحكام اإلعدام
االستعراض الدوري الشامل
التعريف
الدول التي ال تنص قوانينها على عقوبة اإلعدام ألي جريمة.
(منظمة العفو الدولية)
الدول التي تنص قوانينها على عقوبة اإلعدام فقط على الجرائم االستثنائية ،مثل
الجرائم بموجب القانون العسكري أو أثناء الحرب.
(منظمة العفو الدولية)
الدول التي تحتفظ بعقوبة اإلعدام في القانون ولكنها لم تنفذ عقوبة اإلعدام خالل
السنوات العشر الماضية و أكثر.
الدول التي تحتفظ بعقوبة اإلعدام في القانون بالنسبة للجرائم العادية في جميع
األوقات ،بما في ذلك أوقات السلم.
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الوقف الرسمي
لإلعدام

التزام علني من قبل أعلى السلطات السياسية  ،وهو ما يوقف تنفيذ أحكام اإلعدام
رسميًا.
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مقدمة من وزير الخارجية ألفونسو داستيس
اسبانيا تعارض بشدة عقوبة اإلعدام وتعتبرها مثاالً على فشل الدولة وتعديا ً غير انساني على الحياة.
كرامة االنسان واحترام الحياة البشرية هما من أسس المجتمع االسباني .إن اسبانيا عضو في مجلس أوروبا،
حيث إلغاء عقوبة اإلعدام هو شرط ضروري للعضوية ،كما ان المملكة كانت حاضرة عام  ،2010عند
وتتشرف بضيافتها في مدريد حيث المقر العام .نعمل يدا ً بيد
تأسيس اللجنة الدولية لمناهضة عقوبة اإلعدام،
ّ
ثمانية عشر دولة في المجموعة الدائمة للجنة ألننا نعتبر ان عقوبة اإلعدام هي مسألة دولية.
سر كيف انتقلت  27دولة من اعتماد عقوبة اإلعدام الى الغائها عبر سياقات سياسية
هذه الطبعة هي شاملة ،تف ّ
وتاريخية تختلف بين دولة وأخرى،
مظهرة وجه الشبه بين الطرق اآليلة الى اإللغاء رغم االختالفات الظاهرة بين ما اعتمدته هذه الدول وما
جابهته كل واحدة منها من معارضة وكيف استطاعت كل دولة اتخاذ تدابير نحو اإللغاء والمقاومة التي
تعرضت لها كل واحدة .هذا يؤكد ان اختيار الغاء عقوبة اإلعدام ال يخضع لظروف وأساليب محددة ،إذ انه
ّ
ليس إال عمل ارادي ،فمتى توفرت اإلرادة أصبحت الوسيلة في متناول اليد.
باإلضافة الى ذلك ،لدينا دعم الواقعات في نضالنا ،من هذه الواقعات ،ان الدول التي تستخدم عقوبة اإلعدام
ليست أكثر أمانا ً من الدول التي ال تستخدمها ،بل العكس.
وبما أن اسبانيا رائدة في حماية الضحايا ،فإننا نعرف ان هؤالء اآلخرين واهلهم ال يرتاحون باالنتقام بل من
خالل الدعم والمساعدة المتتالية ،لذلك ،يجب السعي وراء حياة أفضل للضحايا وليس الموت للمحكوم.
لحسن الحظ ،ان المعطيات واضحة :كلها تعبّر عن اتجاه نحو اإللغاء احتضنته أكثر من ثلثي الدول في العالم،
وليس بالصدفة قد تضاعف عدد الدول في هذه الصيغة بالمقارنة مع طبعة  ،2013وهذا ما يؤكد ان حقوق
االنسان هي عالمية فعالً وليست نظرية.
ان النتائج الجيدة تشجعنا للمضي قدما ً ،لكن مع الحذر .محاوالت إعادة العقوبة يتم عزلها وال تنجح ،لكن يمكن
توقّع إعادة التجربة .والدول التي ما زالت تمارس عقوبة اإلعدام هي دول قاسية جداً.
ان النجاحات والتهديدات يجب ان تحفزنا للعمل ،النه كما هي الحال دائما ً بالنسبة لحقوق االنسان ،ال يمكننا
ان نعتبر ان اإللغاء هو في مأمن ،هناك دائما ً طرق لتحقيقه ومسؤولية للحفاظ عليه .كلمة " مستحيل" ال تطبق
على مسألة اإللغاء.
بالتالي ،ان نشر هذه الطبعة ستشكل فائدة بين العلماء ،والمنتديات المتعددة األطراف.
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انني مقتنع ان هذه الصيغة سوف تكون مرجعا السبانيا ال سيما أننا تبنينا مسألة اإللغاء خالل عضويتنا في
مجلس حقوق االنسان من العام  2018حتى العام .2021
ألفونسو داستيس
وزير الخارجية والتعاون االسباني
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رسالة من رئيسة اللجنة الدولية لمناهضة عقوبة اإلعدام نافي بيالي
إنني أؤمن أشد اإليمان بإلغاء عقوبة االعدام.
هذا السبب حملني على االنضمام الى اللجنة الدولية لمناهضة عقوبة اإلعدام
( ICDPاو اللجنة) ،حيث أجد نفسي ضمن مجموعة مميزة من األشخاص
المؤمنين بهذه القضية والذين أظهروا التزاما كبيرا ً بإلغاء عقوبة االعدام في
بلدهم األم او على الصعيد الدولي.
لقد كان لي السرور والشرف أن أنتخب رئيسة اللجنة في تشرين األول
.2017
اللجنة مؤلفة من  21مفوض ومفوضة ذوي مكانة مرموقة ،تشمل رؤساء
سابقين ،رؤساء مجلس وزراء سابقين ،وزراء سابقين ،وكبار المسؤولين
السابقين في األمم المتحدة ،وأيضا حاكم سابق لوالية من الواليات المتحدة
األمريكية ،قضاة سابقين ،الرئيس السابق لمحكمة العدل الدولية ،وأكاديمي
بارز.
نحن المفوضون ،نمثل جميع أنحاء العالم ،ونبرهن أن إلغاء عقوبة اإلعدام هو اهتمام عالمي وليس
قضية محصورة بمنطقة جغرافية ،أو نظام سياسي ،أو دين ،أو ثقافة أو تقاليد.
نحن ال نمثل بلداننا ونتصرف باستقاللية تامة.
كل زميل وزميلة من زمالئي المفوضين هو شخصية معروفة ذات الخبرة الطويلة بالخدمة العامة
وبمجال حقوق اإلنسان .كلنا نتشارك شغفا ً عميقا ً بمساهمة ودعم الصراع لمناهضة عقوبة اإلعدام.
بتجاربنا وعلمنا نتطرق الى قضايا سياسية حساسة ونتعاطى مع كبار المسؤولين في البلدان التي ما
زالت تطبق اإلعدام.
تدعم اللجنة مجموعة من تسعة عشر دولة وثالث دول مراقبة موزعة جغرافيا ،جميعهم ملتزمين
بإلغاء عقوبة اإلعدام.
مجموعة الدول الداعمة هي التالية ،أوالّ الدول األعضاء :الجزائر ،األرجنتين ،بلجيكا ،جمهورية
الدومنيكان ،فرنسا ،المانيا ،إيطاليا ،كزخستان ،المكسيك ،منغوليا ،النروج ،الفيليبين ،البرتغال ،جنوب أفريقيا،
إسبانيا ،سويسرا ،توغو ،تركيا والمملكة المتحدة .ثانيا ،الدول المراقبة :أستراليا ،كندا ،ونيوزيلندا.
تؤمن اللجنة الدولية لمناهضة عقوبة اإلعدام أن القيادة السياسية مهمة جدا إللغاء هذه العقوبة ،هذا ما
أكدته المشاركة الشخصية لزمالئي المفوضين.
على سبيل المثال ،العضو األج ّد الذي انضم الينا أول السنة هو رئيس منغوليا السابق تساخياجين
إيلبيغدورج الذي أظهر قدرة سياسية كبيرة وإرادة صلبة في قيادة بلده وصوالً إللغاء عقوبة اإلعدام خالل
فترته الرئاسية.
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ولقد انضم الى اللجنة التي تض ّم زمالءه منهم روبرت باتيندر ،غلوريا ماكابغال أرويو ،بيل
ريتشاردسون ،ابراهيم نجار ،ومرزوكي داروسمان ،الذين لعبوا أدوارا ً مهمة لقيادة بلدانهم نحو إلغاء عقوبة
اإلعدام.
على الصعيد العالمي ،بصفتي مفوض سامي لحقوق االنسان لدى األمم المتحدة ،الى جانب المفوض
البرفسور سيمونوفيتش بصفته مساعد االمين العام لحقوق االنسان ،و ّجهنا باالتجاه الصحيح الكالم في األمم
المتحدة حول إلغاء عقوبة اإلعدام .مفوضنا مارك بارون بوسوييت هو مؤلف البروتوكول االختياري الثاني
للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،وهي المعاهدة العالمية الوحيدة الهادفة إللغاء عقوبة اإلعدام،
تبنتها الجمعية العامة لألمم المتحدة بتاريخ  15كانون االول  ،1989وهي حتى تاريخه تتضمن  85دولة
عضو ،ودولتين موقعتين.
وهذه المعاهدة ساهمت وتساهم بشكل كبير بإلغاء عقوبة اإلعدام على الصعيد العالمي.
لقد حاربت ضد استعمال عقوبة االعدام كمحامية في جنوب أفريقيا ،وقاضية ،ورئيسة المحكمة الجنائية
الدولية لرواندا ،وقاضية لدى المحكمة الجنائية الدولية ،ودوري كمفوض سامي لحقوق االنسان لدى األمم
المتحدة.
خالل خبرتي اتخذت قرارات بعدة دعاوى مروعة موضوعها الجرائم ضد االنسانية .وحتى في تلك
الحاالت ،وجدنا أن عقوبة االعدام ليست الحل .العنف ال يمكن حله بالمزيد من العنف .احترام وحماية الحق
بالحياة أهم من أي شكل من أشكال االنتقام .االبتعاد عن عقوبة االعدام يحتاج إلرادة وقيادة سياسية.

انه من دواعي سروري أن اكون جزءا ً من الدراسة " كيف تلغي الدول عقوبة االعدام 29 :دراسة
وقضية " ،التي هي نسخة موسعة عن دراسة اللجنة للعام " 2013كيف تلغي الدول عقوبة اإلعدام" .النسخة
االولى نشأت من نقاش نظمته االمم المتحدة في نيويورك في تموز من عام  ،2012حيث طرحت أسئلة حول
كيف تلغي الدول عقوبة اإلعدام ،ثم في شهر شباط  ،2013نظمت اللجنة اجتماعا ً في جنيف ضم خبراء
لمناقشة الخطوات التي يمكن أن تتبعها البلدان بهدف إلغاء عقوبة االعدام.
هذه الوثيقة تستعرض تجربة  26دولة وثالث واليات من الواليات المتحدة األمريكية خالل انتقالها
الى الغاء عقوبة االعدام .بعد استخالص الدروس والتجارب تزود هذه الوثيقة ارشادات للدول حول طريقة
الغاء عقوبة االعدام .أؤمن أن هذا العمل أساسي لترويج مناهضة عقوبة االعدام في كل أنحاء العالم.
الطبعة األولى تمت ترجمتها الى عدة لغات منها اإلسبانية ،الفرنسية ،الروسية ،والبيالروسية ،وتم
االعتراف بها كدليل مفيد من قبل صانعي السياسات في العديد من البلدان التي تتخذ حاليًا خطوات نحو إلغاء
عقوبة اإلعدام.
قرر مفوضو اللجنة تحديث هذا المنشور مشيرين إلى
في اجتماعهم األخير في تشرين األول ّ ،2017
أن هناك تطورات في العديد من البلدان المذكورة فيه وتعكس الوضع الحالي لعقوبة اإلعدام من خالل دمج
تجارب المزيد من الدول.
أتفق تماما مع سلفي ،مؤسس اللجنة الدولية لمناهضة عقوبة اإلعدام ،الرئيس فيديريكو مايور ،الذي
ذكر ما يلي ،خالل إطالق الطبعة األولى ،والتي ال تزال ذات صلة بهذه الطبعة" ،هدف اللجنة هو اإللغاء
العالمي لعقوبة اإلعدام .لتحقيق هذا الهدف ،هناك عدد من الخطوات التي يمكن للبلدان اتخاذها .تهدف هذه
الدراسة إلى تسهيل والمساهمة في الهدف المطلق  -عالم خا ٍل من عقوبة اإلعدام ." -
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القاضية نافي بيالي
الرئيسة
اللجنة الدولية لمناهضة عقوبة اإلعدام
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المقدمة
يصف هذا المنشور باختصار تجارب  26دولة و 3واليات أميركية خالل طريقهم نحو إلغاء عقوبة
اإلعدام .كما تظهر دراسات الحاالت الـ ّ ،29
إن هناك العديد من الطرق المختلفة التي تختار الدول سلوكها
وصوالً الى إلغاء عقوبة اإلعدام.
كان التقدم نحو اإللغاء في نهاية الحرب العالمية الثانية بطيئًا في البداية لكنه ازداد بشكل حاد ابتدءا ً
من أوائل التسعينيات وما بعدها .عندما تأسست األمم المتحدة عام  ،1945ألغت ثماني دول فقط عقوبة اإلعدام
بالنسبة لجميع الجرائم .ثم بعد عشرين عا ًما ،في عام  ،1965ألغت خمسة وعشرون دولة عقوبة اإلعدام ،منها
 11دولة ألغت هذه العقوبة ،لجميع الجرائم ،و 14دولة ألغتها لجرائم عادية في زمن السلم .في عام ،1998
ألغت حوالي  60دولة عقوبة اإلعدام بالنسبة لجميع الجرائم واعتبرت غالبية الدول أن عقوبة اإلعدام ليست
حالً إلنهاء الجرائم .بعد عشرين عا ًما ،في عام  ،2018أصبحت غينيا الدولة رقم  106التي تلغي عقوبة
اإلعدام بالنسبة لجميع الجرائم.
أقر عدد متزايد من البلدان بأن القتل الذي تمارسه الدولة يقوض كرامة اإلنسان واحترام حقوق
اإلنسان ،مثل التمييز بين األشخاص في إنزال عقوبة االعدام ،أو استخدام االعتراف القسري الذي يزيد من
أقرت هذه البلدان ّ
أن عقوبة اإلعدام ال تشكل ردعا ً حقيقيا ً القتراف الجرائم.
إمكانية إعدام شخص بريء كما ّ
ّ
إن التحرك نحو إلغاء عقوبة اإلعدام أصبح ملموسا ً في جميع مناطق العالم بغض النظر عن النظام السياسي
أو الدين أو الثقافة أو التقاليد .وفقًا لألمم المتحدة ،ألغت حوالي  160دولة عقوبة اإلعدام أو لم تعد تمارسها.
اعتبارا من ديسمبر/كانون األول  ،2017استمرت  23دولة في تنفيذ عمليات اإلعدام ،بينما ألغت  106دولة
و
ً
هذه العقوبة على جميع الجرائم .ويتمثل التحدي اآلن في تشجيع الدول التي تحتفظ بعقوبة اإلعدام على إلغائها
بالنسبة لجميع الجرائم وفي جميع الظروف.
هناك تحديات ،منها أن الدول االكثر اكتظاظا ً بالسكان  -الصين والهند والواليات المتحدة وإندونيسيا
 ليست من بين الدول التي ألغت عقوبة اإلعدام .ما يقرب من نصف سكان العالم ليس لهم الحق في الحياةعلى النحو المنصوص عليه في المادة  3من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان .عالوة على ذلك ،كانت هناك
محاوالت إلعادة العمل بعقوبة اإلعدام في بعض الدول التي ألغتها.
ي برز هذا المنشور الطرق المختلفة التي تتبعها الدول في تحقيق إلغاء عقوبة اإلعدام .غالبًا ما يرتبط
بماض قمعي ،كما حدث عند انهاء الفصل العنصري في جنوب
هذا اإللغاء في بعض الدول بقطع كل صلة
ٍ
إفريقيا ،ونهاية نظام دوفاليير في هايتي ،ونهاية النظام النازي في ألمانيا ،وعواقب اإلبادة الجماعية في رواندا،
واتفاق وقف إطالق النار والسالم بعد انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان في كمبوديا.
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حققت األرجنتين والمكسيك وتركيا االلغاء في نهاية فترات األحكام العرفية أو عن طريق حذف قوانين
العدالة العسكرية من نظامها االساسي.
يتطلب إلغاء عقوبة اإلعدام قيادة سياسية .قد تأتي هذه القيادة ضد عقوبة اإلعدام من الزعماء السياسيين
ومجلس النواب والقضاة والشخصيات الدينية واألفراد في المجتمع المدني .كانت القيادة السياسية مهمة للغاية
في التغلب على المعارضة الوطنية الداخلية .كان هذا هو الحال في بلدان مثل فرنسا ومنغوليا والفيليبين
والسنغال وتوغو وأوزبكستان والواليات المتحدة األمريكية حيث كانت قيادات الحكام في واليات كونيتيكت
ضا ،على سبيل
وماريالند ونيو مكسيكو مهمة إللغاء عقوبة اإلعدام .تلعب الخبرة الشخصية للقادة دورها أي ً
المثال ،واجه القادة السياسيون في جنوب إفريقيا إمكانية اإلعدام .استخدم القادة السياسيون ،بمن فيهم الرؤساء،
صالحياتهم بانتظام لمنح الرأفة و/أو فرض حظر على عمليات اإلعدام في فرنسا وكازاخستان والمكسيك
ومنغوليا والفيليبين .هذا اإلجراء مهد الطريق إللغاء تشريعي أو دستوري لعقوبة اإلعدام .أظهر قادة سياسيون
آخرون ،بمن في ذلك أعضاء البرلمان ،القيادة في العمل من أجل اإللغاء رغم أن الرأي العام أيد اإلبقاء على
عقوبة اإلعدام.
يوفر الحظر الدستوري لعقوبة اإلعدام ضمانة قوية لضمان اإللغاء .ألغت بلدان مثل كمبوديا وهايتي
وقيرغيزستان وجمهورية الكونغو وتركيا عقوبة اإلعدام من خالل تعديل الدستور ،وخاصة من خالل أحكامه
المتعلقة بالحق في الحياة ،ثم عدلت فيما بعد قانون العقوبات وقوانين أخرى .بينما قامت دول أخرى مثل فيجي
وفرنسا والمكسيك وسورينام بإصالح قانوني قبل تجسيد إلغائها في دساتيرها.
في اآلونة األخيرة ،تبنت بلدان طريق االلتزام الدولي بإلغاء عقوبة اإلعدام كخطوة أولية .بدأت منغوليا
وبينين بمسيرتهما نحو اإللغاء من خالل االنضمام الى البروتوكول االختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية قبل إلغاء عقوبة اإلعدام في القانون الوطني.
دورا رئيسيًا في اإللغاء عندما قرر قضاتها أن عقوبة
في جنوب إفريقيا ،لعبت المحكمة الدستورية ً
اإلعدام تنتهك حقوق اإلنسان باعتبارها شكالً من أشكال العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة .لعبت المحكمة
دورا رئيسيًا في ضمان عدم استخدام عقوبة اإلعدام في غواتيماال في أحكامها في عامي
الدستورية أي ً
ضا ً
 2016و ،2017مما جعل الدولة بحكم الملغية للعقوبة على الجرائم العادية.
في الواليات المتحدة األمريكية ،تتخذ واليات منفردة خطوات إللغاء عقوبة اإلعدام على الرغم من
أن عقوبة اإلعدام على المستوى الفدرالي ما زالت سارية .حتى اآلن ،ألغت  19والية عقوبة اإلعدام في
الواليات المتحدة األمريكية .في أستراليا ،بدأت الواليات بعملية إلغاء عقوبة اإلعدام ،ومن ثم و ّحد قانون
فدرالي االتجاه الذي أتبعته الواليات.
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أصبحت بعض الدول ،مثل األرجنتين وفيجي وغينيا والبرتغال وجنوب أفريقيا ،أول من ألغت العقوبة
اعتبارا من اليوم -
بالنسبة للجرائم العادية  -وضع كازاخستان وغواتيماال (كما هو مذكور في الفقرة السابقة)
ً
قبل تعديل القانون العسكري لتصبح ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم.
عملت المنظمات المهنية ،وال سيما نقابات المحامين والجمعيات الطبية ومنظمات إنفاذ القانون ،في
عدد من البلدان إللغاء عقوبة اإلعدام ،كما فعلت المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان .كان الدور الذي تلعبه
المنظمات الدينية في معارضة عقوبة اإلعدام كبيراً ،على سبيل المثال في األميركيتين والفيليبين وجنوب
إفريقيا.
دورا مه ًما .هناك ضغوط متزايدة من أجل اإللغاء ناتجة عن القرارات التي
لعب الضغط الدولي أي ً
ضا ً
اتخذتها الجمعية العامة لألمم المتحدة ومجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة .تثير لجنة حقوق اإلنسان
التابعة لألمم المتحدة أسئلة بشكل روتيني حول عقوبة اإلعدام في مراجعاتها الحترام الدول لحقوق اإلنسان
بموجب نظام المراجعة الدورية الشاملة ( .)UPRتعد البيانات الرسمية التي تدعو إلى اإللغاء في جميع أنحاء
العالم ،على سبيل المثال من مجلس أوروبا واالتحاد األوروبي واألمم المتحدة والدول األعضاء ،مهمة ومقنعة.
يثير المقرر الخاص لألمم المتحدة ،المعني بحاالت اإلعدام خارج القضاء أو نتيجة إجراءات موجزة ،أو
تعسفا ً ،بواعث قلق بشأن انتهاكات المعايير الدولية ويدعو إلى ضمانات بشأن عقوبة اإلعدام وتقييد فرضها.
كما أن تطوير الوثائق الدولية لحقوق اإلنسان ،واالجتهادات القضائية الالحقة بشأن دور حقوق
ضا إلغاء عقوبة اإلعدام .يحتوي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على
اإلنسان ،قد عززت أي ً
عدد من األحكام بما في ذلك المواد المتعلقة بالحق في الحياة والحرمان من الحرية وضمانات المحاكمة العادلة
التي تؤثر جميعها على استخدام عقوبة اإلعدام .إن االجتهادات القضائية للجنة حقوق اإلنسان ،التي تراقب
تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،مهمة في ضمان فهم األحكام واحترامها وتقدم توصيات
مهمة بعد مراجعة مقاربة الدول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .يعد البروتوكول االختياري
الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي يهدف إلى إلغاء عقوبة اإلعدام تطورا ً
رئيسيا ً في تعزيز اإللغاء.
كما كان للمعايير اإلقليمية لحقوق اإلنسان تأثيرا ً ملحوظا ً على اإللغاء .ففي منظمة الدول األميركية
مثالً ،صدقت  25دولة على االتفاقية األميركية لحقوق اإلنسان ،التي تحظر إعادة عقوبة اإلعدام في البلدان
التي ألغتها .أما في أوروبا ،فقد نص البروتوكول رقم  6الملحق باالتفاقية األوروبية لحماية حقوق اإلنسان
والحريات األساسية على إلغاء عقوبة اإلعدام في وقت السلم ،وقد صدقت عليه  46دولة ،في حين أن
البروتوكول رقم  13الملحق باالتفاقية نفسها ،الذي يشترط إلغاؤها في جميع الظروف دون تحفظات أو
انتقاص ،تم التصديق عليه من قبل  44دولة .وكذلك ألغى جميع أعضاء مجلس أوروبا البالغ عددهم 47
عضوا عقوبة اإلعدام أو فرضوا وقفها .وجعل االتحاد األوروبي ومجلس أوروبا اإللغاء شرطا لعضويته .أما
ً
في افريقيا ،فقد اعتمدت اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ثالثة قرارات ،في األعوام  1999و2008
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و ،2017تدعو الدول األطراف في الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب إلى االلتزام بوقف تنفيذ عقوبة
اإلعدام.
غالبًا ما تعتمد الدول المستبدة على الحجج المختلفة للحفاظ على عقوبة اإلعدام في قوانينها .مثل هذه
الحجج ،بما في ذلك فكرة أن الجمهور يفضل عقوبة اإلعدام واألثر الرادع لعقوبة اإلعدام ،جعلت من الصعب
للغاية إلغاء هذه العقوبة .ساهمت الدراسات المفصلة والنزيهة حول عدم وجود تأثير رادع لعقوبة اإلعدام
واستخدامها التعسفي والتمييزي في إلغاء عقوبة اإلعدام في منغوليا والفيليبين وجنوب إفريقيا ووالية نيو
مكسيكو.
لذلك من المهم أن تضمن الدول التي تبقي على عقوبة اإلعدام أن المعلومات واإلحصاءات المتعلقة
بعقوبة اإلعدام متاحة للجمهور .ومع ذلك ،حتى مع وجود مثل هذه المعلومات ،يمكن أن يتذبذب الرأي العام
بشكل كبير ،ال سيما في مواجهة الجرائم الخطيرة والتغطية اإلعالمية لهذه الجرائم .على الرغم من أن للرأي
العام تأثير حول مصير عقوبة اإلعدام ،إال أن القيادة السياسية هي التي تقود الدولة في قرارها بإلغاء عقوبة
اإلعدام .تبين التجربة أن عقوبة اإلعدام قد ألغيت حتى عندما كان الرأي العام يؤيد هذه العقوبة .كان هذا هو
الحال ،على سبيل المثال ،في كندا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وبين الواليات الـ  19في الواليات المتحدة
األمريكية التي ألغت عقوبة اإلعدام .بعد اإللغاء ،أظهرت التجربة التاريخية أن غالبية الجمهور لم يعارضوا
هذا القرار وأبدوا استعدادهم لقبول إلغاء عقوبة اإلعدام.
تعمل اللجنة من أجل اإللغاء العالمي لعقوبة اإلعدام .إن الـ  29دراسة التي تشمل 26 ،دولة و3
واليات في الواليات المتحدة األمريكية ،تمثل جميع مناطق العالم .كما في الطبعة السابقة ،ينتهي هذا السرد
أخيرا ،هناك قسم حول اللجنة ومفوضيها.
بوصف موجز للدروس المستفادة من تجارب الدراسات هذه.
ً
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مراجعة البلدان المختارة
األرجنتين
األرجنتين لديها تقليد طويل إللغاء العقوبة .وقد تم تنفيذ آخر إعدام قانوني في عام
اعتبارا من عام  ،1921وتم استعادة عقوبة اإلعدام في
 1916وتاله فترات من اإللغاء التام،
ً
ظل الحكومات العسكرية في السبعينيات .ألغت األرجنتين عقوبة اإلعدام بموجب القانون بالنسبة
للجرائم العادية في عام  1984وبالنسبة لجميع الجرائم في عام  .2008في عام  ،1994كانت
عقوبة اإلعدام محظورة في الدستور في الجرائم السياسية.
كانت األرجنتين قد ألغت بالفعل عقوبة اإلعدام بالنسبة للجرائم الجنائية العادية في عام  ،1921لكن
القوانين التي صدرت في العامين  1950و 1951تنص على عقوبة اإلعدام بالنسبة للجرائم ذات الصلة
بالسياسة :التجسس والتخريب ،فضالً عن األفعال التي يعاقب عليها بموجب أحكام قانون العدالة العسكرية
الذي كان يهدف إلى محاكمة قادة التمرد .ألغيت هذه القوانين في عهد أول حكومة للرئيس خوان بيرون .ومع
ذلك ،أعادت حكومات األمر الواقع ( )1973-1966عقوبة اإلعدام بالنسبة للجرائم السياسية في عام 1970
وبموجب القانون الجنائي في عام  .1971هذه التغييرات القانونية واجهت معارضة قوية من الفقهاء وغيرهم،
مما أدى إلى إلغاء عقوبة اإلعدام في عام  1972بمساعدة الجنرال النوس ،باستثناء قانون العقوبات العسكري.
بعد االنقالب العسكري الذي وقع في  24مارس  1976والذي أطاح بإيزابيل مارتينيز دي بيرون،
أعيد تطبيق عقوبة اإلعدام على الجرائم العنيفة والهجمات على الخدمات العامة ،فيما يسمى "جرائم بغرض
التخريب" .يمكن فرض هذه العقوبة على أي شخص تجاوز سن  16عا ًما .خالل الدكتاتورية العسكرية
األخيرة ،التي حكمت من عام  1976إلى عام  ،1983لم تصدر أية أحكام قضائية باإلعدام ،لكن الطغمة
العسكرية لجأت إلى اإلعدام خارج نطاق القضاء كما لجأت الى التعذيب واالخفاء القسري ،من بين انتهاكات
أخرى لحقوق اإلنسان.
في ديسمبر/كانون األول  ،1983استعاد الرئيس الدستوري ،راؤول ألفونسين ،حكم القانون في
األرجنتين .كانت الحكومة ملتزمة بإلغاء السياسات القمعية التي فرضها المجلس العسكري ،واتخذت خطوات
إلثبات مسؤوليته في انتهاكات حقوق اإلنسان الواسعة النطاق التي ارتكبت خالل الديكتاتورية .اعتمدت حكومة
ألفونسين إصال ًحا تشريعيًا شامالً شمل إلغاء المراسيم االشتراعية التي حددت عقوبة اإلعدام .في آب ،1984
أصدر الكونغرس الوطني القانون  23077الذي ألغى عقوبة اإلعدام بالنسبة للجرائم الجنائية العادية في قانون
العقوبات .في مارس  ،1984صدقت األرجنتين على االتفاقية األميركية لحقوق اإلنسان ،والتي تشترط أنه
بمجرد إلغاء دولة ما لعقوبة اإلعدام "لن يتم إعادة العمل بها".
انما كان من الممكن فرض عقوبة اإلعدام بموجب تشريع خاص .إذ ظل قانون العدالة العسكرية لعام
 1951ساري المفعول ،والذي بموجبه يمكن للمحاكم العسكرية أن تطبق عقوبة اإلعدام أثناء النزاع المسلح
15

أو في وقت السلم ،وذلك على جرائم الخيانة والتجسس والتمرد والثورة (جرائم بموجب قانون العقوبات
العسكري) .كذلك حددت المادة  759من قانون العدالة العسكرية عقوبة اإلعدام للفرار وقت الحرب ،وقد
نصت المادتان  131و 132على أنه يمكن إعدام المدنيين والعسكريين بإجراءات موجزة عن طريق تطبيق
أنظمة الطوارئ .قلّص التشريع الذي تم تبنيه عام  1984نطاق قانون العدالة العسكرية ،وفرض التدخل
اإللزامي من قبل محكمة االستئناف الفيدرالية لمراجعة جميع قرارات المحاكم العسكرية.
في عام  ،1994تم تعديل الدستور الوطني .كان من أهم التغييرات إدراج المعاهدات الدولية لحقوق
اإلنسان في الدستور .وكان من بين التعديالت بند محدد ،في المادة  ،18ينص على أن "عقوبة اإلعدام ألسباب
أخيرا ،في آب  ،2008ألغي القانون العسكري بموجب قانون ،ولم تعد المحاكم
سياسية [ ]...تلغى إلى األبد".
ً
العسكرية موجودة وألغيت عقوبة اإلعدام بالنسبة لجميع الجرائم.
في الجمعية العامة لألمم المتحدة ( )UNGAفي عام  ،2007صوتت األرجنتين مؤيدة للقرار الذي
يدعو إلى وقف تنفيذ أحكام اإلعدام في جميع أنحاء العالم بهدف إلغاء عقوبة اإلعدام (،)A / RES / 62/149
وصوتت لصالح جميع القرارات الالحقة المتخذة إللغاء عقوبة اإلعدام في األعوام  2008و 2010و2012
و 2014و .2016ولتأكيد التزامها الدولي باإللغاء التام ،صدقت األرجنتين على البروتوكول االختياري الثاني
الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( )ICCPR-2OPوالذي يهدف إلى إلغاء عقوبة
اإلعدام في آيار  2008وبروتوكول االتفاقية األميركية لحقوق اإلنسان إللغاء عقوبة اإلعدام في حزيران
 .2008شاركت األرجنتين في قيادة مجموعة الدول التي عملت معًا لزيادة دعم قرار الجمعية العامة لألمم
المتحدة في عام  .2016أنشأت األرجنتين مع االتحاد األوروبي ومنغوليا التحالف من أجل التجارة الخالية من
التعذيب الذي يهدف إلى إنهاء التجارة في السلع المستخدمة لعقوبة اإلعدام والتعذيب .تم إطالق التحالف في
 18أيلول  2017وتبنت  58دولة إعالنًا سياسيًا خالل الحدث.
األرجنتين عضو مؤسس لمجموعة الدعم التابعة للجنة الدولية لمناهضة عقوبة االعدام.

