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الكرامة للجميع

يوم � 10أكتوبر  2018هو اليوم العاملي � 16ض ّد عقوبة الإعدام
الذي �س ُيحييه االئتالف العاملي �ضد عقوبة الإعدام و كُ ّل
�سيكون حمور اليوم العاملي
االلغائيني من جميع �أنحاء العامل .و
ُ
خم�ص�صا لظروف اعتقال املحكوم عليهم بالإعدام.
هذه ال�سنة
ّ
و ينبع اهتمام االئتالف العاملي بهذه الإ�شكالية ،من
كون حب�س املحكوم عليهم بالإعدام ُي�شكّل يف ح ّد ذاته،
تدعو
و ّ
بغ�ض النظر عن �إمكانية تنفيذ احلكم ،و�ضع ّية ُ
�إىل االن�شغال مبا حتمله من معاناة ج�سدية و نف�سية
ميكن اعتبارها ،يف بع�ض احلاالت� ،شكال من �أ�شكال
التعذيب.
� ّإن العمل من �أجل �إلغاء عقوبة الإعدام على م�ستوى
عاملي ،يعني �أي�ضا احلر�ص على عدم التغا�ضي ع ّما
تفر�ضه الدول املُبقية على العقوبة من معاملة يومية
للمحكوم عليهم بالإعدام ،و على اجلزع الذي ُيالزمهم
يف انتظار التنفيذ .
التوجه العام نحو �إلغاء عقوبة الإعدام �أمرا
لقد �أ�صبح
ّ
ثابتا منذ الثمانينات .وح�سب منظمة العفو الدولية،
كان عدد الدول التي �ألغت عقوبة الإعدام بالن�سبة لكل
اجلرائم  16دولة �سنة ّ � .1977أما اليوم ،فان ثلثي دول
العامل قد �ألغت العقوبة يف القانون �أو يف الواقع.
ويف حني ُيق ّد ُر عدد امله ّددين بالإعدام يف العامل �سنة
فان
 ،2017ح�سب منظمة العفو الدولية بـــّ ،21.919
«مركز كورنل لعقوبة الإعدام يف العامل (Cornell
،)Center on the Death Penalty Worldwide
ُيق ّدر ُ عددهم بقرابة . 40.000
و بالرغم من �أنه من املفرت�ض �أن يتم ّتع الأ�شخا�ص
املحبو�سون يف �أجنحة املوت بنف�س احلقوق و نف�س
املعامالت «الدنيا» التي يتلقّاها بقية �أ�صناف

امل�ساجني وفق ما ُيح ّد ُده جمموع قواعد التعامل مع
امل�ساجني ( قواعد مانديال ) ،فان �شهادات عديدة
ت�شري �إىل � ّأن املحكومني بالإعدام ُيعانون يف �أغلب
الأحيان من و�ضعيات غري �إن�سانية.
و بالإ�ضافة �إىل ذلك  ،فان توا�صل املحبو�سني يف
�أجنحة املوت مع عائالتهم و حمامييهم حمدود ج ّدا
الن النفاذ �إىل �أجنحة املوت ُم�ض ّيق ب�صورة
نظرا ّ
دائمة.
و هو الأمر الذي ي�ؤكد �أن ظروف االعتقال لها تاثريات
�سلبية ال فقط على امل�ساجني املحكومني بالإعدام ،
بل و �أي�ضا على عائالتهم .

عقوبة الإعدام

عمليا:1

•  107دول �ألغت عقوبة الإعدام لك ّل اجلرائم
•  7دول �ألغت عقوبة الإعدام جلرائم احلق العام
•  28دولة �ألغت العقوبة يف الواقع.
•  56دولة �أبقت على العقوبة.
•  23دولة نفّذت العقوبة �سنة .2017
•الدول الــ 5التي ت�ص ّدرت تنفيذ عقوبة الإعدام
•�سنة  2017هي ال�صني و �إيران والباك�ستان و
ال�سعودية.

