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في 10 أكتوبر/تشرین األول 2021، یحتفل االئتالف العالمي 
لمناھضة عقوبة اإلعدام والمنظمات المناھضة لعقوبة اإلعدام 

في جمیع أرجاء العالم بالدورة التاسعة عشرة للیوم العالمي 
لمناھضة عقوبة اإلعدام. ھذا العام، یُخصص الیوم العالمي 

للنساء الالئي قد یتعرضن لصدور حكم باإلعدام في حقھن، أو 
تم إعدامھن، وكذلك النساء الالئي تم العفو عنھن أو برئن. 

فقصصھن تبقى حقائق خفیة.

1  /https://www.amnesty.org/fr/documents/act50/3760/2021/fr :منظمة العفو الدولیة
التعریفات التي تشیر إلى عبارة 'القائم على الجنس" مستقاة من 'المسرد ومفاھیم العمل' الذي أعده مركز   2

'كورنیل' المعني بعقوبة اإلعدام حول العالم ومنظمة 'ھارم ریدكشون إنترناشیونال'.

'واجھت محاكمةً على ما ھو أكثر من 
جریمتھا'، یُقّدر أن ما ال یقل عن 800 

امرأة ُحكم علیھن باإلعدام في العالم 
ومنھن أكثر من 100 امرأة تم إعدامھن 

ما بین 2008 و2018.

ــة  ــة لعقوب ــة المناھض ــة العالمی ــرزت الحرك ــرین، أح ــرن العش ــبعینات الق ــر س ــذ أواخ من
اإلعــدام انتصــارات ترتفــع عــددا وتشــتد حســما. فعــدد الــدول التــي ألغــت عقوبــة اإلعــدام 
فــي القانــون أو فــي الممارســة یبلــغ حالیــا 144 بلــدا، وھــذا یمثــل ثلثــي دول العالــم. 
وبالرغــم مــن نــدرة اإلحصائیــات التــي تحــدد عــدد النســاء المحكــوم علیھــن باإلعــدام حالیــا، 
فإنــھ وفقــا لتقریــر منظمــة العفــو الدولیــة المعنــي بعقوبــة اإلعــدام فــي ســنة 2020، 
یوجــد مــا ال یقــل عــن 28567 شــخصا محكومــا علیھــم باإلعــدام فــي العالــم ومنھــم علــى 
األقل 113 امرأة. غیر أن ھذا الرقم ال یشیر إال إلى األرقام المؤكدة الخاصة بسبع دول وال 
یأخــذ فــي الحســبان النســاء المحكــوم علیھــن باإلعــدام فــي دول أخــرى لــم نحصــل فیھــا علــى 
فــي ســنة  تقریــر صــدر  الجنــس. وفــي  للبیانــات حســب  دقیقــة وال تصنیــف  أرقــام 
2018 بعنــوان 'واجھــت محاكمــةً علــى مــا ھــو أكثــر مــن جریمتھــا'، 
یُقــّدر أن مــا ال یقــل عــن 800 امــرأة ُحكــم علیھــن باإلعــدام فــي العالم 

ومنھن اكثر من 100 امرأة تم إعدامھن ما بین 2008 و2018.

الصكــوك القانونیــة الدولیــة تھــدف إلــى اســتثناء النســاء الحوامــل وأمھــات األطفــال 
الصغیرة من تطبیق عقوبة اإلعدام (انظر الصفحة 9). ومع ذلك، فإن ھذه الصكوك ال تعالج 
ــى المســتوى  ــا النســاء عل ــي تواجھھ ــوع االجتماعــي والت ــى الن ــم عل ــز  القائ حــاالت التمیی
ــوع  ــس والن ــى الجن ــم عل ــز القائ ــن حــاالت التمیی ــل م ــدد الھائ ــي واالجتماعــي. فالع القانون
االجتماعــي ترتبــط غالبــا بعناصــر أخــرى مــن عناصــر الھویــة مثــل الســن والتوجــھ 
الجنســي واإلعاقــة والعــرق، وھــي تُعــّرض النســاء ألشــكال مركبــة مــن التفاوتــات الھیكلیــة. 
وھــذه األحــكام المســبقة تــزن بثقــل كبیــر عنــد تحدیــد العقوبــة، خاصــة عندمــا تواجــھ النســاء
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المصطلحات الرئیسیة:

التعریفات التي تشیر إلى عبارة 'القائم على الجنس" مستقاة من 'المسرد ومفاھیم العمل' الذي أعده مركز 'كورنیل'    3
المعني بعقوبة اإلعدام حول العالم ومنظمة 'ھارم ریدكشون إنترناشیونال'.

