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              تنفيذ  بديلة إنسانية بعد وقفإلغاء تدريجي لعقوبة اإلعدام وتنفيذ عقوبات 
 عقوبة اإلعدام  أو إلغائها

 
 

لمدة  ا، مشروع2012نوفمبر تشرين ثاني /  17في الجنائي إلصالح منظمة الدولية لأطلقت ال
بديلة إنسانية لتدريجي لعقوبة اإلعدام وتنفيذ عقوبات عامين لدعم حقوق اإلنسان من خالل اإللغاء ا

 في أربع مناطق من العالم.
 

لديمقراطية وحقوق آلية اويجري تنفيذ هذا المشروع بدعم مالي من االتحاد األوروبي، بموجب 
 . DfIDوحكومة المملكة المتحدة ضمن إطار إدارة التنمية الدولية  .  EIDHR اإلنسان

 
 إصالح نظم العدالة منظمة دولية غير حكومية تعمل على )PRI(المنظمة الدولية لإلصالح الجنائي 

 العالم. مستوىالجنائية على 
 

 المجلس اإلقتصادي واإلجتماعي في لدى ةاستشاري تتمتع المنظمة الدولية لإلصالح الجنائي بصفة
لديها صفة مراقب لدى اللجنة األفريقية لحقوق وومجلس أوروبا. ) ECOSOC(األمم المتحدة 

، وصفة مراقب لدى اللجنة اإلفريقية لخبراء حقوق اإلنسان والشعوب، واالتحاد البرلماني الدولي
مجتمع المدني المسجلة مع  لة كمنظمةكما أن المنظمة الدولية لإلصالح الجنائي مسج. ورفاه الطفل

 .)OAS(منظمة الدول األمريكية 
 

الدولي لمناهضة عقوبة  اللجنة التوجيهية للتحالف كم ان المنظمة الدولية لإلصالح الجنائي عضو في
 .)WCADP(اإلعدام 

 
 

 إلغاء عقوبة اإلعدام والعقوبات البديلة
 

تهى القسوة منتمثل  مهينة عقوبة اإلعدام هي عقوبةأن تؤمن المنظمة الدولية لإلصالح الجنائي ب
كرامة اإلنسان وسالمته. عقوبة اإلعدام تشكل انتهاكا كما أنها تمثل إنكارا غير مقبول ل .والالإنسانية 
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الحق في عدم التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة للحق األساسي في الحياة و
. وهي عقوبة المهينة على النحو المبين في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  القاسية أو الالإنسانية أو

فمن المؤكد للخطأ أو التمييز،  عرضةنظم العدالة الجنائية مأن ، وحيث ال  رجعة عنها بعد تطبيقها
 تفرض على األبرياء. قدعقوبة اإلعدام  بأن

 
على مدى السنوات الخمسين  هاستخدامالإلغاء عقوبة اإلعدام وتقييد  ك اتجاه عالمي نحولكان هنا

من  ال تطبقهادولة  35، وكذلك قوانينهاألغت عقوبة اإلعدام في  دولة  105وحتى اآلن، الماضية. 
تحتفظ ما تزال دولة  58عملية إعدام ألكثر من عشر سنوات، وأية الممارسة أنها لم تنفذ  حيث

على ا قيودفرض الصكوك الدولية واإلقليمية التي تعلى دقت العديد من الدول ا. ص1 بعقوبة اإلعدام
في  الدول األعضاءمن  نخمس وسبعودقت ا. ص إلغائها استخدام عقوبة اإلعدام و في نهاية المطاف

ألمم المتحدة على البروتوكول االختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية ا
على الرغم من االتجاه المشجع، ال ووبة اإلعدام. ومع ذلك، الذي يهدف إلى إلغاء عقووالسياسية، 

 األمر والعديد من البلدان تحتفظ بعقوبة اإلعدام بحكم عمليات اإلعدام،  من ةد كبيراعدتنفذ أتزال 
 الواقع أو في تشريعاتها.