 .1منظمة العفو الدولية  :الأحكام بالإعدام و الإعدام �سنة 2017
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ويلربت:

حكم عليه بالإعدام �سنة 1961
و �أطلق �رساحه �سنة 2005

ق�ضيت �أكرث من عقد يف جناح املوت بلويزيانا .كان
ّ
مكانا قا�سيا و عنيفا ،مي�ضي فيه كل يوم و كل �أ�سبوع
حب ،دون اهتمام
و كل �شهر دون كلمات لطيفة ،دون �صداقة ،دون ّ
و دون حنان .ال يوجد داخله �سوى ثقل
�ضدك و ُاملطالب
غ�ضب املجتمع ُامل ّوجه ّ
مبوتك .ال تتجاوز م�ساحة زنزانتي  1،80م
 2،40 xم  ،و مل تكن ّتت�سع �سوى للقيام بـ
 4خطوات �إىل الأمام و  4خطوات �إىل اخللف
يوما بعد يوم وبال�ضبط مثل حيوان داخل
قف�ص .كانت احل�رشات و خا�صة ال�رصا�صري
تعي�ش معنا داخل زنزاناتنا ،و ُك ّنا بحاجة
للتحقق من �أن �أطباق �أطعمتنا
للفانو�س ُاملعلّ ق الذي ُي�ضيء قف�صنا ّ
ال حتتوي �شعرا �أو قطعا من �أج�سام ح�رشات .كانت درجات احلرارة
داخل جناح املوت (حيث النوافذ م�سدودة) ُتفوق  37درجة .و كان
امل�ساجني يفرت�شون الأر�ضية الإ�سمنتية و ُهم عراة  ،علّ هم يظفرون
تلقت �إدارة ال�سجن ب�سبب ذلك ُحكما ق�ضائيا
ببع�ض من الربودة .و قد ّ
ي�أمرها بتوفري ُم ّكيفات هواء ّ
للحط من احلرارة �إىل  26درجة .غري � ّأن
تعذيب حمكومني
حمكمة ا�ستئناف نق�ضت ذلك احلكم  ،ل ّأنها مل تعترب َ
إن�سانيا.
بالإعدام �إىل حد الإنهاك بوا�سطة احلرارة املرتفعة ،عمال ال� ّ

Wilbert Rideau

بالرغم من �أن ظروف
اعتقال املحكومني
بالإعدام تختلف من بلد
لآخر  ،فان ت�أثريها ال�سلبي
هو نف�سه و يف كل مكان
�سواء بالن�سبة لل�شخ�ص
املحكوم بالإعدام �أو
بالن�سبة لعائلته �أو �أقاربه
�أو حماميه.
ت�أثري ظروف االعتقال
ب�شهادة من عاي�شوها
ب�صورة مبا�رشة �أو غري
مبا�رشة.

الواليات املتحدة االمريكية

والية لويزيانا

( امل�صدر � :شهادة ويلربت ريدو يف افادة ل�سان ايجيديو  -و هو حمكوم �سابق
بالإعدام � ،أ�صبح كاتبا و �صحفيا وحاز على جوائز و هو داخل ال�سجن).

«عاملنا الرهيب»

ر�سم ر�سمه �آرثر �أجنل  ،الذي حكم عليه
عاما يف �سجن �إنوغو
بالإعدام و�أم�ضى ً 16
يف نيجرييا .وقد �أطلق �رساحه يف عام
 ،2000بعد �إ�سقاط جميع التهم املوجهة �إليه.
Minutes Before Six

زنزانات يف �أجنحة املوت

ت�أثري ظروف االعتقال ب�شهادة من
اليـــابــان

ق�ضى � 34سنة يف جناح
�ساكا ّ :
املوت يف اليابان.
Amnesty International

ق�ضى � 34سنة يف جناح املوت يف اليابان.
�ساكا ّ :