صــورا نمطیــة مثــل أن یقــال عــن المــرأة إنھــا 'أمٌّ  ســیئة' أو 'ســاحرة' أو 'امــرأة قاتلــة'. وقــد 
یــؤدي ھــذا التمییــز إلــى یؤخــذ فــي الحســبان عنــد االعتقــال أو المحاكمــة ظــروف ُمخففــة 
أساســیة، كأن تكــون مثــال ضحیــة للعنــف أو االعتــداء القائــم علــى الجنــس. إن عــدم التمییــز 
ــوق  ــي لحق ــم المتحــدة واإلعــالن العالم ــاق األم ــوق اإلنســان كّرســھ میث ــدأ أساســي لحق مب

اإلنسان ومعاھدات دولیة أخرى ذات صلة.

فــي الوقــت الــذي نعمــل فیــھ مــن أجــل إلغــاء تــام لعقوبــة اإلعــدام فــي كل مــكان فــي العالــم 
لجمیــع الجرائــم ولجمیــع األجنــاس واألنــواع االجتماعیــة، فمــن المھــم جــدا أن نــدق ناقــوس 
ــد تكــون  ــي ق ــب الت ــا والعواق ــا لھ ــع النســاء ضحای ــي تق ــز الت الخطــر بشــأن حــاالت التمیی

لحاالت التمییز ھذه على العقوبة التي یتم إصدارھا.

ــر  ــي تعتب ــص الت ــى وصــف الخصائ ــاس إل ــدف باألس ــي" یھ ــوع االجتماع ــح "الن مصطل
'ذكوریة' أو 'أنثویة' والتي یتم بناؤھا اجتماعیا.

ــن  ــخص م ــز ضــد ش ــكال التمیی ــن أش ــكل م ــي: ش ــوع االجتماع ــى الن ــم عل ــز القائ التمیی
ــة أو  ــة مرئی ــى بأشــكال مختلف األشــخاص بســبب نوعــھ االجتماعــي، وھــذا یمكــن أن یتجل

غیر مرئیة.

العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي: عنــف موّجــھ ضــد شــخص مــن األشــخاص بســبب 
جنســھ البیولوجــي أو ھویــة نوعــھ االجتماعــي ویقــوم علــى عالقــة تتســم بوجــود ســلطات 
والعاطفیــة  واللفظیــة  والجنســیة  الجســدیة  االعتــداءات  یشــمل  وھــو  متســاویة.  غیــر 
واالقتصادیــة، وكذلــك التھدیــدات والقســر. ویجــب عــدم الخلــط بینــھ وبیــن مصطلــح العنــف 

ضد النساء ألنھ أقل شمولیة من مفھوم النوع االجتماعي3.

مفھــوم 'التقاطعیــة' أو 'تقاطــع أشــكال التمییــز' یقــر بكــون التمییــز الھیكلي، القائــم مثال على 
الجنــس أو العــرق أو الطبقــة أو أي ســبب آخــر محظــور، ال یعمــل بشــكل معــزول؛ فاألفــراد 
ــة  ــز مختلف ــكال تمیی ــاع أش ــبب اجتم ــدة بس ــة أو فری ــز إضافی ــكال تمیی ــد یتعرضــون ألش ق

یواجھونھا.
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غاتي مویتا
قضت 13 سنة في السجن بتھمة جریمة قتل رجل مات في حریق 

وقع عرضا في البیت.

 

نیا
نزا

ت
 

ــة وتخطــت  ــاة صعب ــن حی ــي م ــت غات ــي الســجن، عان ــاء ف ــن النس ــر م ــى غــرار كثی "عل
الكثیــر مــن التحدیــات. فقــد تزوجــت للمــرة األولــى عندمــا كان عمرھــا ال یتجــاوز 13 ســنة 
وولــدت ولدھــا الوحیــد. وبســبب تعاســتھا فــي زواجھــا فقــد ھربــت وانضمــت إلــى قــوات 
الشــرطة حیــث عملــت ببراعــة. إال أنھــا، وفــي وقــت كانــت فیــھ تــؤدي عملھــا، فقــد 

اغتصبھا رئیسھا في العمل فاضطرت لترك وظیفتھا.

