
Gr
ap

hi
c 

D
es

ig
n 

: C
éd

ri
c 

Ga
ti

llo
n 

/ 
H

M
 S

tu
di

o 
©

 2
01

8

10.10.2018 



الكرامة للجميع 
يوم 10 اأكتوبر 2018 هو اليوم العاملي 16 �ضّد عقوبة الإعدام 

الذي �ضُيحييه الئتالف العاملي �ضد عقوبة الإعدام و ُكّل 

اللغائيني من جميع اأنحاء العامل. و �ضيكوُن حمور اليوم العاملي 

هذه ال�ضنة خم�ّض�ضا لظروف اعتقال املحكوم عليهم بالإعدام. 

من  الإ�شكالية،  بهذه  العاملي  الئتالف  اهتمام  ينبع  و 

كون حب�س املحكوم عليهم بالإعدام ُي�شّكل يف حّد ذاته، 

تدُعو  تنفيذ احلكم، و�شعّية  اإمكانية  النظر عن  و بغ�ّس 

نف�شية  و  ج�شدية  معاناة  من  حتمله  مبا  الن�شغال  اإىل 

اأ�شكال  من  �شكال  احلالت،  بع�س  يف  اعتبارها،  ميكن 

التعذيب. 

م�شتوى  على  الإعدام  عقوبة  اإلغاء  اأجل  من  العمل  اإّن 

عّما  التغا�شي  عدم  على  احلر�س  اأي�شا  يعني  عاملي، 

يومية  معاملة  من  العقوبة  على  امُلبقية  الدول  تفر�شه 

الذي ُيالزمهم  للمحكوم عليهم بالإعدام، و على اجلزع 

يف انتظار التنفيذ .

اأمرا  الإعدام  اإلغاء عقوبة  العام نحو  التوّجه  اأ�شبح  لقد 

الدولية،  العفو  منظمة  وح�شب  الثمانينات.  منذ  ثابتا 

الإعدام بالن�شبة لكل  األغت عقوبة  التي  الدول  كان عدد 

اجلرائم 16 دولة �شنة 1977. اأّما اليوم، فان ثلثي دول 

العامل قد األغت العقوبة يف القانون اأو يف الواقع.

�شنة  العامل  بالإعدام يف  املهّددين  ُيقّدُر عدد  ويف حني 

فاّن  بـــ21.919،  الدولية  العفو  منظمة  ح�شب   ،2017
 Cornell( العامل  يف  الإعدام  لعقوبة  كورنل  »مركز 

 ،)Center on the Death Penalty Worldwide
 عددهم بقرابة 40.000 .

ُ
ُيقّدر 

الأ�شخا�س  يتمّتع  اأن  املفرت�س  من  اأنه  من  بالرغم  و 

نف�س  و  احلقوق  بنف�س  املوت  اأجنحة  يف  املحبو�شون 

اأ�شناف  بقية  يتلّقاها  التي  »الدنيا«  املعامالت 

امل�شاجني وفق ما ُيحّدُده جمموع قواعد التعامل مع 

عديدة  �شهادات  فان   ،) مانديال  قواعد   ( امل�شاجني 

اأغلب  يف  ُيعانون  بالإعدام  املحكومني  اأّن  اإىل  ت�شري 

الأحيان من و�شعيات غري اإن�شانية.

يف  املحبو�شني  توا�شل  فان   ، ذلك  اإىل  بالإ�شافة  و 

اأجنحة املوت مع عائالتهم و حمامييهم حمدود جّدا 

ب�شورة  ُم�شّيق  املوت  اأجنحة  اإىل  النفاذ  لّن  نظرا 

دائمة. 

و هو الأمر الذي يوؤكد اأن ظروف العتقال لها تاثريات 

 ، بالإعدام  املحكومني  امل�شاجني  فقط على  �شلبية ل 

بل و اأي�شا على عائالتهم .

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

 :1
عقوبة الإعدام عمليا

• 107 دول األغت عقوبة الإعدام لكّل اجلرائم

•  7 دول األغت عقوبة الإعدام جلرائم احلق العام

• 28 دولة األغت العقوبة يف الواقع.