DR

«�أم�ضيت � 34سنة يف �أجنحة املوت يف
اليابان» ،د ماك نايل

جدا .يبد�أ
يخ�ضع امل�ساجني لنظام �صارم ّ
نهارهم يف ال�سابعة �صباحا و ينتهي يف
حجر على
يتم ّ
التا�سعة ليال ُّ .
تفقد الزنزانات كل ليلة ،و ُي ّ
التحرك
امل�ساجني التوا�صل فيما بينهم  ،كما ُينع عليهم ّ
يتوجب عليهم البقاء داخلها يف و�ضع
داخل زنزاناتهم و ّ
القرف�صاء ُ .ي�سمح للم�ساجني بالقيام بتمارين ريا�ضية ّمرة
حجر عليهم
واحدة يف الأ�سبوع ملدة  30دقيقة ،.غري � ّأنه ُي ّ
حتجريا تاما القيام ب�أي مترين داخل الزنزانةّ � .أما االغت�سال
ملدة
فيح�صل ّمرتني يف الأ�سبوع (  3مرات يف ال�صيف ) ّ
ُ
ال تتجاوز  15دقيقة  .و يخ�ضع امل�ساجني طيلة � 24ساعة
للمراقبة بوا�سطة كامريا ُمثبتة داخل كل زنزانة بغاية
التوقي من حماوالت االنتحار �أو قطع الأع�ضاء �أو الهرب.
ّ
�رسبها �أحد امل�ساجني ،فان الزنازين باردة
�شهادة
وفق
و
ّ
حارة حرارة خانقة يف ال�صيف.
و
ال�شتاء،
يف
قار�سا
بردا
ّ
بان امل�ساجني يخ�ضعون �أحيانا لعقاب
كما �أفاد �سجني �آخر ّ
يتمثل يف حب�س �سجني ملدة �شهرين و
ُيدعى «�شوبات�سو» و ّ
مكبل اليدين ،و يف �إجباره على الأكل مثل احليوان .و
هو ّ
تتم �إال يف حدود دنيا.
ال
و
نادرة
امل�ساجني
زيارات
ّ
واليابان هو البلد ال�صناعي الوحيد � -إىل جانب الواليات
يتم�سك بعقوبة الإعدام يف
املتحدة الأمريكية  -الذي
ّ
القانون و يف الواقع  .و ُيحاط تنفيذ عقوبة الإعدام فيه �إىل
ح ّد اليوم ،ب�أق�صى درجات ال�رسية ،فامل�ساجني ال يعلمون
بالتنفيذ �إ ّال قبل الإعدام بلحظات ،كما ال ُتعلم عائالتهم
مب�صريهم �إ ّال بعد تنفيذ الإعدام .وقد �شهد اليابان تنفيذ
�أحكام �إعدام قي حقّ م�ساجني ُم�صابني ب�أمرا�ض عقلية.
�رسي:منظومة عقوبة الإعدام يف اليابان �س-
(امل�صدر  :م�رسح ّ
الن )�« ,أم�ضيت � 34سنة يف �أجنحة املوت يف اليابان» ،د ماك نايل
م�شنوق بخيط ،ال�صحة العقلية وعقوبة الإعدام يف اليابان ،منظمة
العفو الدولية )

عاي�شوها ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة
المغرب

بيالروسيا

مية زوجة حمكوم بالإعدام

تامارا

«ي�شكو زوجي ّعدة �أمرا�ض ،وعندما �أب�رصه
حيا .لقد �صدر �ضده حكم بالإعدام
�أب�رص ّميتا ّ
منذ � 12سنة ،و�أنا �أعاين طوال هذه ال�سنوات عذابه هو
و�أحتمل نظرة املجتمع� .إنه منبوذ و�أنا منبوذة �أي�ضا� .إنني
�أقول لنف�سي �أحيانا :هم لي�سوا يف حاجة �إىل �إعدامه فجحيم
االعتقال كفيل بقتله .ونظرا للطريقة التي يعاملونهم بها،
�أقول لنف�سي �أنهم لي�سوا يف حاجة �إىل �إعدامهم .وعندما
أت�صور دائما �أنهم �سيقولون يل «تعايل
ّ
يرن جر�س الهاتف � ّ
لت�ستلمي جثة زوجك»»...