ــي كان  ــو مواطــن ألمان ــد'، وھ ــي 'مانفری ــا الثان ــت بزوجھ ــادرت الشــرطة، التق ــد أن غ بع
ــاة ســعیدة لمــدة  ــا وعاشــا فیھــا حی ــم انتقــال للعیــش فــي ألمانی ــا. تزوجــا ث یعمــل فــي تنزانی
20 ســنة. وفــي عــام 2007، عــادت غاتــي إلــى تنزانیــا وأنشــأت جمعیــة خیریــة للنضــال 
ضــد تشــویھ األعضــاء التناســلیة النســائیة، وھــو ممارســة تعرضــت لھــا عندمــا كانــت فتــاة 

صغیرة. 

إال أن ھــذه العــودة الســعیدة لــم تــدم إال فتــرة قصیــرة. [فبعــد الحریــق الــذي وقــع عرضــا فــي 
ــام دون أن تتمكــن مــن  ــدة ســتة أی ــرازي لم ــال االحت ــد االعتق ــي قی ــا]، ُوضعــت غات منزلھ
مشــاورة محامیھــا. وأثنــاء محاكمتھــا، لــم تكــن ھنــاك أدلــة واضحــة ضدھــا، وجمیــع 
الشــھادات كانــت ملیئــة بالتناقضــات وعــدم االتســاق. وبالرغــم مــن ذلــك، فقــد ُحكــم علیھــا 

باإلعدام وقضت عدة سنوات في عنابر الموت. وكانت غاتي تعلن دائما براءتھا."

المصدر: شھادة وصور التقطتھا 'ریبریف'
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"اعتُقلــت الســیدة حقیقتباجــوه فــي [...] ســنة 2001 بعد اختفــاء زوجھا 
محمــد وبعــد العثــور علــى جثتــھ فــي نھــر فــي طھــران. أثنــاء 
المحاكمــة بتھمــة جریمــة قتــل زوجھــا، قالــت الســیدة حقیقتباجــوه [...] 
إنھــا اســتیقظت عنــد ســماعھا ضجــة فــي بیــت ابنتھــا. جــرت ُمســرعة نحــو المــكان ورأت ابنتھــا وقــد 
ُجــّردت مــن ثیابھــا ال حــول لھــا وھــي واقعــة فــي بطــش یــدي زوجھــا، فھاجمــت علیــھ. "ابنتــي لــم 

تكن تجاوزت 15 سنة وكانت ترزح تحت ثقل جسده. تعاركت معھ". [...] [أثناء محاكمتھا] 
لــم تنعقــد إال جلســة واحــدة واضطــرت الســیدة حقیقتباجــوه أن تتولــى 

الدفاع عن نفسھا دون محام".

المصدر: ذكرى وصورة أرسلھا مركز عبد الرحمن بورومند.

ماسومي ھایاشي
ال تزال في عنابر الموت في الیابان 

منذ 2002

ان
یاب

ال

فاطمة حقیقتباجوه
أعِدمت في سنة 2008 ألنھا دافعت عن 

ابنتھا التي تعرضت الغتصاب5.
 

الشھادة قد أجري فیھا تعدیٌل بسبب طولھا ومن أجل تعزیز وضوحھا. والقصة الكاملة لفاطمة حقیقتباجوه متاحة   5
ھنا باللغة اإلنجلیزیة والفارسیة: 

https://www.iranrights.org/memorial/story/-7767/fatemeh-haqiqatpajuh 

"ابنتي لم تكن تجاوزت 15 سنة 
وكانت ترزح تحت ثقل جسده. 

تعاركت معھ".

ان
إیر
"فــي یولیو/تمــوز 1998، مــات أربعــة أشــخاص بعــد تناولھــم كاري 
ــد أن  ــھ. بع ــش فی ــذي أعی ــي ال ــي الح ــم ف ــان نُظ ــي مھرج ــموم ف مس
أصبحــت  الزرنیــخ  علــى  یحتــوي  كان  الــكاري  أن  اكتُشــف 
مشــتبھا فــّي – فقــد ســاعدت علــى إعــداد الــكاري، وكان زوجــي یســتخدم الزرنیــخ كثیــرا فــي شــركتھ 

التي تعمل في القضاء على الحشرات واآلفات.