• 56 دولة اأبقت على العقوبة.

• 23 دولة نّفذت العقوبة �ضنة 2017.

•  الدول الــ5 التي ت�ضّدرت تنفيذ عقوبة الإعدام 

 •  �ضنة 2017 هي ال�ضني و اإيران والباك�ضتان و
ال�ضعودية.
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بالرغم من اأن ظروف 

اعتقال املحكومني 

بالإعدام تختلف من بلد 

لآخر ، فان تاأثريها ال�ضلبي 

هو نف�ضه و يف كل مكان 

�ضواء بالن�ضبة لل�ضخ�ص 

املحكوم بالإعدام اأو 

بالن�ضبة لعائلته اأو اأقاربه 

اأو حماميه.

تاأثري ظروف العتقال 

ب�ضهادة من عاي�ضوها 

ب�ضورة مبا�رشة اأو غري 

مبا�رشة.

»عاملنا الرهيب«

عليه  حكم  الذي   ، اأجنل  اآرثر  ر�شمه  ر�شم 

بالإعدام واأم�شى 16 عاًما يف �شجن اإنوغو 

عام  يف  �رساحه  اأطلق  وقد  نيجرييا.  يف 

2000، بعد اإ�شقاط جميع التهم املوجهة اإليه.

الواليات املتحدة االمريكية ولية لويزيانا 

 ويلربت: حكم عليه بالإعدام �شنة 1961 

و اأطلق �رساحه �شنة 2005 

كان  بلويزيانا.  املوت  جناح  يف  عقد  من  اأكرث  يت  ق�ضّ

مكانا قا�ضيا و عنيفا، مي�ضي فيه كل يوم و كل اأ�ضبوع 

و كل �ضهر دون كلمات لطيفة، دون �ضداقة، دون حّب، دون اهتمام 

ثقل  �ضوى  داخله  يوجد  ال  حنان.  دون  و 

امُلطالب  و  �ضّدك  امُلوّجه  املجتمع  غ�ضب 

مبوتك. ال تتجاوز م�ضاحة زنزانتي 1،80 م 

x 2،40 م ، و مل تكن تّت�ضع �ضوى للقيام بـ 
4 خطوات اإىل االأمام و 4 خطوات اإىل اخللف 
داخل  حيوان  مثل  وبال�ضبط  يوم  بعد  يوما 

قف�ص. كانت احل�رصات و خا�ضة ال�رصا�ضري 

ُكّنا بحاجة  و  تعي�ص معنا داخل زنزاناتنا، 

للفانو�ص امُلعّلق الذي ُي�ضيء قف�ضنا للتحّقق من اأن اأطباق اأطعمتنا 

ال حتتوي �ضعرا اأو قطعا من اأج�ضام ح�رصات. كانت درجات احلرارة 

داخل جناح املوت )حيث النوافذ م�ضدودة( تُفوق 37 درجة. و كان 

امل�ضاجني يفرت�ضون االأر�ضية االإ�ضمنتية و ُهم عراة ، عّلهم يظفرون 

ببع�ص من الربودة. و قد تلّقت اإدارة ال�ضجن ب�ضبب ذلك ُحكما ق�ضائيا 

ياأمرها بتوفري ُمكّيفات هواء للحّط من احلرارة اإىل 26 درجة. غري اأّن 

حمكمة ا�ضتئناف نق�ضت ذلك احلكم ، الأّنها مل تعترب تعذيَب حمكومني 

باالإعدام اإىل حد االإنهاك بوا�ضطة احلرارة املرتفعة، عمال الاإن�ضانّيا.
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) امل�ضدر : �شهادة ويلربت ريدو يف افادة ل�شان ايجيديو - و هو حمكوم �شابق 

بالإعدام ، اأ�شبح كاتبا و �شحفيا وحاز على جوائز و هو داخل ال�شجن(.

زنزانات يف اأجنحة املوت
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تاأثري ظروف االعتقال ب�شهادة من 

ى 34 �شنة يف جناح املوت يف اليابان.  �ضاكا : ق�شّ

يف  املوت  اأجنحة  يف  �شنة   34 »اأم�شيت 

اليابان«، د ماك نايل
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اليـــابــان 

ى 34 �شنة يف جناح  �ضاكا : ق�شّ

املوت يف اليابان. 