أستراليا
تم إعدام آخر شخص في أستراليا في شباط  ،1967عندما تم شنق رونالد
ريان في ملبورن إلطالق النار على ضابط السجن أثناء هروبه .وكانت آخر من حكم
عليه باإلعدام امرأة تدعى بريندا هودج في غرب أستراليا في عام  1984بتهمة القتل،
لكن تم تخفيف عقوبتها بعد فترة وجيزة إلى السجن مدى الحياة .ساعد القانون الفيدرالي
إللغاء عقوبة اإلعدام لعام  1973على ترسيخ االتجاه المؤيد إللغاء عقوبة اإلعدام الذي أنشأته واليتا كوينزالند
في عام  1922وتاسمانيا في عام  .1968كانت نيو ساوث ويلز آخر والية ألغت عقوبة اإلعدام بالنسبة لجميع
الجرائم في عام .1985
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تم تطبيق عقوبة اإلعدام كقانون رسمي في أستراليا زمن االستعمار البريطاني ( )1788على الرغم
من أن العقوبة كانت موجودة بالفعل في القانون العرفي لبعض جماعات السكان األصليين .خالل الحقبة
االستعمارية البريطانية ،تم تطبيق حكم اإلعدام على مجموعة متنوعة من الجرائم بما في ذلك سرقة األغنام
والتزوير والسطو والقتل .يقال أنه تم إعدام أكثر من  1500شخص في الفترة ما بين األعوام  1820و.1900
منذ استقالل أستراليا في عام  ،1901وحتى اإلعدام األخير في عام  ،1967نفذت الواليات األسترالية عمليات
إعدام في  114مناسبة ،معظمها في السنوات العشرين األولى من االتحاد.
في عام  ،1973ألغى القانون الفيدرالي عقوبة اإلعدام بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في قوانين
الكومنولث (رابطة الشعوب البريطانية) واألقاليم .في ذلك الوقت ،ألغت واليتان أستراليتان عقوبة اإلعدام
بالفعل ،األولى كانت كوينزالند في عام  ،1922وانضمت إليها تسمانيا في عام  .1968تبعتهما والية فيكتوريا
عام  1975وجنوب أستراليا عام  1976وغرب أستراليا عام  .1984آخر والية ألغت عقوبة اإلعدام بالنسبة
لجميع الجرائم كانت نيو ساوث ويلز في عام  1985على الرغم من أن العقوبة على جرائم القتل كان قد تم
إلغاؤها في عام .1955
في  2أكتوبر/تشرين االول  ،1990أكدت أستراليا معارضتها لعقوبة اإلعدام من خالل االنضمام إلى
البروتوكول االختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء
عقوبة اإلعدام .عالوة على ذلك ،في ديسمبر/كانون االول  ،2007صوتت أستراليا على أول قرار للجمعية
العامة لألمم المتحدة الداعي إلى وقف تنفيذ أحكام اإلعدام في جميع أنحاء العالم بهدف إلغاء عقوبة اإلعدام،
وصوتت لصالح جميع القرارات الالحقة بشأن وقف العمل بالعقوبة في جميع أنحاء العالم في  2008و2010
و 2012و 2014و.2016

في  11آذار  ،2010أصدر برلمان الكومنولث قانون تعديل تشريع الجرائم (حظر التعذيب وإلغاء
عقوبة اإلعدام) لعام  .2010عدل هذا القانون قانون إلغاء عقوبة اإلعدام لعام  1973ووسع حظر الكومنولث
الحالي لعقوبة اإلعدام ليشمل جميع الواليات واألقاليم ،مما يمنع إمكانية قيام أي والية بإعادة تطبيق عقوبة
اإلعدام بشكل فردي.
ال يمكن ألستراليا تسليم شخص إلى بلد حيث العقاب على الجريمة هو اإلعدام .لكن هناك استثناء إذا
تم تقديم تعهد من قبل الدولة طالبة االسترداد بعدم فرض عقوبة اإلعدام ،أو إذا تم فرضها فلن يتم تنفيذها.
أثارت عمليات اإلعدام األخيرة ألستراليين في الخارج بسبب جرائم متعلقة بالمخدرات قدرا كبيرا من
القلق في أستراليا.
أستراليا دولة مراقبة في فريق دعم اللجنة الدولية المناهضة لعقوبة االعدام.
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بينين
كانت جمهورية بينين (بينين) هي الدولة اإلفريقية السادسة عشرة التي ألغت عقوبة
اإلعدام عندما التزمت بالتزام دولي من خالل االنضمام إلى البروتوكول االختياري الثاني
الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في  5تموز  .2012على المستوى
المحلي ،ال تزال بينين في طور اإلعداد إلزالة عقوبة اإلعدام من تشريعاتها الوطنية .وقد تم
تنفيذ آخر إعدام معروف في عام .1987
أدرجت عقوبة اإلعدام في قانون العقوبات بوفيني  ،Code Bouvenetوهو القانون الجنائي الذي تم
تطبيقه في المستعمرات الفرنسية في غرب إفريقيا ويعود تاريخه إلى عام  .1877على الرغم من أن قانون
أصول المحاكمات الجزائية لبينين دخل حيز التنفيذ في عام  ،1967إال أن القانون الجنائي لم يكن متطابقا ً مع
التزامات البلد الدولية لحقوق اإلنسان .كانت عقوبة اإلعدام منصوص عليها في العديد من مواد قانون
 .Bouvenetعلى سبيل المثال ،فيما يتعلق بالقتل المشدد (المواد  ،)304 ،302والسرقة التي ال تؤدي إلى
الموت (المادة  ،)381والحرق المتعمد الذي ال يؤدي إلى الموت (المواد  95و 434و )435والفساد (المادة
 )182وتكرار الجرائم (المادة  .)56في عام  ،2001قررت حكومة بينين تحديث القانون ،لكن لم يتم اصداره
حتى يومنا هذا.
يحتوي الدستور الذي دخل حيز التنفيذ في  11ديسمبر  1990وأدى إلى إنشاء الجمهورية الديمقراطية
الرئاسية الحالية ،على أحكام تنص على حماية حقوق اإلنسان ،ال سيما في المواد  15و 40و 114و117
و ،147وهو من االسس المهمة للتجديد الديمقراطي لبينين ).)Renouveau Démocratique
من أجل الشروع والتقدم في إلغاء عقوبة اإلعدام ،تم إنشاء هيئة استشارية هي المجلس االستشاري
الوطني لحقوق اإلنسان في عام  2004بموافقة الرئيس في ذلك الوقت ماثيو كيريكو بدعم من منظمات المجتمع
المدني ووحدة حقوق اإلنسان في وزارة العدل وحقوق اإلنسان والتشريع .حقق المجلس االستشاري الوطني
لحقوق اإلنسان في القضايا المحيطة بعقوبة اإلعدام وناقش إلغاء عقوبة اإلعدام في البالد في جلسته المنعقدة
في شباط .2004
على الرغم من أن بينين لم تنفذ عقوبة اإلعدام منذ عام  ،1987إال أنها تعرضت النتقادات لقيامها
بإصدار أحكام باإلعدام على جرائم منها السرقة المسلحة دون خسائر في األرواح .في  1كانون االول ،2004
خلصت لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان ) ،)HRCالتي تراقب تنفيذ الدول للعهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية ،في دورتها الثانية والثمانين ) )CCPR / CO / 82 / BENإلى أن البالد يجب أن تحصر
عقوبة اإلعدام على أكثر الجرائم خطورة وأن تنظر في إلغاء عقوبة اإلعدام من خالل التوقيع على البروتوكول
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االختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .كما أوصت باستبدال حكم اإلعدام
بالسجن .ومع ذلك ،استمرت أحكام اإلعدام بالصدور ،حتى انه صدر حكم غيابي باإلعدام في شباط .2006
ً
صوت البلد في  18كانون االول
شهد نهج بينين تجاه إلغاء عقوبة اإلعدام
تحوال أصبح واض ًحا عندما ّ
 2007لصالح قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن وقف عالمي لعقوبة اإلعدام ،يهدف إلى إلغاء العقوبة.
خالل الدورة األولى من المراجعة الدورية الشاملة ) )UPRفي عام  ،2008ذكرت بينين أنها ستعزز جهودها
لمواصلة عملية اإللغاء ) (A/HRC/8/39, A/HRC/WG.6/2/BEN/1عينت الحكومة لجنة متعددة
االختصاصات (المراسيم  Nº2008-52 18شباط  Nº2008-597 22 ،2008تشرين االول  ،)2008اللجنة
التقنية المستقلة لمراجعة الدستور  Commission Technique ad’hoc de Relecture de la Constitutionالمسماة بلجنة
 Ahanhanzo-Glèlèوفقا لرئيسها البروفسور  ،Maurice Glèlè Ahanhanzoلبدء عملية مراجعة
دستور  11كانون االول  1990في  31كانون األول  ،2008أوصى التقرير النهائي لألعضاء اإلحد عشر
في اللجنة الفنية المخصصة (والذي صدر في  28شباط  )2009بإلغاء عقوبة اإلعدام.
في تشرين الثاني  ،2009بموافقة ودعم الرئيس توماس بوني يايي ،أرسلت حكومة البالد مشروع
قانون ،بشأن اإللغاء الدستوري لعقوبة اإلعدام ،إلى البرلمان لمناقشته واعتماده .على الرغم من هذه التطورات،
حكم على خمسة أشخاص على األقل باإلعدام في عام  2009وحكم على شخص واحد على األقل باإلعدام في
عام .2010
عقد المؤتمر الثاني لشمال وغرب إفريقيا حول مسألة عقوبة اإلعدام في إفريقيا في كوتونو ،عاصمة
بينين ،في الفترة من  12إلى  15نيسان  .2010نظم الفريق العامل مؤتمر عقوبة اإلعدام والقتل خارج نطاق
القضاء أو بإجراءات موجزة أو اإلعدام التعسفي في أفريقيا ( )WGDPوهو جزء من اللجنة األفريقية لحقوق
اإلنسان والشعوب ( .)ACHPRكان فيكتور برودنت توبانو أحد المتحدثين الثالثة في المؤتمر خالل حفل
االفتتاح ،ثم تكلّم وزير العدل والشؤون القانونية وحقوق اإلنسان في بينين .نجح المؤتمر في صياغة إطار
العمل المسمى كوتونو والذي يوفر استراتيجيات مفصلة إللغاء عقوبة اإلعدام في إفريقيا.
في عام  ،2010كانت اإلصالحات الدستورية ال تزال جارية في بينين والتشريعات التي أعدتها الدولة
للتصديق على البروتوكول االختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
في  18آب  ،2011صوتت الجمعية الوطنية بأغلبية ساحقة ( 54صوتًا مؤيدًا ،مقابل  5أصوات ضد
وامتناع  6أعضاء عن التصويت) لالنضمام إلى البروتوكول االختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية .وقال رئيس الجمعية الوطنية ،ماتورين كوفي ناجو ،إن "بينين تريد تعزيز كرامة
اإلنسان والتنمية التقدمية لحقوق اإلنسان" .ث ّم مع انضمامها النهائي إلى البروتوكول االختياري الثاني في 5
تموز  2012ودخوله حيز النفاذ والتنفيذ الكامل في  5تشرين االول  ،2012أصبحت بينين الدولة رقم  75في
جميع أنحاء العالم والدولة األفريقية السادسة عشرة التي تنضم الى البروتوكول االختياري الثاني الملحق بالعهد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبالتالي التزمت دوليا بإلغاء عقوبة اإلعدام.
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في آذار  ،2012تم اعتماد قانون جنائي جديد في بينين .وهو كان يحتوي على أحكام تتعلق بعقوبة
اإلعدام في مادتين (المادة  685والمادة  .)793بعد ذلك ،في  4آب  ،2012أعلنت المحكمة الدستورية في
بينين أن تلك المواد غير دستورية ( .)DCC 12-153لذلك عدل المجلس الوطني مشروع القانون الجديد في
 17كانون األول  2012حيث حذفت بموجبه المواد غير الدستورية وأعلنت هذه المحكمة دستورية قانون
أصول المحاكمات الجنائية الجديد رقم  15-2012في  14آذار  .2013تتوقع التقارير أنه بنهاية عام ،2017
يقتضي على الجمعية الوطنية أن تتبنى القوانين الهادفة إللغاء عقوبة اإلعدام من التشريعات الوطنية.
تم عقد المؤتمر القاري األفريقي حول عقوبة اإلعدام ،الذي نظمته  ،ACHPRوحكومة بينين،
و Hands Off Cainفي كوتونو في الفترة من  2إلى  4تموز  .2014ونجح المؤتمر في اعتماد إعالن كوتونو
( ،)2014الذي يشجع على إلغاء عقوبة اإلعدام في القارة األفريقية.
في أيار  ،2016قدم وزير العدل "تأكيدات لمنظمة العفو الدولية بأن السجناء المحكوم عليهم باإلعدام
لن يتم إعدامهم وأن بينين ستفي بالتزاماتها بموجب  ICCPR-2OPبعدم تنفيذ عمليات اإلعدام" .ومع ذلك ،ذكر
ضا أن التزام بينين ال يمكن أن يتم إال "عن طريق قاض أو من خالل تشريعات الجمعية الوطنية" (العيش
أي ً
في عالم النسيان :آخر سجناء ينتظرون تنفيذ حكم اإلعدام في بينين ،رقم الوثيقة.)ACT50 / 4980/2017 :
وفقًا لنفس المنظمة" ،ألغت محكمة بينين الدستورية فعليًا عقوبة اإلعدام بالنسبة لجميع الجرائم في الحكم
الصادر عام  ."2016ومع ذلك ،في نهاية عام " 2017لم تعتمد الجمعية الوطنية بعد قوانين إلغاء عقوبة
اإلعدام من التشريعات الوطنية".
سا جديدًا للبالد في آذار  ،2016خلفًا لتوماس بوني يايي .لم يبد الرئيس
انتخبت بينين باتريس تالون رئي ً
الجديد بعد التزامه بإلغاء عقوبة اإلعدام من التشريعات الوطنية للبالد أو تخفيف أحكام اإلعدام إلى السجن.
تجدر اإلشارة إلى أنه عندما تم تقييم البلد بموجب المراجعة الدورية الشاملة في تشرين الثاني  ،2017أيدت
خيرا من
بينين توصيات إلكمال عملية إلغاء العقوبة ،واعتماد قانون جنائي جديد الستبعاد عقوبة اإلعدام أ ً
تشريعاتها وتخفيف عقوبة آخر األفراد الذين تم الحكم عليهم باإلعدام.
صوتت بينين في الجمعية العامة لألمم المتحدة مؤيدة لقرار يدعو إلى وقف تنفيذ أحكام اإلعدام في
جميع أنحاء العالم بهدف إلغاء عقوبة اإلعدام .كما صوتت كذلك في االعوام  2008و 2012و 2014و2016
وسجلت غائبة في عام  .2010شاركت بينين في رعاية مشروع الجمعية العامة لألمم المتحدة في األعوام
 2007و 2008و 2010و 2012و.2014
وفقًا لمنظمة العفو الدولية ،في  21شباط  ،2018خففت الحكومة أحكام الرجال الـ  14الذين كانوا
يواجهون عقوبة اإلعدام الى السجن المؤبد بعد أن بقي محكوم عليهم باإلعدام ألكثر من  18عا ًما.
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كمبوديا
عرفت كمبوديا أطول فترة ألغيت فيها عقوبة اإلعدام مقارنة مع أي بلد
آخر في آسيا .جنبا إلى جنب مع الفيليبين ،هي واحدة من دولتين عضوين في رابطة
دول جنوب شرق آسيا (آسيان) التي ألغت عقوبة اإلعدام بالنسبة لجميع الجرائم .تاريخ اإلعدام األخير غير
معروف .كانت عقوبة اإلعدام محظورة على جميع الجرائم في عام  1989بموجب تعديل على دستور .1981
أدرج إلغاء عقوبة اإلعدام فعليًا بعد ذلك في التشريع االنتقالي الذي صدر في عام  1992تحت إشراف األمم
المتحدة ثم تم ضمانه في دستور عام  1993الجديد ،والذي يرجع أصله إلى اتفاق لتسوية نزاع كمبوتشيا
الطويل األمد الذي تم التوصل إليه تحت رعاية دولية في باريس في عام .1991
بين عامي  ١٩٧٥و ،١٩٧٩تم القاء القبض على أكثر من مليون شخص ،على الرغم من أن بعض
التقديرات تشير إلى أن الرقم يقارب مليونين كمبودي وتم تعذيبهم أو إعدامهم أو تجويعهم حتى الموت في ظل
سياسة الترحيل القسري إلى الريف التي نفذتها حكومة كمبوتشيا الديمقراطية بقيادة بول بوت .بقيادة الحزب
الشيوعي لكمبوتشيا ،المعروف باسم "الخمير الحمر".
صدر مرسوم في عام  1979بعد اإلطاحة بحكومة بول بوت ،ينص على اإلعدام كعقوبة على اإلبادة
الجماعية وتم تمديد نطاقه بموجب المرسوم االشتراعي رقم  2الصادر في عام  1980ليشمل جرائم تشمل
الخيانة ضد الثورة وسرقة الممتلكات العامة والقتل واالغتصاب .ومع ذلك ،فإن عقوبة اإلعدام لم تطبق على
أي شخص مدان بارتكاب جريمة اإلبادة الجماعية أو الخيانة لمن تعّهد بالوالء السياسي لحكومة جمهورية
كمبوتشيا الشعبية الجديدة .حكم على خمسة رجال على األقل باإلعدام بموجب مرسوم بتهمة اإلبادة الجماعية
والخيانة العظمى في ظل حكومة جمهورية كمبوتشيا الشعبية الديمقراطية .ثالثة منهم ،بمن فيهم زعيم الخمير
الحمر بول بوت ،حوكموا غيابياً.
في كمبوديا ،ألغيت عقوبة اإلعدام بموجب التعديل الدستوري في نيسان  .1989ألغت المادة  35من
هذا التعديل عقوبة اإلعدام بالنسبة لجميع الجرائم وكان القصد منها اإلشارة إلى سياسات جديدة في نهاية نظام
بول بوت والقتال الالحق بين قوات جمهورية كمبوتشيا الشعبية الديمقراطية بقيادة هون سن ،وقوات المعارضة
المسلحة في حكومة التحالف من كمبوتشيا الديمقراطية ( .)CGDKتم تغيير اسم هذا التحالف الحقًا إلى الحكومة
الوطنية لكمبوديا ( .)NCGتضمن ائتالف المعارضة "الخمير الحمر" (الذي كان يسمى آنذاك حزب كمبوتشيا
الديمقراطية) والجبهة الوطنية المتحدة لألمير نورودوم سيهانوك من أجل كمبوديا مستقلة ومحايدة وسلمية
وتعاونية (.)FUNCINPEC
كما لعبت الضغوط والمساعدة الدولية دورا ً جوهريا ً في إلغاء عقوبة اإلعدام .كما دفعت المنظمات
غير الحكومية الدولية لمصلحة إجراءات قوية بشأن حقوق اإلنسان في اتفاق باريس وفي الدستور الجديد،
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وذلك لإل لتزام نحو إلغاء عقوبة اإلعدام .منظمة العفو الدولية ،على سبيل المثال ،قد كتبت لقادة الدولة في
شهري تموز وأيلول من العام  1988للتعبير عن قلقها إزاء استخدام عقوبة اإلعدام ولتحث على وضع ضمانات
قابلة للتنفيذ الحترام المعايير الدولية لحقوق اإلنسان وأن تشمل أي تسوية سياسية وضع حد لعقوبة اإلعدام.
كما ضغطت منظمة العفو الدولية ،منذ المراحل األولى للمفاوضات ،على األحزاب الثالث المعارضة
المشاركة فيها ،لصالح تطبيق هذه المقترحات ،وكان األمير نورودوم سيهاونك أحد قادة هذه األحزاب ،هو
الذي أعرب في أيلول  1988عن تأييده لوضع حد لعقوبة اإلعدام في كمبوديا.
تكثفت الجهود الدولية لوضع حد لصراع كامبوتشينا المطول .وتم االتفاق في نهاية المطاف على وقف
إطالق النار في عام  ،1991وأبرم اتفاق باريس للسالم في تشرين االول  ،1991وقّعت عليه حكومة والية
كمبوديا ،بقيادة هون سين ،وثالثة أحزاب معارضة  -الخمير الحمر ،وفونسينبيك ،وجبهة الخمير الوطنية
لتحرير الشعب ) - )KPNLFوكذلك جميع األعضاء الخمسة الدائمين في مجلس األمن التابع لألمم المتحدة
و 13حكومة أخرى.
ألزم االتفاق كمبوديا ،في المادة " ،)2( 15بضمان احترام ومراعاة حقوق اإلنسان والحريات األساسية
في كمبوديا" و "االلتزام بالوثائق الدولية لحقوق اإلنسان ذات الصلة" .يحدد الملحق رقم  5لالتفاقية مبادئ
دستور جديد لكمبوديا إلدراج تدابير خاصة لضمان حماية حقوق اإلنسان ،وإعالن دستوري للحقوق األساسية
بما في ذلك الحق في الحياة ،والحاجة إلى تعديل األحكام الدستورية بما يتماشى مع اإلعالن العالمي لحقوق
اإلنسان .بموجب االتفاق ،تم إنشاء سلطة األمم المتحدة االنتقالية في كمبوديا ) )UNTACلإلشراف على وقف
إطالق النار وكذلك إلنفاذ القانون والعمليات القضائية كجزء من عملية إعداد كمبوديا لدستور جديد يشجع
"بيئة تضمن احترام حقوق اإلنسان".
تم نشر سلطة األمم المتحدة االنتقالية في كمبوديا في عام  1992وأنشئت مكاتبها في آذار .1992
وساعدت هذه السلطة في صياغة نصوص قانونية بما يختص القانون المدني والجزائي .في أيلول من العام
نفسه ،تبنى المجلس الوطني األعلى ،وهو الهيئة االنتقالية الشرعية ،األحكام المتعلقة بالقانون واالصول
الجزائية والقضائية المطبقة في كمبوديا خالل الفترة االنتقالية .ينص هذا القانون االنتقالي ،الذي أعد بمساعدة
سلطة األمم المتحدة االنتقالية في كمبوديا ،في المادة  67منه على "إلغاء عقوبة اإلعدام في كمبوديا".
في  24أيلول  ،1993اعتمدت كمبوديا دستورا ً جديدا ً يستند إلى أحكام حقوق اإلنسان المنصوص
عليها في اتفاق باريس للسالم .المادة  32منه ،التي أعدت بموجب والية األمم المتحدة لتقديم المساعدة القانونية
إلى كمبوديا ،تنص على أنه "لكل مواطن من الخمير الحق في الحياة والحرية الشخصية واألمن" .ثم ينص
على وجه التحديد على أنه "لن تكون هناك عقوبة اإلعدام" .ومع ذلك ،فقد تم انتقاد الدستور الستبعاد أي
شخص لم يكن "مواطنا ً من الخمير" من أحكام حقوق اإلنسان الدستورية .استمر تطبيق القانون االنتقالي
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للقانون الجزائي واألصول الجزائية لبعض الوقت حتى بدأ سريان قانون العقوبات الجديد في كانون االول
ضا على عقوبة اإلعدام.
 ،2010والذي ال ينص أي ً
صوتت كمبوديا في الجمعية العامة لألمم المتحدة عام  ،2007مؤيدة للقرار الذي يدعو إلى وقف تنفيذ
أحكام اإلعدام في جميع أنحاء العالم بهدف إلغاء عقوبة اإلعدام ،وصوتت لصالح جميع القرارات المتعلقة
بعقوبة اإلعدام الالحقة المعتمدة في  2008و 2010و 2012و 2014و .2016لم تصبح كمبوديا بعد طرفًا
في البروتوكول االختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء
عقوبة اإلعدام .تم تقييم كمبوديا خالل المراجعة الدورية العالمية في عام  2014التي أخذت بالمالحظات لكنها
لم تقبل توصيات التوقيع والتصديق على البروتوكولين االختياريين الملحقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية ،بما في ذلك البروتوكول االختياري الثاني الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة اإلعدام.

جمهورية الكونغو
ألغت جمهورية الكونغو (الكونغو ،الكونغو برازافيل) عقوبة اإلعدام في  6تشرين
الثاني  2015عندما صدر دستور جديد .ونفذت عمليات اإلعدام األخيرة في عام .1982
وانخفض عدد أحكام اإلعدام تدريجياً ولكن استمر إصدارها خاصة في جرائم القتل لحين إلغائها .لعبت القيادة
دورا مه ًما في إلغاء عقوبة اإلعدام في الكونغو.
السياسية للرئيس نغيسو ً
التزمت الكونغو بوقف فعلي الستخدام عقوبة اإلعدام منذ إعدامها األخير في عام  .1982القيادة
سا سابقًا في
الشخصية للرئيس ساسو نغيسو ،الذي كان رئيس جمهورية الكونغو منذ عام  1997وكان رئي ً
الفترة من  1979إلى  ، 1992كان المفتاح لتحقيق إلغاء عقوبة اإلعدام في البالد .في عام  ،1991ذكر أن
تعديالت قوانينها ألغت عقوبة اإلعدام بالنسبة للجرائم السياسية.
تغير موقف البالد من عقوبة اإلعدام في عام  .2000في  15آب  ،2007وأثناء االحتفاالت بيوم
استقالل الكونغو ،تم تخفيض أحكام اإلعدام الصادرة بحق األشخاص السبعة عشر المحكوم عليهم باإلعدام
بموجب مرسوم رئاسي إلى السجن مدى الحياة مع األشغال الشاقة.
في نفس العام ،في الجمعية العامة لألمم المتحدة في عام  ،2007صوتت الكونغو لصالح القرار الذي
يدعو إلى وقف تنفيذ أحكام اإلعدام في جميع أنحاء العالم بهدف إلغاء عقوبة اإلعدام ،وصوتت لصالح جميع
ضا
قرارات عقوبة اإلعدام الالحقة التي تم اعتمادها في  2008و 2010و 2012و 2014وشاركت الكونغو أي ً
في تقديم قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة الداعية إلى الوقف االختياري بين عامي  2008و.2016
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تم تقييم الكونغو بموجب المراجعة الدورية العالمية في عام  2009وفي عام  .2013وفي كلتا
المناسبتين ،أيدت البالد التوصيات المتعلقة بإلغاء عقوبة اإلعدام التي تبين أن الحكومة كانت مؤيدة لإللغاء
على الرغم من عدم اتخاذها الخطوات الالزمة حتى اآلن .في هذا السياق ،ضغطت منظمات المجتمع المدني
على السلطات الكونغولية للمضي قدما ً نحو اإللغاء ،مع دور قيادي للمرصد الكونغولي لحقوق االنسان وللحركة
المسيحية لمناهضة التعذيب .تشير التقارير إلى أن الناشطين الذين يعملون في هذه القضية وجدوا أن فكرة
اإللغاء كانت واسعة االنتشار عندما قابلوا مسؤولين حكوميين في تشرين االول  2015بمناسبة مؤتمر حول
عقوبة اإلعدام كان من المقرر أن يستضيفه الرئيس نغيسو ،لكن لم يتم عقده بسبب اإلصالح الدستوري الذي
كان الهدف الرئيسي منه السماح للرئيس ساسو نغيسو بترشيح نفسه إلعادة انتخابه عام .2016
تمت الموافقة على الدستور الجديد عن طريق االستفتاء في  25تشرين االول  ،2015الذي صدر في
 6تشرين الثاني  2015وتضمن نصا ً يلغي عقوبة اإلعدام.