«ذهبت لزيارة ابني وعندما جيء به،
ي�سري ُمنحنيا ُوماطا مبجموعة
كان ُ
ُم ّكونة من � 10أ�شخا�ص .عندما �شاهدت عدد
ُ
احل ّرا�س ُاملكلّ فني بجلبه مل �أمتالك نف�سي من �أن
�أت�ساءل ب�سخرية �إن كانوا بحاجة لدعوة حرا�س
�آخرين� .أعلمني ابني �أنه كان ُم�ستهدفا با�ستمرار،
ال�سخرية وال�ضغوط النف�سية من
داخل ال�سجن� ،إىل ّ
�أعوان ال�سجون.».

�أم بافال الذي

�أعدم �سنة 2014

* ( امل�صدر :رحلة يف مقربة الأحياء .حتقيق في�أجنحة املوت
املغربية) OMDH et ECPM ،

�أوليفياي ،حمامي �أحد املحكوم
عليهم بالإعدام

ُب َني �أحد �سجون كيفي �رشق جمهورية
الكونغو الدميقراطية �سنة  1948لإيواء 150
�سجينا .ويبلغ عدد امل�ساجني فيه الآن  ،828من بينهم
منوبي يف الزنزانة
 11حمكوما عليه بالإعدامُ .يقيم ّ
مبعية � 143سجينا والتي تبلغ
رقم  2التي ّ
يتكد�س فيها ّ
م�ساحتها � 7أمتار يف � 6أمتار .وينام ّكل  6منهم على
ح�شية واحدة ...بينما يفرت�ش �آخرون الأر�ض مبا�رشة �أو
ّ
مي�ضون ليلتهم فوق �أكيا�س من الن�سيج ُمعلّ قة وم�شدودة
وتتمثل الوجبة الغذائية الوحيدة يف
أ�رسة بحبال.
ّ
�إىل ال ّ
اليوم يف قطعة �صغرية من خبز الذرة مع ن�صف كيلة علبة
م�صبات طماطم �سعة  70غراما من الفا�صولياء .وهو
ّ
يوجد طبيب يف ال�سجن بل
يعاين اليوم هزاال �شديدا .ال ُ
ُم ّر�ضان فقط .وعندما مير�ض ف� ّإن عليه �أن ي�شرتي الدواء
بنف�سه .ولكن �أين املال؟»
�شهادة جمعها باك�س كري�ستيء�أوفريا ،
جمهورية الكونغو الدميقراطية

HRC VIASNA

جمهورية الكونغو الديمقراطية
زنزانة حمكوم عليه بالإعدام يف بيالرو�سيا

ابنة هينادز ،املحكوم عليه
بالإعدام �سنة 2014

«منذ �صدور حكم الإعدام عليه ،قبل
نتلق منه � ّأية ر�سالة  .لهذا
� 3أ�شهر ،مل ّ
�أنا ُمن�شغلة با�ستمرار على حالته و�أت�ساءل هل �أنه ال
يزال على قيد احلياة ،ل ّأن تاريخ تنفيذ حكم الإعدام،
علن عنه �أبدا ،وهم ال ُيتيحون
على ما �أعلم ،ال ُي ُ
ُ
للأقرباء معرفة ما �إذا كان املحكوم عليه قد �أعدم
�أم ال .و بعد تنفيذ احلكم ال تت�سلّ م العائالت اجلثة وال
الأ�شياء ال�شخ�صية».
(امل�صدر :حكم الإعدام يف بيالرو�سيا .القتل خارج �إطار