يبداأ  جّدا.  �ضارم  لنظام  امل�ضاجني  يخ�ضع 

يف  ينتهي  و  �ضباحا  ال�ضابعة  يف  نهارهم 

على  ُيحّجر  و  ليلة،  كل  الزنزانات  تفّقد  يتمُّ   . ليال  التا�ضعة 

التحّرك  ، كما مُينع عليهم  التوا�ضل فيما بينهم  امل�ضاجني 

و�ضع  داخلها يف  البقاء  عليهم  يتوّجب  و  زنزاناتهم  داخل 

القرف�ضاء . ُي�ضمح للم�ضاجني بالقيام بتمارين ريا�ضية مّرة 

اأّنه ُيحّجر عليهم  30 دقيقة.، غري  واحدة يف االأ�ضبوع ملدة 

حتجريا تاما القيام باأي مترين داخل الزنزانة. اأّما االغت�ضال 

ملّدة   ) ال�ضيف  يف  مرات   3  ( االأ�ضبوع  يف  مّرتني  ل  فيح�ضُ

ال تتجاوز 15 دقيقة . و يخ�ضع امل�ضاجني طيلة 24 �ضاعة 

بغاية  زنزانة  كل  داخل  ُمثبتة  كامريا  بوا�ضطة  للمراقبة 

الهرب.  اأو  االأع�ضاء  اأو قطع  التوّقي من حماوالت االنتحار 

اأحد امل�ضاجني، فان الزنازين باردة  و وفق �ضهادة �رّصبها 

ال�ضيف.  ال�ضتاء، و حاّرة حرارة خانقة يف  بردا قار�ضا يف 

كما اأفاد �ضجني اآخر باّن امل�ضاجني يخ�ضعون اأحيانا لعقاب 

ُيدعى »�ضوبات�ضو« و يتمّثل يف حب�ص �ضجني ملدة �ضهرين و 

االأكل مثل احليوان. و  اإجباره على  اليدين، و يف  هو مكّبل 

زيارات امل�ضاجني نادرة و ال تتّم اإال يف حدود دنيا.

واليابان هو البلد ال�شناعي الوحيد - اإىل جانب الوليات 

يف  الإعدام  بعقوبة  يتم�ّشك  الذي   - الأمريكية  املتحدة 

القانون و يف الواقع . و ُيحاط تنفيذ عقوبة الإعدام فيه اإىل 

حّد اليوم، باأق�شى درجات ال�رسية، فامل�شاجني ل يعلمون 

عائالتهم  ُتعلم  ل  كما  بلحظات،  الإعدام  قبل  اإّل  بالتنفيذ 

تنفيذ  اليابان  �شهد  وقد  الإعدام.  تنفيذ  بعد  اإّل  مب�شريهم 

اأحكام اإعدام قي حّق م�شاجني ُم�شابني باأمرا�س عقلية.

)امل�شدر : م�رسح �رّسي:منظومة عقوبة الإعدام يف اليابان �س- 

لن (، »اأم�شيت 34 �شنة يف اأجنحة املوت يف اليابان«، د ماك نايل

م�شنوق بخيط، ال�شحة العقلية وعقوبة الإعدام يف اليابان، منظمة 

العفو الدولية (
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المغرب
مية زوجة حمكوم بالإعدام

جمهورية الكونغو الديمقراطية
اأوليفياي، حمامي اأحد املحكوم 

عليهم بالإعدام

ابنة هينادز، املحكوم  عليه 

بالإعدام �شنة 2014

اأب�رصه  وعندما  اأمرا�ص،  عّدة  زوجي  »ي�ضكو 

اأب�رص مّيتا حّيا. لقد �ضدر �ضده حكم باالإعدام 

هو  عذابه  ال�ضنوات  هذه  طوال  اأعاين  واأنا  �ضنة،   12 منذ 

واأحتمل نظرة املجتمع.  اإنه منبوذ واأنا منبوذة اأي�ضا. اإنني 

اأقول لنف�ضي اأحيانا: هم لي�ضوا يف حاجة اإىل اإعدامه فجحيم 

االعتقال كفيل بقتله. ونظرا للطريقة التي يعاملونهم بها، 

وعندما  اإعدامهم.  اإىل  حاجة  يف  لي�ضوا  اأنهم  لنف�ضي  اأقول 

يرّن جر�ص الهاتف اأت�ضّور دائما اأنهم �ضيقولون يل »تعايل 

لت�ضتلمي جثة زوجك«...«

* ) امل�شدر: رحلة يف مقربة الأحياء. حتقيق فياأجنحة املوت 
) OMDH et ECPM ،املغربية