وبعــد أن اعتبرونــي مشــبوھة، تكالبــت علــي وســائل اإلعــالم مثــل ســرب مــن الحیوانــات الضاریــة، 
وعلــى مــدار الســاعة، كانــوا یتســلقون الســاللم ویلتقطــون صورنــا، أنــا وزوجــي وأوالدنــا األربعــة. 
تحرشــوا بــأوالدي: "ھــل تظنــون أن أمكــم قاتلــة؟ مــاذا ســتفعلون فــي حــال اعتقالھــا؟" بــل ذھبــوا إلــى 

حد التفتیش في سالت القمامة الخاصة بنا.

حســب القانــون الیابانــي، یجــب علــى المدعــي العــام تقدیــم ســبب إجرامــي إلــى المحكمــة. والســبب 
المزعــوم كان االنتقــام وغضبــي بســبب شــتائم ســكان الحــي. لــم تُقــّدم براھیــن علــى أي شــيء مــن 
ذلــك. فوســائل اإلعــالم تحــب النســاء القاتــالت، وصورتــي ظھــرت فــي الصفحــات األولــى لجمیــع 

الصحف الكبیرة. وبالرغم من غیاب األدلة، ُحكم علي باإلعدام."

المصدر: شھادة وصورة التقطھا المركز الیاباني للمعلومات حول البراء وعقوبة اإلعدام.
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میري أوتامي
ُحكم علیھا باإلعدام سنة 2002 بتھمة االتجار بالمخدرات، وھي تؤكد 

بأنھا لم تكن أبدا على علم بتلك التھمة.
وبعد مرور أربعة عشر عاما من إدانتھا، نُقلت إلى جزیرة نوساكامبانغان في كالیكاب حیث یتم تنفیذ 

اإلعدامات عادة6.

سیا
ونی

إند

الشھادة تم تعدیلھا بسبب طولھا. والقصة الكاملة لمیري اوطامي رھن االشارة باللغة5
االنجلیزیة ھنا على الرابط:

https://www.thejakartapost.com/academia/2020/08/28/if-only-
iwere-given-a-chance-to-be-free.html

"عندمــا دخلــت للمــرة األولــى لمركــز اعتقــال تانغیرانــغ، كنــت مذعــورة. ثــم بعــد ذلــك، فــي اللحظــة 
ــي فــي  ــي. مــع بقائ ــّي باإلعــدام كانــت عواطــف عارمــة تھزن ــي كان فیھــا القضــاة یحكمــون عل الت
الســجن، حاولــت أن أتكیــف مــع ھــذه البیئــة التــي ال یمكــن تخیلھــا. أقضــي نھــاري كلــھ بالعمــل فــي 
الحدیقــة. ثــم انخرطــت فــي عــدد مــن األنشــطة مــن الموســیقى حتــى الصــالة [...] ذات لیلــة، أیقظنــي 
ــاوا.  ــز ج ــي مرك ــكاب ف ــى كالی ــب إل ــي أن أذھ ــأن عل ــي ب ــجن. أخبران ــراس الس ــن ح ــان م حارس
فوقعــُت فــي صمــت. نظــرت عینــاي إلــى الخلیــة التــي كان یقیــم فیھــا المرحــوم رانــي أندریانــي وھــو 
شــخص آخــر محكــوم علیــھ باإلعــدام كان یعیــش نفــس الظــروف التــي أعیشــھا. وفــي نوســاكامبانغان 
ــم أر أي شــخص ســوى الحــراس. وكان ذلــك ذروة غمــي.  فقــدُت الشــھیة. ولمــدة یومیــن كاملیــن ل
فــكل شــيء فــي ســجن كالیــكاب كان یبــدوا غیــر مألــوف. وكنــت كلمــا ســمعُت بابــا یُفتــح أو قُفــال یُفتــح 

یبدأ دمي في الغلیان، وقد استمر ذلك فترة طویلة جدا.

ــة دون  ــرى مواطن ــرة أخ ــح م ــن، وأن أصب ــخاص أخری ــرتي وأش ــع أس ــرة، م ــح ح ــل أن أصب آم
وضعیة محكوم علیھ باإلعدام میّت."