فيجي
ألغيت عقوبة اإلعدام في جمهورية فيجي (فيجي) للجرائم العادية في عام
 1979وللخيانة في عام  .2002في شباط  ،2015ألغى تعديل تشريعي عقوبة اإلعدام بالنسبة للجرائم
العسكرية ،مما جعل العقوبة ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم .آخر حكم إعدام تم تنفيذه كان عام  ،1964أي قبل
ست سنوات من استقالل البالد في عام  .1970وبعد عام  ،1964تم تخفيف جميع أحكام اإلعدام إلى عقوبة
السجن.
لم تنفذ فيجي عمليات إعدام بعد حصولها على االستقالل في عام  .1970وكما حدث في العديد من
البلدان األخرى ،فإن عملية إلغاء عقوبة اإلعدام في فيجي قد تحققت بعد وضع قيود تدريجيا على العقوبة .بعد
اإلعدام األخير في عام  ،1964تم حصر الجرائم المعاقب عليها باإلعدام تدريجياً ،وبحلول عام  1972طبّقت
عقوبة اإلعدام على القتل المتعمد فقط.
في عام  ،1973منحت المحاكم سلطة تقديرية أكبر في إلغاء عقوبة اإلعدام اإللزامية بتهمة القتل .في
المقابل وفي العام نفسه تم توسيع نطاق العقوبة.
تم قطع شوطا" كبيرا" باتجاه اإللغاء في عام  ،1979عندما ألغت فيجي عقوبة اإلعدام بالنسبة للجرائم
العادية .ومع ذلك ،ظلت العقوبة تنطبق على بعض الجرائم العسكرية بما في ذلك اإلبادة الجماعية ،وجرائم
عسكرية أخرى.
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أصبحت عقوبة اإلعدام موضع تركيز عندما حكم على جورج سبايت ،زعيم انقالب أيار ،2000
باإلعدام بتهمة الخيانة 1.ومع ذلك ،خففت الحكومة العقوبة إلى السجن المؤبد بسبب مخاوف من حصول
اضطرابات سياسية إذا تم تنفيذ اإلعدام .في أي حال ،فإن القانون في ذلك الوقت لم ينص على أي أصول
لتنفيذ العقوبة.
ونتيجة لذلك ،صوت البرلمان الفيجي باإلجماع على إلغاء عقوبة اإلعدام بالنسبة لجميع الجرائم
العادية ،بما في ذلك الخيانة ،لكنه احتفظ بها بالنسبة للجرائم المرتكبة تحت القانون العسكري أثناء الحرب.
أزال مرسوم الجرائم آخر اشارة إلى عقوبة اإلعدام في قانون العقوبات ،وألغى عقوبة اإلعدام في تهم تشمل
الخيانة ،والتحريض على غزو أجنبي بالقوة العسكرية واإلبادة الجماعية ،لكن عقوبة اإلعدام بالنسبة للتهم
ذاتها بقيت في القانون العسكري لثالث عشرة سنة إضافية.
تم إدخال أحكام عقوبة اإلعدام في القانون العسكري بموجب قانون جيش المملكة المتحدة لعام ،1955
والذي تم إلغاؤه منذ وقت طويل في المملكة المتحدة لكنه بقي في فيجي ،على الرغم من أنه لم يطبق مطلقًا.
عادت عقوبة اإلعدام إلى دائرة الضوء عندما تمت مراجعة فيجي تحت دورتي المراجعة الدورية العالمية
لعامي  2010و.2014
في  10شباط  ،2015أقر البرلمان مشروع قانون ،قدمه النائب العام أياز سيد خيوم ،وتعدل بموجبه
قانون القوات العسكرية وألغيت أحكام عقوبة اإلعدام .تم إقرار القانون بغالبية  29صوتًا ،وصوت واحد ضد،
وامتناع  9أعضاء عن التصويت ،في حين تغيب  11عضوا ً .ألغت فيجي عقوبة االعدام بالنسبة لجميع الجرائم،
وتم استبدال أحكام اإلعدام في القانون العسكري بالسجن مدى الحياة.
صوتت فيجي مؤيدة قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة الذي يدعو إلى وقف عالمي الستخدام عقوبة
اإلعدام في عامي  2014و .2016وكانت قد امتنعت البالد سابقًا عن التصويت.

فرنسا
ألغت فرنسا عقوبة اإلعدام بموجب القانون بالنسبة لجميع الجرائم في عام ،1981
وبذلك انضمت إلى  13دولة أوروبية أخرى حققت بالفعل إلغاء العقوبة .وجاء اإللغاء في
أعقاب نقاش عام طويل ،وعفو رئاسي ،ومجموعة دراسة مشتركة بين األحزاب،
وإجراءات قانونية في المحاكم ،واتخاذ إجراءات حاسمة من قبل الرئيس ميتران الذي دعا علناً إلى إلغاء
العقوبة على الرغم من تأييد غالبية الفرنسيين لعقوبة اإلعدام .في عام  ،2007تم إدراج إلغاء عقوبة اإلعدام
في الدستور .وقد تم تنفيذ اإلعدام األخير في عام .1977
 1في أيار  ،2000اقتحم جورج سبايت البرلمان واختطف الرئيس و 35برلمانيا ً آخرين لمدة  56يو ًما.
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ينص قانون العقوبات الفرنسي األول لعام  ،1791الذي تم تبنيه أثناء الثورة الفرنسية ،على قطع
الرأس ومنذ ذلك الحين تم تنفيذ عقوبة اإلعدام دائ ًما بواسطة المقصلة .ألغى مرسوم عام  ،1848الذي تم تأكيده
في عام  ،1853عقوبة اإلعدام بالنسبة للجرائم السياسية .خالل القرن التاسع عشر ،نوقشت عقوبة اإلعدام بين
األكاديميين وعلماء القانون والشخصيات السياسية واألدبية ،ومن بينهم فيكتور هوغو ،الذي وصف آخر يوم
لرجل مدان إلظهار معارضته لعقوبة اإلعدام.
تم تنفيذ آخر إعدام علني في فرساي عام  .1939ما أعاد وأحيا النقاش العام حول عقوبة اإلعدام بعد
توزيع صور باستخدام مقصلة خاطئة على نطاق واسع في الصحافة .منعت الحكومة على الفور جميع الدعايات
المحيطة باإلعدام ،باستثناء اإلعالنات الرسمية الموجزة .ومنذ ذلك الحين ،اتسمت عمليات اإلعدام ،التي نفّذت
فيما بعد ،بالسرية.
خالل فترة االحتالل األلماني لفرنسا ،نفذت عمليات اإلعدام بالمقصلة حسب االحكام الصادرة عن
المحاكم الخاصة ،كما شهدت الفترة التي تلت الحرب مباشرة ارتفاعا ً في معدل اإلعدام .غير أن ،كان هناك
عدد أقل من عمليات اإلعدام بعد  . 1950على سبيل المثال ،في الفترة ما بين  1959و ،1979حكم على 51
صا باإلعدام بسبب جرائم عادية ،أعدم  14منهم ،باإلضافة إلى عضوين في المنظمة الشبه العسكرية
شخ ً
) .(Organisation Armée Secrèteأما في األدب والسينما الفرنسية ،ظهر تقليد قوي إللغاء عقوبة
اإلعدام ،من جهة ،كتب المؤلف ألبرت كامو أفكارا ً عن المقصلة في كتابه في عام  ،1957كما كتب مع آرثر
كويستلر خواطر عن عقوبة اإلعدام ،مع نداء إللغائها ،ومن جهة ثانية ،أبرزت األفالم الفرنسية خالل هذه
الفترة عدم إنسانية عقوبة اإلعدام.
بعد التشاور مع المسؤولين القضائيين واإلداريين ،مارس الرؤساء الفرنسيون سلطاتهم في منح الرأفة
بشكل متكرر ،كما أبدى القضاة المزيد من التردد في إصدار أحكام باإلعدام .ومع ذلك ،فإن عددًا من الجرائم
المرتكبة ضد األطفال في سبعينيات القرن العشرين حشدت الرأي العام لصالح عقوبة اإلعدام ،حيث أيد ٪65
من السكان االحتفاظ بها .أما عمليات اإلعدام التي نفذت في عام  1972جذبت انتقادات دولية ،حيث كانت
تنفذ في وقت كانت فيه معظم الدول األوروبية تلغي عقوبة اإلعدام .ومع ذلك ،فإن معدل اإلعدام المنخفض
نسبيا ً في الستينيات واآلراء التي أعرب عنها الرؤساء الفرنسيون واإلجراءات التي اتخذوها بشأن عقوبة
سعت نطاق النقاش العام حول عقوبة اإلعدام.
اإلعدام ،والتي كانت متناقضة ،و ّ
في نيسان  ،1974عبّر المرشح الرئاسي فاليري جيسكار ديستان عن "كرهه العميق" لعقوبة اإلعدام،
لكنه أضاف أنه لن يواجه مشاعر الشعب الفرنسي العميقة بشأن هذه المسألة .بعد انتخابه ،سمح بثالث عمليات
إعدام .وأثار إخفاقه في منح العفو بخصوص إعدام نفّذ في تموز  1976انتقادات سلبية في الصحافة وأعاد
إحياء النقاش العام حول عقوبة اإلعدام .قال الرئيس جيسكار ديستان إنه يريد تحليالً شامالً لعمليات اإلعدام.
وبالتالي ،ناقشت العديد من المنظمات المهنية عقوبة اإلعدام ،وفي عام  1976صوتت نقابة القضاة
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(  )Syndicat de la Magistratureلصالح اإللغاء بفارق كبير .وأنشأت الجمعية الوطنية مجموعة دراسة
مشتركة بين األحزاب وعبّرت لجنة مراجعة القانون الجنائي عن معارضتها لعقوبة اإلعدام .كما أعربت
الكنائس البروتستانتية والكاثوليكية بقوة عن وجهات نظرهما بشأن إلغاء عقوبة اإلعدام.
كما تم الطعن في عقوبة اإلعدام أمام المحاكم .بحيث أقنع المحامي والسياسي االشتراكي روبرت
بادينتر ،القضاة ست مرات من العام  1976إلى العام  1980بالحفاظ على حياة القاتل ،بسبب معارضة عقوبة
اإلعدام كعقوبة قاسية والإنسانية وتهدد بإدانة األبرياء .الرئيس ميتران ،الذي أعلن معارضته لعقوبة اإلعدام
قبل أسابيع قليلة فقط من انتخابات  ،1981عينه وزيرا ً للعدل في حكومته االشتراكية الجديدة.
كانت أول اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة الجديدة هو تخفيف ثالثة أحكام إعدام صدرت في أيار
 ،1981تالها عرض وزير العدل بادنتر مشروع قانون إللغاء عقوبة اإلعدام في الجمعية الوطنية في أيلول
بموجب إجراء التصويت السريع التي اجتذب دعم أحزاب يمين الوسط .في  9تشرين االول  ،1981ألغيت
عقوبة اإلعدام بالنسبة لجميع الجرائم المدنية والعسكرية بموجب المادة االولى من القانون رقم  ،809-81بعد
تصويت أعضاء الجمعية الوطنية ( 363إلى  ،)117ومجلس الشيوخ ( 160إلى  .)26حدث ذلك في الوقت
الذي كان  60إلى  ٪65من الشعب الفرنسي يفضلون عقوبة اإلعدام.
كخطوة أخيرة لتأمين ضمان أكبر إللغاء عقوبة اإلعدام ،تم إدراج اإللغاء في الدستور بمبادرة من
الرئيس شيراك بموجب التعديل الدستوري الذي صدر في الجمعية الوطنية في عام  ،2007حيث نصت المادة
 1-66من الدستور على أنه "ال يجوز الحكم على أحد بعقوبة اإلعدام".
تم تأكيد موقف فرنسا من عقوبة اإلعدام بتصديقها على البروتوكول السادس لالتفاقية األوروبية لحقوق
اإلنسان في شباط  ،1986والذي ينص على إلغاء عقوبة اإلعدام في وقت السلم .وأيضا في تشرين االول
 2007انضمت فرنسا إلى البروتوكول الثالث عشر لالتفاقية ،الذي يلغي عقوبة اإلعدام في جميع الظروف.
في الجمعية العامة لألمم المتحدة في العام  ،2007صوتت فرنسا لصالح القرار الذي يدعو إلى وقف
تنفيذ أحكام اإلعدام في جميع أنحاء العالم بهدف إلغاء عقوبة اإلعدام وصوتت لصالح جميع قرارات عقوبة
اإلعدام الالحقة التي تم تبنيها في األعوام  2008و 2010و 2012و 2014و .2016في تشرين األول من
العام نفسه ،أصبحت فرنسا طرفًا في البروتوكول االختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة اإلعدام.
فرنسا عضو مؤسس لمجموعة دعم اللجنة الدولية لمناهضة عقوبة اإلعدام.
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ألمانيا
قسمت نهاية الحرب العالمية الثانية ألمانيا لبلدين مختلفين (جمهورية ألمانيا الفدرالية (ألمانيا الغربية
أو  )GFRوجمهورية ألمانيا الديمقراطية (ألمانيا الشرقية أو ))GDRونتيج ًة لذلك اتبعت عقوبة اإلعدام مسارات
مختلفة في كل منطقة .ألغت ألمانيا الغربية عقوبة اإلعدام في عام  1949وألمانيا الشرقية في عام  ،1987قبل
توحيدها في عام  .1990وال تزال ألمانيا الموحدة ملتزمة بإلغاء عقوبة اإلعدام.
في القرن التاسع عشر ،قبل إنشاء اإلمبراطورية األلمانية في عام  1871بقيادة المستشار أوتو فون
بسمارك ،كانت هناك محاولة لتشكيل دولة ألمانية موحدة بعد ثورة آذار  .1848خالل هذه الفترة ،تم صياغة
دستور فرانكفورت في عام  ،1849واعتمدته الجمعية الوطنية في فرانكفورت في  27آذار  .1849ومع ذلك،
في الشهر التالي ،في نيسان  ،1849نتيجة لقرار فريدريك وليام الرابع ،تم حل الجمعية الوطنية.
قبل حلها ،اعتمدت الجمعية الوطنية في فرانكفورت القانون اإلمبراطوري بشأن الحقوق األساسية
للشعب األلماني في  21كانون االول  1848والذي ينص على حقوق اإلنسان والحقوق المدنية الملزمة قانونًا.
من بين الحقوق هذه ،المساواة بين الجميع أمام القانون ،وإلغاء جميع االمتيازات الطبقية ،وتأمين الحريات
الشخصية والسياسية( ،أي حرية الصحافة ،وحرية التعبير ،وحرية تكوين الجمعيات ،وحرية ممارسة التجارة
أو المهنة وحرية التنقل) ،وإلغاء عقوبة اإلعدام .أثر هذا القانون اإلمبراطوري على دساتير ألمانيا المتعاقبة.
سا على من يتهمون
خالل فترة اإلمبراطورية األلمانية ( ،)1918-1871كانت عقوبة اإلعدام تنفَّذ أسا ً
بالخيانة العظمى أو القتل أو محاولة قتل السيادة .وكانت تنفذ عمليات اإلعدام بواسطة المقصلة.
طبع العنف الذي ارتكبه النظام النازي مستقبل عقوبة اإلعدام ،وكان النازيون قد استخدموا عقوبة
اإلعدام على نطاق واسع قبل وقت طويل من بدء الحرب العالمية الثانية .حيث زاد عدد الجرائم التي تطبق
عليها عقوبة اإلعدام ،وأعدم عشرات اآلالف ،حيث وصل العدد حسب التقارير ،بما يزيد عن 30.000
شخص ،وكان اإلعدام يجري عن طريق المقصلة ،وغالبًا بعد محاكمات موجزة .وفي العام  ،1936أصبحت
المقصلة هي الوسيلة الرسمية لإلعدام بالنسبة للجرائم العادية .أما ابتدا ًء من العام  ،1942أصبحت عمليات
اإلعدام شنقا .اما المتهمين بارتكاب جرائم عسكرية فكان يتم اعدامهم بالرصاص من قبل فرقة إطالق النار.
تركت بربرية معسكرات اإلبادة واإلبادة الجماعية بصمة ال تمحى في المجتمع األلماني وغيّرت قدرته
على التسامح مع العنف وعمليات اإلعدام التي تقوم بهما الدولة.

ألمانيا الغربية أو جمهورية ألمانيا االتحادية
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تم تنفيذ حكم اإلعدام األخير ،شنقا ،في ألمانيا الغربية في عام .1946
في أيار  ،1949تم اعتماد القانون األساسي (الدستور) لجمهورية ألمانيا االتحادية أو
( )Grundgeseztالذي ألغى عقوبة اإلعدام بالنسبة لجميع الجرائم .أعلنت المادة  102من القانون األساسي
الجديد "إلغاء عقوبة اإلعدام" .ومن المثير لالهتمام ،أن أحد مندوبي الحزب اليميني المتطرف في المؤتمر
الدستوري ) )Deutsche Parteiقدم اقترا ًحا بإلغاء عقوبة اإلعدام بنية حماية الضباط النازيين المدانين
بارتكاب جرائم حرب .تم دعم االقتراح من قبل االشتراكيين الديمقراطيين الذين كانوا يؤيدون تاريخيا ً اإللغاء
وطالبوا بإنهاء عقوبة اإلعدام خالل جمهورية فايمار ،مصرين على أهمية كسر هذه الممارسة القاسية
والالإنسانية التي تم تنفيذها من قبل النظام النازي .هذه الحجة األخيرة أقنعت في النهاية االتحاد الديمقراطي
المسيحي بدعم إلغاء عقوبة اإلعدام.
اعتمد القانون األساسي في  23أيار  1949وصدقت عليه كل الواليات في جمهورية ألمانيا االتحادية
باستثناء بافاريا .كونها دولة اتحادية .كان لكل والية قوانينها ونص عدد قليل من هذه القوانين على عقوبة
اإلعدام ،ولكن من اليوم الذي دخل فيه القانون األساسي حيز التنفيذ ،وبسبب مبدأ السيادة الدستورية ،غطى
الدستور على جميع القوانين العادية وبالتالي تم إلغاء عقوبة اإلعدام بالكامل .في وقت الحق ،في  20كانون
الثاني من العام  ،1951تبدلت جميع أحكام اإلعدام بالسجن مدى الحياة مع تعديل القانون الجنائي.
كانت هناك ضغوطات محلية قوية لإلبقاء على عقوبة اإلعدام لجريمة القتل ،وعدة محاوالت إلعادة
تطبيقها في السنوات التالية ،لكن التعديل الدستوري يتطلب تأييد ثلثي البرلمان ،وهذا الحاجز لم يتم التغلب
عليه من قبل مؤيدي العقوبة .وانقسمت الحكومات الديمقراطية المسيحية المتعاقبة حول مسألة عقوبة اإلعدام.
حتى المستشار أديناور أيد شخصيا عقوبة اإلعدام ،رغم أنه قرر عدم دعم إعادة تطبيق العقوبة في ظل الخوف
من أن تؤدي هذه الخطوة إلى إضعاف القانون األساسي الذي كان يمكن أن يهدد استقرار ألمانيا.
في العام  ،1959صوتت اللجنة المكلفة بإصالح القانون الجنائي لصالح اإللغاء بأغلبية ساحقة ،وأبقى
مشروع القانون الجنائي الذي تم عرضه على البرلمان في عام  1960على اإللغاء.

ألمانيا الشرقية أو جمهورية ألمانيا الديمقراطية
تم تنفيذ عقوبة اإلعدام في ألمانيا الشرقية على نطاق واسع وخاصةً بالنسبة ألولئك الذين وجهت إليهم
تهم بارتكاب جرائم سياسية ،وقد اعتبرت الجرائم التالية ،على سبيل المثال ،جرائم الخيانة والتجسس والقتل
والتخريب جرائم سياسية .كانت ألمانيا الشرقية تالحق بحزم مجرمي الحرب النازيين.
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بعد العام  ،1956انخفض استخدام عقوبة اإلعدام ،ويرجع ذلك جزئيًا إلى عملية إلغاء التوطين التي
بدأت في االتحاد السوفيتي بواسطة نيكيتا خروتشوف .برغم ذلك ،تم فرض أحكام اإلعدام بعد عام ،1964
على أولئك الذين أدينوا بارتكاب جرائم جنسية تنتهي بالقتل.
استمر القانون الجنائي ،الصادر في العام  ،1968في تطبيق عقوبة اإلعدام .ومع ذلك ،نادرا ً ما تم
تنفيذ عمليات اإلعدام بعد عام  ،1975وتم تخفيف أحكام اإلعدام بشكل منهجي .وقد تم تنفيذ اإلعدام األخير
في العام  ،1981وفي نفس العام تم حصر تطبيق عقوبة اإلعدام على الجرائم العسكرية .وكانت تعتبر ألمانيا
الشرقية الغية للعقوبة على الجرائم العادية.
تم تأسيس مجموعة عمل عام  1987من قبل المكتب السياسي للنظر في إلغاء عقوبة اإلعدام في
ألمانيا الشرقية .في  14تموز  1987أوصت هذه المجموعة بإلغاء عقوبة اإلعدام ،وبعد ثالثة أيام ،في 17
تموز ،أعلنت السلطات قرار إلغاء عقوبة اإلعدام .تم تقديم اإللغاء كرمز للتقدم الذي أحرزته الدولة ،ولم يعد
هناك حاجة لمحاربة جرائم العنف واإلرث النازي .أصبحت جمهورية ألمانيا الديمقراطية أول دولة في أوروبا
الشرقية تلغي عقوبة اإلعدام .كما ساهم هذا اإللغاء في تطبيع العالقات مع ألمانيا الغربية وساعد على إعداد
سيناريو إلعادة توحيد ألمانيا.

عقوبة اإلعدام بعد لم الشمل األلماني
تمت إعادة توحيد ألمانيا الشرقية والغربية في عام  .1990وكانت قد ألغت كل من المانيا االتحادية
وألمانيا الديموقراطية عقوبة اإلعدام :ألمانيا الغربية في عام  1949وألمانيا الشرقية في عام .1987
على الرغم من إلغاء هذه العقوبة في الدستور على المستوى االتحادي ،استمرت بعض المناطق في
اإلشارة إلى عقوبة اإلعدام في قوانينها دون تطبيقها .على سبيل المثال ،لم يتم إلغاء عقوبة اإلعدام في القانون
في برلين الغربية حتى عام  ،1990وبقي اإلعدام في والية هيسي  Lander of Hesseحتى  17آذار .2016
بعد صدور األحكام عن المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان (أي سورينغ ضد المملكة المتحدة وألمانيا،
 ،)1989ومعها الدول األعضاء في االتحاد األوروبي ،رفضت ألمانيا تسليم السجناء إلى بلدان قد يواجهون
فيها عقوبة اإلعدام.
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خالل الجمعية العامة لألمم المتحدة في عام  ،2007صوتت ألمانيا مؤيدة للقرار الذي يدعو إلى وقف
تنفيذ أحكام اإلعدام في جميع أنحاء العالم بهدف إلغاء عقوبة اإلعدام وصوتت لصالح جميع قرارات المتعلقة
بعقوبة اإلعدام الالحقة التي تم تبنيها في األعوام  2008و 2010و 2012و 2014و .2016وفي آب ،1992
أصبحت ألمانيا طرفًا في البروتوكول االختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة اإلعدام .وكانت جمهورية ألمانيا الديمقراطية قد
صدقت على البروتوكول في آب من العام .1990
ألمانيا عضو في مجموعة دعم اللجنة الدولية لمناهضة عقوبة اإلعدام.

غواتيماال
ألغت غواتيماال عقوبة االعدام بالنسبة للجرائم العادية في عام  2017بعد صدور حكم عن المحكمة
الدستورية .مع أنه لم تنفذ أية عمليات إعدام منذ عام  2000رغم وجود عدة محاوالت إلعادة العمل بالعقوبة.
حدد قانون العقوبات في غواتيماال لعام  1973الجرائم التي تطبق على مرتكبها عقوبة اإلعدام ،وهي:
قتل االهل ،والقتل المشدد ،واغتيال الرئيس أو نائب الرئيس .كما اعتبر ان عقوبة اإلعدام هي إلزامية بالنسبة
ضا
لالغتصاب الذي يؤدي إلى القتل في الحاالت التي يقل فيها عمر الضحية عن  10سنوات .ينطبق هذا أي ً
على حاالت الخطف حين يقل فيها عمر الضحية عن  12عا ًما أو أكثر من  60عا ًما ،ويؤدي ذلك إلى الوفاة
أو عندما تعاني الضحية من إصابة جسدية خطيرة أو صدمة نفسية دائمة.
ألغى دستور عام  ،1985وهو دستور غواتيماال الحالي ،عقوبة اإلعدام بالنسبة للنساء واألشخاص
الذين تزيد أعمارهم عن  60عا ًما إذا أدينوا بارتكاب جرائم سياسية أو الجرائم العادية ذات الصلة ،أو بالنسبة
لألشخاص الذين تم تسليمهم الى الخارج بشرط أال يتم تطبيق عقوبة اإلعدام عليهم ،او كما ألغتها حين تستند
اإلدانة إلى أدلة ظرفية .باإلضافة إلى ذلك ،ينص الدستور على أنه ال يمكن تنفيذ عقوبة اإلعدام إال بعد استنفاذ
جميع الطعون ،كما أعطى الكونغرس سلطة إلغاء العقوبة .كانت المحكمة العليا تمنح العفو ألولئك الذين أدينوا
بعد أن توقفت الرئاسة عن إصدار العفو.
شهدت غواتيماال نسبة عالية من الجرائم وكانت هناك حوادث يشتبه في كونها إعدامات بحق مجرمين
من غير محاكمة في المناطق الريفية.
قبل سريان الدستور ،صدقت غواتيماال على االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان في عام  ،1978والتي
تنص على أنه ال يمكن حرمان أي شخص من حياته تعسفًا .وافق الكونغرس الغواتيمالي على مختلف المراسيم
ذات الصلة في األعوام  1994و 1995و 1996والتي وسعت نطاق تطبيق عقوبة اإلعدام لتشمل الخطف
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الذي ال يؤدي إلى وفاة الضحية واالختفاء القسري واإلعدام خارج نطاق القضاء .تمت الموافقة على هذه
المراسيم على الرغم من صدور حكم عام  1983عن محكمة البلدان األميركية الذي أكد أن تمديد العمل بعقوبة
اإلعدام ينتهك االتفاقية األمريكية.
لم تنفذ غواتيماال عمليات إعدام بين االعوام  1984و .1995واستؤنفت عمليات اإلعدام في أيلول
 1996عندما أعدم سجينان رميا ً بالرصاص .وقد استنفد المحكومان جميع الطعون ورفضت المحكمة العليا
في غواتيماال العريضة التي قدمتها لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان التخاذ تدابير احترازية وتعليق
عمليات اإلعدام.
تم تنفيذ اإلعدام التالي ،وهو أول إعدام بالحقن المميت ،في شباط  ،1998مرة أخرى على الرغم من
الورقة المقدمة من لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان لتعليق العقوبة .كانت غواتيماال قد غيّرت سابقًا
طريقة التنفيذ بموجب القانون في عام  1996في أعقاب انتقادات دولية قوية فيما يتعلق بعمليات اإلعدام التي
نفّذت عام  .1996وتم بث عمليات اإلعدام الثالثة التي نفّذت في عامي  1996و 1998على شاشات التلفزيون.
أعلنت الحكومة ،في ضوء االحتجاجات القوية من المجتمع الدولي ،أن عمليات اإلعدام لن يتم بثها بعد اآلن.
ومع ذلك ،تم تنفيذ حكمين في تموز  ،2000وتم بثهما مرة أخرى على شاشات التلفزيون .تمت إحدى عمليات
اإلعدام بتلقي الشخص ثالث حقن مميتة وتوفي بعد  18دقيقة .كانت هذه آخر عمليات إعدام تنفذ.
في العام  ،2000تم إلغاء قانون يحدد إجراءات نظر الرئيس في عريضة الرأفة .أدى هذا إلى شغور
قانوني من شأنه أن يجعل أي تنفيذ غير قانوني بموجب االتفاقية األميركية لحقوق اإلنسان .في تموز ،2002
زار البابا يوحنا بولس الثاني غواتيماال وطلب إلغاء عقوبة اإلعدام .وعقب الزيارة ،أعرب الرئيس ألفونسو
بورتيلو عن اعتزامه فرض حظر فعلي على استخدام عقوبة اإلعدام واقترح على الجمعية الوطنية مشروع
قانون إللغاء العقوبة ،لكن تم رفضه في آب .2002
في العام  ،2003أرسلت المحكمة العليا اقترا ًحا بإلغاء عقوبة اإلعدام إلى الكونغرس ،تم تجاهله .في
 3أيار  ،2005تم تقديم اقتراح إلغاء عقوبة اإلعدام مرة أخرى الى المجلس نفسه ،لكن المقترحات لم تتقدم
للتصويت.
أعلن الرئيس أوسكار بيرغر (من  2004إلى  )2007والرئيس الفارو كولوم (من  2008إلى )2011
وتكرارا موقفهما من عقوبة اإلعدام .في العام  ،2005خالل جنازة البابا يوحنا بولس الثاني ،التزم
مرارا
ً
ً
الرئيس بيرغر بإلغاء اإلعدام مصرا ً على تأثيرها غير الرادع.
في عام  ،2008ومرة أخرى في عام  ،2010اعترض الرئيس كولوم على القوانين التي صوت عليها
الكونغرس الغواتيمالي والتي كانت ستسمح باستخدام عقوبة اإلعدام في البالد والتي تمنح الرئيس سلطة العفو
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أو تخفيف أحكام اإلعدام .حدد المرسوم رقم  2008-06إجرا ًء لمن تم الحكم عليهم باإلعدام لطلب العفو من
الرئيس ،لكنه لم يذكر أو يحدد معايير منح العفو ،ذلك ما يعد خرقًا لحكم صدر عام  2005عن محكمة البلدان
األميركية لحقوق اإلنسان .أعلن الرئيس كولوم أنه ال يجوز للرئيس أن يقرر مصير حياة اآلخرين ،كما أن
عقوبة اإلعدام لم يكن لها تأثير رادع .بعد حين ،حدد مرسوم  2010إجراء لمنح عفو رئاسي يتماشى مع حكم
محكمة البلدان األميركية.
في  23كانون الثاني  ،2012راجعت الشعبة الجنائية لمحكمة العدل العليا حاالت جميع السجناء
المحكوم عليهم باإلعدام في البالد ،وخففت عقوبة اإلعدام بحق  53سجينا ً غواتيماليا ً إلى  50سنة من السجن،
صا واحدًا محكو ًما عليه باإلعدام .وحسب رئيس الشعبة ،فإن السجناء المدانين لم يتمتعوا بالدفاع
تاركة شخ ً
الكافي وتم انتهاك حقهم في محاكمة عادلة.
بعد شهرين ،في آذار  ،2012دونت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة ارتياحا ً ازاء
تلك القيود وكذلك ازاء تنفيذ الوقف الفعلي لعقوبة اإلعدام في غواتيماال منذ عام  ،2000لكنها أعربت عن
قلقها إزاء مشاريع القوانين المقدمة الستئناف عمليات اإلعدام.
في تشرين األول  ،2012خالل الدورة الثانية للعرض الدوري الشامل ،أعلنت غواتيماال أنه ال يوجد
أحد محكوم عليه باإلعدام وأن أحكام اإلعدام المتعلقة باالختطاف والقتل واالغتصاب قد خفضت إلى السجن
المؤبد من خالل طلبات خاصة للمراجعة القضائية التي قدمها المعهد العام للدفاع الجنائي .وقبلت الدولة
التوصيات المتعلقة بالنظر في اإللغاء بموجب القانون والمصادقة على البروتوكول االختياري الثاني الملحق
بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة اإلعدام.
في  22آذار  ،2016أعلنت المحكمة الدستورية في غواتيماال عدم دستورية األحكام المنصوص عليها
في المادة  132من قانون العقوبات ،والتي تنص على عقوبة اإلعدام اإللزامية لظروف معينة من القتل المشدد.
عالوة على ذلك ،بعد هذا الحكم ،أعلنت المحكمة الدستورية مرة أخرى ،في  24تشرين الثاني ،2017
أن المواد التي تسمح بعقوبة اإلعدام في قانون العقوبات وفي قانون مكافحة المخدرات هي غير دستورية،
واستندت في حكمها على أساس انتهاك تلك المواد لمبدأ الشرعية والحظر وفقًا للمادة  2-4من االتفاقية
األميركية لحقوق اإلنسان التي تكلمت عن توسيع نطاق عقوبة اإلعدام .اعتمد كال القانونين "خطورة" مرتكب
الجريمة كعنصر لتحديد ما إذا كان ينبغي فرض عقوبة اإلعدام أم ال ،والتي ،وفقًا للمحكمة ،تنتهك مبدأ
الشرعية.
حسب قضاء المحكمة الدستورية ،غواتيماال ألغت العقوبة بالنسبة لجميع الجرائم العادية ،لكن ال يزال
القانون العسكري ينص على عقوبة اإلعدام.
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ومع ذلك ،تم تقديم مسودة مقترحات في الكونغرس الستئناف عمليات اإلعدام بانتظام .في العام
 ،2016تم تقديم مشروعي قانون في الكونغرس :أحدهما يهدف إلى تسهيل استئناف عمليات اإلعدام ،واآلخر
(مشروع القانون  5100الذي تم تقديمه في تموز) إللغاء عقوبة اإلعدام .حصل مشروع القانون األخير على
موافقة مشتركة من اللجان البرلمانية الثالث المعنية بحقوق اإلنسان وإصالح العدالة والمسائل التشريعية
والدستورية .مشروع القانون  5100معلق أمام الكونغرس.
في عام  ،2008خالل قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة الذي يدعو إلى وقف عالمي الستخدام
عقوبة اإلعدام ،امتنعت غواتيماال عن التصويت ،لكنها صوتت لصالح القرارات في  2007و2010
و 2012و 2014و.2016