 
رائم الج : ال تقتصرتوسع كبير في تطبيقها في كثير من البلدان التي أبقت على عقوبة اإلعدام هناك 

 لى "أشد الجرائم خطورة" على النحو المحدد في القانون الدوليالتي يعاقب عليها باإلعدام ع
. كثيرا ما تفرض عقوبة اإلعدام بشكل غير متناسب على والضمانات الدنيا ال تحظى باالحترام

نية، والفئات لدي"اآلخر" في المجتمع، مثل الفقراء والسكان األصليين واألقليات اإلثنية والجنسية وا
وكثيرا ما يتم الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية أو صعوبات في التعلم. الضعيفة األخرى ك

 لهم سببفي ظروف أسوأ بكثير من السجناء اآلخرين مما ي السجناء المحكوم عليهم باإلعدام احتجاز
 معاناة بدنية و / أو نفسية.

 
. العديد من عقوبة اإلعدام وقف أو إلغاء عدالة الجنائية ال تنتهي مع التحديات في إطار نظام ال

في إلى أجل غير مسمى المحبوسين إنسانية للسجناء  اظروف أوقفت التنفيذ لم توفرالبلدان التي 
أو العقوبة القاسية أو ها بعقوبات تصل إلى حد التعذيب ، أو استبدال"المحكوم عليهم باإلعدامأجنحة  "

نية أو المهينة، مثل السجن مدى الحياة دون إمكانية اإلفراج المشروط، والحبس االنفرادي الالإنسا
األساسية المادية أو الطبية.  حتياجاتلفترة طويلة وفترات غير محددة من الزمن، وعدم كفاية اال

 السجناء المحكوم عليهم باإلعدام.احتجاز عقابية ومعاملة أقل تفضيال ما بين ظروف و
 

 للمشروعالمحددة اف األهد
 
عقوبة فيذ المعايير الدولية الدنيا الخاصة بوتن عقوبة اإلعدام  الحد من تطبيقتتقيد الحكومات ب. 1
 .العقوبة إلغاءفي نهاية المطاف  ، والتنفيذ وقفعدام والذين يواجهونها، والتي تؤدي إلى اإل
 
 وتنفيذ المعايير الدولية  المدى الطويل/ على السجن مدى الحياةالحد من تطبيق ب . تتقيد الحكومات2

-------------------------------------------------- 
 57ص 2011،2012منظمة العفو الدولية، أحكام باإلعدام وتنفبذها في  1
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والعقوبات ، مما يؤدي إلى تنفيذ األحكام النهائية عقوبة اإلعدام  أو إلغاءتنفيذ بعد وقف الدنيا 
 حقوق اإلنسان الدولية.تحترم التي هي عادلة ومتناسبة و القصوى

 
. تطوير قدرات المجتمع المدني لزيادة الوعي وتبادل المعلومات فيما يتعلق بتطبيق عقوبة اإلعدام 3
 .تعزيز وتقوية العقوبات البديلة و
 

 األنشطة الرئيسية
 
من صناع القرار  للبرلمانيين وغيرهم. بناء القدرات الفنية وتوفير الدعم المستهدف والعملي 1

بديلة اعتماد عقوبات الرئيسيين إلجراء إصالحات قانونية وسياسية نحو إلغاء عقوبة اإلعدام و
 إنسانية.

الحد األدنى للمعايير الدولية لحقوق اإلنسان والمعايير  . تعزيز قدرة موظفي السجون في مجال2
 .ة اإلعدام أو يقضون حكما مدى الحياة / لمدى طويل ين يواجهون عقوبالمناسبة لحماية حقوق الذ

منظمات المجتمع المدني لوضع وتنفيذ قدرات . تعزيز بناء القدرات المحلية واإلقليمية و3
 ستراتيجيات العامة للتوعية.استراتيجيات كسب التأييد الفعالة والمستدامة واال

بشأن تطبيق عقوبة  تقلة تستند إلى األدلة سم مواد صحفية  نشرلكتابة و. دعم الصحفيين المحليين 4
 .وإطالق مسابقة عالمية للتحقيقات الصحفية اإلعدام والعقوبات البديلة. 