القانونDeath penalty in Belarus. Murder on unlawful ،
)grounds, FIDH et VIASNA

ال�ضوابط الدولية لظروف االعتقال
يف ال�سجون

على الرغم من �أن املادة ال�ساد�سة من العهد الدويل
قر ب�إمكانية
اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ُت ُّ
اللجوء �إىل عقوبة الإعدام ،ف�إن تطبيقها مل ُيرتك لل�سلطة
التقديرية للدول.2
وبالفعل ف�إن على هذه الدول �أن تتق ّيد بع ّدة �ضمانات
�رضورية مثل منع املعاملة القا�سية والال�إن�سانية �أو
تن�ص عليها املادة  7من العهد الدويل
املُهينة التي ّ
يجو ُز
اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية « :ال ُ
�إخ�ضاع �أحد للتعذيب وال للمعاملة �أو العقوبة القا�سية
�أو الال�إن�سانية �أو املُهينة».

ظاهرة �أجنحة املوت باعتبارها خرقا
للمادة  7من العهد الدويل اخلا�ص
باحلقوق املدنية وال�سيا�سية

ميكن �أن يت�س ّبب العي�ش يف �أجنحة املوت يف ع ّدة
�صدمات نف�سية وانهيار ج�سدي للمحكوم عليهم
بالإعدام� .إن «ظاهرة �أجنحة املوت» معرتف بها
عامليا .وهي جتمع بني ثالثة عوامل :ق�سوة ظروف
االعتقال ،والطول املفرط لفرتة ال�سجن والقلق �إزاء
احتمال العي�ش حتت طائلة حكم الإعدام.
�إن «ظاهرة �أجنحة املوت» هذه ُت�ضاهي انتهاك حترمي
املعامالت القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املُهينة .كما �أن
أقرت ب�أن ظروف
ع ّدة حماكم على امل�ستوى الوطني � ّ
العي�ش يف �أجنحة املوت ُت�شكّلُ انتهاكا ُمتمال للمادة 7
من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية.3

 .2املادة  23 /6مار�س  1976اجلمعية العامة للأمم املتحدة .العهد
الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية و ال�سيا�سية .
 .3قواعد نل�سون مانديال متوفرة على الرابط التايل:
-http://www.unode.org/documents/justice-and-prison
reform/GA-RESOLUTION/F-book.pdf

قواعد نل�سون مانديال

� ّإن ُممل قواعد الأمم املتحدة الدنيا ملعاملة
امل�ساجني ( قواعد نل�سون مانديال) هي اليوم ُممل
القواعد الأكرث اكتماال يف جمال ظروف االعتقال.
و قد �أر�سى قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة عدد
 70/175امل�ؤرخ يف  17دي�سمرب  ،2015قواعد دولية
يف جمال حقوق الإن�سان املُتعلّقة باحلقوق الأ�سا�سية
للم�ساجني.
�إن هدفها املعلن هو «�أن ُت ّبي املبادئ واملمار�سات
جيدة
املقبولة عموما باعتبارها مبادئ وممار�سات ّ
يف جمال معاملة ال�سجناء و�إدارة ال�سجون».

بع�ض
«احلقوق الأ�سا�سية للم�ساجني»
مبقت�ضى القانون الدويل

	.1غياب التعذيب �أو �أية معاملة قا�سية �أو
ال�إن�سانية �أو ُمهينة.
	.2احرتام كرامة امل�ساجني وقيمتهم
باعتبارهم ب�رشا
	.3تلقّي العالج الطبي مبا يف ذلك معاجلة
م�شاكل ال�صحة العقلية
	.4طعام تتوفر فيه تغذية ج ّيدة وتوفّر املاء
ال�صالح لل�رشاب
	.5ظروف عي�ش �سليمة ومالئمة مبا يف ذلك
داخل الزنزانات وقاعات االغت�سال
	.6النفاذ �إىل الهواء الطلق وممار�سة متارين
ريا�ضية
 	.7ف�ضاء �شخ�صي كاف
 	.8ممار�سة �أن�شطة تربوية ومهنية
 	.9املحافظة على ات�صال منتظم بالأقارب
.10االت�صال مبحام
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 10دواع
لإلغاء عقوبة الإعدام
6

لي�س من حق �أية دولة �أن
تقتل مواطنا

تخلق مزيدا من الآالم غري املبا�رشة

هي عقوبة غري قابلة للمراجعة:

7

2

ال وجود ل�سلطة ق�ضائية مع�صومة من اخلط�إ،
وقد �صدرت �أحكام �ض ّد �أبرياء يف كل البلدان.