غينيا
في  4تموز  ،2016أقرت الجمعية الوطنية لغينيا قانو ًنا جنائيًا معد ًال
ألغى عقوبة اإلعدام بالنسبة للجرائم العادية التي أصدرها الرئيس ألفا كوندي
رسميًا في  26تشرين االول  .2016في حزيران  ،2017أقرت الجمعية الوطنية
قانون العدل العسكري الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في كانون االول .2017
سا
أعلنت غينيا استقاللها عن فرنسا في  2تشرين االول  1958وأصبح أحمد سيكو توريه رئي ً
ديكتاتوريًا حتى وفاته في عام  .1984وخالل هذه الفترة ،حكم على عدة أشخاص باإلعدام ونفذت عدة أحكام
منها ،بما فيها العديد بتهم سياسية .بعد انقالب عام  ،1984نفذت غينيا اإلعدام في العام  ،2001عندما أعدم
العديد من السجناء رميا ً بالرصاص .منذ عام  ،2002بدأت غينيا تلتزم بوقف تنفيذ أحكام اإلعدام ،لكنها
استمرت في إنزال العقوبة على المتهمين.
تشير التقارير إلى أن ثالثة أشخاص حكم عليهم باإلعدام في عام  2008و 16عام  2011و 2عام
 .2012كان قد أعلن الرئيس ألفا كوندي بشكل غير متوقع في تموز  2011أن عقوبة اإلعدام لم تعد موجودة
في غينيا.
اعتمدت غينيا دستورها الوطني في عام  2010وتضمن المادة  6التي تنص على أن كل إنسان "له
[الحق] في الحياة وفي السالمة الجسدية والمعنوية" .وفي نفس العام ،تمت مراجعة غينيا خالل الدورة األولى
لالستعراض الدوري الشامل .حيث رفضت البالد التوصيات الداعية إلى فرض حظر رسمي على عمليات
اإلعدام والنظر في إلغاء عقوبة اإلعدام في نهاية المطاف .وبالمثل ،خالل الدورة الثانية لغينيا في االستعراض
الدوري الشامل في كانون الثاني  ،2015رفض البلد مرة أخرى توصيات التصديق على البروتوكول
االختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وإلغاء عقوبة اإلعدام.
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في  4تموز  ،2016صوتت الجمعية الوطنية لصالح مراجعة القانون الجنائي الذي ألغى عقوبة اإلعدام
بالنسبة للجرائم العادية .وتم إصدار القانون الجنائي الجديد رسميًا في  26تشرين االول من العام  2016من
قبل الرئيس ألفا كوندي ،ودخل حيز التنفيذ من ذلك التاريخ .استبدلت فيه عقوبة اإلعدام بالسجن المؤبد الذي
ال يمكن أن يتجاوز  30عا ًما .قاتل آنذاك وزير الدولة المكلف بالعدل ووزير العدل الحالي تشيك ساكو من
أجل هذا القانون ألنه يتماشى مع المعاهدات الدولية التي صدقت عليها غينيا سابقًا ،بما في ذلك نظام روما
األساسي للمحكمة الجنائية الدولية .ومع ذلك ،ال تزال هناك أحكام قانونية تنص على عقوبة اإلعدام .مثال
ينص قانون العدل العسكري على عقوبة اإلعدام بالنسبة للجرائم التي تشمل الخيانة ،والهروب من امام العدو،
واالستسالم ،وتدمير السفن أو الطائرات ،والتمرد في أوقات الحرب أو حالة الطوارئ.
في  31أيار  ،2017تم اعتماد قانون جنائي عسكري جديد باإلجماع من قبل الجمعية الوطنية التي
ألغت عقوبة اإلعدام بالنسبة للجرائم العسكرية والذي ،حسبما ورد ،دخل حيز التنفيذ في كانون االول .2017
حتى اليوم ،لم توقع غينيا على البروتوكول االختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية والذي يهدف إلى إلغاء عقوبة اإلعدام .وبحسب ما ورد كان هناك  12سجينًا محكوما عليهم
باإلعدام في نهاية عام .2017
في كانون االول  ،2016صوتت غينيا لصالح قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة الذي يطالب بوقف
عالمي الستخدام عقوبة اإلعدام ألول مرة .كانت البالد قد امتنعت في السابق عن التصويت على قرارات
الجمعية العامة السابقة.

هايتي
ألغت هايتي عقوبة اإلعدام بالنسبة لجميع الجرائم بموجب التعديل
الدستوري لعام  .1987وقد تم تنفيذ آخر حكم قضائي معروف في عام .1972
تم اإلبقاء على عقوبة اإلعدام في القانون الجنائي للبالد لعام  1853بعد انتهاء الحكم االستعماري
الفرنسي في عام  .1804وشملت أحكام قانون العقوبات لعام  1953تطبيق عقوبة اإلعدام على الجرائم الجنائية
والسياسية .خالل رئاسة الدكتور فرانسوا دوفالييه بين عامي  1957و ،1971تم إصدار العديد من أحكام
اإلعدام في أعقاب محاكمات موجزة ،وكثيرا ً ما نفذت عمليات اإلعدام علنًا .كما صدرت أحكام باإلعدام من
قبل المحاكم العسكرية بموجب القانون المناهض للشيوعية لعام .1969
ألغى مرسوم حكومي صدر عام  1985عقوبة اإلعدام بالنسبة للجرائم السياسية باستثناء الخيانة
العظمى .في أعقاب انهيار حكومة جان كلود دوفالييه في شباط  ،1986والتي كانت مسؤولة عن انتهاكات
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واسعة لحقوق اإلنسان ،حكم على المسؤولين الحكوميين السابقين باإلعدام بسبب هذه االنتهاكات .ومع ذلك،
تم تخفيف جميع أحكام اإلعدام بموجب الدستور الجديد لعام  ،1987الذي ينص على إلغاء عقوبة اإلعدام
والذي تمت الموافقة عليه في استفتاء وطني في  29مارس/آذار  1987في عهد الرئيس هنري نامفي ،حيث
تنص المادة  20فيه على إلغاء عقوبة اإلعدام بالنسبة لجميع الجرائم .أما بعد االنقالب العسكري في العام
التالي ،تم إلغاء دستور عام  1987مؤقتًا ،لكن الرئيس آنذاك ،ليزلي مانيجات ،أصدر مرسو ًما في 12
يوليو/تموز  1988يعيد فيه تأكيد إلغاء عقوبة اإلعدام.
في الجمعية العامة لألمم المتحدة في عام  ،2007صوتت هايتي لصالح القرار الذي يدعو إلى وقف
تنفيذ أحكام اإلعدام في جميع أنحاء العالم بهدف إلغاء عقوبة اإلعدام ،وصوتت لصالح جميع قرارات المتعلقة
بعقوبة اإلعدام الالحقة التي تم اعتمادها في األعوام  2008و 2010و 2012و 2014و.2016
هايتي ليست طرفًا في البروتوكول االختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة اإلعدام أو
بروتوكول االتفاقية األميركية لحقوق اإلنسان إللغاء عقوبة اإلعدام .كما لم تؤيد
الدولة التوصيات التي قدمت لها خالل المراجعة الدورية الشاملة األخيرة في
تشرين الثاني  2016للتصديق على البروتوكول االختياري الثاني المذكور.

كازاخستان
حدثت آخر عمليات إعدام في كازاخستان في  12أيار  .2003في كانون االول  ،2003قام الرئيس
نور سلطان نزارباييف بوقف اختياري ألجل غير مسمى لعمليات اإلعدام بموجب مرسوم رئاسي ،والذي ال
يزال قائما .بعد وقت قصير ،في  1كانون الثاني  ،2004تم تطبيق عقوبة السجن المؤبد كبديل لعقوبة اإلعدام.
ال يزال دستور جمهورية كازاخستان يحتفظ بعقوبة اإلعدام كعقوبة استثنائية لفئتين من الجرائم :أفعال إرهابية
تستلزم خسارة في األرواح وجنايات خطيرة ارتكبت أثناء الحرب.
ظل قانون العقوبات ساري المفعول حتى بعد إعالن كازاخستان استقاللها في كانون األول من العام
 .1991ومع ذلك ،بين عامي  1994و ،1997لوحظ انخفاض كبير في عدد الجرائم التي تطبق عليها عقوبة
اإلعدام وهذا التطور جاء متماشيا ً مع االتجاهات الدولية واإلصالح القضائي الذي وافق عليه الرئيس نور
سلطان نزار باييف في عام .1994
في آب  ،1995وافقت كازاخستان على دستورها الوطني ودخل قانون العقوبات الجديد حيز التنفيذ
في كانون الثاني  ،1998مما قلل من عدد الجرائم التي يعاقب عليها باإلعدام في أوقات السلم من  18إلى 3
(القتل العمد ،القتل المشدد ،واإلبادة الجماعية) وتمت إضافة الخيانة في وقت الحرب وثمانية جرائم عسكرية
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أخرى .ثم نص القانون الجنائي على عقوبة اإلعدام على  18جريمة .في عام  ،1999أصدرت المحكمة العليا
قرارا يعتبر عقوبة اإلعدام غير إلزامية ،وقد أصبح ذلك ساري المفعول في عام  2004عندما تم تطبيق عقوبة
ً
السجن المؤبد كبديل.
قبل نفاذ وقف تنفيذ أحكام اإلعدام في عام  ،2004قيل إنه تم تنفيذ  22عملية إعدام في عام ،2002
قرارا بوقف
وما ال يقل عن  3أشخاص آخرين في بداية عام  .2003وفي كانون االول  ،2003أصدر الرئيس
ً
التنفيذ ألجل غير مسمى .ساري المفعول حتى يتم "إلغاء عقوبة اإلعدام بالكامل".
أدخلت تعديالت على الدستور والقانون الجنائي في العام  ،2002حيث وقّع الرئيس نزار باييف
تعديلين على القانون الجنائي ،يحظران عقوبة اإلعدام على القاصرين والنساء والرجال الذين تزيد أعمارهم
عن  65عا ًما.
في العام  ،2007عدلت كازاخستان دستورها ،وحصرت تطبيق عقوبة اإلعدام على أخطر الجرائم:
األعمال اإلرهابية التي تسبب خسائر في األرواح والجرائم الخطيرة للغاية التي ارتكبت أثناء الحرب .وفقًا
لألمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية ،أصبحت كازاخستان الغية للعقوبة على الجرائم العادية .ومع ذلك،
واصلت منظمة األمن والتعاون في أوروبا ومنظمة اإلصالح الجنائي الدولية اعتبار كازاخستان الغية لعقوبة
اإلعدام بشكل فعلي.
ومع ذلك ،اتخذت الدولة خطوة تراجعية في  11حزيران  2014عندما تم إصالح قانون العقوبات.
من جهة تم إلغاء مادتين تنصان على عقوبة اإلعدام ،ومن جهة أخرى تمت الموافقة على ثالث مواد جديدة.
ونتيجة لذلك ،زاد عدد الجرائم التي يعاقب عليها باإلعدام من  18إلى  .19ودخل هذا اإلصالح حيز التنفيذ
في  1كانون الثاني .2018
على الساحة الدولية ،دعمت كازاخستان قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة الداعية إلى فرض
حظر على استخدام عقوبة اإلعدام في ديسمبر/كانون االول  2012و 2014و .2016وعالوة على ذلك،
كازاخستان هي عضو مؤسس في مجموعة دعم اللجنة الدولية لمناهضة عقوبة االعدام ،وهذا يعزز التزامها
الدولي بإلغاء عقوبة اإلعدام.
في نهاية عام  ،2017بقي رجل واحد محكوم عليه باإلعدام بعد إدانته في العام  2016بسبب جرائم
متعلقة باإلرهاب.
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قيرغيزستان
ألغت قيرغيزستان عقوبة اإلعدام بالنسبة لجميع الجرائم عن طريق تعديل دستوري للعام  2016تاله
تعديل لقانون العقوبات في العام  .2017أتى اإللغاء محصلة لسلسلة من التوقف االختياري عن تنفيذ عمليات
اإلعدام التي كانت بدأت منذ عام  ،1998وأعلن عن هذا االلغاء وتم تجديده بموجب مرسوم رئاسي ،باإلضافة
إلى مرسوم السياسة لعام  2002وتعديل  2004للقانون الجنائي الذي قلل من عدد الجرائم التي تستوجب
عقوبة اإلعدام .وقد تم تنفيذ اإلعدام األخير في عام .1998
بعد االستقالل عن االتحاد السوفيتي في عام  ،1991نص الدستور في المادة  18على تطبيق عقوبة
اإلعدام في حاالت استثنائية .ذكر وفد قيرغيزستان في تقريره األولي المقدم إلى لجنة حقوق اإلنسان التابعة
لألمم المتحدة في تموز  ،2000أن هناك اتجا ًها متزايدًا في المجتمع القرغيزي لصالح إلغاء عقوبة اإلعدام.
أدى مشروع قانون عام  1997إلى إلغاء عقوبة اإلعدام بالنسبة لبعض الجرائم ،بما في ذلك الجرائم
االقتصادية ،لكن تم اإلبقاء عليها بالنسبة للجرائم التي تؤدي إلى خسائر في األرواح ،وقد أيده الرئيس عسكر
أكاييف ،الذي أصدر مرسو ًما ينص على وقف اختياري لمدة عامين في عام  .1998وتم تمديد الوقف
االختياري أربع مرات ،حتى أعلن الرئيس كورمانبيك باكييف وقفًا غير مسمى في عام  2005بانتظار إلغائه.
خالل فترة وقف تنفيذ أحكام اإلعدام ،استمر إصدار أحكام باإلعدام من قبل المحاكم التي قيل إنها استمرت
حتى بعد التعديل الذي ألغى الدستور .كان عدد أحكام اإلعدام التي نفذت قبل الوقف سرا ً للدولة ولم يتم إخبار
األقارب بعمليات اإلعدام التي نفذت الحقًا.
كان هناك ضغط من المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني على قيرغيزستان إللغاء عقوبة
اإلعدام .وقد حث االتحاد األوروبي على ذلك باستمرار ،وكانت هناك دعوات مماثلة في اجتماعات منظمة
األمن والتعاون في أوروبا انطالقا ً من البعد اإلنساني .رحب تحالف من قيرغيزستان ومنظمات حقوق اإلنسان
الدولية ،بما في ذلك مكتب قرغيزستان لحقوق اإلنسان وسيادة القانون واللجنة القرغيزية لحقوق اإلنسان،
بالوقف االختياري لعمليات اإلعدام وحث الرئيس أكاييف على إلغاء عقوبة اإلعدام.
صدر مرسوم في العام  2002ينص على أن أحد أهداف قيرغيزستان هو التخفيض التدريجي لتطبيق
عقوبة اإلعدام وإلغائها في نهاية المطاف .وكانت الخطوة التالية هي إدخال
تعديالت على القانون الجنائي في عام  2004والتي خفضت عدد جرائم
اإلعدام من ست إلى ثالث جرائم .ومع ذلك ،في عامي  2005و،2006
رفض البرلمان مشاريع القوانين والتعديالت على الدستور التي أعدتها
وزارة العدل والمجلس الدستوري وكذلك مشروع قانون لالنضمام إلى
البروتوكول االختياري الثاني الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة اإلعدام .وقد
أعلن الرئيس باكييف ،قبل توليه منصبه في آب  ،2005أنه يرغب في استبعاد عقوبة اإلعدام من الدستور.
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في العام التالي ،في تشرين الثاني  ،2006وقع الرئيس باكييف على دستور جديد ينص على أن "كل
نص على أنه ال يمكن حرمان
شخص في جمهورية قيرغيزستان له حق في الحياة غير قابل للتصرف .كما ّ
أي شخص من الحياة“ .في  27حزيران  ،2007وقع الرئيس باكييف على قانون يعدل القانون الجنائي ويلغي
عقوبة اإلعدام ،ويستبدلها بالسجن مدى الحياة .وعقب اإللغاء ،استعرضت المحكمة العليا قضايا  133سجينًا
المحكوم عليهم باإلعدام ،وخففت أحكامهم تلقائيًا إلى السجن المؤبد .تمت الموافقة على الدستور الجديد الذي
يحظر عقوبة اإلعدام في وقت الحق من خالل استفتاء عام في حزيران  .2010أما في اآلونة األخيرة ،كانت
هناك تحديات إلعادة عقوبة اإلعدام لجرائم االعتداء الجنسي على القاصرين .ومع ذلك ،فقد وقف كبار
المسؤولين ،بمن فيهم أمين المظالم ،بحزم لصالح اإللغاء واقترحوا عقوبات بديلة لهذه الجرائم .اعتبارا من
اليوم ،تعتبر قيرغيزستان الغية للعقوبة بالنسبة لجميع الجرائم.
في الجمعية العامة لألمم المتحدة في العام  ،2007صوتت قيرغيزستان مؤيدة
للقرار الذي يدعو إلى وقف تنفيذ أحكام اإلعدام في جميع أنحاء العالم بهدف إلغاء عقوبة
اإلعدام وصوتت لصالح جميع قرارات عقوبة اإلعدام الالحقة التي تم تبنيها في األعوام
 2008و 2010و 2012و 2014و .2016لكنها لم تشارك في رعاية القرار بشأن الوقف
االختياري في عام  2016كما سابقا .في كانون االول  ،2010انضمت قيرغيزستان إلى
البروتوكول االختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء
عقوبة اإلعدام.

مدغشقر
تم تنفيذ اإلعدام األخير لجمهورية مدغشقر في العام  ،1958قبل استقاللها .صوتت الجمعية الوطنية
في  10ديسمبر/كانون األول  2014على إلغاء عقوبة اإلعدام ،وتم ذلك بفضل مجموعة من العوامل المختلفة:
توقيع الرئيس راجولينا في أيلول  2012على البروتوكول االختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية ،والضغط والحملة التي قادتها منظمات حقوق اإلنسان والمؤسسات الدولية التي
تعاونت مع الوزارات الحكومية والمناخ السياسي والمشاركة الفعالة من قبل الجمعية الوطنية وقيادة سياسية
قوية.
احتفظت مدغشقر بعقوبة اإلعدام ألكثر من  55عا ًما منذ استقاللها ،وحتى لو لم تنفذها ،ألن الحكومة
كانت تفتقر تاريخيا ً إلى السيطرة في المناطق الريفية الجنوبية بسبب هشاشة البنية التحتية للدولة ،وكانت
مصدرا لعدم االستقرار السياسي منذ االستقالل .وكانت تعتبر عقوبة اإلعدام تجسيدا ً رمزيا ً لسلطة الدولة.
ً
كانت الجرائم التي يعاقب عليها باإلعدام ،قبل إلغاء هذه العقوبة ،جرائم قتل وغيرها من الجرائم التي
ال تؤدي إلى الموت ،مثل السرقة المسلحة والحرق العمد والخطف والتعذيب .باإلضافة إلى ذلك ،تم النص
على عقوبة اإلعدام في عدد من الجرائم الخاصة والعسكرية مثل الخيانة والتجسس والهجر والتخريب أو
التمرد في أوقات الحرب.
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وفي الوقت نفسه ،استمرت المحاكم في إصدار أحكام اإلعدام على الرغم من أنه كان يجري استبدالها
تخفيفا ً بالسجن المؤبد مع األشغال الشاقة ،وهي ثاني أشد عقوبة في قانون العقوبات.
في العام  ،2005تم تقديم مشروع قانون في مجلس الشيوخ وقادت وزارة العدل مبادرة أخرى في
عام  .2006ومع ذلك ،لم تصل كلتا المبادرتين إلى الجلسة العامة للجمعية الوطنية .وفي العام  ،2007صوتت
مدغشقر لصالح قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة الذي يدعو إلى وقف عالمي لعقوبة اإلعدام.
في أعقاب االنقالب الذي حدث عام  2009وحل البرلمان في عهد الرئيس االنتقالي أندريه راجولينا،
سقطت مدغشقر في أزمة سياسية كبيرة ،اختفت معها إمكانية إلغاء عقوبة اإلعدام ،على الرغم من أن وزير
وتكرارا أن الحكومة تؤيد اإللغاء على نطاق واسع .وشملت
مرارا
العدل والسلطات األخرى قد صرحت
ً
ً
العقبات الرئيسية ارتفاع معدالت الجريمة في المناطق الريفية وعدم االستقرار السياسي.
تشير التقارير إلى أن الرئيس راجولينا بدا أنه يميل الى المزيد من االستعداد للنظر في اإللغاء على
المسرح الدولي كمحاولة يقال إنها لتحسين صورة حكومته وتجنب تهديد تعليق المساعدات الدولية والشراكات
االقتصادية.
في العام  ،2010خالل أول استعراض دوري مدني في مدغشقر ،أدلى الوفد ببيانات متناقضة
للتوصيات الداعية إلى فرض وقف رسمي على عمليات اإلعدام وإلغاء عقوبة اإلعدام .وذكر وفد مدغشقر أن
"شروط اإللغاء الفوري لعقوبة اإلعدام غير موجودة بعد .تعتقد نسبة كبيرة من السكان وأغلبية أعضاء البرلمان
أن األثر الرادع المتمثل في الحفاظ على عقوبة اإلعدام ال يزال وسيلة مفيدة لمكافحة انعدام األمن"
) )A/HRC/14/13/Add.1وأوضح الوفد أن الحكومة تريد القيام بحمالت توعية بشأن اإللغاء قبل تقديم
مشروع قانون جديد.
دخل دستور مدغشقر الجديد حيز التنفيذ في  11كانون االول  ،2010وبعد ذلك بفترة قصيرة ،اشتركت
الدولة في رعاية قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة ألول مرة الذي يدعو إلى وقف عالمي الستخدام عقوبة
اإلعدام .لقد صوتت مدغشقر دائ ًما لصالح القرار منذ القرار األول في العام  ،2007وحتى عام  ،2016وبدأت
في رعاية القرار في عام  .2010ومع ذلك ،استمر صدور أحكام اإلعدام في مدغشقر ،ووفقًا لألرقام الرسمية،
تم الحكم باإلعدام على  58سجينًا في نهاية أيلول .2011
في  24أيلول  ،2012وقع الرئيس راجولينا البروتوكول االختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،والذي يلزم مدغشقر بموجب القانون الدولي باالمتناع عن تنفيذ عمليات
اإلعدام وإلغاء عقوبة اإلعدام في غضون فترة معقولة .تم التصديق على  ICCPR-2OPفي عام .2017