 ملخصات السياساتو ذات الصلة. نشر األوراق البحثية حول القضايا المستجدة والمعلومات 5
 الوقائع. معلوماتو
 الدولي واإلقليمي والوطني.على المستوى والضغط . القيام بأنشطة كسب التأييد 6
 
 

مواقف المجتمع فيما يتعلق  المنظمة الدولية لإلصالح الجنائي إلى مواجهة تحدياتمشروع يهدف 
الجهات المعنية ، ودعم الحكومات ولصالح إلغائهاتأثير وفعالية عقوبة اإلعدام، لزيادة الوعي العام ب

، والحد من إصدار أحكام اإلعدام ووقف تنفيذهوقف بما في ذلك في التقدم نحو إلغاء عقوبة اإلعدام، 
تخفيض عدد األشد خطورة، وعلى الجرائم ، بحيث تقتصر اإلعدام الجرائم المعاقب عليها بعدد 

المعايير الدولية لحقوق ب زيادة الوعي ، وإلغاء أحكام اإلعدام اإللزامية، وتصدرأحكام اإلعدام التي 
بأن على زيادة الوعي  تعمل المنظمة الدولية لإلصالح الجنائيالصلة. سوف اإلنسان والقواعد ذات

استخدامها بطريقة  إضافة إلى استخدامهاعقوبة اإلعدام كأداة للقمع السياسي تستخدم غالبا ما 
 تمييزية.

 
التصديق و / أو تنفيذ لصالح الدول كسب تأييد  تعمل المنظمة الدولية لإلصالح الجنائي عبرسوف 
حقوق اإلنسان الدولية ذات الصلة ، بما في ذلك العهد الدولي، والبروتوكول االختياري ك صكو

، واتفاقية مناهضة التعذيب  (ICCPR)الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  عهد الدوليالثاني لل
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)CAT( والبروتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب (البروتوكول االختياري)، والقواعد ،
 .)SMR(النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء 

 
حتجاز ألولئك الذين تحسين ظروف امع الحكومات لستعمل المنظمة الدولية لإلصالح الجنائي 

، ةطويللمدة الحياة /  يقضون حكما مدى تنفيذ حكم اإلعدام أو ونيواجهون عقوبة اإلعدام / ينتظر
الحقوق  ذات لمدد طويلة  يستحقونحياة /  مدىأن المحكوم عليهم باإلعدام أو بوزيادة الوعي 

النظر بعناية فيما اذا  بغيةالحكومات  كما ستعمل المنظمة معأي فئة أخرى من السجناء. كاألساسية 
الحياة والسجن الطويل األمد، واالمتثال السجن مدى عقوبة اإلعدام، مثل البديلة عن كانت العقوبات 

 للمعايير والقواعد الدولية.
 

المزيد من الشفافية والمساءلة في نظم العدالة الجنائية  تسعى المنظمة الدولية لإلصالح الجنائي إلى
إلصالح التي تهدف من خالل وضع السياسات الشاملة واإلصالح القانوني، بما في ذلك عمليات ا

 وضاع السجون وتنفيذ برامج إعادة التأهيل.ألإلى تشجيع الطابع اإلنساني 
 
 

 النطاق الجغرافي للمشروع
 
 آسيا الوسطى: كازاخستان وطاجيكستان.• 
 شرق أفريقيا: كينيا وتنزانيا وأوغندا.• 
 شرق أوروبا: روسيا البيضاء وروسيا.• 
 أفريقيا: األردن والمغرب وتونس.الشرق األوسط وشمال • 
 

 في أستانا وعمان وموسكو.مقرها وقليمية اإلمكاتب الوسيتم تنفيذ المشروع من خالل 
مؤسسة مبادرة  من قبل شريك المنظمة ،شرق أفريقيا ب الخاص في المشروع وسيتم تنفيذ القسم

 ).www.fhri.or.ugحقوق اإلنسان ومقرها في كمباال، أوغندا (
للمنظمة الدولية  في المكتب الرئيسي لى هذا المشروع مدير مشروع متخصص مقرهوسيشرف ع

 في لندن. لإلصالح الجنائي
 
 

 لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال
 اآلنسة جاكلين ماكليشير

 مشروع عقوبة اإلعدام ةمدير
 )PRI(الجنائي إلصالح المنظمة الدولية ل

 المملكة المتحدة، E1 6LTستريت، لندن  كوميرشال 60-62
 +44) 0( 20 7274 6515هاتف: 

 jmacalesher@penalreform.orgالبريد اإللكتروني: 
 www.penalreform.org الموقع:

 