3

خا�صة لأقارب املحكوم عليه الذين �سيكونون �ضحايا
حداد مفرو�ض.

ومهينة:
هي ال�إن�سانية وقا�سية ُ

ظروف العي�ش يف �أجنحة املوت تت�س ّب ُب يف �آالم نف�سية
حا ّدة ،بينما ُي�ش ّكل تنفيذ عقوبة الإعدام يف ح ّد ذاته
اعتداء ج�سديا ونف�سيا.

ال ت�ضمن �أمنا �أف�ضل للجميع.
ومل يثبت �أبدا ب�شكل ُمقنع �أن لعقوبة الإعدام �أثر ردعي.
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4

فهي ال حترتم مبادئ الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان
ُ�ص على � ّأن ِّ
احلق يف
لكل فرد ُّ
ل�سنة  1948الذي ين ّ
إخ�ضاع �أحد للتعذيب وال للمعاملة
احلياة و�أنه ال يجوز �
ُ
�أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو ا ُملهينة .وهي
التوجه العاملي نحو �إلغاء عقوبة
�أي�ضا يف تناق�ض مع ّ
�ست منا�سبات متتالية،
الإعدام الذي �أعلنت عنه ،يف ّ
اجلمعية العامة للأمم املتحدة التي دعت �إىل تعليق
عاملي لتنفيذ عقوبة الإعدام ( القرار رقم  62/149ل�سنة 2007

هي غري عادلة:

عقوبة الإعدام متييزية وكثريا ما ُ�س ّلطت ب�شكل
ُمكثّف على الفقراء وذوي الإعاقة العقلية
والنف�سية والأ�شخا�ص �ضحايا التمييز ب�سبب
توجهاتهم اجلن�سية �أو انتمائهم �إىل �أقليات
ّ
عن�رصية �أو �أثنية �أو قومية �أو دينية.

5

عائالت �ضحايا جرائم القتل
لي�ست كلها م�ساندة لعقوبة الإعدام.
ترف�ض العديد من عائالت ال�ضحايا وب�شكل
متزايد ،يف كل �أنحاء العامل ،عقوبة الإعدام
وتُعلن ذلك .وهي تعتقد � ّأن هذه العقوبة ال تُعيد
�أقاربها القتلى وال تُ� ّرشف ذكراهم وال ت�شفي
�أوجاع جرمية القتل بل تُ�سيء �إىل معتقداتها
الأخالقية والدينية.

تطبيقها ُي�شكل خرقا لقواعد دولية:

ورقم  63/168ل�سنة  2008و  65/206ل�سنة  2010ورقم 67/176

ل�سنة  2012ورقم  69/186ل�سنة  2014ورقم  71/187ل�سنة .2016

9

وهي ت�ؤدي �إىل نقي�ض املطلوب،

ُر�س ُخ عقوبة الإعدام
فبجعل قتل �إن�سان ح ّال جزائيا ،ت ّ
مما ُتاربها.
فكرة القتل �أكرث ّ

10

هي متنع �أية �إمكانية �إعادة اعتبار
لل�شخ�ص ا ُملدان.

أعمال
�
10
ُيكنكم القيام بها �ض ّد

عقوبة الإعدام:
1
2
3
4
5

را�سلوا �سجينا موجودا يف جناح املوت.
�أبعثوا ر�سائل م�ساندة لأقارب و حمامي
املحكومني بالإعدام
نظّموا زيارة لل�سجن وفقا للن�صائح املُ�سداة يف
الغر�ض من االئتالف العاملي .