ــة  ــاعدة القانونی ــد المس ــیاراكات (معھ ــش ماس ــي أت ــد إل ب ــا معھ ــھادة وصــورة التقطھ المصــدر: ش
المجتمعیة)
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فــي دیســمبر/كانون األول 1989، كنــت أمــا عزبــاء ولــدي طفــل عمــره 4 ســنوات واســمھ 
كریســتوفر. كان صدیــق یعیــش معــي أخــذ ابنــي لكــي یــرى بابــا نویــل فــي المركــز التجــاري. 
وبــدون علــم منــي، اقتــاد صدیقــي وشــخص آخــر متواطــئ معــھ كریســتوفر إلــى الصحــراء 
ــوا  ــوا وزعم ــك، كذب ــن ذل ــزة م ــرة وجی ــد فت ــي رأســھ. وبع ــع رصاصــات ف ــى أرب ــث تلق حی

للشرطة أن كریستوفر كان قد اختفى في المركز التجاري.
وبینمــا كنــت أنتظــر بیــأس شــدید عــودة ابنــي، أخبِــرت 
بمقتلــھ واعتقلــت فــي اآلن نفســھ. وزعــم المحقــق الــذي 
ــاركت  ــي ش ــت بأنن ــي اعترف ــة بأنن ــي القضی كان یغط
ــك. وبالرغــم مــن  ــم یكــن األمــر كذل ــي الجریمــة. ول ف
ھــذه التھمــة لــم أتخــل عــن حقــي فــي أن یتولــى محــام 
ــى وجــود   ــل عل ــاك أي  دلی ــن ھن ــم یك ــي. ل ــاع عن الدف
اعتــراف، ولــم تكــن ھنــاك أي شــھادة أو شــریط مســموع أو مرئــي وال أي اعتــراف مكتــوب. 
ــي  ــت تلق ــة كان ــي المزعوم ــة. والدواع ــي بالجریم ــل یربطن ــاك أي دلی ــن ھن ــم یك ــھ ل ــا أن كم
ــى  ــا عل ــح مدمن ــتوفر یصب ــیة أن أرى كریس ــاة وخش ــى الحی ــن عل 5000 دوالر مــن التأمی

المخدرات مثل أبیھ.

أخفــى المدعــي العــام مخالفــات ذلــك المفتــش وقــرر أن یحكــي ھــذه الروایــة للمحلفیــن بــدال مــن 
أن یتــرك األدلــة تتكلــم. لقــد اغتیلــت نزاھتــي واعتبــرُت ُمجرمــة بســبب ارتباطــي دون علــم 
بأشــخاص خطیریــن. فالوالیــة فــي ھــذه القضیــة انتھكــت األنوثــة واألمومــة والقانــون، وقبعــُت 
لقــد أطِلــق ســراحي اآلن بفضــل 3  لمــدة 22 ســنة بســبب ذلــك.  المــوت  فــي عنابــر 

قضاة اتحادیین أمریكیین نظروا في قضیتي ومنحوني أمرا بالمثول أمام القضاء.

ــة  ــراءة وعقوب ــأن الب ــات بش ــي للمعلوم ــز الیابان ــا المرك ــورة التقطھ ــھادة وص ــدر: ش المص
اإلعدام.

دیبرا میلكھ
ظلت في عنابر الموت لمدة 24 سنة بتھمة قتل ابنھا في والیة 

أریزونا. تمت تبرئتھا في سنة 2015.
 

لقد اغتیلت نزاھتي واعتبرُت ُمجرمة 
بسبب ارتباطي دون علم بأشخاص 
خطیرین. فالوالیة في ھذه القضیة 
انتھكت األنوثة واألمومة والقانون،

 

كیة
مری

 األ
حدة
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ت ا
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شعر 'فیكتوریا درین'،
امرأة متحولة جنسیا، ُحكم علیھا باإلعدام سنة 2020 

في والیة أوھایو
الزمن

تنزلق الرمال فاقدةً سیطرتھا عبر أیادي الزمان
مثل حیاة فتاة منسیة تسقط خالل التصدعات

مفقودة في مكاٍن بین ُكتل الخرسانة واألحبال الشائكة.
سیرةُ حیاةٍ أنیقةٌ منقوشةٌ في جدران السجن

بأظافَر جمیلٍة ومواد تجمیٍل مصنوعة في البیت
محاطة برسوم ھیروغلیفیة مسیئة للنساء

مثل وردة وحیدة نسائیة تغرق في بحر أشواك.
إلى جانب صَوِر مجھولین تظن أنھا تتذكرھم

لو كانت الذكریات  یمكن أن تكون أكثر من مجرد أعداء لھا.
منزلةً باستمرار من خالل أفكارھا وأحالمھا

مثل نھر طویل وحید یسیل ویرفض االستسالم.
وھي تسیر المئة خطوة في زنزانتھا وتُدرك في النھایة

أن الزمن ال یستطیع أبدا أن یَشفي أو یشعر.
بل إنھ ال یكشف شیئا سوى أنھ حتى المرایا قادرة على افتراء الكذب.