40

قامت عدة منظمات ومؤسسات لحقوق اإلنسان بأدوار حاسمة في عملية إلغاء عقوبة اإلعدام ،مثل
مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة ،الذي عمل عن كثب مع وزير العدل ورئيس
الجمعية الوطنية في مدغشقر في صياغة الغاء العقوبة.
في كانون الثاني من العام  ،2014انتخب الرئيس راجاوناريامبيناينا خلفا ً للرئيس راجولينا ليصبح
أول رئيس ينتخب ديمقراطيا ً بعد االنقالب.
في العام  ،2014تم تنظيم حدث استمر لمدة يوم واحد في  10تشرين األول بمناسبة اليوم العالمي
لمناهضة عقوبة اإلعدام .حضر الفعالية نشطاء في مجال حقوق اإلنسان ووزارة العدل وأكثر من  40من
أعضاء الجمعية الوطنية والقادة الدينيين وممثلين عن الحكومتين السويسرية والفرنسية واالتحاد األوروبي
واالتحاد األفريقي .لقد تم في هذا الحدث ،إثارة مفهوم " "fihavananaأي ،ما معناه ،إحالل السالم والتضامن
والوئام والكرامة اإلنسانية ،وهو مفهوم مركزي لثقافة مدغشقر  -بحجة أن العدالة يجب أن تحمي حياة اإلنسان،
ال أن تنهيها .توج االجتماع بإعالن أنتاناناريفو ،وهو خارطة طريق تهدف إلى إلغاء عقوبة اإلعدام من الناحية
القانونية .كان االعالن بنظر العديد من المراقبين ،عالمة فارقة وساعد في إعداد الجمعية الوطنية للتصويت
لصالح اإللغاء.
بعد عشرة أيام من هذا الحدث ،ناقشت الجمعية الوطنية مشروع قانون إنهاء عقوبة اإلعدام .وفي
الوقت عينه ،تم تقييم مدغشقر في الدورة الثانية لالستعراض الدوري الشامل ،حيث قبلت البالد التوصيات
المتعلقة بإلغاء عقوبة اإلعدام والتصديق على البروتوكول االختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية ،والذي يهدف إلى إلغاء عقوبة اإلعدام ،التي كانت قد وقعته سابقا في عام .2012
أخيرا ،في  10كانون االول  ،2014اعتمدت الجمعية الوطنية في مدغشقر مشروع قانون إلغاء عقوبة
ً
اإلعدام ،واستبدالها بالسجن مدى الحياة مع األشغال الشاقة .تم التصويت باإلجماع على تعديل قانون العقوبات،
الذي قدمه عضو في الجمعية الوطنية جان ماكس راكوتوماموجي.
لم تقدم الحكومة أية تعليقات أو اعتراضات على مشروع قانون اإللغاء ،وأصدرت مدغشقر القانون
الذي يلغي عقوبة اإلعدام في كانون الثاني  .2015ومع ذلك ،واصل المدافعون عن إلغاء عقوبة اإلعدام
الضغط من أجل تصديق مدغشقر على البروتوكول االختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية .صدقت مدغشقر على  ICCPR-2OPفي  21أيلول .2017
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المكسيك
ألغت المكسيك عقوبة اإلعدام في عام  2005بالنسبة لجميع الجرائم .في
وقت الحق من العام نفسه ،ألغت البالد عقوبة اإلعدام بموجب تعديل دستوري.
تم تنفيذ آخر إعدام للجرائم العادية في والية بويبال في العام  .1937وكان آخر
إعدام لجندي ،بموجب قانون العدل العسكري ،تم تنفيذه في العام .1961
استندت التحركات إللغاء عقوبة اإلعدام في المكسيك على اتجاهات قوية في أمريكا الجنوبية والوسطى
في القرن التاسع عشر .وكان دستور عام  1857يحظر على وجه التحديد عقوبة اإلعدام بالنسبة للجرائم
السياسية في وقت كانت هناك إدانة واسعة النطاق لعقوبة اإلعدام في وسائل اإلعالم .وهذا يشير إلى االنفصال
عن الماضي عندما استخدمت عقوبة اإلعدام للقضاء على المعارضين السياسيين .ومع ذلك ،احتفظ دستور
المكسيك بعقوبة اإلعدام بالنسبة للجرائم العادية لفترة طويلة .أما دستور الواليات المتحدة المكسيكية لعام
 1917حظر استخدام عقوبة اإلعدام بالنسبة للجرائم السياسية المنصوص عليها في المادة  ،22ولكنه احتفظ
بالعقوبة على القتل والجرائم الجنائية وكذلك بعض الجرائم العسكرية.
ألغيت عقوبة اإلعدام المشمولة في قانون العقوبات لعام  1871من قانون العقوبات االتحادي لعام
 1930وقوانين العقوبات الالحقة .وكانت ألغت معظم الواليات المكسيكية عقوبة اإلعدام بنهاية القرن التاسع
عشر.
ومع ذلك ،احتفظ قانون العدالة العسكرية بعقوبة اإلعدام بالنسبة لجرائم محددة ،حيث كان يتم الحكم
باإلعدام استنادا الى أحكامه .أما في الممارسة العملية ،استخدم الرؤساء بشكل روتيني سلطاتهم الدستورية
لضمان تخفيف عقوبة اإلعدام إلى السجن لمدة طويلة .حدث هذا في أواخر تشرين الثاني  2003بعد أن حكمت
محكمة عسكرية على رجل باإلعدام بتهمة القتل.
في نيسان  ،1988أعلن مرشح للرئاسة أنه قد يفكر في إجراء استفتاء على إعادة تطبيق عقوبة
اإلعدام ،لكن الفكرة قوبلت بمقاومة واسعة النطاق من الجمهور واألساقفة الكاثوليك والزعماء السياسيين
وأعضاء مجلس الشيوخ والمحامين البارزين ولم يتم إجراء االستفتاء مطلقًا.
استمرت منظمات حقوق اإلنسان المكسيكية والدولية في حث الحكومة المكسيكية على إلغاء عقوبة
اإلعدام بالكامل من القوانين .عام  2005كان عاما حاسما لإللغاء ،حيث ،في  21نيسان من ذاك العام ،تم
إلغاء البند الوحيد المتبقي في القانون الجنائي المكسيكي الذي يسمح بعقوبة اإلعدام ،حين صوت مجلس النواب
المكسيكي باإلجماع على إصالح قانون العقوبات العسكري واستبدل عقوبة اإلعدام بالسجن لمدة  30إلى 60
سنة الرتكاب جرائم خطيرة.
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لتعزيز اإللغاء على المستوى الدستوري ،وافق مجلس النواب المكسيكي على مشروع قانون اإلصالح
نص صراحة على إلغاء لعقوبة اإلعدام بالنسبة لجميع الجرائم ،بأغلبية
الدستوري في حزيران  2005الذي ّ
 412صوتا وامتناع اثنين عن التصويت .وقّع الرئيس فيسنتي فوكس مشروع القانون الذي يعدل المادتين 14
و 22من دستور الواليات المكسيكية المتحدة ،ودخل حيز التنفيذ في  9كانون االول  .2005في اليوم التالي،
وصف الرئيس فوكس نشر التغييرات الدستورية في الجريدة الرسمية بأنها "تاريخية" مضيفًا" :المكسيك
تشارك الرأي القائل بأن عقوبة اإلعدام تشكل انتها ًكا لحقوق اإلنسان".
كانت هناك بعض المحاوالت إلعادة فرض عقوبة اإلعدام في مواجهة تصاعد العنف والخطف .في
كانون االول  ،2008رعى حاكم والية كواهويال الشمالية مشروع قانون في الكونغرس المكسيكي إلعادة
عقوبة اإلعدام للخاطفين الذين يلجأون إلى القتل .أيد حزب سياسي واحد عقوبة اإلعدام في جميع حاالت القتل.
ومع ذلك ،فإن خطوات إعادة تطبيق عقوبة اإلعدام عارضها بقوة نشطاء حقوق اإلنسان والكنيسة الكاثوليكية
الرومانية وبعض السياسيين وبالتالي لم تنجح.
منذ العام  ،2000حاولت الحكومة تقديم المساعدة القانونية لمئات المكسيكيين المحكوم عليهم باإلعدام
في الواليات المتحدة األميركية .سنة  2004أيّدت محكمة العدل الدولية استئناف المكسيك الذي يرمي الى
الطلب من الواليات المتحدة األميركية مراجعة قضايا  51مواطنا ً مكسيكيا ً مهددين بالحكم عليهم بعقوبة
اإلعدام ،ألن الواليات المتحدة األميركية لم تف بالتزاماتها بموجب اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية لعام 1963
عندما عملت على عرقلة وصولهم إلى المسؤولين في القنصليات المكسيكية .إن المكسيك ال تقوم بتسليم المشتبه
فيهم جنائيا ً إلى الواليات المتحدة األميركية دون التعهد بعدم تعرضهم لعقوبة اإلعدام أو السجن مدى الحياة
دون إمكانية اإلفراج المشروط.
في عام  ،1981أصبحت المكسيك طرفًا في اتفاقية البلدان األميركية
لحقوق اإلنسان ،التي تحظر على الدول التي ألغت عقوبة اإلعدام من العودة
إليها .في أيلول  ،2007انضمت المكسيك إلى البروتوكول االختياري الثاني
الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة اإلعدام والبروتوكول
الملحق باالتفاقية األميركية لحقوق اإلنسان إللغاء عقوبة اإلعدام.
في الجمعية العامة لألمم المتحدة في العام  ،2007صوتت المكسيك لصالح القرار الذي يدعو إلى
وقف تنفيذ أحكام اإلعدام في جميع أنحاء العالم بهدف إلغاء عقوبة اإلعدام ،وصوتت لصالح جميع القرارات
الالحقة بشأن الوقف االختياري في جميع أنحاء العالم في األعوام  2008و 2010و 2012و 2014و.2016
إلظهار التزامها الدولي ،المكسيك دولة عضو في مجموعة دعم اللجنة الدولية لمناهضة عقوبة
اإلعدام.
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منغوليا
خفف الرئيس تساخياجين البغدورج بشكل منتظم من أحكام اإلعدام وأعلن وقف تنفيذ أحكام اإلعدام
في كانون الثاني  ،2010مشدد ًا على ضرورة اتباع االتجاه العالمي نحو اإللغاء .تعهدت منغوليا بالتزام دولي
بإلغاء عقوبة اإلعدام من خالل انضمامها في مارس/آذار  2012إلى البروتوكول االختياري الثاني الملحق
با لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،وألغت عقوبة اإلعدام في القانون في يوليو/تموز .2017
وقد تم تنفيذ اإلعدام األخير في عام .2008
أدرجت عقوبة اإلعدام في أول قانون جنائي للبالد لعام  .1926أما قانون العقوبات للعام  1961فقد
حصر عدد الجرائم التي يعاقب عليها باإلعدام بثمانية جرائم ،وبموجب هذا القانون ت ّم الحكم باإلعدام على
صا بين عامي  1980و ،1990وتم تنفيذ الحكم على  118منهم .شهد انهيار االتحاد السوفيتي بداية
 171شخ ً
لإلصالح الديمقراطي في العام  ،1990عندما تم إنشاء نظام متعدد األحزاب .في العام  1992صدر دستور
جديد ،تنص فيه المادة  )1( 16على عقوبة اإلعدام بالنسبة للجرائم الخطيرة .سن قانون جنائي جديد في العام
 2002يحتفظ بعقوبة اإلعدام بالنسبة لـ  59جريمة مدرجة في القائمة ،رغم أنه يستبعد النساء والرجال الذين
تزيد أعمارهم عن  60عا ًما وجميع الذين تقل أعمارهم عن  18عا ًما ،كان هناك ارتفاع في عدد أحكام اإلعدام
الصادرة بعد إصدار الدستور الجديد .وان عمليات اإلعدام كانت تنفذ بشكل منتظم حتى آخر إعدام في العام
إخطارا مسبقًا أو معلومات حول مكان دفن
 .2008كانت عمليات اإلعدام تحيطها السرية ولم تتلق العائالت
ً
الذين تم إعدامهم.
في حزيران  2009انتخب الرئيس البغدورج وبدأ في تخفيف أحكام اإلعدام بشكل تدريجي .تم اتخاذ
خطوة حاسمة نحو اإللغاء في  14كانون الثاني  2010عندما أعلن الرئيس وقفا تنفيذيا لجميع عمليات اإلعدام
وجميع من صدر بحقه عقوبة اإلعدام وطلب استبدالها بالسجن لمدة  30سنة .قال الرئيس البغدورج لبي بي
سي ،بلفتة نحو االتجاه العالمي تجاه اإللغاء" :لقد اختارت غالبية دول العالم إلغاء عقوبة اإلعدام .يجب أن نتبع
هذا المسار".
كان من الضروري اتخاذ إجراءات تشريعية لتعزيز الخطوات نحو اإللغاء .في خطاب تاريخي أمام
الخورال (البرلمان) في كانون الثاني  ،2010سرد الرئيس ثمانية أسباب لرفض إدراج عقوبة اإلعدام في
القانون ،منها ،عدم إمكانية اإلصالح في حال إنزال العقوبة بالخطأ ،واالستخدام التاريخي لعقوبة اإلعدام
كوسيلة لتطهير سياسي ،ودعوة المجتمع الدولي إلى اإللغاء العالمي لعقوبة اإلعدام ،وفشل العقوبة في ردع
الجريمة .قال" :هناك حاالت تم فيها فرض عقوبة اإلعدام على شخص بريء بدالً من الجاني الفعلي .وبدون
إلغائها تما ًما ،ال يمكننا أن ننهي بشكل كامل حاالت إجهاض العدالة" .وكدليل على سياستها الجديدة ،صوتت
منغوليا ألول مرة ،في  21كانون االول  ،2010في الجمعية العامة لألمم المتحدة لصالح القرار الذي يدعو
إلى الوقف االختياري لعمليات اإلعدام بعد أن سبق لها أن صوتت ضد هذه القرارات.
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ناقش القضاة والمحامون والبرلمانيون والمنظمات غير الحكومية ،بما في ذلك رابطة الضحايا ،عقوبة
اإلعدام على نطاق واسع في منغوليا .كما أجرت اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان في منغوليا من تلقاء نفسها
وباالشتراك مع منظمة العفو الدولية في منغوليا دراسات حول استخدام عقوبة اإلعدام .ودعت اللجنة المذكورة
باستمرار إلى اإللغاء واستشهدت باستنتاجات المقرر الخاص لألمم المتحدة المعني بالتعذيب عقب زيارته إلى
منغوليا في عام  2005وكذلك بالهيئات المنشأة بموجب معاهدات األمم المتحدة لحقوق اإلنسان والتي دعت
إلى إلغاء عقوبة اإلعدام .في كانون الثاني  ،2011كتب رئيس الحزب الديمقراطي المسيحي ،فيدريكو مايور،
رسالة إلى أعضاء اللجنة البرلمانية المعنية باألمن والشؤون الخارجية لدعم تصديق منغوليا على البروتوكول
االختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة اإلعدام.
وقال غونجا باياسغالن ،وزير الدولة بوزارة العدل والداخلية للجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة
في  21آذار " ،2011نريد أن نقدم ثقافة تدعم إلغاء عقوبة اإلعدام" مضيفًا أن هذا سيتطلب من الرئيس أن
يلعب دورا أساسيا ألن مثل هذه القضايا تستغرق وقتا .في  12تشرين االول  ،2012أدان مستشار السياسة
القانونية للرئيس عقوبة اإلعدام ودعا الدول األخرى إلى رفضها.
في  5كانون الثاني  ،2012بعد التغلب على معارضة كبيرة من المشرعين ،صوت البرلمان المنغولي
على مشروع قانون يهدف إلى إلغاء عقوبة اإلعدام وبالموافقة على قرار االنضمام إلى البروتوكول االختياري
الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .وفعالً انضمت منغوليا إلى البروتوكول دون
تحفظات في  13آذار .2012
في خطاب ألقاه الرئيس تساخياجين البغدورج أمام البرلمان األوروبي في  16حزيران  ،2015شدد

على أن "أساس العدالة هو احترام للكرامة اإلنسانية ،وفي مقدمتها قدسية الحياة اإلنسانية .تحت أي ظرف من
الظروف ،تكون عقوبة اإلعدام غير مقبولة ( )...عقوبة اإلعدام غير فعالة وبربرية".
تم تقييم البلد بموجب المراجعة الدورية الشاملة في أوائل أيار  2015وقبلت منغوليا التوصيات
الستكمال اإللغاء القانوني لعقوبة اإلعدام في أيلول (A / HRC / WG.6 / 22/ L.4).2015
بعد أقل من ثالثة أشهر ،في  3كانون االول  ،2015صوت البرلمان المنغولي واعتمد قانونًا جنائيًا
جديدًا ألغى عقوبة اإلعدام بالنسبة لجميع الجرائم .دخل القانون الجنائي الجديد حيز التنفيذ في  1تموز ،2017
وألغى كل إشارة إلى عقوبة اإلعدام .بعد انهائها العملية التي بدأت عام  ،2010أصبحت منغوليا هي الدولة
رقم  105التي تلغي عقوبة اإلعدام.
في الجمعية العامة لألمم المتحدة في العام  ،2007صوتت منغوليا ضد القرار الذي يدعو إلى وقف
تنفيذ أحكام اإلعدام في جميع أنحاء العالم بهدف إلغاء عقوبة اإلعدام  )A / RES / 62/149).وأعادت الكرة
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في العام  2008لكنها صوتت لصالح قرارات األمم المتحدة الداعية إلى الوقف
االختياري في جميع أنحاء العالم في األعوام  2010و 2012و 2014و .2016وفي
األمم المتحدة كانت منغوليا أحد رعاة القرار المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة اإلعدام .في 20
كانون االول  ،2012في  18كانون االول  2014وفي  19كانون االول .2016
كانت منغوليا أحد مؤسسي مجموعة الدول األعضاء التي عملت معًا لزيادة دعم قرار الجمعية العامة
لألمم المتحدة لعام .2016
انضمت البالد إلى األرجنتين واالتحاد األوروبي في تأسيس تحالف من أجل التجارة الخالية من
التعذيب ،والهادفة إلى إنهاء تجارة السلع المستخدمة لعقوبة اإلعدام والتعذيب .تم إطالق التحالف في  18أيلول
 2017وتبنت  58دولة إعالنًا سياسيًا مؤيدا ً لهذا الحدث.
منغوليا عضو مؤسس في فريق الدعم التابع للجنة الدولية لمناهضة عقوبة اإلعدام.

نيوزيلندا
ألغت نيوزيلندا عقوبة اإلعدام لجريمة القتل في العام  .1961وأصبحت البالد الغية لعقوبة االعدام
بالنسبة لجميع الجرائم بعد سن قانون إلغاء عقوبة اإلعدام لعام  ،1989وبه ألغي اإلعدام الذي كان ال يزال
ساري على الخيانة وبعض الجرائم العسكرية.
ضا بريطانية في عام
ظهرت عقوبة اإلعدام ألول مرة في شكل مقنن عندما أصبحت نيوزيلندا أر ً
 ،1840ونفذت ألول مرة في عام  .1842تم تنفيذ ما مجموعه  85عملية إعدام بين ذلك الحين وعام .1957
كانت جميع عمليات اإلعدام شنقا ً وكان يتم تنفيذها علنا حتى .1862
األشخاص الذي تم اعدامهم كانوا من الرجال وعددهم  ،85وامرأة وحيدة هي ميني دين ،أعدمت
بسبب قتلها لطفل في العام  .1895جميعهم باستثناء واحد ،أدينوا بجريمة قتل .االستثناء هو هاميورا بيري،
الذي كانت تهمته الخيانة العظمى في العام  .1869وكان آخر إعدام يتم تنفيذه هو والتر جيمس بولتن ،الذي
أدين بتسميم زوجته ،وأعدم في  18شباط .1957
عارض حزب العمال عقوبة اإلعدام وخفف جميع أحكام اإلعدام إلى السجن المؤبد ،بعد وصوله للحكم
في العام  .1935وفي العام  ،1941تم تغيير عقوبة اإلعدام اإللزامية ،من القتل إلى السجن المؤبد مع األشغال
الشاقة ،لكن استمر تطبيق عقوبة اإلعدام على الخيانة والقرصنة.
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أعاد الحزب الوطني عقوبة اإلعدام لجريمة القتل بعد وصوله الى السلطة عام  .1949بين عامي
 1951و ،1957حكم باإلعدام على  18رجالً ،ولم ينفذ منهم سوى ثمانية .كانت عمليات إعدام هاري وايتالند
( )1953وإدوارد تي وهيو ( )1955مثيرة للجدل وأثارت أسئلة حول صدمة ما بعد الحرب واإلعاقة الذهنية
والتنموية كعوامل للتساهل مع هكذا عقوبة.
بعد إعادة انتخاب حزب العمال في العام  ،1957تم تخفيف األحكام الصادرة بحق األشخاص المدانين
بالقتل إلى السجن مدى الحياة ،لكن لم يتم أخذ أي خطوات إللغاء عقوبة اإلعدام .وتم إنشاء لجنة وطنية إللغاء
العقوبة في تشرين الثاني  ،1956ولها فروع في أوكالند وويلينجتون وكريستشيرش ودوندين.
ضا
استعاد الحزب الوطني السلطة في انتخابات العام  .1960وزير العدل رالف حنان كان معار ً
لعقوبة اإلعدام ،في حين كان جاك مارشال ،نائب رئيس الوزراء آنذاك ،مؤيدًا قويًا لالحتفاظ بها .في العام
 ،1961أجرى البرلمان تصويتًا حرا ً على تعديل مشروع قانون العقوبات بهدف إلغاء عقوبة اإلعدام لجريمة
القتل .صوت عشرة أعضاء ينتمون إلى الحزب الوطني مع حزب العمال وصدر القانون بأغلبية  41صوت ًا
مقابل  30صوتًا ،لكن تم اإلبقاء على عقوبة اإلعدام بتهمة الخيانة حتى صدور قانون إلغاء عقوبة اإلعدام في
عام .1989
على المستوى الدولي ،نيوزيلندا هي واحدة من تسع دول شاركت في تأليف مبادرة عالمية لحظر
سا في فرقة العمل اإلقليمية
جميع عمليات اإلعدام في العام  .2007وقد أدى ذلك إلى كون البلد
عضوا مؤس ً
ً
لقرار اللجنة الثالثة الذي يعقد كل سنتين بشأن "الوقف االختياري الستخدام عقوبة اإلعدام" ،الذي ال تزال
تعتمده الجمعية العامة لألمم المتحدة كل سنتين.
عملت نيوزيلندا مع البلدان ذات التفكير المماثل للحفاظ على التقدم المحرز نحو الوقف العالمي ،بما
في ذلك من خالل الدفاع عن قضايا مثل إنهاء استخدام عقوبة اإلعدام لألطفال بما يتماشى مع اتفاقية حقوق
الطفل .كما تدعم البالد بقوة قرارات مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة والمتعلقة بعقوبة اإلعدام.
وعالوة على ذلك ،فإن نيوزيلندا طرف في البروتوكول االختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة اإلعدام منذ  22شباط  .1990ونيوزيلندا دولة مراقبة
في فريق الدعم التابع للجنة الدولية لمناهضة عقوبة االعدام.
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الفيليبين
الفيليبين أول دولة في آسيا تلغي عقوبة اإلعدام لجميع الجرائم في حزيران
 ،2006وذلك في أعقاب اإلجراءات التي اتخذتها الرئيسة جلوريا ماكاباجال أرويو
والكونغرس الفيليبيني .وكان دستور عام 1987قد ألغى عقوبة اإلعدام ،لكن أعيد العمل
بهذه العقوبة في ديسمبر /كانون األول  .1993وقد تم تنفيذ اإلعدام األخير في عام .2000
بعد اإلطاحة بحكومة الرئيس فرديناند ماركوس في العام  ،1986أعاد الرئيس الجديد كورازون أكينو
الديمقراطية رسميا ً ،وأعلن الرئيس في أبريل /نيسان  1986أنه تم تخفيف جميع أحكام اإلعدام إلى السجن
مدى الحياة .أدى هذا القرار إلى تخفيف أحكام اإلعدام ألكثر من  500سجين.
صدر دستور جديد في العام  ،1987ألغى عقوبة اإلعدام على أساس انتهاكها حقوق اإلنسان .ومع
ذلك ،فإن الفقرة  9من المادة  3من الدستور الجديد سمحت بإعادة العقوبة من قبل الكونغرس "ألسباب قاهرة
تنطوي على جرائم بشعة".
ّ
حث القلق العام حول تصاعد معدالت الجريمة والضغط المتزايد الستعادة عقوبة اإلعدام الرئيس فيدل
راموس والكونغرس الفيليبيني إلى إعادة تطبيق عقوبة اإلعدام في ديسمبر/كانون االول  ،1993وتم توقيع
"قانون الجمهورية  "7659ليصبح ساري المفعول في  1يناير/كانون الثاني  .1994سمح القانون بفرض
عقوبة اإلعدام على  46جريمة منفصلة ،منها الجرائم غير العنيفة ،و 23من الجرائم تستوجب عقوبة اإلعدام
إلزاميا .مع حلول العام  ،2002تم تطبيق عقوبة اإلعدام على  52جريمة ،وبذلك أصبحت الفيليبين دولة تنفذ
أعلى معدالت عقوبة اإلعدام في العالم .في العام  ،1999تم الحكم على نحو  900سجين باإلعدام وهو العام
الذي استؤنفت فيه عمليات اإلعدام بعد انقطاع دام  23عا ًما.
في العام  1997تشكلت فرقة عمل قوية للقيام بحملة ضد عقوبة اإلعدام .وكان أعضاؤها مجموعة
المساعدة القانونية المجانية (فالغ) ،والتحالف ضد عقوبة اإلعدام ،ومؤتمر األساقفة الكاثوليك ومنظمة العفو
الدولية .ناشدت الكنيسة الكاثوليكية الرومانية الرئيس جوزيف إسترادا الذي ،رغم أنه من مؤيدي عقوبة
اإلعدام ،أن يعترف بوجود عيوب خطيرة في بعض المحاكمات وإمكانية تعرض األبرياء لعقوبة اإلعدام .في
شهر كانون األول من العام  2000وبعد تنفيذ آخر حكم باالعدام ،فرض الرئيس وقفا لمدة عام واحد على
عمليات اإلعدام ،وخفف جميع أحكام اإلعدام التي فرضتها المحاكم األدنى ودعا الكونغرس إلى مراجعة كيفية
تنفيذ عقوبة اإلعدام.
الفيليبين طرف منذ عام  1987في البروتوكول االختياري (األول) الملحق بالعهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية والذي ينص على تقديم شكاوى من األفراد الملتمسين بشأن انتهاكات مزعومة
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لحقوقهم بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .في أكتوبر /تشرين األول  ،2000أعربت
لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة عن قلقها بشأن إعدام رجلين كانت تنظر في حالتهما .رأت اللجنة أن
خطيرا اللتزاماتها بموجب البروتوكول من خالل اعدام الضحايا المزعومين حتى قبل
"الدولة ارتكبت انتها ًكا
ً
أن تختتم اللجنة نظرها في البالغ" (بيانديونج وآخرون ضد الفيليبين ،البالغ رقم  19 ،1999/869تشرين
األول  /أكتوبر .)CCPR / C / 70 / D / 869/1999. ،2000
عام  2001أعلنت الرئيسة جلوريا ماكاباجال أرويو وقفا آخر لتنفيذ أحكام اإلعدام .وبعد بضعة أشهر،
وسلسلة من عمليات الخطف ،هددت بالعودة عن موقفها .نوقشت عقوبة اإلعدام على نطاق واسع ،بما في ذلك
في الكونغرس ،لكن لم يتم تنفيذ أي عقوبة .في العام نفسه ،قدم مؤيدو عقوبة اإلعدام مشروع قانون لتوسيع
نطاقه إلى أبعد من ذلك ،بينما في العام التالي ،في العام  ،2002أعد كل من أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء
مجلس النواب مشاريع قوانين إللغاء عقوبة اإلعدام.
واصلت المنظمات غير الحكومية حملتها ،ومث ّلت "فالغ" ( )FLAGالمتهمين بارتكاب جرائم تنطوي
على عقوبة اإلعدام .عارضت اللجنة الفيليبينية لحقوق اإلنسان بشدة فرض عقوبة اإلعدام .وتم تقسيم الجماعات
الدينية :من جهة أعادت الكنائس اإلنجيلية الفيليبينية تأكيد دعمها لعقوبة اإلعدام ،ومن جهة أخرى جدد مؤتمر
األساقفة الكاثوليك في الفيليبين مناشداته إللغاء عقوبة اإلعدام.
في  15أبريل/نيسان  ،2006بمناسبة عيد الفصح ،أعلنت الرئيسة أرويو سياسة تخفيف عقوبة اإلعدام
إلى السجن المؤبد ،وقد شمل ذلك أكثر من  1200سجين محكومين باإلعدام .وفي رسالة بعثتها الرئيسة إلى
رئيس مجلس الشيوخ فرانكلين م .دريلون ،قالت فيها إن هناك حاجة ملحة إلى "إلغاء عقوبة اإلعدام ألن
ف رضها لم يخدم غرضه الرئيسي المتمثل في ردع ارتكاب الجرائم البشعة بشكل فعال" ،وأن هذا اإللغاء من
شأنه أن يعالج االستنتاج الذي يشير أن عقوبة اإلعدام معادية للفقراء ،ألنهم في أغلبية االوقات ال يستطيعون
تحمل أعباء التمثيل القانوني ويحكم عليهم باإلعدام.
في  6يونيو/حزيران  2006اتخذ الكونغرس الفيليبيني إجراءات سريعة ،وأصدر مشاريع قوانين
إللغاء عقوبة اإلعدام ،حيث صوت مجلس الشيوخ  16مقابل صفر ،مع امتناع واحد عن التصويت ،وصوت
مجلس النواب  119مع و 20ضد .أصدرت الرئيسة أرويو بيانًا جاء فيه" :نحتفل بانتصار الحياة حيث أشكر
الكونغرس على تحركه الفوري بإلغاء قانون عقوبة اإلعدام .لكن ال ،مقابل ذلك ،سيتم استكمال إلغاء عقوبة
اإلعدام بإنفاذ أكثر صرامة وقوة للقانون على جميع الجبهات" .دخل القانون حيز التنفيذ في  24يونيو/حزيران
 ،2006مع توقيع الرئيسة جلوريا ماكاباجال  -أرويو على قانون يحظر فرض عقوبة اإلعدام في الفيليبين
").)RA 9346
بعد انتخابه في يونيو/حزيران  ،2016تولى الرئيس رودريغو دوترتي ،منصبه مع االلتزام بمحاربة
تهديد المخدرات ألنه يخشى أن تكون الفيليبين "دولة مخدرات" .على الرغم من أن الرئيس دوترتي ذكر أنه
من مؤيدي عقوبة اإلعدام ،إال أن إعادة العمل بالعقوبة لم تكن أولوية بالنسبة له ولم تظهر في حملته أو في
49

أول حديث لألمة .في يوليو/تموز  ،2016اقترح الحزب الحاكم مشروع قانون إلعادة تطبيق عقوبة اإلعدام
على مجموعة واسعة من الجرائم (بما في ذلك االغتصاب والحرق المتعمد واالتجار بالمخدرات وحيازة
كميات صغيرة من المخدرات) .في أعقاب مناقشات المشروع ،تم تخفيض عدد الجرائم المقترحة على الجرائم
المتعلقة بالمخدرات .في  7مارس/آذار  ،2017اعتمد مجلس النواب مشروع القانون رقم  ،4727الذي يسعى
إلى "إعادة عقوبة اإلعدام لجرائم بشعة متعلقة بالمخدرات" ،بأغلبية  217صوتًا مقابل  54صوتًا وامتناع
واحد عن التصويت .تم إرسال مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ للموافقة النهائية .في وقت طباعة هذا
المنشور ،لم تتم مناقشة مشروع القانون في مجلس الشيوخ ،وبالتالي ،فإن القانون لم يدخل حيز التنفيذ.
في الجمعية العامة لألمم المتحدة للعام  ،2007صوتت الفيليبين لصالح القرار الذي يدعو إلى وقف
تنفيذ أحكام اإلعدام في جميع أنحاء العالم بهدف إلغاء عقوبة اإلعدام وصوتت لصالح قرارات عقوبة اإلعدام
الالحقة التي تم تبنيها في األعوام  2008و 2010و 2012و .2014وألول مرة امتنعت الفيليبين عن التصويت
على القرار في عام .2016
الفيليبين عضو مؤسس لمجموعة دعم للجنة الدولية لمناهضة عقوبة اإلعدام.

البرتغال
البرتغال أول دولة أوروبية كبرى تلغي عقوبة اإلعدام لتهمة القتل عام
 1867وترفض استخدامها حتى قبل نشر قانون اإللغاء .وبحسب ما ورد تم تنفيذ
اإلعدام األخير المسجل في عام  1846أو عام .1849
تم إلغاء عقوبة اإلعدام تدريجيا ً في البرتغال .بدأت عملية إلغاء عقوبة اإلعدام في العام  1852في
عهد الملكة ماريا الثانية ،وتم إدخال تغييرات عديدة في القانون لجعل إلغاء االعدام بسبب الجرائم السياسية
أمرا ً ممكناً .جرت المرحلة الثانية من العملية في عهد الملك لويس ،الذي ألغى عقوبة اإلعدام بالنسبة للجرائم
العادية في العام  1867في البرتغال وفي العام  1870في جميع المستعمرات.
في وقت الحق ،في العام  ،1911ألغيت عقوبة اإلعدام بالنسبة لجميع الجرائم بعد اعتماد قانون القضاء
العسكري الذي ألغى العقوبة لجميع الجرائم العسكرية .ومع ذلك ،أعيد العمل بالعقوبة من عام  1916حتى
عام 1918على الجرائم العسكرية في زمن الحرب عندما دخلت البرتغال الحرب العالمية األولى.
بمجرد انتهاء الحربين العالميتين األولى والثانية ،وبعد ثورة القرنفل ()Revolução dos Cravos
عام  ،1974ألغيت عقوبة اإلعدام نهائيا ً بالنسبة لجميع الجرائم عام  1976بموجب دستور الجمهورية
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البرتغالية ،وتنص المادة  24منه على أنه "ال يجوز انتهاك الحياة اإلنسانية ،عقوبة اإلعدام ال يجب أن تكون
موجودة تحت أي ظرف من الظروف".
في أكتوبر/تشرين االول  ،1986انضمت البرتغال إلى البروتوكول رقم  6من االتفاقية األوروبية
لحقوق اإلنسان ،التي تنص على إلغاء عقوبة اإلعدام في وقت السلم .في أكتوبر/تشرين االول  ،2003صدقت
ضا على البروتوكول رقم  13لالتفاقية ،وبها ألغت العمل بعقوبة اإلعدام في جميع الظروف.
البرتغال أي ً
عالوة على ذلك ،في العام  ،1990أصبحت البرتغال طرفًا في البروتوكول االختياري الثاني الملحق
بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،والذي يهدف إلى إلغاء عقوبة اإلعدام.
في الجمعية العامة لألمم المتحدة في العام  ،2007صوتت البرتغال لصالح القرار الذي يدعو إلى
وقف تنفيذ أحكام اإلعدام في جميع أنحاء العالم بهدف إلغاء عقوبة اإلعدام وصوتت لصالح جميع القرارات
المتعلقة بعقوبة اإلعدام الالحقة التي تم تبنيها في األعوام  2008و 2010و 2012و 2014و.2016
كانت البرتغال مرجعًا لعدة دول أوروبية في كيفية الغاء العقوبة ،وبعضها اتبع الخطوات نفسها كما
حدث في فرنسا عام  ،1981وإسبانيا عام  ،1995والمملكة المتحدة عام  .1998في العام  ،2017احتفلت
البرتغال بالذكرى المائة والخمسين إللغاء عقوبة اإلعدام بعدد كبير من األحداث العامة التي نظمتها الحكومة
والجامعات والبلديات والمجتمع المدني .في مقال ،أكد أوغستو سانتوس سيلفا ،وزير الخارجية البرتغالي ،على
فكرتين رئيسيتين :حرمة الحياة البشرية واإلصرار على أنه ال يوجد أي ظرف يبرر تطبيق عقوبة اإلعدام أو
التعذيب أو أي عقوبة قاسية أو ال إنسانية أخرى ،تماشيا مع المادتين  24و 25من الدستور البرتغالي .2مضيفا
ضا أن البالد لديها ثالث طرق رئيسية لمواصلة القتال ضد عقوبة اإلعدام في العالم :أوالً ،مثال البرتغال
أي ً
كدولة الغية للعقوبة؛ ثانياً ،مهمة مختلف للمنظمات الدولية مثل االتحاد األوروبي ومجلس أوروبا والجمعية
العامة لألمم المتحدة ،إلخ؛ وثالثاً ،حقوق اإلنسان كموضوع حاضر دائ ًما في العالقات الثنائية للبرتغال ،بهدف
نشر المالءمة األساسية الحترام اإلنسان في جميع أنحاء العالم.
لتأكيد التزامها الدولي بإلغاء عقوبة اإلعدام ،البرتغال هي دولة عضو مؤسسة لمجموعة دعم الجنة
الدولية لمناهضة عقوبة اإلعدام.