جمهورية  �رصق  كيفي  �ضجون  اأحد   
َ

ُبني

 150 الإيواء   1948 �ضنة  الدميقراطية  الكونغو 

بينهم  من   ،828 االآن  فيه  امل�ضاجني  عدد  ويبلغ  �ضجينا. 

الزنزانة  يف  منّوبي  ُيقيم  باالإعدام.  عليه  حمكوما   11
143 �ضجينا والتي تبلغ  2 التي يتكّد�ص فيها مبعّية  رقم 

على  منهم   6 كّل  وينام  اأمتار.   6 يف  اأمتار   7 م�ضاحتها 

اأو  االأر�ص مبا�رصة  اآخرون  بينما يفرت�ص  واحدة...  ح�ضّية 

اأكيا�ص من الن�ضيج ُمعّلقة وم�ضدودة  مي�ضون ليلتهم فوق 

الوحيدة يف  الغذائية  الوجبة  وتتمّثل  بحبال.  االأ�رّصة  اإىل 

اليوم يف قطعة �ضغرية من خبز الذرة مع ن�ضف كيلة علبة 

وهو  الفا�ضولياء.  من  غراما   70 �ضعة  طماطم  م�ضرّبات 

بل  ال�ضجن  يف  طبيب  يوجُد  ال  �ضديدا.  هزاال  اليوم  يعاين 

ُمّر�ضان فقط. وعندما مير�ص فاإّن عليه اأن ي�ضرتي الدواء 

بنف�ضه. ولكن اأين املال؟« 

 �شهادة جمعها باك�س كري�شتيءاأوفريا ، 

جمهورية الكونغو الدميقراطية

بيالروسيا
  تامارا  اأم بافال الذي 

اأعدم �شنة 2014 

به،  جيء  وعندما  ابني  لزيارة  »ذهبت 

مبجموعة  وحُماطا  ُمنحنيا  ي�ضرُي  كان 

عدد  �ضاهدت  عندما  اأ�ضخا�ص.   10 من  ُمكّونة 

اأن  من  نف�ضي  اأمتالك  مل  بجلبه  امُلكّلفني  احُلّرا�ص 

حرا�ص  لدعوة  بحاجة  كانوا  اإن  ب�ضخرية  اأت�ضاءل 

با�ضتمرار،  ُم�ضتهدفا  كان  اأنه  ابني  اأعلمني  اآخرين. 

من  النف�ضية  وال�ضغوط  خرية  ال�ضّ اإىل  ال�ضجن،  داخل 

اأعوان ال�ضجون.«. 

 زنزانة حمكوم عليه بالإعدام يف بيالرو�شيا

قبل  عليه،  االإعدام  حكم  �ضدور  »منذ    

لهذا   . ر�ضالة  اأّية  نتلّق منه  اأ�ضهر، مل   3
اأنا ُمن�ضغلة با�ضتمرار على حالته واأت�ضاءل هل اأنه ال 

يزال على قيد احلياة، الأّن تاريخ تنفيذ حكم االإعدام، 

ُيتيحون  ال  وهم  اأبدا،  عنه  ُيعلُن  ال  اأعلم،  ما  على 

اأُعدم  اإذا كان املحكوم عليه قد  لالأقرباء معرفة ما 

اأم ال. و بعد تنفيذ احلكم ال تت�ضّلم العائالت اجلثة وال 

االأ�ضياء ال�ضخ�ضية«.