وأن البقاء والعفو والحب والخالص
لم تكن قّط أشیاء قد تستطیع الحصول علیھا أو اكتسابھا.

وكانت األیام التالیة تموت وتُبعث كأیام ماضیة.
وھي تنتظر وتصلي من أجل النساء الالتي سبِْقنَھا.

والرسوم الكاریكاتوریة في ذراعیھا، وھي كل ما بقي لدیھا من أصدقاء
ستبقى إلى جانبھا حتي آخر أنفاسھا...

شعر دّونھ مكتب المدافع العام في أوھایو، وقد ُكتب في 4 أبریل/نیسان 2021.
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معاییر وقوانین دولیة معنیة بحقوق اإلنسان

 عقوبة اإلعدام في الممارسة4

108 

8

28

55

الصین 1
إیران 2
مصر 3
العراق 4
المملكة العربیة السعودیة5

الدول الخمس األكثر تنفیذا 
لإلعدامات في العالم في 
سنة 2020 ھي بالترتیب

> المیثاق اإلفریقي لحقوق اإلنسان والشعوب، 
المالحظة العامة رقم 3 حول الحق في الحیاة تنص 

على أنھ (المادة 4، الفقرة 25) "مھما كانت الجریمة 
ومھما كانت ظروف المحاكمة، فإن إعدام نساء 

حوامل أو مرضعات [...] ستشكل دائما انتھاكا للحق 
في الحیاة."

> المادة 4(5) من االتفاقیة األمریكیة لحقوق 
اإلنسان تنص على أنھ "ال یجوز توقیع عقوبة 

اإلعدام على أشخاص كانوا، وقت ارتكاب الجریمة، 
دون سن الثمانیة عشر عاما أو كانوا فوق سن 

السبعین سنة؛ وكذلك ال یمكن تطبیقھا على النساء 
الحوامل."

> المادة 7(ب) من المیثاق العربي لحقوق اإلنسان 
ینص على أنھ " ال یجوز تنفیذ حكم اإلعدام على 

امرأة حامل حتى تضع حملھا أو على أم مرضع إال 
بعد انقضاء عامین على تاریخ الوالدة، وفي كل 

األحوال تغلب مصلحة الرضیع. "

> المادة 6، الفقرة 5 من العھد الدولي الخاص 
بالحقوق المدنیة والسیاسیة تحمي األمھات 

المرضعات من عقوبة اإلعدام، والمادة 26 تضمن 
المساواة أمام القانون. والحق في عدم التمییز 

ُمكّرس في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان (المادة 
2) وفي المعاھدات الرئیسیة المعنیة بحقوق 

اإلنسان، وخاصة العھد الدولي الخاص بالحقوق 
االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة (المادة 2) 

واتفاقیة حقوق الطفل (المادة 2).

> لجنة القضاء على كافة أشكال التمییز ضد 
النساء، في توصیتھا العامة رقم 28 (المادة 2)، 

تعلن أن "التمییز ضد المرأة على أساس جنسي أو 
جنـساني یـرتبط ارتباطاً وثیقاً بعوامل أخرى تؤثر 

على المرأة مثل العرق، واإلثنیة، والدین أو المعتقد، 
والصحة، والمركز، والسن، والطبقة، والطائفة 

االجتماعیة، والمیل الجنسي، والھویة الجنسانیة . 
ویمكـن للتمییز على أساس جنسي أو جنساني أن 
یؤثر على المرأة المنتمیة إلى تلك الفئـات بدرجـة 

مختلفة أو بأسالیب مختلفة عن الرجل. ویجب على 
الدول األطراف أن تعترف مـن الناحیـة القانونیة 
بتلك األشكال المتداخلة للتمییز وتأثیرھا السلبي 

المركب على المـرأة المعنیـة، وأن تحظرھا."
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4 منظمة العفو الدولیة: 
https://www.am-

nesty.org/fr/docu-
ments/act50/376

/0/2021/fr

دول ألغت عقوبة 
اإلعدام لجمیع 

الجرائم.