Augusto Santos Silva, “Portugal, protagonista da luta contra a pena de norte”, Diário de Noticias, 1 July 2017. Available from: 2
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رواندا
أصبحت رواندا عام  2007أول دولة تلغي عقوبة اإلعدام لجميع
الجرائم في منطقة البحيرات الكبرى في إفريقيا .حدث هذا أعقاب اإلبادة
الجماعية التي وقعت عام  1994وقتل فيها ما يقدر بنحو  800ألف رواندي.
وتم تنفيذ آخر عمليات إعدام حسبما ورد ،عام  1998حيث أعدم  22شخصاً.
كانت عقوبة اإلعدام موجودة في قانون العقوبات لمجموعة واسعة من الجرائم الجنائية ،وللمحكمة
األمنية سلطة على القضايا ذات الطابع السياسي ،بما فيها الجرائم التي تنطوي على عقوبة اإلعدام .وكان يتم
صا
تنفيذ عمليات اإلعدام من حين الى آخر .وبين عامي  1969و ،1974تم إعدام  13من أصل  120شخ ً
حكم عليهم باإلعدام .أما عام  ،1982خفف الرئيس جوفينال هابياريمانا حكمين باإلعدام أصدرتهما محكمة
أمن الدولة في العام السابق ،بعدما حرم المتهمين من مقابلة محامين .ولكن بعد شهرين ،في سبتمبر/أيلول
 ،1982أشارت الحكومة إلى اعتزامها اإلبقاء على عقوبة اإلعدام عند تنفيذ  43عملية إعدام ،معظمها بتهمة
القتل .في يوليو/تموز  ،1987خفف الرئيس هابياريمانا جميع أحكام اإلعدام إلى السجن المؤبد ،وهي خطوة
أثرت على  537سجيناً .ثم خفف الرئيس بانتظام أحكام اإلعدام.
عقب اإلبادة الجماعية عام  ،1994حاكمت السلطات الرواندية المتهمين بالمشاركة في اإلبادة الجماعية
في المحاكم المحلية .وفي عام  ،1998تم تنفيذ  22عملية إعدام بتهمة قيادة اإلبادة الجماعية .كانت هذه آخر
عمليات إعدام قضائية تنفذ في رواندا ،رغم استمرار تنفيذ أحكام اإلعدام حتى عام .2003
في نهاية المطاف ،أدى اشتراك المجتمع الدولي في المساءلة عن اإلبادة الجماعية إلى تحرك فاعل
لرواندا نحو إلغاء عقوبة اإلعدام .في نوفمبر/تشرين الثاني  ،1994أنشأ مجلس األمن التابع لألمم المتحدة
المحكمة الجنائية الدولية لرواندا ) )ICTRلتقديم مرتكبي اإلبادة الجماعية وغيرها من االنتهاكات الخطيرة
للقانون اإلنساني الدولي إلى العدالة ،وتم استبعاد عقوبة اإلعدام كعقوبة على الرغم من المعارضة الشديدة من
رواندا التي كانت تشغل مقعدًا في مجلس األمن .جادل ممثل رواندا في المجلس األخير أن مشروع البند الذي
يستبعد عقوبة اإلعدام كعقوبة في النظام األساسي المقترح للمحكمة "ال يساعد في المصالحة الوطنية في
رواندا".
إن القرار الالحق الصادر عن مجلس األمن التابع لألمم المتحدة الستبعاد عقوبة اإلعدام كعقوبة من
قانون المحكمة الجنائية الدولية لرواندا ش ّكل معضلة للحكومة :إذ يوجد ظلم أساسي إذا تمت محاكمة المشتبه
فيهم في المحاكم المحلية وصدر بنتيجتها أحكام باإلعدام ،في حين ،ستكون العقوبة القصوى آلالف من المشتبه
في ارتكابهم جرائم إبادة جماعية الذين يعيشون في الخارج ،أو بعض المحتجزين لدى المحكمة ،بما في ذلك
زعماء العصابات المزعومين ،هي السجن لمدى الحياة .إضافة إلى ذلك ،رفضت الحكومات التي احتجزت
المشتبه في قيادتهم أو مشاركتهم في اإلبادة الجماعية والذين فروا إلى الخارج ،وكذلك المحكمة الجنائية الدولية
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لرواندا ،تسليم المشتبه بهم الى حكومة رواندا خشية إعدامهم .وكانت هذه الحكومات والمحكمة الجنائية الدولية
لرواندا تشعر بالقلق أيضا ً إزاء االفتقار إلى المحاكمة العادلة التي كانت مصدر قلق طويل األمد في قضايا
عقوبة اإلعدام .دفعت هذه المخاوف أوالً إلى سن قانون نقل خاص في العام  2007يحظر إعدام المشتبه فيهم
بسبب نقلهم من المحكمة الجنائية الدولية لرواندا إلى المحاكم الرواندية المحلية .سرعان ما اتبعت هذه الخطوة
خطوات إللغاء عقوبة اإلعدام لجميع الجرائم.
والحظ الرئيس كاغامي أن تاريخ بلده العنيف في اإلبادة الجماعية كان عامالً رئيسيا ً وراء إلغاء عقوبة
اإلعدام .تم تخفيف جميع أحكام اإلعدام الصادرة بحق  -حوالي  600سجين  -إلى السجن مدى الحياة .ورحبت
بالقرار لويز أربور ،التي كانت آنذاك مفوضة األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان والمدعي العام السابق
للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا ،قائلة" :إن البلد الذي عانى من الجريمة القصوى ،وال يزال شعبه متعطشا ً
إلى العدالة ،قرر التخلي عن عقوبة االعدام .مؤكدا ً أنه ال ينبغي أن يكون لها مكان في أي مجتمع يطالب
باحترام حقوق اإلنسان وحرمة الشخص .رواندا تظهر القيادة من خالل العمل".
في نوفمبر/تشرين الثاني  ،1999استضافت الحكومة اجتماعا ً للجنة األفريقية لحقوق اإلنسان
والشعوب ،التي اعتمدت قرارها األول بشأن عقوبة اإلعدام ،وحثت الدول على النظر في االلتزام بوقف تنفيذ
أحكام اإلعدام .في سبتمبر/أيلول  ،2009تم تنظيم أول مؤتمر إقليمي حول عقوبة اإلعدام في كيغالي ،رواندا،
بواسطة  ،WGDPواللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب لدعم إلغاء عقوبة اإلعدام في وسط وشرق
وجنوب إفريقيا .عالوة على ذلك ،في أكتوبر/تشرين االول  ،2011استضافت رواندا مؤتمرا إقليميا حول
إلغاء عقوبة اإلعدام حضرته السيدة دوفيفييه مفوضة اللجنة الدولية لمناهضة عقوبة اإلعدام.
في العام  ،2013شارك وزير العدل الرواندي جونستون بوسينغاي في المؤتمر العالمي الخامس
إللغاء عقوبة اإلعدام في مدريد (إسبانيا) وأكد التزام رواندا بالحق في الحياة ،قائالً" :لقد توصلنا إلى النتيجة

أن الموت ال يمكن أن يكون بمثابة أداة للعدالة حتى في حالة أكثر الجرائم بشاعة التي يمكن تخيلها ،ولم نأسف
لهذا القرار للحظة .كان إلغاء عقوبة اإلعدام خطوة مهمة إلى األمام في عملية المصالحة".

تعهدت حكومة رواندا كجزء من اتفاقيات أروشا للسالم لعام  ،1993والتي لها قوة دستورية في
البالد ،بالتصديق على البروتوكول االختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
والذي يتطلب من الدول إلغاء عقوبة اإلعدام .دخل هذا االلتزام بالتصديق حيز التنفيذ في ديسمبر/كانون االول
.2008
في الجمعية العامة لألمم المتحدة في عام  ،2007صوتت رواندا مؤيدة للقرار الذي يدعو إلى وقف
تنفيذ أحكام اإلعدام في جميع أنحاء العالم بهدف إلغاء عقوبة اإلعدام ،وصوتت لصالح القرارات المتعلقة
بعقوبة اإلعدام الالحقة المعتمدة في  2008و 2010و 2012و ،2014أما العام  2016تغيبت رواندا عن
التصويت.
53

السنغال
ألغت السنغال عقوبة اإلعدام بالنسبة لجميع الجرائم في  10ديسمبر/كانون
صوت البرلمان على مشروع قانون الإللغاء بأغلبية كبيرة.
االول  2004بعدما ّ
تمت الموافقة على مشروع القانون في وقت سابق باإلجماع من قبل الحكومة في
يوليو/تموز  .2004وجاءت هذه الخطوة بعد مناقشات بين منظمات المجتمع
المدني ،واألهم من ذلك ،تغيير في رأي الرئيس عبد هللا واد لصالح إلغاء عقوبة اإلعدام.
منذ االستقالل عام  ،1960نفذت السنغال إعدامات في العام  1965والعام  ،1967كلها كانت بتهمة
قتل قادة سياسيين .ينص قانون العقوبات في البالد على عقوبة اإلعدام بالنسبة للجرائم بما في ذلك القتل
اإللزامي ،من بين تهم أخرى ،مثل التجسس والخيانة.
شملت المناقشات حول اإلصالح الدستوري لعام  2001احتمال إلغاء عقوبة اإلعدام .قاوم هذه الخطوة
الرئيس آنذاك عبد هللا واد ،معارضا ً اإللغاء بحجة أن المسألة يجب معالجتها عن طريق إصدار تشريع ينص
على إلغاء عقوبة اإلعدام .تنص المادة  7من دستور عام  2001على أن "الحياة البشرية كلها مقدسة ومصونة
وأن لكل شخص الحق في الحياة والحرية واألمن وكذلك في السالمة البدنية ،وخاصةً في الحماية من التشويه
البدني" .لم يتم ذكر أي استثناء لعقوبة اإلعدام وبقيت كذلك في النصوص التشريعية .الحقا ،وفي ردها بتاريخ
يوليو/تموز  2001على منظمة العفو الدولية بشأن التحركات الرامية إلى إلغاء عقوبة اإلعدام ،قالت الحكومة:
"هناك عملية جارية يشارك فيها جميع أفراد المجتمع في مناقشة أي تغيير محتمل في القانون".
عندما أصدرت المحاكم أربعة أحكام باإلعدام في عدة قضايا في عامي  2003و ،2004استؤنف
النقاش الحاد بين مؤيدي إلغاء العقوبة وخصومهم ،ال سيما عندما قدم مشروع قانون في البرلمان عام 2004
يهدف إلى إلغاء عقوبة اإلعدام.
أغلبية الشعب السنغالي يتبع الديانة اإلسالمية .وشمل معارضو اإللغاء ،ائتالفا ً من الجمعيات اإلسالمية
صرح أنه في البلدان التي توجد فيها
التي أكدت على تأثير العقوبة الرادع .إال ان وزير العدل سيرجين ديوب ّ
عقوبة اإلعدام ،فإن أرقام الجرائم لم تكن أقل من البلدان التي ألغت عقوبة اإلعدام .وكان من بين مؤيدي إلغاء
عقوبة اإلعدام منظمات غير حكومية مثل اللقاء األفريقي لحقوق اإلنسان واللجنة السنغالية لحقوق اإلنسان،
التي اعتمدت على قيم قدسية الحياة في الثقافة السنغالية التقليدية .كما شددت المنظمة األخيرة على أن إلغاء
عقوبة اإلعدام يتماشى مع الحركة الدولية إللغاء عقوبة اإلعدام.
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االمر األكثر أهمية هو تغير رأي الرئيس واد الذي أصبح مؤيدًا قويًا لمشروع قانون إلغاء عقوبة
اإلعدام .أقرت الحكومة باإلجماع مشروع القانون في  15يوليو/تموز  ،2004وفي  10ديسمبر/كانون االول
 ،2004ألغى البرلمان عقوبة اإلعدام بالنسبة لجميع الجرائم بأغلبية كبيرة وبدعم من قطاعات كبيرة من
المجتمع السنغالي.
السنغال عضو في الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا ) )ECOWASوالتي ال يزال أعضاؤها
منقسمين بشأن مسألة عقوبة اإلعدام .كانت تتم مراقبة المناقشات في السنغال عن كثب من قبل أعضاء آخرين
في الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا ،ستة منهم يعتبرون الغين للعقوبة بشكل عملي ،وستة آخرين،
بنن ،كابو فيردي ،كوت ديفوار ،غينيا بيساو ،السنغال وتوغو ،ألغت عقوبة اإلعدام لكل الجرائم .باإلضافة
إلى ذلك ،ألغت غينيا عقوبة اإلعدام بالنسبة للجرائم العادية وما زال هناك عضوا ً واحدا ً فقط من الجماعة
االقتصادية لدول غرب أفريقيا يحتفظ بعقوبة اإلعدام وهي نيجيريا.3
خالل الجمعية العامة لألمم المتحدة في العام  ،2007لم تكن السنغال حاضرة عندما اعتمدت الجمعية
القرار الذي يدعو إلى وقف تنفيذ أحكام اإلعدام في جميع أنحاء العالم بهدف إلغاء عقوبة اإلعدام .وامتنعت
البالد عن التصويت على القرارات المتعلقة بعقوبة اإلعدام الالحقة التي تم تبنيها في األعوام  2008و2010
و 2012و2014؛ وتغيبت مرة أخرى خالل التصويت عام  .2016كما أن السنغال ليست طرفًا في البروتوكول
االختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة اإلعدام.
وعندما تم تقييم البالد بموجب المراجعة الدورية الشاملة في أكتوبر/تشرين االول  ،2013أوصت عدة دول
التصديق على البروتوكول االختياري الثاني ) . (A / HRC / 25/4رفضت السنغال التوصيات بموجب ملحق
ووجدتها غير ذات صلة بسبب "التزام البالد العميق والمعارض بمعارضة عقوبة اإلعدام" ( A / HRC /
25/4 / Add.1).

جنوب أفريقيا
ألغت جنوب أفريقيا عقوبة اإلعدام في القانون بالنسبة للجرائم العادية
قررت المحكمة
عام  ،1995وبالنسبة لجميع الجرائم عام  ،1997ذلك بعد أن ّ
الدستورية عام  1995أن عقوبة اإلعدام غير دستورية .وقد تم تنفيذ آخر إعدام
في عام .1991
خالل حقبة الفصل العنصري ،كانت عقوبة اإلعدام تستخدم على نطاق واسع وغير متناسب ضد
السكان السود .وفي العام  ،1995وجدت المحكمة الدستورية في حكم تاريخي ،فصل ما بين جنوب إفريقيا
بعد الفصل العنصري ،عن حقبة الفصل العنصري القمعية ،أن عقوبة اإلعدام غير دستورية ألنها تنتهك
 3عندما نشر هذا التقرير ألول مرة عام  ،2013ألغى عضوان فقط من الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا عقوبة اإلعدام لجميع الجرائم وهما:
السنغال وتوغو.
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الكرامة اإلنسانية وتحظر التعذيب أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة .ألغيت عقوبة اإلعدام بالنسبة
للجرائم العادية في جنوب إفريقيا عام .1995
خالل حقبة الفصل العنصري ،ذكر على نطاق واسع أن المحاكم كانت تتألف بالكامل من قضاة بيض
تميز ضد األفارقة السود وتفرض عليهم عقوبات أشد من العقوبات المفروضة على المدعى عليهم البيض.
محام .كانت تطبق عقوبة اإلعدام على
غالبا ً ما كان المتهمون السود فقراء ولم يتمكنوا من تحمل تكاليف
ٍ
الجرائم الجنائية وكذلك الجرائم السياسية .كانت الجريمة األخيرة مذكورة في قانون اإلرهاب وقانون األمن
الداخلي و"قانون التخريب" .إن القوانين األولى واألخيرة تضع عبء اإلثبات على المتهم .واستخدمت هذه
القوانين لفرض عقوبة اإلعدام لدرجة أن منظمة العفو الدولية ذكرت في عام  1979أن جنوب إفريقيا لديها
صا
واحدة من أعلى معدالت اإلعدام القضائي في العالم .بين عامي  1978و ،1987حكم على  1593شخ ً
باإلعدام ،وتجاوز العدد السنوي لعمليات اإلعدام التي نفذت  100حالة.
على المستوى الدولي ،طالبت مجموعة من القرارات التي اتخذها مجلس األمن التابع لألمم المتحدة
والجمعية العامة لألمم المتحدة في األعوام  1964و 1982و 1987و 1989بأن تتوقف جنوب إفريقيا عن
تنفيذ عمليات إعدام األشخاص "المحكوم عليهم بموجب قوانين قمعية تعسفية بسبب أفعال ناشئة عن معارضة
الفصل العنصري".
في جنوب إفريقيا ،أدى ارتفاع معدل اإلعدام ،ال سيما بالنسبة إلى المدانين باالحتجاجات السياسية ضد
الفصل العنصري ،إلى إثارة نقاش مكثف حول عقوبة اإلعدام بين الجماعات الدينية والسياسية والنقابات
العمالية وجماعات حقوق اإلنسان وأعضاء المهنة القانونية .أسفرت معارضة عمليات اإلعدام عن إنشاء
جمعية إللغاء عقوبة اإلعدام في جنوب أفريقيا في عام  .1971وأعيد تأسيسها في عام  ،1988وهو العام الذي
أعلن فيه مجلس كنائس جنوب إفريقيا معارضته التامة لعقوبة اإلعدام.
عام  ،1990عندما دخل نظام الفصل العنصري برئاسة الرئيس دي كليرك أيامه األخيرة ،أعلن
الرئيس وقف تنفيذ أحكام اإلعدام .في يوليو/تموز  ،1990أدى تعديل القانون الجنائي الى إلغاء عقوبة اإلعدام
اإللزامية لتهمة القتل ،ونص على حق تلقائي في االستئناف ،كما ألغي العقوبة بالنسبة الى اقتحام المنازل.
كان عام  1990عا ًما بالغ األهمية ،تم فيه إطالق سراح زعيم مناهضة الفصل العنصري نيلسون
مانديال ،الذي حكم عليه باإلعدام ،وبدأت ،في ذلك الوقت المفاوضات من أجل التغيير الدستوري .أصبح إلغاء
اختبارا أساسيًا إلنشاء نظام اجتماعي جديد ،وتم إنشاء محكمة لمراجعة جميع أحكام اإلعدام
عقوبة اإلعدام
ً
التي صدرت قبل يوليو/تموز  .1990وأدى ذلك إلى إعالن وزير العدل عام  1992وقفا رسميا لعمليات
اإلعدام ريثما يتم إصدار شرعة الحقوق .تم اعتماد الدستور االنتقالي لجنوب إفريقيا في العام  1993وتضمن
شرعة حقوق لم تتناول عقوبة اإلعدام .في ذلك العام ،طعن رجالن كان قد حكم عليهما باإلعدام خالل الوقف
االختياري لعقوبة اإلعدام في المحكمة متحججين بعدم توافق العقوبة مع أحكام حقوق اإلنسان في شرعة
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الحقوق ،المنصوص عليها في الفصل الثالث من الدستور الجديد .تدخل وزير العدل لدعم المستأنفين ،ورفع
المدعي العام قضية الى المحكمة الدستورية المنشأة حديثًا إلعالن عدم دستورية عقوبة اإلعدام.
حدث هذا في الحكم التاريخي "الدولة ضد ت .مكوانياني" و "م .مشونو" ،وهي القضية األولى التي
نظرت فيها المحكمة الدستورية .في  6يونيو/حزيران  ،1995حيث وجدت المحكمة أن عقوبة اإلعدام بالنسبة
للجرائم العادية ال تتفق مع "ثقافة حقوق اإلنسان" التي تحترم الحق في الحياة والكرامة باعتبارها حجر الزاوية
في الدستور المؤقت الجديد .المحكمة التي عقدت جلسات استماع بشأن عقوبة اإلعدام في فبراير/شباط ،1995
رفضت بحزم حجة الردع ورأت أن السبيل للحد من العنف في جنوب أفريقيا هو خلق ثقافة حقوق اإلنسان
التي تحترم حياة اإلنسان .وقال أحد القضاة إن عقوبة اإلعدام كانت جز ًءا من اإلرث االستعماري لجنوب
إفريق يا وأن اإلجراءات القضائية لمجتمعاتها األصلية ال تنص عادة على عقوبة اإلعدام بالقتل .رأت المحكمة
أن عقوبة اإلعدام تتعارض مع روح المصالحة في حقبة ما بعد الفصل العنصري الجديدة وأكدت على
االلتزامات المحددة للمحكمة الدستورية في تقرير ما هو صحيح ،وليس ما هو شعبي ،حتى حين يكون للرأي
العام موقفا ً متناقضا ً مع عقوبة اإلعدام .كتب رئيس المحكمة آرثر تشاسكالسون:
"قد يكون للرأي العام بعض الصلة بالتحقيق ،لكنه في حد ذاته ليس بديالً عن الواجب
المنوط بالمحاكم بتفسير الدستور والتمسك بأحكامه دون خوف أو جميل .إذا كان الرأي
العام حاسماً ،فلن تكون هناك حاجة إلصدار حكم دستوري ( )...إن السبب األساسي
إلقامة النظام القانوني الجديد ،وإلعطاء سلطة المراجعة القضائية لجميع التشريعات في
المحاكم ،هو حماية حقوق األقليات وغيرها ممن ال يستطيعون حماية حقوقهم بشكل كاف
من خالل العملية الديمقراطية ".
(State v Makwanyane (1995) (3) SA 391, para. 88).

في حكمها ،اعتمدت المحكمة الدستورية لجنوب أفريقيا بشكل كبير على القانون الدولي والمقارن.
قامت المحكمة بتمييز الحق في الحياة في دستور جنوب إفريقيا ع ّما هو وارد في االتفاقية األوروبية لحقوق
اإلنسان والدستور األميركي ،اللذين ال يحظران عقوبة اإلعدام صراحة .ومع ذلك ،اعتمدت المحكمة ،برأي
أغلبية القضاة ،على األحكام الصادرة عن المحاكم العليا الفيدرالية وحكومات الواليات والمحاكم العليا
والدستورية في المجر وكندا الستنتاجها أن عقوبة اإلعدام كانت شكالً من أشكال العقوبة القاسية أو الالإنسانية
أو المهينة ،ومحظورة في الدستور المؤقت.
تعرض حكم المحكمة العليا الى مواجهات في الصحافة ومن أغلبية واضحة من السكان ،مع الدعوة
إلى اإلبقاء على عقوبة اإلعدام .أظهرت العديد من استطالعات الرأي التي أجريت في ذلك الوقت أن األغلبية
(بين  ٪62و )٪78تؤيد عقوبة اإلعدام .ومع ذلك ،مع تأييد المؤتمر الوطني لجنوب إفريقيا إللغاء عقوبة
اإلعدام ،حيث حصلت على أغلبية الثلثين تقريبًا في الجمعية الدستورية ،اعتمد األخير دستور جنوب إفريقيا
النهائي في  8مايو/أيار  1996الذي احتفظ بالصياغة المذكورة في الدستور المؤقت لعام  1993الذي يضمن
الحق في الحياة كحق أساسي وإللغاء عقوبة اإلعدام .صدر الدستور في ديسمبر/كانون االول .1996
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على الرغم من الضغط القوي من بعض األحزاب السياسية في البرلمان إلعادة فرض عقوبة اإلعدام،
أقر برلمان جنوب إفريقيا رأي المحكمة الدستورية .وفي عام  ،1997ألغى البرلمان رسميا ً عقوبة اإلعدام
بالنسبة لجميع الجرائم من خالل إقرار قانون تعديل القانون الجنائي ،الذي أزال جميع اإلشارات إلى عقوبة
اإلعدام من القوانين ،ودخل حيز التنفيذ عام  1998وأعيد الحكم بالسجن على المحكومين باإلعدام .في
نوفمبر/تشرين الثاني  ،2006قضت المحكمة الدستورية بأن الحكومة قد امتثلت بالكامل لحكمها الصادر عام
 1995بشأن عدم دستورية عقوبة اإلعدام.
استمرت الدعوات إلعادة عقوبة اإلعدام كوسيلة افتراضية لمكافحة ارتفاع
معدل الجريمة في جنوب إفريقيا ،بما في ذلك من قبل الحزب الوطني األفريقي،
لكن تم رفضها من قبل زعماء جنوب إفريقيا نيلسون مانديال ورئيس األساقفة السابق
ديزموند توتو .هذه الدعوات لم تنجح خاصة وأن المحكمة الدستورية استبعدت
فرضية األثر الرادع لعقوبة اإلعدام .وفي  15كانون األول/ديسمبر  ،2011أ ّكد رئيس جنوب أفريقيا جاكوب
زوما التزام حكومته بإلغاء عقوبة اإلعدام.
في الجمعية العامة لألمم المتحدة في العام  ،2007صوتت جنوب أفريقيا لصالح القرار الذي يدعو
إلى وقف تنفيذ أحكام اإلعدام في جميع أنحاء العالم بهدف إلغاء عقوبة اإلعدام ،وصوتت لصالح جميع قرارات
المتعلقة بعقوبة اإلعدام الالحقة التي تم اعتمادها في األعوام  2008و 2010و 2012و 2014و.2016
أصبحت جنوب إفريقيا طرفًا في البروتوكول االختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة اإلعدام في العام .2002
لتأكيد التزامها الدولي بإلغاء عقوبة اإلعدام ،تعد جنوب إفريقيا دولة عضو مؤسس في فريق الدعم
التابع للجنة الدولية لمناهضة عقوبة اإلعدام.

إسبانيا
ألغيت عقوبة اإلعدام في إسبانيا ألول مرة عام  ،1932لكن أعيد تطبيقها جزئياً عام  ،1934وأعيد
تشغيلها بالكامل عام  .1938نفذت عمليات اإلعدام األخيرة في إسبانيا أواخر عام  ،1975تقريبًا في نهاية
دكتاتورية الجنرال فرانسيسكو فرانكو .أما مع الدستور الحالي ،الذي تمت الموافقة عليه في العام ،1978
ألغيت عقوبة اإلعدام بالنسبة الجرائم العادية .وأخير ًا ،تم إلغاء عقوبة اإلعدام بالنسبة لجميع الجرائم في عام
.1995
نص أول قانون جنائي إلسبانيا في عام  1822على اإلعدام خنقا ً ،محل الشنق .بعد بضع سنوات في
ّ
عهد الملكية المطلقة التي أعيد فيها الشنق كطريقة لإلعدام ،أزال الملك فرناندو السابع في العام  ،1832تنفيذ
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اإلعدام عن طريق الشنق وأعاد العمل بالخنق .ساهمت القوانين الجنائية الالحقة لألعوام  1848و1850
و 1870في تثبيت الخنق كوسيلة وحيدة لتنفيذ عمليات اإلعدام ،باستثناء عمليات اإلعدام تحت تهم التشريعات
العسكرية التي كانت تتم رميا ً بالرصاص.
استخدمت عقوبة اإلعدام دون انقطاع في إسبانيا حتى ألغيت نتيجة إصالح القانون الجنائي في عهد
الجمهورية اإلسبانية الثانية في العام  .1932ومع ذلك ،كان هذا اإللغاء قصير األمد وأعيد تطبيق عقوبة
اإلعدام بعد عامين ،في أكتوبر/تشرين األول  ،1934بسبب جرائم اإلرهاب واللصوصية.
من  1936إلى  ،1939انتهت الحرب األهلية اإلسبانية بوصول الجنرال فرانسيسكو فرانكو الى الحكم
وكان عهده استبدادي حتى وفاته عام  .1975في يوليو/تموز  ،1938أعاد فرانكو العمل بعقوبة اإلعدام في
القانون الجنائي ،من خالل مرسوم تشريعي ،بحجة أن إلغاء عقوبة اإلعدام يجري ضد العمل السهل للدولة.
خالل الحرب األهلية اإلسبانية وتحت حكم الجنرال فرانسيسكو فرانكو ،أعدم الرجال والنساء ،وحتى
القاصرين.
تم تنفيذ عمليات اإلعدام األخيرة في  27سبتمبر/أيلول  ،1975أي قبل شهرين من وفاة الجنرال
فرانسيسكو فرانكو .ذاك اليوم ،تم إعدام اثنين من أعضاء جماعة إيتا اإلرهابية  -جون باريديس وأنجيل أتيجي
 وثالثة أعضاء من جماعة فرب ،ومجموعة إرهابية أخرى  -خوسيه لويس سانشيز برافو ،ورامون غارسياسانز وهومبرتو باينا – رميا بالرصاص .أثارت أحكام اإلعدام ردة فعل شعبية مهمة باإلضافة الى رفض
وانتقاد من قبل الدول األوروبية .أرسل قادة دوليون مختلفون ،بمن فيهم البابا بولس السادس ،طلبات العفو عن
أولئك الذين حكم عليهم باإلعدام .كانت هناك احتجاجات في أوروبا الغربية ضد عمليات اإلعدام ،وغادر
سفراء العديد من الدول األوروبية مدريد احتجا ًجا على ذلك.
وفقا للتقارير ،قد يكون الضغط الدولي مسؤوال عن تغيير طريقة اإلعدام لألسرى الخمسة عبر رميهم
بالرصاص بدال من الخنق .في وقت سابق ،في  2مارس/آذار  ،1974أعدم سلفادور بويغ أنتيك وهينز شي
في برشلونة وتاراجونا على التوالي ،وكانا آخر شخصين يتم إعدامهما خنقا ً .حكم على سلفادور ،الثوروي
الكاتالوني ،باإلعدام من قبل محكمة عسكرية بتهمة قتل عضو في الحرس الوطني اإلسباني .أما إعدام هينز
في نفس اليوم ،كان محاولة من السلطات إلظهار للرأي العام أنه يمكن مساواة العنف المشترك والعنف
السياسي.
دستور 1978عزز الديمقراطية في إسبانيا بعد نظام فرانكو االستبدادي ،وألغى عقوبة اإلعدام بالنسبة
للجرائم العادية .لكن ظل االحتفاظ بها في القضاء العسكري في أوقات الحرب .وبهذا المعنى ،ينص القانون
الجنائي العسكري على أن عقوبة اإلعدام هي العقوبة األعلى لجرائم الخيانة والتمرد العسكري والتجسس
والتخريب وجرائم الحرب.
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عام  ،1995أصبحت إسبانيا الغية للعقوبة بالكامل مع إلغاء عقوبة اإلعدام من القضاء العسكري.