)امل�شدر: حكم الإعدام يف بيالرو�شيا. القتل خارج اإطار 

 Death penalty in Belarus. Murder on unlawful ،القانون

)grounds, FIDH et VIASNA

عاي�شوها ب�شورة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة



 ال�شوابط الدولية لظروف االعتقال

يف ال�شجون

الدويل  العهد  من  ال�شاد�شة  املادة  اأن  من  الرغم  على 

باإمكانية  ُتقرُّ  وال�شيا�شية  املدنية  باحلقوق  اخلا�س 

اللجوء اإىل عقوبة الإعدام، فاإن تطبيقها مل ُيرتك لل�شلطة 

.
2
التقديرية للدول

اأن تتقّيد بعّدة �شمانات  وبالفعل فاإن على هذه الدول 

اأو  والالاإن�شانية  القا�شية  املعاملة  منع  مثل  �رسورية 

الدويل  العهد  من   7 املادة  عليها  تن�ّس  التي  امُلهينة 

يُجوُز  ل   « وال�شيا�شية:   املدنية  باحلقوق  اخلا�س 

اإخ�شاع اأحد للتعذيب ول للمعاملة اأو العقوبة القا�شية 

اأو الالاإن�شانية اأو امُلهينة.«

ظاهرة اأجنحة املوت باعتبارها خرقا 

للمادة 7 من العهد الدويل اخلا�ص 

باحلقوق املدنية وال�شيا�شية 

عّدة  يف  املوت  اأجنحة  يف  العي�س  يت�شّبب  اأن  ميكن 

عليهم  للمحكوم  ج�شدي  وانهيار  نف�شية  �شدمات 

بها  معرتف  املوت«  اأجنحة  »ظاهرة  اإن  بالإعدام. 

ظروف  ق�شوة  عوامل:  ثالثة  بني  جتمع  وهي  عامليا. 

اإزاء  والقلق  ال�شجن  لفرتة  املفرط  والطول  العتقال، 

احتمال العي�س حتت طائلة حكم الإعدام. 

اإن »ظاهرة اأجنحة املوت« هذه ُت�شاهي انتهاك حترمي 

اأن  كما  امُلهينة.  اأو  الالاإن�شانية  اأو  القا�شية  املعامالت 

ظروف  باأن  اأقّرت  الوطني  امل�شتوى  على  حماكم  عّدة 

العي�س يف اأجنحة املوت ُت�شّكُل انتهاكا حُمتمال للمادة 7 

.
3
من العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�شيا�شية

قواعد نل�شون مانديال

ملعاملة  الدنيا  املتحدة  الأمم  قواعد  جُممل  اإّن 

اليوم جُممل  نل�شون مانديال( هي  ) قواعد  امل�شاجني 

العتقال.  ظروف  جمال  يف  اكتمال  الأكرث  القواعد 

عدد  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  قرار  اأر�شى  قد  و 

70/175 املوؤرخ يف 17 دي�شمرب 2015، قواعد دولية 
يف جمال حقوق الإن�شان امُلتعّلقة باحلقوق الأ�شا�شية 

للم�شاجني. 

اإن هدفها املعلن هو »اأن ُتبنّي املبادئ واملمار�ضات 

املقبولة عموما باعتبارها مبادئ ومار�ضات جّيدة 

يف جمال معاملة ال�ضجناء واإدارة ال�ضجون«.  

2. املادة 6/ 23 مار�س 1976  اجلمعية العامة لالأمم املتحدة .العهد 
الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية و ال�شيا�شية .

 3. قواعد نل�شون مانديال متوفرة على الرابط التايل: 
-http://www.unode.org/documents/justice-and-prison 

reform/GA-RESOLUTION/F-book.pdf

 بع�ص 

»احلقوق االأ�شا�شية للم�شاجني« 

مبقت�شى القانون الدويل

1.   غياب التعذيب اأو اأية معاملة قا�ضية اأو 
لاإن�ضانية اأو ُمهينة.