دول ألغت عقوبة 
اإلعدام لجرائم 

الحق العام.

دولة ألغت عقوبة 
اإلعدام في 
الممارسة.

دولة تحتفظ بعقوبة 
اإلعدام.



 10 أسباب
   إللغاء عقوبة اإلعدام

1
ال ینبغي أن  یكون ألي دولة الحق في أخذ حیاة أي مواطن(ة).

2
ال یمكن التراجع عنھا. ولیس ھناك أي نظام قضائي معصوم 
من الخطأ القضائي، وفي جمیع البلدان، قد یُحكم باإلعدام على 

شخص بريء، أو یُعدم.

3
غیر عادلة. إن عقوبة اإلعدام تتسم بالتمییز، وھي تُستخَدم غالبا 
بشكل مفرط ضد األشخاص الفقراء، واألشخاص الذین لدیھم 
إعاقة عقلیة أو نفسیة، واألشخاص الذین یقعون ضحایا للتمییز 
بسبب  توجھھم الجنسي أو انتمائھم ألقلیة عرقیة أو أثنیة أوطنیة 

أو دینیة.

4
إنھا غیر إنسانیة، وقاسیة، ومھینة. إن الظروف في عنابر 
الموت تتسبب في معاناة نفسیة قاسیة؛ ثم إن اإلعدام  في حد 

ذاتھ یمثل شكال من أشكال التعذیب. 

5
تُحِرم من أي إمكانیة إلعادة تأھیل المجرم(ة).

6
إنھا تولد مزیدا من األلم، خاصة ألقرباء الشخص المحكوم 

علیھ باإلعدام، إذ ھم یتعرضون للعنف المتمثل في حداد قسري.

7
إنھا مطبقة في انتھاك للمعاییر الدولیة. فھي  ال تحترم 

مبادئ اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر سنة 
1948، والذي ینص على أن أي إنسان لھ الحق في الحیاة، 
وأنھ یجب أن ال یتعرض أحد للتعذیب أو معاملة قاسیة أو 
غیر إنسانیة أو مھینة. كما أنھا تتناقض مع التوجھ العالمي 
نحو إلغاء عقوبة اإلعدام كما أقرت بذلك الجمعیة العامة 

لألمم المتحدة ثمان مرات متتالیة، وذلك من خالل الدعوة  
إلى وقف تنفیذ أحكام اإلعدام (القرارات رقم 62/149 سنة 

2007، ورقم 63/168 سنة 2008، ورقم 65/206 
سنة 2010، ورقم 67/176 سنة 2012، ورقم 

69/186 سنة 2014، ورقم 71/187 سنة 2016،  
ورقم 73/175 سنة 2018، ورقم 75/183 سنة 

.(2020

8
إنھا تأتي بنتائج عكسیة، ذلك أنھ من خالل مأسسة قتل 

إنسان باعتبار ذلك حال جنائیا، فإن عقوبة اإلعدام تؤید فكرة 
القتل بدال من مكافحتھا.

9
إنھا غیر ناجعة وال تعزز األمان للمجتمع. لم تتم البرھنة 

أبدا بشكل واضح بأن لعقوبة اإلعدام أثرا رادعا عن 
ارتكاب الجرائم.

10
لیست جمیع أسر الضحایا تؤید عقوبة اإلعدام. ھناك عدد 
كبیر ومتزاید من أسر الضحایا حول العالم یرفض عقوبة 
اإلعدام ویعلن ذلك صراحة، وھم یرون أه ھذه العقوبة لن 
تعید  القتلى من أفراد عائالتھم إلى الحیاة وال تمثل تكریما 
لھم، وال تشفي ألم القتل، بل إنھا تنتھك مبادئھم األخالقیة 

ومعتقداتھم الدینیة.
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— الدورة التاسعة عشرة للیوم العالمي لمناھضة عقوبة اإلعدام —



10 أشیاء
تستطیعون فعلھا من أجل 
النضال ضد عقوبة اإلعدام
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— التحالف العالمي لمناھضة عقوبة اإلعدام —

1
نظموا ظاھرة. بالنظر إلى جائحة الكوفید19-، إذا قررتم 
تنظیم مظاھرة بمشاركة الجمھور، فیرجى منكم احترام 

السیاسات العامة الجاري بھا العمل وتقیدوا بالحكمة.