تجدر اإلشارة إلى أن المادة  15من الدستور اإلسباني ال تزال تذكر عقوبة اإلعدام كما يلي" :لكل
شخص الحق في الحياة وفي السالمة الجسدية والمعنوية ،وال يجوز تحت أي ظرف من الظروف التعرض
للتعذيب أو العقوبة أو المعاملة الالإنسانية أو المهينة .تلغى عقوبة اإلعدام ،باستثناء ما ينص عليه القانون
الجنائي العسكري في أوقات الحرب".
في يناير/كانون الثاني  ،1985انضمت إسبانيا إلى البروتوكول رقم  6من االتفاقية األوروبية لحقوق
اإلنسان ،التي تنص على إلغاء عقوبة اإلعدام في وقت السلم ،وفي ديسمبر/كانون االول  ،2009صدقت
ضا على البروتوكول رقم  13من االتفاقية ،وألغت عقوبة اإلعدام في جميع الظروف.
إسبانيا أي ً
باإلضافة إلى ذلك ،في العام  ،1991صدقت إسبانيا على البروتوكول االختياري الثاني الملحق بالعهد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة اإلعدام.
يظهر تصديق إسبانيا على هذه البروتوكوالت التزامها بإلغاء عقوبة اإلعدام ،كما ويجعل الحكم
الدستوري المتعلق بعقوبة اإلعدام دون معنى.
عام  ،2007صوتت إسبانيا لصالح أول قرار للجمعية العامة لألمم المتحدة يدعو إلى وقف تنفيذ أحكام
اإلعدام في جميع أنحاء العالم بهدف إلغاء عقوبة اإلعدام وصوتت لصالح جميع قرارات عقوبة اإلعدام الالحقة
التي تم اعتمادها في األعوام  2008و 2010و 2012و 2014و.2016
تجلى التزام إسبانيا باإللغاء العالمي لعقوبة اإلعدام في مناسبات عديدة ،أوالً ،على المستوى الثنائي،
عملت للمدافعة عن الرعايا اإلسبان المدانين باإلعدام في الخارج ،وثانياً ،على المستوى المتعدد األطراف،
بجعل هذا االلتزام أولوية للبالد خالل فترة واليتها في مجلس الحقوق اإلنسان ( .)2020-2018عام ،2001
أصبح خواكين خوسيه مارتينيز أول إسباني وأوروبي يعفى عنه من عقوبة اإلعدام في الواليات المتحدة بعد
محاكمة ثانية ،بعد الحكم عليه باإلعدام عام  1997في والية فلوريدا بتهمة ارتكاب جريمة قتل مزدوجة.
إلطالق سراحه تعاونت الحكومة اإلسبانية والبيت الملكي اإلسباني مع أسرته ،والبابا يوحنا بولس الثاني،
والبرلمان األوروبي ومنظمات أخرى.
كانت المبادرة اإلسبانية عام  2010مصدر إلهام وراء إنشاء برنامج التنمية المتكاملة ،يقع مقر أمانتها
في مدريد.
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إسبانيا عضو في مجموعة دعم اللجنة الدولية لمناهضة عقوبة اإلعدام وتتولى حاليًا رئاستها.

سورينام
في  13أبريل/نيسان  ،2015ألغت سورينام عقوبة اإلعدام بالنسبة لجميع الجرائم .واحتفظت الدولة
بعقوبة اإلعدام في قانون العقوبات العسكري .تم تنفيذ آخر عملية إعدام في سورينام عام .1982
في  6أيار/مايو  ،2011عندما تم تقييم سورينام بموجب المراجعة الدورية العالمية ،أشير إلى أن
قانون العقوبات ال يزال ينص على عقوبة اإلعدام بتهمة القتل المشدد والقتل العمد والخيانة ،على الرغم من
أن الوقف الفعلي قد تم تنفيذه منذ عام  .1982وذكر تقرير الفريق العامل المعني بالمراجعة الدورية أن قانون
العقوبات قيد المراجعة وأن مشروع تعديل القانون الجنائي لن ينص على عقوبة اإلعدام ( A / HRC /
18/12).
نفذت آخر عمليات إعدام معروفة في سورينام عام  .1982أعدم العسكري ويلفريد هوكر ،وهو رقيب
ومعارض سياسي للنظام العسكري ،في  13مارس/آذار  1982بعد إدانته بالخيانة .في  8ديسمبر/كانون االول
ضا سياسيًا فيما يعرف باسم "جرائم ديسمبر" .ومع ذلك ،فإن عمليات اإلعدام هذه غير
 ،1982قتل  15معار ً
معترف بها رسميًا من قبل السلطات والصحفيين الذين يؤرخون تاريخ آخر إعدام عام .1927
صرح نائب رئيس الجمعية الوطنية لسورينام ،روث ويدينبوش ،في بيان إللغاء
ّ
عقوبة اإلعدام ،ضمن مؤتمر نظمته اللجنة الدولية لمناهضة عقوبة اإلعدام واالتحاد
عا
البرلماني الدولي ،في جنيف ،في  10أكتوبر/تشرين االول  ،2013التالي "هناك إجما ً
ضا داخل الحكومة حول هذا التعديل المهم للغاية ".بنا ًء
بين قيادات األحزاب السياسية في الجمعية الوطنية وأي ً
لطلب من نائب رئيس البرلمان ويدينبوش ،زار مفوض اللجنة ،رئيس سويسرا السابق روث دريفوس ،دولة
سورينام مع عضو البرلمان البريطاني غريغ مولهوالند والتقى بمسؤولين حكوميين كبار ،وغيرهم من أصحاب
المصلحة بشأن مسألة إلغاء عقوبة اإلعدام .وشجعوا الحكومة على اعتماد قانون جنائي ال ينص على عقوبة
اإلعدام.
في يونيو/حزيران  ،2014قدمت حكومة سورينام مشروع لتعديل قانون العقوبات ،تبدل بموجبه
عقوبة اإلعدام بالسجن لمدة تتراوح بين  20إلى  30سنة ،بالنسبة لجميع الجرائم.
تم تنظيم مؤتمر في باراماريبو ،سورينام ،من  2الى  6فبراير/شباط  ،2015حول إلغاء عقوبة اإلعدام
بجهد من االتحاد األوروبي والمملكة المتحدة وفرنسا وهولندا .المتحدث الرئيسي البروفيسور مارك بوسويت
أتى بتنسيق مع اللجنة الدولية لمناهضة عقوبة االعدام .شمل هذا المؤتمر جلسات مع ممثلي الجمعية الوطنية،
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ومنظمات المجتمع المدني ،والخبراء القانونيين ،وحوارا ً حول عملية اعتماد مشروع قانون العقوبات يتضمن
إلغاء عقوبة اإلعدام ،كما وتشجيع سورينام على التصديق على البروتوكول االختياري الثاني والبروتوكول
الملحق باالتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان إللغاء عقوبة اإلعدام.
تم تقييم سورينام في الدورة الثانية لالستعراض الدوري الشامل في  2أيار/مايو  .2016وأثني على
البلد لقراره إللغاء عقوبة اإلعدام ) .)A / HRC / WG.6 / 25 / SUR / 2قبلت سورينام توصيات الدورة
هذه بإلغاء عقوبة اإلعدام من قانون العقوبات العسكري ،كما والتوقيع على البروتوكول االختياري الثاني
الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتصديق عليه ،بهدف إلغاء عقوبة اإلعدام.
)(A / HRC / 33/4
في الجمعية العامة لألمم المتحدة عام  ،2007صوتت سورينام ضد القرار الداعي إلى وقف تنفيذ
أحكام اإلعدام في جميع أنحاء العالم بهدف إلغاء عقوبة اإلعدام .وامتنعت البالد عن التصويت في األعوام
 2008و 2010و .2012أما عامي  2014و ،2016صوتت سورينام مؤيدة للقرارات التي تدعو إلى وقف
تنفيذ أحكام اإلعدام في جميع أنحاء العالم بهدف إلغاء عقوبة اإلعدام.

توغو
ألغت جمهورية توغو (توغو) عقوبة اإلعدام محلياً في القانون بالنسبة لجميع الجرائم عام  .2009تم
تنفيذ آخر إعدام عام  .1978وبهدف إلغاء عقوبة اإلعدام على الصعيد الدولي ،أصبحت توغو دولة طر ًفا في
البروتوكول االختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية خالل اجتماع الجمعية
الوطنية في سبتمبر/أيلول .2016
في  27فبراير/شباط  ،1992وقعت توغو على الميثاق األفريقي لحقوق وخير الطفل ( OAU Doc.
)) .CAB / LEG / 24.9 / 49 (1990الذي اعتمده االتحاد األفريقي آنذاك منظمة االتحاد األفريقي في 11
يوليو/حزيران  ،1990ودخل حيز التنفيذ في  29نوفمبر/تشرين الثاني  .1999يحظر الميثاق في المادة ،5
عقوبة اإلعدام لجميع األشخاص الذين تقل أعمارهم عن  18عا ًما.
أقرت الحكومة التوغولية ،عن طريق مجلس الوزراء ،مشروع قانون يهدف إلى إلغاء عقوبة اإلعدام
في  10ديسمبر/كانون االول  .2008وتم تخفيف جميع أحكام اإلعدام ،التي صدرت
آخر مرة في عام  ،2002إلى السجن مدى الحياة .وقد تم تنفيذ اإلعدام األخير في توغو
في عام .1978
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صرح وزير العدل كوكو أن "بلده اختار إنشاء نظام عدالة صحي يحد من األخطاء القضائية ()...
ويضمن الحقوق األصيلة للفرد .لم يعد النظام (الجديد) متوافقًا مع قانون العقوبات الذي يحكم بعقوبة اإلعدام
ويمنح القضاء سلطة مطلقة مع عواقب ال يمكن الرجوع عنها".
ألغيت عقوبة اإلعدام محليا ً بالنسبة لجميع الجرائم في 23
يونيو/حزيران  2009مع دعم رئيس توغو فور غناسينغبي ،من خالل
تصويت الجمعية الوطنية باإلجماع (القانون رقم  .)011-2009حضر
الجلسة العامة خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو ،رئيس وزراء إسبانيا
( )2011-2004الذي كان القوة الدافعة وراء المبادرة الدولية إلنشاء اللجنة الدولية لمناهضة عقوبة االعدام
عام .2010
قدمت توغو تقاريرها بعد االستعراض الدوري الشامل لعام  ،2011وقبلت التوصيات الالحقة لعملية
المراجعة هذه في أكتوبر/تشرين االول  2011ومارس/آذار  ،2012للتصديق على البروتوكول االختياري
الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة اإلعدام.
في  21كانون الثاني/يناير  ،2015اعتمد مجلس وزراء توغو مشروع قانون يجيز االنضمام إلى
البروتوكول االختياري الثاني .ثم صدقت الجمعية الوطنية باإلجماع على القانون في  10يوليو/تموز ،2015
وفي  14سبتمبر/أيلول  ،2016انضمت توغو إلى البروتوكول ،حيث أنهت عملية التصديق في األمم المتحدة.
في الجمعية العامة لألمم المتحدة عام  2007وعام  ،2008امتنعت توغو عن التصويت على القرار
الداعي إلى وقف تنفيذ أحكام اإلعدام في جميع أنحاء العالم بهدف إلغاء عقوبة اإلعدام .ومنذ ذلك التصويت،
تغيرت وصوتت لصالح جميع قرارات الجمعية العامة نفسها لألعوام  2010و 2012و 2014و.2016
توغو هي عضو مؤسس لمجموعة دعم اللجنة الدولية لمناهضة عقوبة اإلعدام ،بذلك تظهر التزامها
الدولي بإلغاء عقوبة اإلعدام.

تركيا
ألغت تركيا عقوبة اإلعدام بالنسبة للجرائم العادية عامي  2001و 2002بتعديل دستوري وقانوني.
في عام  ،2004حظرت تركيا عقوبة اإلعدام بالنسبة لجميع الجرائم عن طريق تعديل آخر للدستور وتعديل
الحق للقانون الجنائي .س ّهل رفع األحكام العرفية عام  1987إلغاء عقوبة اإلعدام ،التي وقعت بعد الوقف
الفعلي والحد من جرائم اإلعدام .وقد تم تنفيذ اإلعدام األخير في عام .1984
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نصت المادة  16من قانون العقوبات التركي لعام  ،1926بصيغته المعدلة ،على عقوبة اإلعدام
اإللزامية على الجرائم المرتكبة ضد الدولة والحكومة والدستور .باإلضافة إلى ذلك ،نصت ثماني مواد على
عقوبة اإلعدام اإللزامية بالنسبة للجرائم الجنائية مثل القتل .ويمكن فرض اإلعدام بموجب قانون العقوبات
العسكري وقانون الخيانة .بموجب المادة  87من الدستور ،ال يمكن إعدام السجناء المحكوم عليهم باإلعدام،
والذين استنفذوا جميع طرق المراجعة القانونية ،ما لم يوافق البرلمان على أحكامهم .أوقفت اللجنة القضائية
في البرلمان فعليا ً بعض عمليات اإلعدام بعد مراجعة الحاالت الفردية .منذ تأسيس جمهورية تركيا الحديثة
عام  ،1923تم تنفيذ  588عملية إعدام بسبب جرائم جنائية وسياسية.
كانت عمليات اإلعدام أكثر تواترا ً أعقاب االنقالبات العسكرية في األعوام  1960و 1971و،1980
على الرغم من أن األمر الواقع بوقف تنفيذ أحكام اإلعدام كان ساري المفعول من عام  1973إلى عام ،1980
عندما كان ال يزال يتم إصدار أحكام اإلعدام ولكن لم يقرها البرلمان .انتهى الوقف االختياري بعد فترة وجيزة
من االنقالب العسكري في  12سبتمبر/أيلول  .1980ووفقًا لمنظمة العفو الدولية ،تم تنفيذ  50عملية إعدام
بين عامي  1980و 27 ،1984منها لجرائم ذات صلة بالسياسة بموجب المادتين  125و 1/146من قانون
العقوبات .ت ّم فرض معظم أحكام اإلعدام من قبل المحاكم العسكرية بموجب أحكام عرفية ،والتي دخلت حيز
التنفيذ في ديسمبر/كانون االول  ،1978في محاكمات لم ترق للمعايير الدولية .وقد تم تنفيذ اإلعدام األخير في
عام  1984وتسبب في احتجاج دولي ،لكن ظلت المحاكم تصدر أحكام اإلعدام .ت ّم رفع األحكام العرفية بالكامل
في يوليو/تموز  ،1987وهي الخطوة التي مهدت الطريق إللغاء عقوبة اإلعدام.
في نوفمبر/تشرين الثاني  ،1990صدقت الجمعية الوطنية الكبرى على التعديالت التي أدخلت على
قانون العقوبات والتي خفضت عدد الجرائم التي يعاقب عليها باإلعدام .ومع ذلك ،تم اإلبقاء على عقوبة اإلعدام
على  13جريمة بما في ذلك جرائم القتل والجرائم السياسية مثل التقسيم الفئوي .في خطوة أخرى نحو اإللغاء،
أقر البرلمان قانون مكافحة اإلرهاب في أبريل/نيسان  1991الذي خفف جميع أحكام اإلعدام بالنسبة للجرائم
التي ارتكبت قبل  8أبريل/نيسان  .1991هذا أثر على السجناء الذين حكم عليهم باإلعدام بسبب الجرائم
السياسية بموجب قانون العقوبات وآخرون الذين حكم عليهم باإلعدام بتهمة االغتصاب وتهريب المخدرات -
وهي جرائم يعاقب عليها القانون العسكري .وسحب رئيس الوزراء على الفور ملفات  276سجينا ً كانت قد
صدرت أحكام إعدامهم بانتظار تصديقها من قبل الجمعية الوطنية الكبرى .على الرغم من أن تركيا حافظت
على وقف تنفيذ أحكام اإلعدام بحكم الواقع ،إال أن عقوبة اإلعدام بقيت في النظام األساسي .استمرت المحاكم
في الحكم على األشخاص باإلعدام ،وأيدت محاكم االستئناف أحكامهم.
أصبحت تركيا عضوا في مجلس أوروبا في  13أبريل/نيسان  ،1950وصدقت على االتفاقية
األوروبية لحقوق اإلنسان في العام  .1954خالل قمة ستراسبورغ عام  ،1997تعهد رئيس الدولة التركية
سليمان ديميريل بإلغاء عقوبة اإلعدام .بينما كانت تتخذ البالد خطوات إللغاء العقوبة ،استمرت تركيا في دعم
الوقف الحالي لعمليات اإلعدام .وفي العام  ،1997اقترحت لجنة برلمانية مشروع قانون عقوبات جديد يبدل
عقوبة اإلعدام بالسجن المؤبد ،وفي أوائل عام  ،1999أبلغت الحكومة مجلس أوروبا بأن إقرار مشروع
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القانون يمثل أولوية للحكومة .وبحلول يونيو/حزيران  ،1999كانت محكمة االستئناف قد أيدت  47حك ًما
باإلعدام.
ازداد الضغط الستئناف عمليات اإلعدام عندما حكم على زعيم حزب العمال الكردستاني عبد هللا
أوجالن باإلعدام في  29يونيو/حزيران  1999بتهمة "الخيانة واالنفصالية" ،على الرغم من أن القاضي الذي
يرأس الجلسة أعرب عن معارضته العامة لعقوبة اإلعدام بعد انتهاء المحاكمة .دعت الحكومات األوروبية
والمنظمات الحكومية الدولية وكذلك المنظمات غير الحكومية تركيا إلى تخفيف حكم اإلعدام الصادر بحقه
وحذرت من استئناف عمليات اإلعدام .حذر البرلمان األوروبي تركيا في يونيو/حزيران  1999من أن إعدام
أوجالن "سيضر بعملية دمج تركيا في االتحاد األوروبي" .في يناير/كانون الثاني  ،2000علقت عقوبة اإلعدام
في انتظار المراجعة من قبل المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان وفي أكتوبر/تشرين االول  ،2002خففت
محكمة أمن الدولة عقوبته قبل صدور حكم المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان.
بعد ترشح تركيا لالنضمام إلى االتحاد األوروبي ،والذي يتطلب إلغاء عقوبة اإلعدام كشرط مسبق
للعضوية ،دعا االتحاد األوروبي إلى اإلبقاء على الوقف الفعلي لعمليات اإلعدام في المدى القصير وإلى إلغاء
عقوبة اإلعدام على المدى المتوسط ،بما في ذلك تصديق البروتوكوالت ذات الصلة لالتفاقية األوروبية لحقوق
اإلنسان .انسجاما ً ،بدأت تركيا في تنفيذ الخطوات نحو إلغاء عقوبة اإلعدام.
صدر تعديل دستوري في أكتوبر/تشرين األول  ،2001وحظرت المادة  38منه عقوبة اإلعدام على
األفعال اإلجرامية مع اإلبقاء عليها في أوقات الحرب و "الجرائم اإلرهابية" .في  3أغسطس/آب ،2002
اعتمد البرلمان مجموعة من اإلصالحات التي شملت قانونًا يلغي عقوبة اإلعدام في وقت السلم مع استبدال
عقوبة اإلعدام بالسجن المؤبد لل "جرائم إرهابية" .في نوفمبر/تشرين الثاني  ،2002تم تخفيف أحكام اإلعدام
الصادرة بحق  180من أعضاء حزب العمال الكردستاني وآخرين إلى السجن لمدى الحياة .بعد مرور عام،
في نوفمبر/تشرين الثاني  ،2003صدقت تركيا على البروتوكول السادس الملحق باالتفاقية األوروبية لحقوق
اإلنسان والذي يلغي عقوبة اإلعدام في وقت السلم.
بعد عامين من والية الحكومة الحالية برئاسة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ،اتخذت تركيا
الخطوة األخيرة عام  ،2004بحظر عقوبة اإلعدام بالنسبة لجميع الجرائم في دستورها وفي قانون العقوبات.
في  7أيار/مايو من ذلك العام ،اعتمد البرلمان القانون رقم  ،5170بحذف النّصوص التي سمحت بعقوبة
اإلعدام في وقت الحرب من المادة  15من الدستور ،ويضيف إلى المادة " :38ال يجوز فرض عقوبة اإلعدام".
ثم ،في  14يوليو/تموز  ،2004اعتمد البرلمان القانون رقم " ،5218قانون التنسيق التاسع" ،الذي ألغى عقوبة
اإلعدام من جميع مواد قانون العقوبات واستبدلها بالسجن المؤبد.
في اآلونة األخيرة ،بعد االنقالب الفاشل الذي حدث في تركيا في يوليو/تموز  ،2016بدأ الرئيس
أردوغان بالدعوة إلى إعادة عقوبة اإلعدام في البالد .في  16أبريل/نيسان  ،2017أجرت تركيا استفتاء على
التغييرات في الدستور التركي من شأنها أن تحول تركيا من نظام برلماني إلى نظام رئاسي تنفيذي ،مما يعطي
65

الرئيس صالحيات غير مسبوقة .فاز الرئيس أردوغان باالستفتاء بأغلبية صغيرة من األصوات ( ٪51.4من
الناخبين صوتوا بـ "نعم" لإلصالحات الدستورية) .وبحسب ما ورد ذكر الرئيس أردوغان أنه إذا كان البرلمان
سيؤيد مشروع قانون إلعادة عقوبة اإلعدام وإذا تم تقديم القانون إليه ،فسيوقع عليه .حتى اليوم ،لم تحدث
تطورات جديدة بشأن مسألة إعادة عقوبة اإلعدام في البالد.
تركيا عضو مؤسس لمجموعة دعم اللجنة الدولية لمناهضة عقوبة اإلعدام.

الواليات المتحدة األمريكية
علقت عقوبة اإلعدام في الواليات المتحدة األمريكية بين عامي  1972و 1976بعد قرار المحكمة
العليا في عدد من الحاالت بأن عقوبة اإلعدام قد ن ّفذت بطريقة غير دستورية .استؤنفت عمليات اإلعدام عام
 ،1977عندما تنازل غاري جيلمور عن حقه في االستئناف وأعدم رمياً بالرصاص في والية يوتا .في الواليات
اعتبارا
المتحدة األمريكية ،تحتفظ الحكومة الفيدرالية بعقوبة اإلعدام ،بينما عدد متزايد من الواليات ألغتها .و
ً
من مارس/آذار  ،2018ألغت  19والية عقوبة اإلعدام ،أما الواليات التي تحتفظ بالعقوبة والبالغ عددها 31
والية ،ال تطبقها ،حيث نفذت ثماني واليات عمليات إعدام في عام .2017
تنفذ عمليات اإلعدام بانتظام في عدد صغير من الواليات ،وال سيما في
الجنوب .عام  ،2017تم تنفيذ  ٪ 30من جميع عمليات اإلعدام في والية تكساس.
كان عدد عمليات اإلعدام في ذاك العام ثمانية ،زيادة عن العام  2016عندما
نفذت خمس واليات عمليات إعدام .خلصت العديد من الدراسات إلى أن التحيز
العنصري والجغرافي يلعب دورا ً في تطبيق عقوبة اإلعدام في الواليات المتحدة األمريكية .وهي الدولة
الديمقراطية الصناعية الوحيدة التي تفرض عقوبة اإلعدام على األشخاص الذين تقل أعمارهم عن  18عا ًما
على الرغم من قرار المحكمة العليا في قضية روبر ضد سيمونز Roper v. Simmons 543 U.S. 551,
) )2005حيث استنتجت أن هذه العقوبة تشكل "عقوبة قاسية وغير عادية" يحظرها دستور الواليات المتحدة
األمريكية.
تشير التقارير إلى أن  41حك ًما باإلعدام فرض في الواليات المتحدة األمريكية عام  ،2017وتم تنفيذ
 23منها ،مما يمثل زيادة عن عام  2016فيما يتعلق بعدد أحكام اإلعدام وعدد عمليات اإلعدام .على الرغم
من ذلك ،فقد انخفض عدد عمليات اإلعدام السنوية في العقد الماضي ،كما انخفض الدعم العام لعقوبة اإلعدام
في العديد من الواليات .ومن األسباب الرئيسية لهذا االنخفاض هي اإلدانات الخاطئة التي أدت إلى الحكم على
أشخاص أبرياء باإلعدام ،مما يزيد من الشكوك حول القيمة الرادعة لعقوبة اإلعدام ،كما واالعتبارات المتعلقة
بالتكاليف الباهظة لعمليات اإلعدام التي يمكن أن تعطي نتيجة أفضل إذا استعملت ألغراض إنفاذ القانون،
وكذلك االستئناف المتزايد من أسر الضحايا الذين يعارضون عقوبة اإلعدام.

66

قامت المنظمات الدينية وممثلو مجموعات األقليات والقادة المدنيون والمحامون ورابطات محامي
الدولة والبلديات وجمعيات الطب النفسي بحمالت قوية ضد عقوبة اإلعدام في جميع أنحاء البالد أو بلفت
االنتباه إلى العيوب في النظام .كما لعبت منظمات المجتمع المدني التي تدعم إلغاء عقوبة اإلعدام ،بما في ذلك
دورا مه ًما في إعالم الجمهور باإلدانات غير المشروعة .باإلضافة
مركز معلومات عقوبة اإلعدام في واشنطنً ،
دورا في معارضة إعادة عقوبة اإلعدام ،كما شهدنا في
الى ذلك ،لعبت وسائل اإلعالم ،بما في ذلك الصحفً ،
واليتي أيوا ووست فرجينيا.
مؤخرا في سبع واليات في الواليات المتحدة األمريكية:
من المعروف أن عقوبة اإلعدام قد ألغيت
ً
كونيتيكت ( ،)2012ديالوير ( ،4)2016إلينوي ( ،)2011ميريالند ( ،)2013نيو جيرسي ( ،)2007نيو
مكسيكو ( ،)2009ونيويورك ( .)2007وفرضت واليات كولورادو ( )2013وأوريجون ( )2011وبنسلفانيا
( )2015وواشنطن ( )2014وقفا ً لتنفيذ عمليات اإلعدام .صرح حاكم والية كولورادو ،جون هيكنلوبر:
"اعتقدت ذات يوم أن عقوبة اإلعدام كانت لها قيمة كرادع .لسوء الحظ ،يستمر الناس في ارتكاب هذه الجرائم
مؤخرا ،في فبراير/شباط
في مواجهة عقوبة اإلعدام .عقوبة اإلعدام ال تجعل عالمنا مكانًا أكثر أمانًا أو أفضل ".
ً
 ،2018صوت مجلس شيوخ والية واشنطن إللغاء عقوبة اإلعدام في الوالية والمشروع قيد المراجعة اآلن
في مجلس النواب.
تتم مراجعة عمليات إلغاء العقوبة في واليات كونيتيكت وماريالند ونيو مكسيكو ،حيث لعب حكام
دورا مه ًما في تقرير مصير عقوبة اإلعدام .في الواليات المتحدة األمريكية ،يتمتع حاكم الوالية
الواليات ً
بسلطة منح العفو للسجناء المدانين إضافة الى التوقيع أو نقض مشروع قانون إلغاء عقوبة اإلعدام بمجرد
إقرارها من قبل الهيئة التشريعية.
صوتت الواليات المتحدة ضد قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة لعام  2007والقرارات الالحقة التي
تطالب بوقف تنفيذ أحكام اإلعدام في جميع أنحاء العالم بهدف اإللغاء.
والية كونيتيكت

في  25أبريل/نيسان  ،2012ألغت والية كونيتيكت عقوبة اإلعدام ،لتصبح الوالية السابعة عشر في
الواليات المتحدة األمريكية الالغية للعقوبة .و ّقع الحاكم دانييل مالوي مشروع القانون الذي استبدل عقوبة
صا في ذلك الوقت تحت عقوبة اإلعدام ،ولم
اإلعدام بالسجن المؤبد دون اإلفراج المشروط .كان هناك  11شخ ً
ينطبق اإللغاء عليهم بأثر رجعي.

 4وفقًا للتقارير التي وصلت إلى اللجنة الدولية لمناهضة عقوبة اإلعدام ،ألغت المحكمة العليا لوالية ديالوير عام  2016قانون الدولة لحكم اإلعدام ،تاركة
الدولة دون أي وسيلة صحيحة لفرض أحكام اإلعدام .ومع ذلك ،في مايو/أيار  ،2017صوت مجلس النواب في ديالوير على مشروع قانون إلعادة
عقوبة اإلعدام التي ما زالت معلقة اآلن في مجلس الشيوخ.
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أعادت كونيتيكت العمل بعقوبة اإلعدام عام  .1973تمشيا مع أحكام المحكمة العليا ،لم تنفذ كونيتيكت
عقوبة اإلعدام إذا كان الجاني "متخلفا عقليا" ) )Atkins v Virginia, 536 U.S. 304, 2002أو أقل من 18
سنة في وقت الجريمة ) )ibid Roper v Simmons,أعدم شخص واحد في الوالية بعد إعادة عقوبة اإلعدام.
تم إقرار مشروع قانون إللغاء عقوبة اإلعدام عام  2009من قبل المجلسين التشريعيين في الوالية،
لكن الحاكم آنذاك استخدم حق النقض .وفي العام  ،2011تم إفشال جهد مماثل في مجلس الشيوخ ،ويرجع ذلك
إلى حد كبير إلى الدعاية المحيطة بمحاكمات اإلعدام الذائعة الصيت.
أبرز من قاموا بالدفاع عن إلغاء عقوبة اإلعدام في الوالية هم ،الكنيسة الكاثوليكية وشبكة كونيتيكت
إللغاء عقوبة اإلعدام وأفراد شاركوا سابقًا في تطبيق القانون .نشرت الصحف الرائدة في الوالية مقاالت
افتتاحية مؤيدة لإللغاء .في العام  ،2004أصدرت مدينتا نيو هافن وهارتفورد قرارات تعارض عقوبة اإلعدام
في والية كونيتيكت .في يناير/كانون الثاني  ،2003نشرت لجنة كونيتيكت لعقوبة اإلعدام ،التي أنشأتها الجمعية
العامة في والية كونيتيكت عام ( 2001الهيئة التشريعية للوالية)" ،دراسة حول فرض عقوبة اإلعدام" ،التي
خلصت إلى وجود تباينات عنصرية وجغرافية في فرض عقوبة اإلعدام في كونيتيكت مما ساعد على التأثير
في النقاش.
في أبريل/نيسان  ،2012أقر مجلس الشيوخ مشروع القانون ووقع مجلس النواب عليه كما وقع الحاكم
دانيل مالوي وأصبح قانونا ً .وصرح التّالي:
"لقد قضيت سنوات كمدع عام ( )...علمت بشكل مباشر أن نظام العدالة لدينا ( )...يخضع لخطأ أولئك الذين
صا خدمهم محاموهم بشكل سيء .رأيت أشخاصا ً يتهمون أو يتم التعرف عليهم
يشاركون فيه .رأيت أشخا ً
عن طريق الخطأ .رأيت التمييز .أصبحت على يقين بأن التخلص من عقوبة اإلعدام هو الطريقة الوحيدة
لضمان عدم فرضها بشكل غير عادل ".