نظّموا حوارا عاما �أو عر�ضا �سينمائيا

بح�ضور ُماميي و �أقارب حمكومني بالإعدام
متت تربئتهم .
ّ
نظّموا معار�ض ( لوحات فنية ملحكومني
بالإعدام  ،ل�صور �أجنحة املوت  ،لر�سوم ،
ملعلقات� )..أو �أع ُّدوا عمال م�رسحيا.
�شاركوا يف ن�شاط ينظمه االلغائيون على
�صعيد عاملي.

6
7

�ساهموا بهبة ل�صالح االئتالف العاملي �ض ّد

8
9
10

�شاركوا يف « ُمدن �ض ّد عقوبة الإعدامُ /مدن
من �أجل احلياة « يوم .30/11/2018

عقوبة الإعدام �أو ل�صالح �أ ّية جمموعة مناه�ضة
للإعدام.
تابعوا احلملة يف ال�شبكات االجتماعية على
فاي�سبوك �أو على تويرت nodeathpenaty#
�أح�شدوا و�سائل الإعالم لتح�سي�سها مب�س�ألة
عقوبة الإعدام.

ملزيد من املعلومات ....
جتدون كل املعلومات ا ُ
ملتّ�صلة باليوم
العاملي �ض ّد عقوبة الإعدام على الرابط :

 www.worldcoalition.org/fr/worlddayو
على وجه اخل�صو�ص :
•معلقة اليوم العاملي.
•�أداة تعبوية.
ف�صلة حول عقوبة
م
إعالمية
•جذاذات �
ُ ّ
الإعدام يف العامل.
•تقرير اليوم العاملي . 2017
•دليل خا�ص للمحامني  ،لل�صحفيني و
لأعوان امل�ؤ�س�سات ال�سجنية.
ت� ّأ�س�س االئتالف العاملي �ض ّد عقوبة الإعدام يوم 13

ماي  2003يف روما .و ي�ض ُّم يف �صفوفه اليوم �أكرث
من  150منظمة غري حكومية  ،و جمال�س عمادات
حماماة  ،وجماعات عمومية حملية  ،و نقابات .
ي�سعى االئتالف العاملي �إىل �إعطاء ُبعد عاملي
للكفاح �ض ّد عقوبة الإعدام.و يتمثّل هدفه النهائي
يف الو�صول �إىل حتقيق �إلغاء عقوبة الإعدام على
�صعيد العامل .كما يعمل على �إ�ضفاء طابع �شامل
للأن�شطة العملية التي ُينجزها �أع�ضائه �أحيانا
كمل ملُبادراتهم
ب�شكل ُمنفرد ،بحيث ي�ضطلع بدور ُم ّ
مع احرتام تا ّم ال�ستقالليتهم .
و قد جعل االئتالف العاملي من � 10أكتوبر من كل
عام ،يوما عامليا �ض ّد عقوبة الإعدام .و �سيقع �سنة
� 2018إحياء اليوم  16بغاية جتميع االلغائيني من
كافة �أنحاء العامل حول ر�سالة م�شرتكة بهدف �إلغاء
عقوبة الإعدام.

rue Michelet, 93100 Montreuil France 69
E-mail : contact@worldcoalition.org • Tél. : +33 1 80 87 70 43
www.facebook.com/worldcoalition • @WCADP
مت �إعداد هذه الوثيقة مب�ساعدة مالية من احلكومة ال�سوي�رسية  ،وكالة التنمية الفرن�سية ورابطة املحامني يف باري�س� ،إن حمتوى هذه الوثيقة هو امل�س�ؤولية الوحيدة لالئتالف الدويل
�ضد عقوبة الإعدام  ،وال ميكن ب�أي حال من الأحوال �أن يعرب عن موقف احلكومة املذكورة �آنف ًا �أو الوكالة الفرن�سية للتنمية �أو رابطة املحامني يف باري�س.
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