2
نظموا تجمعا في منصة لتنظیم المؤتمرات عن بعد. وھذا 
یمكن أن یكون على شكل ندوة شبكیة، أو ورشة عمل عن 
بعد، أو حوار أو نقاش عام [افتراضي]، أو معرض أو 

عرض فیلم [افتراضي]، من أجل توعیة المشاركین 
والمشاركات.

3
إقامة شراكات مع منظمات مدافعة عن حقوق المرأة وذلك 

من أجل التوعیة بوجود أحكام مسبقة منحازة جنسیا في 
تطبیق عقوبة اإلعدام.

4
شاركوا في برنامج تلفزیوني أو إذاعي من أجل توعیة 
الرأي العام بضرورة إلغاء عقوبة اإلعدام وبوقائع النساء 

المحكوم علیھن باإلعدام.

5
نظموا حوارا مع امرأة في عنابر الموت من أجل 

المساعدة على نشر قصتھا.

6
شاركوا في حدث من األحداث التي ینظمھا المناھضون 

لعقوبة اإلعدام في جمیع أنحاء العالم.

7
تبّرعوا لجمعیة تعمل ضد عقوبة اإلعدام.

8
تابعوا وساندوا الحملة في الشبكات االجتماعیة عبر 
الفایسبوك، وإنستغرام أو تویتر باستخدام الھاشتاغ: 

nodeathpenalty#

9
قوموا بتعبئة وسائل اإلعالم من أجل توعیة الجمھور 
بحاالت النساء المحكوم علیھن باإلعدام، سواء على 

المستوى المحلي أو العالمي.

10
شاركوا في حملة مدن ضد عقوبة اإلعدام / مدن للحیاة 

في 30 نوفمبر/تشرین الثاني 2021.
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— 19e JOURNÉE MONDIALE CONTRE LA PEINE DE MORT —

   من أجل معرفة المزید...
اطلعوا على جمیع المعلومات المتعلقة بالیوم العالمي لمناھضة عقوبة 

اإلعدام في موقع 
www.worldcoalition.org/fr/worldday، وخاصة:

ملصق الیوم العالمي لسنة 2021؛ رزمة التعبئة؛ ملفات معلومات 
مفصلة حول النساء وعقوبة اإلعدام؛ تقریر الیوم العالمي سنة 2020.

worldcoalition
WCADP@

www.worldcoalition.org
Coalition mondiale contre la peine de mort

Mundo M, 47, 
avenue Pasteur, 93100 Montreuil, France

E-mail: contact@worldcoalition.org
Tel: +33 1 80 87 70 43

      
 

    
      

أُنِجزت ھذه الوثیقة بدعم مالي من الوكالة اإلنمائیة الفرنسیة، ونقابات المحامین في باریس، ووفد االتحاد 
األوروبي في باربادوس، وحكومة بلجیكا، وحكومة سویسرا. محتوى ھذه الوثیقة ینبع من مسئولیة االئتالف
العالمي حصریا، وال یمكن بأي حال من األحوال اعتباره بأنھ یعكس موقف الوكالة اإلنمائیة الفرنسیة، أو 

نقابات المحامین في باریس، أو االتحاد األوربي أو الحكومتین المذكورتین أعاله.

إن االئتالف العالمي، وھو مؤلف من أكثر من 160 منظمة غیر حكومیة 
ونقابات محامین وسلطات محلیة ونقابات عمال، تم تأسیسھ في روما في 13 

مایو/أیار 2002.
یھدف االئتالف العالمي إلى تعزیز البعد الدولي للنضال ضد عقوبة اإلعدام. 

ھدفھ النھائي ھو إلغاء عقوبة اإلعدام عالمیا. یقدم االئتالف العالمي بعدا 
عالمیا للعمل الذي یقوم بھ أعضاؤه على المستوى المیداني ویتم ذلك أحیانا 

بشكل منعزل. ویعمل االئتالف بشكل متكامل مع مبادرات األعضاء، في 
احترام الستقاللیة جمیعھا.

وقد اتخذ االئتالف العالمي أیضا 10 أكتوبر/تشرین األول یوما عالمیا 
لمناھضة عقوبة اإلعدام. وفي سنة 2021، سیتم االحتفال بالدورة 19 للیوم 

العالمي، وذلك من أجل حشد المناھضین لعقوبة اإلعدام في جمیع أرجاء 
العالم حول رسالة مشتركة بھدف إلغاء عقوبة اإلعدام عالمیا.