2.    احرتام كرامة امل�ضاجني وقيمتهم 
باعتبارهم ب�رشا

3.    تلّقي العالج الطبي مبا يف ذلك معاجلة 
م�ضاكل ال�ضحة العقلية

4.   طعام تتوفر فيه تغذية جّيدة وتوّفر املاء 
ال�ضالح لل�رشاب

5.   ظروف عي�ص �ضليمة ومالئمة مبا يف ذلك 
داخل الزنزانات وقاعات الغت�ضال

6.   النفاذ اإىل الهواء الطلق وممار�ضة متارين 
ريا�ضية

ف�ضاء �ضخ�ضي كاف    .7

ممار�ضة اأن�ضطة تربوية ومهنية    .8

املحافظة على ات�ضال منتظم بالأقارب    .9

10.  الت�ضال مبحام



10 دواع 
الإلغاء عقوبة االإعدام 

1
  لي�ص من حق اأية دولة اأن 

تقتل مواطنا

2
  هي عقوبة غري قابلة للمراجعة: 
 ل وجود ل�شلطة ق�شائية مع�شومة من اخلطاإ،

وقد �شدرت اأحكام �شّد اأبرياء يف كل البلدان.

3
  ل ت�ضمن اأمنا اأف�ضل للجميع. 

ومل يثبت اأبدا ب�شكل ُمقنع اأن لعقوبة الإعدام اأثر ردعي.

4
  هي غري عادلة: 

عقوبة الإعدام متييزية وكثريا ما �ُشّلطت ب�شكل 

ُمكّثف على الفقراء وذوي الإعاقة العقلية 

والنف�شية والأ�شخا�س �شحايا التمييز ب�شبب 

توّجهاتهم اجلن�شية اأو انتمائهم اإىل اأقليات 

عن�رسية اأو اأثنية اأو قومية اأو دينية.

5
 عائالت �ضحايا جرائم القتل 

 لي�ضت كلها م�ضاندة لعقوبة الإعدام.

ترف�س العديد من عائالت ال�شحايا وب�شكل 

متزايد، يف كل اأنحاء العامل، عقوبة الإعدام 

وُتعلن ذلك. وهي تعتقد اأّن هذه العقوبة ل ُتعيد 

اأقاربها القتلى ول ُت�رّسف ذكراهم ول ت�شفي 

اأوجاع جرمية القتل بل ُت�شيء اإىل معتقداتها 

الأخالقية والدينية.

6
  تخلق مزيدا من الآلم غري املبا�رشة 

خا�شة لأقارب املحكوم عليه الذين �شيكونون �شحايا 

حداد مفرو�س.

7
  هي لاإن�ضانية وقا�ضية وُمهينة: 

ظروف العي�س يف اأجنحة املوت تت�شّبُب يف اآلم نف�شية 

حاّدة، بينما ُي�شّكل تنفيذ عقوبة الإعدام يف حّد ذاته 

اعتداء ج�شديا ونف�شيا.

8
   تطبيقها ُي�ضكل خرقا لقواعد دولية: 

فهي ل حترتم مبادئ الإعالن العاملي حلقوق الإن�شان 

ل�شنة 1948 الذي يُن�ّس على اأّن لكِلّ فرد احلُقّ يف 

احلياة واأنه ل يجوز اإخ�شاُع اأحد للتعذيب ول للمعاملة 

اأو العقوبة القا�شية اأو الالاإن�شانية اأو امُلهينة. وهي 

اأي�شا يف تناق�س مع التوّجه العاملي نحو اإلغاء عقوبة 

الإعدام الذي اأعلنت عنه، يف �شّت منا�شبات متتالية، 

اجلمعية العامة لالأمم املتحدة التي دعت اإىل تعليق 

عاملي لتنفيذ عقوبة الإعدام ) القرار رقم 62/149 ل�شنة 2007 

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

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

9
  وهي توؤدي اإىل نقي�ص املطلوب، 

فبجعل قتل اإن�شان حاّل جزائيا، ُتر�ّشُخ عقوبة الإعدام 

فكرة القتل اأكرث مّما حُتاربها.

10
 هي متنع اأية اإمكانية اإعادة اعتبار 

لل�ضخ�ص امُلدان. 



ملزيد من املعلومات .... 

جتدون كل املعلومات امُلّت�ضلة باليوم 

العاملي �ضّد عقوبة الإعدام على الرابط : 

www.worldcoalition.org/fr/worldday و 

على وجه اخل�ضو�ص :

•  معلقة اليوم العاملي.