وسلّط الحاكم الضوء على الدور المهم الذي لعبته أسر الضحايا الذين عارضوا وضغطوا على الهيئة
التشريعية في الوالية .واإللغاء تم على الرغم من تأييد  ٪48من الناخبين للعقوبة مقابل  ٪43ضد.
والية ماريالند

ألغت والية ماريالند عقوبة اإلعدام في العام  ،2013لكن لم ينطبق اإللغاء على المعتقلين الخمسة
المحكوم عليهم باإلعدام .خفف الحاكم مارتن أومالي من عقوبة اإلعدام إلى السجن المؤبد في يناير/كانون
الثاني  .2015ميريالند هي الوالية الثامنة عشرة التي تلغي عقوبة اإلعدام في الواليات المتحدة.
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أعيد العمل بعقوبة اإلعدام في ماريالند عام  ،1978بعد عامين من قرار المحكمة العليا في الواليات
المتحدة بالسماح باستئنافها (Gregg v. Georgia, 428 U.S. 153, Proffitt v. Florida, 428 U.S.
) . 242, and Jurek v. Texas, 428 U.S. 26كانت ماريالند قد راجعت في وقت سابق نظامها األساسي
لمنع التعسف في عملية إصدار حكم اإلعدام .في عام  ،1987أصدرت ماريالند قانونًا ،يستبعد أوالً المذنبين
األحداث من الحكم عليهم باإلعدام (قوانين ماريالند  ،1987الفصل  ،)626ويدخل ثانيا ً السجن لمدى الحياة
دون إمكانية اإلفراج المشروط كبديل لإلعدام .بعد ذلك بعامين ،اعتمدت ميريالند تشريعًا يجعل عقوبة اإلعدام
غير قانونية بالنسبة للمتهمين ذوي اإلعاقة العقلية .في عام  ،1993قانون المجلس رقم  ،498قام بتغيير طريقة
تنفيذ اإلعدام في والية ماريالند من الغاز المميت إلى الحقنة القاتلة.
في عام  ،1996أنشأ الحاكم باريس نلسون غليندينغ فريق عمل للتحقيق في "التباين العنصري في
إدارة عقوبة اإلعدام في ماريالند" .ووجد الفريق أن النسبة المئوية العالية من السجناء األميركيين المحكوم
عليهم باالعدام هي من أصل افريقي ومع ذلك ،لم تجد فرقة العمل أدلة على أن التمييز العنصري قد طبق
مباشرة على أي من المدعى عليهم ذاك الوقت.
مول "تحليال تجريبيا لنظام إصدار أحكام اإلعدام في ماريالند
بعد ثالث سنوات ،بادر الحاكم غليندينغ و ّ
فيما يتعلق بتأثير العرق واالختصاص القانوني" ،وهي دراسة أجرتها جامعة ماريالند كوليدج بارك
(بروفيسور راي باتيرنوستر) .في العام  ،2003خلص التقرير النهائي للدراسة إلى وجود تحيز عنصري في
إصدار أحكام اإلعدام في والية ماريالند ،وأن عمليات القتل على وجه التحديد التي تشمل الضحايا البيض
والجناة األميركيين من أصل أفريقي وجرائم القتل كانت على األرجح تؤدي إلى أحكام باإلعدام.
أعلن الحاكم غليندينغ عن وقف تطبيق عقوبة اإلعدام في والية ماريالند عام  ،2002لكنه حصرها
حتى نهاية فترة حكمه .أما خليفته ،الحاكم روبرت إيرليخ جونيور ،رفع الوقف االختياري عام  2003وسمح
باستئناف عمليات اإلعدام.
قررت محكمة االستئناف بوالية ماريالند عام  ،2006أن الحقن المميت غير صالح وأعلنت بالتالي
وقفا فعليا لعمليات اإلعدام في الوالية.
عام  ،2008صدر قانون رقم  1111عن مجلس النواب ،أنشئت بموجبه لجنة ماريالند للعقوبة
باإلعدام) .)SB614 / HB1111حقّقت اللجنة في أوجه التباين العنصري والقضائي واالجتماعي واالجتماعي-
االقتصادي ،والتكلفة المالية لعقوبة اإلعدام ،وكذلك القضايا األخرى الناشئة عن إصدار عقوبة اإلعدام.
وأوصت اللجنة في تقريرها النهائي بوجوب إلغاء عقوبة اإلعدام في ماريالند .وكانت النتائج المهمة هي التالية
 )1وجود تباينات عنصرية لدى السلطة القضائية في والية ماريالند )2 ،التكاليف المالية للحكم باإلعدام
تجاوزت إلى حد كبير تكاليف عقوبة السجن مدى الحياة )3 ،لم يكن هناك دليل على أن عقوبة اإلعدام قللت
من جرائم العنف في والية ماريالند.
69

في العام التالي ،بدالً من إلغاء عقوبة اإلعدام ،أدخلت والية ماريالند قيودا ً هي األشد على تطبيق
العقوبة في الواليات المتحدة .واقتصرت عقوبة اإلعدام على الحاالت التي يكون فيها ارتباط بيولوجي بين
القاتل والجريمة ،أو حالة تصوير الجريمة بالفيديو ،أو االستجواب الطوعي واعتراف المتهم بارتكاب الجريمة
من خالل تسجيل الفيديو يربط المدعى عليه مباشرة ً بالجريمة .وبالتالي أصبحت شهادة شهود العيان غير كافية
لوحدها إلصدار حكم باإلعدام.
في يناير/كانون الثاني  ،2013تم تقديم مشروع قانون الى مجلس الشيوخ رقم  ،0276يهدف إلى
إلغاء عقوبة اإلعدام في والية ماريالند ،واستبدالها بالسجن مدى الحياة دون إمكانية اإلفراج المشروط .تم
إقرار مشروع القانون في  6مارس/آذار بأغلبية  27صوتًا مقابل  20صوتًا ،وتم إرساله إلى مجلس النواب
بوالية ماريالند في اليوم التالي ،الذي وافق عليه بتصويت  82صوتًا مقابل  56صوتًا .في  2أيار/مايو ،2013
وقّع الحاكم مارتن أومالي على الفصل رقم  156من قانون مجلس الشيوخ رقم  ،276قانون "إلغاء عقوبة
اإلعدام  -استبدال السجن لمدى الحياة دون إمكانية اإلفراج المشروط" .قال أومالي":شعرت أنني مضطر للقيام
بكل ما بوسعي لتغيير قانوننا ،وإلغاء عقوبة اإلعدام ،حتى نتمكن من التركيز على القيام باألشياء التي تعمل
بالفعل على الحد من جرائم العنف" .لم يكن إللغاء عقوبة اإلعدام أثر رجعي وبالتالي لم ينطبق على المحكومين
الخمسة التي تمت إدانتهم .في  20كانون الثاني/يناير  ،2015أي قبل يوم واحد من انتهاء واليته الثانية ،خفف
الحاكم أومالي أحكام اإلعدام الصادرة بحق الرجال األربعة الذين بقوا رهن اإلعدام ،إلى السجن مدى الحياة.
كان كيرك نوبل دسوورث أحد المعارضين الملتزمين لعقوبة اإلعدام في ماريالند .بلودزورث ،رجل
بريء ،قضى ما يقرب من  9سنوات في السجن في ماريالند ،اثنين منهما واجه فيهما عقوبة اإلعدام ،حتى تم
تبرئته عام  .1993كانت حالته هي األولى في الواليات المتحدة ،حين أثبتت اختبارات الحمض النووي براءة
الجاني.
والية نيو مكسيكو

في  18مارس/آذار  ،2009أصبحت نيو مكسيكو الوالية الخامسة عشر التي تلغي عقوبة اإلعدام في
الواليات المتحدة األمريكية ،عندما وقع حاكم الوالية بيل ريتشاردسون مشروع قانون يلغي عقوبة اإلعدام،
ويستبدلها بالسجن المؤبد دون إمكانية اإلفراج المشروط .ال ينطبق القانون رجعياً على السجينين المحكوم
عليهما باإلعدام.
منذ استئناف عمليات اإلعدام في الواليات المتحدة األمريكية في العام  ،1977لم تنفذ نيو مكسيكو
سوى عملية إعدام واحدة عام  .2001وقبل ذاك اإلعدام ،قال الحاكم آنذاك "إن إلغاء عقوبة اإلعدام في
المستقبل قد يشكل سياسة عامة أفضل نظرا ً إلى حقيقة الحكم اليوم" .حكم على أربعة رجال باإلعدام في نيو
مكسيكو عام  ،1974لكن تمت تبرئتهم بعد عامين .في  10فبراير/شباط  ،2001سقط اقتراح مشروع قانون
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إللغاء عقوبة اإلعدام في نيو مكسيكو بفارق صوت واحد في مجلس الشيوخ .لكن أظهر استطالع للرأي على
مستوى الوالية في عام  2008أن  ٪64من نيو مكسيكيين أيدوا استبدال عقوبة اإلعدام بالسجن المؤبد دون
اإلفراج المشروط وتعويض عائالت الضحايا.
كان هناك قوة ضاغطة ملتزمة ومقنعة ضد عقوبة اإلعدام في الوالية ،منها أصوات بارزة داخل
الكنيسة الكاثوليكية  -نيو مكسيكو هي والية ذات غالبية كاثوليكية  -وعائالت ضحايا القتل .من أسباب دعم
مشروع القانون ،أشار بعض المشرعين ،إلى ارتفاع تكلفة عمليات اإلعدام ،بينما رأى آخرون أن من بين
األسباب إمكانية إعدام األبرياء .عند النظر في إلغاء عقوبة اإلعدام ،اعتمد المشرعون على دراسة في العام
 ،2008منشورة في مجلة نيو مكسيكو الحقوقية ،حول تطبيق عقوبة اإلعدام بين يوليو/تموز 1979
وديسمبر/كانون االول  ،2007والتي وجدت أن فرض عقوبة اإلعدام في نيو مكسيكو يتأثر بقضايا غير
متصلة بالقانون ،مثل المكان والزمان الذي ارتكبت فيه الجريمة ،والعرق أو األصل اإلثني للضحية والمدعى
عليه.

جمهورية أوزبكستان
في العام  2005ألغت جمهورية أوزبكستان عقوبة اإلعدام بإصدار
رئيس الدولة إسالم كريموف مرسوماً قضى بإلغاء العقوبة ابتدا ًء  1يناير/كانون
الثاني  .2008انضمت أوزبكستان إلى البروتوكول االختياري الثاني الملحق
بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في ديسمبر/كانون األول
 .2008وكان قد ن ّفذ آخر إعدام معروف في أوزبكستان عام .2005
عقب استقالل أوزبكستان في  31أغسطس/آب  1991جرت اإلصالحات على مرحلتين ،اعتبرت
فيها حقوق اإلنسان والحريات أهدافًا مهمة )1 ،المرحلة األولى ( )2000-1991التحوالت وبناء الدولة ،و)2
المرحلة الثانية ( )2007-2001من التحديث والتجديد الديمقراطي الديناميكي .خالل المرحلة األولى ،انضمت
أوزبكستان إلى ست معاهدات دولية رئيسية لحقوق اإلنسان تابعة لألمم المتحدة ،وأنشأت مؤسسات وشجعت
التثقيف في مجال حقوق اإلنسان على المستوى الوطني .كان إلغاء عقوبة اإلعدام في  1يناير/كانون الثاني
 2008جز ًء من المرحلة الثانية التي ركزت على تحسين التشريعات والهياكل الديمقراطية.
عند االستقالل عام  ،1991كان أكثر من  30مادة من قانون العقوبات األوزبكي ال تزال تنص على
عقوبة اإلعدام .وفي العام  ،1994نص قانون العقوبات الجديد لجمهورية أوزبكستان على عقوبة اإلعدام في
 13مادة .وأيضا ً عام  ،1998تم تخفيض عدد المواد التي تسمح بعقوبة اإلعدام إلى  8مواد ،وعام 2001
إلى  4مواد ،وفي العام  2003إلى مادتين (المادة  :97القتل العمد في ظروف مشددة؛ المادة  :155اإلرهاب).
كانت عقوبة اإلعدام محظورة على القاصرين والنساء واألشخاص الذي يتجاوز عمرهم  60عا ًما.
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باعتماد مرسوم الرئيس إسالم عبد الغنييفيتش كريموف "بشأن إلغاء عقوبة اإلعدام في جمهورية
أوزبكستان" في  1أغسطس/آب  ،2005أعلنت أوزبكستان إلغاء عقوبة اإلعدام في  1يناير/كانون الثاني
 ،2008مع استبدالها بالسجن المؤبد أو فترات التوقيف الطويلة .رغم أنه لم يتم تطبيق أي وقف اختياري خالل
شهرا بين المرسوم وإلغاء عقوبة اإلعدام ،لم يتم إصدار أي حكم باإلعدام منذ العام .2005
فترة 28
ً
تم رفض اإللغاء الفوري لعقوبة اإلعدام بحجة إجراء إصالحات تمهيدية ،ألنه وفقًا لمرسوم الرئيس،
"إن إلغاء عقوبة اإلعدام يتطلب الكثير من حمالت التوعية العامة [ ،]...مما يمنح الناس فه ًما راس ًخا للحاجة
إلى مزيد من التطوير في مجال العقوبة الجنائية ،بما في ذلك إلغاء عقوبة اإلعدام" .كما نص المرسوم على
ضرورة اتخاذ "تدابير تنظيمية تحضيرية" ،مثل بناء مجمعات ومباني للمحتجزين الذين تم تخفيف عقوبتهم
إلى السجن المؤبد وتدريب العاملين على العمل في تلك المرافق .باإلضافة إلى ذلك ،يجب تحسين القانون
الجنائي وقانون اإلجراءات الجنائية والقانون الجنائي التنفيذي من خالل إدخال تعديالت وإضافات؛ يجب دعم
هذه العملية وتيسيرها من خالل دراسة تشريعات البلدان التي ألغت بالفعل عقوبة اإلعدام ،واالستفادة من
صرح الرئيس األوزبكي
خبراتها في العمليات القانونية المتمثلة في استبدال عقوبة اإلعدام بالسجن المؤبد.
ّ
إسالم كريموف بأن "االتجاه األكثر أهمية في عملية تحرير النظام القضائي والقانوني والعقاب الجنائي الذي
يحدث في جمهورية أوزبكستان هو الخفض التدريجي لمجال تطبيق عقوبة اإلعدام".
في  29يونيو/تموز  ،2007اعتمد مجلس الشيوخ قانون إلغاء عقوبة اإلعدام كتعديالت على الدستور.
في  1يناير/كانون الثاني  ،2008ألغت أوزبكستان عقوبة اإلعدام بالنسبة لجميع الجرائم .عقب اإللغاء ،بدأت
المحكمة العليا في أوزبكستان في أبريل/نيسان  2008عملية مراجعة أحكام اإلعدام.
بعد إلغاء عقوبة اإلعدام والحقا ً مع اإلصالحات القضائية والقانونية ،انضمت أوزبكستان إلى
البروتوكول االختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في ديسمبر/كانون
االول .2008
في الجمعية العامة لألمم المتحدة عام  ،2007صوتت أوزبكستان لصالح القرار الذي يدعو إلى وقف
تنفيذ أحكام اإلعدام في جميع أنحاء العالم بهدف إلغاء عقوبة اإلعدام .وصوتت كذلك في األعوام 2008
و 2010و 2012و 2014و.2016

الدروس المستفادة من تجارب الدول في إلغاء عقوبة اإلعدام
يصف هذا المنشور تجارب  26دولة و 3واليات أميركية اتخذت خطوات إللغاء عقوبة اإلعدام .فيما
يلي بعض الطرق والدروس المستفادة من تجاربهم.
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 -1طريق االلتزام الدولي بإلغاء عقوبة اإلعدام
بدأت بلدان مثل منغوليا وبينين مسيرة إلغاء عقوبة اإلعدام من خالل تبني طريق جديد نسبيًا لاللتزام
الدولي :من خالل االنضمام إلى البروتوكول االختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة اإلعدام.
كما وقعت مدغشقر على البروتوكول االختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية قبل اإللغاء النهائي ،لكنها صدقت عليه بعد االنتهاء من عملية إلغاء العقوبة محلياً.
صوتت بلدان مثل غينيا والكونغو لصالح قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة الداعية إلى فرض
حظر عالمي على استخدام عقوبة اإلعدام قبل أن تلغى العقوبة.

 -2قرارات المحكمة الدستورية
في جنوب إفريقيا وغواتيماال ،لعبت المحكمة الدستورية  -وتلعب في حالة غواتيماال  -دورا ً حاسماً.
في جنوب إفريقيا ،قضت المحكمة الدستورية بأن عقوبة اإلعدام تنتهك حقوق اإلنسان ،بينما في غواتيماال،
وبفضل أحكام المحكمة الدستورية ،أصبحت البالد الغية للعقوبة على الجرائم العادية.
 -3االنفصال عن الماضي القمعي
ألغت الدول عقوبة اإلعدام كوسيلة لالبتعاد عن الماضي االستبدادي أو بعد نزاع ينطوي على إبادة
جماعية وجرائم ضد اإلنسانية .أمثلة عن الدول التي اعتمدت هكذا وسيلة هي كمبوديا وألمانيا وهايتي ورواندا
وجنوب إفريقيا وإسبانيا.
 -4التعديالت الدستورية
ألغت بلدان مثل كمبوديا وهايتي وقيرغيزستان وجمهورية الكونغو وتركيا وأوزبكستان عقوبة
اإلعدام من خالل تعديل دساتيرها ،قبل حذفها من قوانينها.
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في المكسيك ،ألغيت عقوبة اإلعدام أوالً بموجب القانون ثم عززها التعديل الدستوري.
 -5دور الجمعية الوطنية  /البرلمان
في أستراليا ،حظر برلمان الكومنولث عقوبة اإلعدام .في فيجي ومدغشقر ونيوزيلندا والسنغال،
صوتت برلماناتهم مؤيدة إللغاء عقوبة اإلعدام .ألغت الجمعية الوطنية لتوغو عقوبة اإلعدام محليا ً على جميع
الجرائم وصدقت باإلجماع على القانون لالنضمام إلى البروتوكول االختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .في أوزبكستان ،اعتمد مجلس الشيوخ قانون إلغاء عقوبة اإلعدام كتعديالت
على الدستور .في سورينام ،رفع أحد أعضاء الجمعية الوطنية الوعي الدولي بحالة عقوبة اإلعدام وطالب
المجتمع الدولي بدعمها .ساعدت إجراءات المتابعة في تنشيط العملية نحو إلغاء عقوبة اإلعدام في سورينام.
 -6أهمية المجتمع الدولي
لقد لعب المجتمع الدولي  -بما في ذلك األمم المتحدة واالتحاد األوروبي ومؤسساتهم ومنظمات المجتمع
دورا حاس ًما في مختلف البلدان ،إلى جانب القيادة السياسية .كان للضغط الدولي تأثير في عمليات
المدني ً -
إلغاء عقوبة اإلعدام في بلدان مثل رواندا وإسبانيا .كما كان تنظيم المناقشات في الجمعيات الوطنية واألحداث
خالل اليوم العالمي لمناهضة عقوبة اإلعدام من العوامل الرئيسية في مدغشقر وسورينام.
 -7وقف تنفيذ عمليات اإلعدام بموجب إجراءات رسمية
كانت عملية الوقف الرسمي ألحكام اإلعدام وعمليات اإلعدام هي الخطوة األولى في العديد من البلدان
مثل كازاخستان وقيرغيزستان ومنغوليا وجنوب إفريقيا والفيليبين.
لم تنفذ بلدان أخرى  -مثل فيجي وغواتيماال وغينيا والكونغو وسورينام وتركيا  -عمليات إعدام لفترة
طويلة من الزمن واعتبرت أنها فرضت وقفا فعليا لعمليات اإلعدام.
عادة ً ما يكون الوقف االختياري مصحوبًا بتخفيف أحكام اإلعدام إلى عقوبة السجن كما شهدنا في
تجارب منغوليا وغواتيماال والفيليبين.
 -8الحد من نطاق عقوبة اإلعدام
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تم تخفيض نطاق استخدام عقوبة اإلعدام بطرق مختلفة ،واختارتها بعض البلدان في تحركها نحو
اإللغاء النهائي لعقوبة اإلعدام:
 قررت األرجنتين وفيجي وغينيا والبرتغال وجنوب إفريقيا إلغاء عقوبة اإلعدام ،أوالً للجرائم العاديةضا عقوبة اإلعدام بالنسبة للجرائم
قبل أن تلغيها لجميع العقوبات .كما ،ألغت كازاخستان وغواتيماال أي ً
العادية.
 في كازاخستان وتركيا ،انخفض عدد الجرائم التي تنفذ عليها عقوبة اإلعدام تدريجياً. -9القيادة السياسية
يكمن وراء كل هذه االيجابيات للقيادة السياسية غالباً ،دورا ً مهماً ،إما انطالقا ً من ايمان شخصي أو
التزام أخالقي وقد لعبت هذه القيادات دورا ً مهما ً في بعض الحاالت ،في فرنسا ومنغوليا والفيليبين على سبيل
المثال ،فضالً عن الدور الحاسم للحكام في إلغاء عقوبة اإلعدام في والياتهم األميركية.
في حاالت أخرى ،حثّت القيادة السياسية تنفيذ اإللغاء انطالقا ً من ضرورة االبتعاد عن الماضي،
وتخطي مرحلة النزاع ،أو ساهمت في تعزيز المؤسسات الديمقراطية مثل الجمعيات الوطنية وسيادة القانون.
اتخذت دول مثل المكسيك خطوات لحماية مواطنيها في الخارج المحكوم عليهم باإلعدام.
القيادة هي مفتاح في عملية إلغاء عقوبة اإلعدام ألنها تزيد من احترام وحماية الحق األساسي في
الحياة .وهي بذلك تشكل قيادة مبدئية لرؤساء الدول ،وغالبًا ما تتضمن مساهمات مهمة من رؤساء الحكومات
ورؤساء البرلمان ورؤساء المحكمة الدستورية والحكام والمدعين العامين.
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اللجنة الدولية لمناهضة عقوبة اإلعدام

أنشئت اللجنة الدولية لمناهضة عقوبة اإلعدام في  7أكتوبر/تشرين االول  ،2010في مدريد ،نتيجة
للمبادرة اإلسبانية لتعزيز االتجاه العالمي نحو إلغاء عقوبة اإلعدام .تعارض اللجنة عقوبة اإلعدام في جميع
الحاالت وتحث على الوقف الفوري الشامل لعمليات اإلعدام كخطوة نحو اإللغاء التام لعقوبة اإلعدام.
ضا رفيع المستوى وترأسها القاضية نافي بيالي .يمثل هؤالء المفوضون
تتألف اللجنة من  21مفو ً
جميع مناطق العالم  -مما يدل على أن إلغاء عقوبة اإلعدام هو مصدر قلق عالمي وليس محصورا ً في منطقة
معينة .إن أعضاء هذه اللجنة ال يمثلون بلدهم ويتصرفون باستقالل في صنع القرار .أعضاؤها:
نافانيثيم (نافي) بيالي (الرئيسة) :مفوضة األمم المتحدة السامية السابقة لحقوق اإلنسان (-2008
 ،)2014قاضية سابقة في المحكمة الجنائية الدولية في الهاي ( )2008-2003والقاضية السابقة ورئيسة
المحكمة الجنائية الدولية لرواندا (.)2003-1995
روث دريفوس (نائبة الرئيسة) :الرئيسة السابقة ( )1999ووزيرة الشؤون الداخلية ،سويسرا.
إبراهيم نجار (نائب الرئيس) :وزير العدل السابق ،لبنان (.)2011-2008
لويز أربور :مفوضة األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان (.)2008-2004
ميشيل دوفير بيير لويس (عضو في اللجنة التوجيهية) :رئيس الوزراء السابق ،هايتي (-2008
.)2009
هاني صوفي غريف (عضو في اللجنة التوجيهية) :قاض ونائب رئيس المحكمة العليا في غرينغ
للنرويج الغربية وقاض سابق في المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان (.)2004-1998
مارك بارون بوسويت :عضو لجنة األمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري ،وعضو محكمة
التحكيم الدائمة ،والقاضي السابق في المحكمة الدستورية البلجيكية .وهو واضع البروتوكول االختياري الثاني
للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة اإلعدام ،الذي اعتمدته الجمعية العامة
لألمم المتحدة في  15ديسمبر/كانون االول .1989
مرزوكي داروسمان :المقرر الخاص السابق لألمم المتحدة المعني بحالة حقوق اإلنسان في كوريا
الديمقراطية (كوريا الشمالية) ()2016-2010؛ النائب العام السابق ،اندونيسيا (.)2001-1999
تساخياجين البغدورج :الرئيس السابق لمنغوليا (.)2017-2009
سيلفي كايتيسي :نائبة رئيس قضاة المحكمة الدستورية لرواندا؛ رئيسة الفريق العامل المعني بعقوبة
اإلعدام والقتل خارج نطاق القضاء أو اإلعدام بدون محاكمة أو اإلعدام التعسفي في أفريقيا ،التابع للجنة
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األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب؛ وزيرة الخدمة العامة والعمل السابقة ،وزيرة الدولة بوزارة األراضي
وإعادة التوطين وحماية البيئة في رواندا.
إيوانا كوسورادي :رئيسة األونسكو للفلسفة وحقوق اإلنسان ( 1998حتى اآلن)؛ أستاذة الفلسفة
ومديرة مركز البحوث وتطبيق حقوق اإلنسان ،جامعة مالتيبي ،إسطنبول ،تركيا ( 2006حتى اآلن).
غلوريا ماكاباجال أرويو :الرئيسة السابقة للفيليبين (.)2010-2001
بيل ريتشاردسون :الحاكم السابق ،نيو مكسيكو ،الواليات المتحدة األميركية (.)2010-2002
إيفان سيمونوفيتش :مساعد األمين العام السابق لألمم المتحدة ( ،)2016-2010المستشار الخاص
لألمين العام المعني بالمسؤولية عن الحماية ( ،)2018-2016ووزير العدل السابق في كرواتيا (-2008
.)2010
هوراسيو فيربيتسكي :كاتب سياسي أرجنتيني معروف.
فيديريكو مايور سرقسطة (الرئيس الفخري) :المدير العام السابق لليونسكو ()1999-1987؛ وزير
التعليم والعلوم ،إسبانيا ()1982-1981؛ عضو في البرلمان األوروبي (.)1987
جوليانو أماتو (عضو فخري) :رئيس الوزراء السابق ،إيطاليا (1993-1992؛ .)2001-2000
روبرت بادينتر (عضو فخري) :وزير العدل السابق ،فرنسا (.)1986-1981
محمد بجاوي (عضو فخري) :وزير الخارجية السابق ،الجزائر ()2007-2005؛ قاض ،محكمة
العدل الدولية (.)2001-1982
خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو (عضو فخري) :رئيس الوزراء السابق ،إسبانيا (.)2011-2004
مارتا فيالرديل كوما (عضو فخري) :سفيرة إسبانية سابقة في الشؤون اإلنسانية ،والقضايا االجتماعية
وضد عقوبة اإلعدام (.)2015
رودولفو ماتارولو ( :)2014-1939نائب وزير الخارجية السابق لحقوق اإلنسان ،األرجنتين
(.)2007-2005
أسماء جيالني جهانكير ( :)2018-1952مقررة األمم المتحدة الخاص السابقة المعنية باإلعدام
التعسفي واإلعدام دون محاكمة (.)2010-2002

لمزيد من المعلومات حول اللجنةwww.icomdp.org ،
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المصادر
 منظمة العفو الدولية ،التقارير السنوية العالمية :أحكام اإلعدام واإلعدامات  2017و 2016و2015
و 2014و 2013و 2012و 2011و 2010و 2009و.2008
متاح على الرابط التالي:
https://www.amnesty.org/en/what-we-do/death-penalty/
 كلية كورنيل للقانون :مركز كورنيل حول عقوبة اإلعدام في جميع أنحاء العالم.
متاح على الرابط التالي:
http://www.deathpenaltyworldwide.org/
 مركز معلومات عقوبة اإلعدام.
متاح على الرابط التالي:
https://deathpenaltyinfo.org/
 فرقة كونتر ال بين دي مورت
متاح على الرابط التالي:
http://www.ecpm.org/
 هاندز أوف كاين ،قاعدة البيانات.
متاح على الرابط التالي:
http://www.handsoffcain.info/bancadati/
 مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة" ،عقوبة اإلعدام".
متاح على الرابط التالي:
http://www.ohchr.org/EN/Issues/DeathPenalty/Pages/DPIndex.
aspx
 مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة" ،االستعراض الدوري الشامل".
متاح على الرابط التالي:
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx
 التحالف العالمي ضد عقوبة اإلعدام.
متاح على الرابط التالي:
http://www.worldcoalition.org/es/
 روجر هود وكارولين هويل ،عقوبة اإلعدام :منظور عالمي ،الطبعة الخامسة ،منشورات أكسفورد،
.2015
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كلمة شكر
تشكر اللجنة بشكل خاص إسبانيا على تنظيمها ورعياتها الجزئية لنشر اإلصدار الثاني من "كيف تلغي الدول
عقوبة اإلعدام" ،وكذلك الدول األعضاء ،والمراقبين لمجموعة دعم اللجنة التي ساعدت في صياغة تاريخ
إلغاء عقوبة اإلعدام في بلدانهم.
الدعم الملهم والمشورة والتشجيع من مفوضي اللجنة كان المفتاح لجعل هذه الطبعة الثانية حقيقة واقعة.
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28071 Madrid, Spain
Phone: +34913799458
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