•  اأداة تعبوية.

لة حول عقوبة  •  جذاذات اإعالمية ُمف�شّ
الإعدام يف العامل.

•  تقرير اليوم العاملي 2017 .

•  دليل خا�س للمحامني ، لل�شحفيني و 
لأعوان املوؤ�ش�شات ال�شجنية.

تاأ�ّش�س الئتالف العاملي �شّد عقوبة الإعدام يوم 13 

ماي 2003 يف روما. و ي�شمُّ يف �شفوفه اليوم اأكرث 

و جمال�س عمادات   ، منظمة غري حكومية   150 من 

حماماة ، وجماعات عمومية حملية ، و نقابات .

عاملي  ُبعد  اإعطاء  اإىل  العاملي  الئتالف  ي�شعى 

النهائي  هدفه  يتمّثل  الإعدام.و  عقوبة  �شّد  للكفاح 

على  الإعدام  عقوبة  اإلغاء  حتقيق  اإىل  الو�شول  يف 

�شامل  طابع  اإ�شفاء  على  يعمل  كما   العامل.  �شعيد 

اأحيانا  اأع�شائه  ُينجزها  التي  العملية  لالأن�شطة 

ب�شكل ُمنفرد، بحيث ي�شطلع بدور ُمكّمل  مُلبادراتهم 

مع احرتام تاّم ل�شتقالليتهم . 

اأكتوبر من كل   10 و قد جعل الئتالف العاملي من 

عام، يوما عامليا �شّد عقوبة الإعدام. و �شيقع �شنة 

بغاية جتميع اللغائيني من   16 اإحياء اليوم   2018

كافة اأنحاء العامل حول ر�شالة م�شرتكة بهدف اإلغاء 

عقوبة الإعدام.

10 اأعمال 
ُيكنكم القيام بها �ضّد 

عقوبة الإعدام:

را�ضلوا �شجينا موجودا يف جناح املوت.

اأبعثوا ر�ضائل م�ضاندة لأقارب و حمامي 

املحكومني بالإعدام

نّظموا زيارة لل�ضجن وفقا للن�شائح امُل�شداة يف 

الغر�س من الئتالف العاملي .

نّظموا حوارا عاما اأو عر�ضا �ضينمائيا 

بح�ضور حُماميي و اأقارب حمكومني بالإعدام 

مّتت تربئتهم .

نّظموا معار�ص ) لوحات فنية ملحكومني 

بالإعدام ، ل�شور اأجنحة املوت ، لر�شوم ، 

ملعلقات..( اأو اأعدُّوا عمال م�رسحيا.

�ضاركوا يف ن�ضاط ينظمه اللغائيون على 

�شعيد عاملي.

�ضاهموا بهبة ل�ضالح الئتالف العاملي �ضّد 

عقوبة الإعدام اأو ل�شالح اأّية جمموعة مناه�شة 

لالإعدام.

تابعوا احلملة يف ال�ضبكات الجتماعية على 

nodeathpenaty# فاي�شبوك اأو على تويرت

اأح�ضدوا و�ضائل الإعالم لتح�شي�شها مب�شاألة 

عقوبة الإعدام.

�ضاركوا يف » ُمدن �ضّد عقوبة الإعدام/ ُمدن 

من اأجل احلياة » يوم 30/11/2018.

 Coalition mondiale contre la peine de mort
 rue Michelet, 93100 Montreuil France 69

 E-mail : contact@worldcoalition.org • Tél. : +33 1 80 87 70 43
 www.facebook.com/worldcoalition • @WCADP

مت اإعداد هذه الوثيقة مب�ضاعدة مالية من احلكومة ال�ضوي�رشية ، وكالة التنمية الفرن�ضية ورابطة املحامني يف  باري�ص، اإن حمتوى هذه الوثيقة هو امل�ضوؤولية الوحيدة لالئتالف الدويل 

�ضد عقوبة الإعدام ، ول يكن باأي حال من الأحوال  اأن يعرب عن موقف احلكومة املذكورة اآنفًا اأو الوكالة الفرن�ضية للتنمية اأو رابطة املحامني يف  باري�ص.
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