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نیت  انساحس    کندمیکه تالش  لیون انسان  ی م   ۱۰الملل جنبشی است متشکل از  عفو بین

انسان برانگتمام  را  تغییر  زدی ها  برای  م  دکن   رزارکا   یات و  بهرهکه  تمام  وجب  مندی 

  ران سیاستمد  جهانیست که در آن  تحققما    ازاندشمچ  شود.  شاناز حقوق انسانیها  انسان

عمل  تعهدات  به   بینوا ق  کنند، خود  بشمارند   المللینین  محترم  خود  برایو    را   اعمال 

 شوند. پاسخگو

 

فارغ از هرگونه منافع    و یاس ی س  یدئولوژی هرگونه ا   ایبه هر دولت    یما بدون وابستگ 

  یهاکمک  قیما عمدتاً از طر  یهانهی و هز  میکنیعمل م  ی مذهب  یها شیگرا  ای  ی اقتصاد

 .   شودیم  نی اشخاص و نهادها تأم ری اعضا و سا  یمال

 

  توانمی  جهاندر هر نقطه  با مردم    یهمبستگ  درفعالیت  و    شفقتبا  که    باور داریمما  

داد. تغییر   بهتر شدنرا در جهت   جوامعیت وضع 
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 شناسیروش . 1
 

ی ژانویه تا دسامبر ا در دورهکم اعدام توسط دستگاه قضایی کشورهارش در خصوص موارد صدور و اجرای حگز  این

آوری شده است،  نابع مختلف گرداز م  گزارشر این  ندرج دی قبلی، اطالعات مهای ساالنهاست. همانند گزارش  2۰2۰

شان،  وکالیها و  اند و خانوادهم محکوم شدهکه به اعداشده از افرادی  از جمله: آمار رسمی، احکام قضایی، اطالعات کسب

رش گزان  یای مدنی. اطالعاتی که در  و در مورد تعداد محدودی از کشورها، سایر نهادهای جامعه  ایهای رسانهگزارش 

تنه مآمده  و ا شامل  نیز سایر جهات    وارد صدور  و  اعدام  ماننداجرای حکم  اعدام،  از مجازات  و  ها  تخفیف  استفاده 

از اطالعات مسها  ی آن توانسته درباره  المللشود که عفو بینمی  اه معافیت تدل و موثق به دست آورد. در بسیاری 

ین و ویتنام، اطالعات مربوط  کنند. در چنمی نتشر  دام مزات اع ری مجاها اطالعاتی در خصوص به کارگیکشورها، دولت

  -ی از کشورها  رد بعضشود. در مورود و محرمانه محسوب مییبه مجازات اعدام در ردیف اسرار حکومتی به شمار م

کره(ویژه الئوس  به خلق  دموکراتیک  )جمهوری  کره شمالی  به وضع محدودیت  -  و  توجه  حکوبا  جانب  از  مت،  ها 

به دست آمد یا این که هیچ اطالعاتی در دسترس   2۰2۰مجازات اعدام در سال    صوص استفاده ازدر خ  اندکی العات  اط

 .نبود

آم اکثر کشورها،  در مورد  بینبنابراین،  عفو  بهار  استرکارگیالملل در خصوص  آماری حداقلی  اعدام،    و   ی مجازات 

یک کشور در یک سال مشخص، رسمی در مورد    العاتود اطورت وج. در صها باشداحتمال دارد آمار واقعی فراتر از این

 .است در گزارش به آن اشاره شده

این    ا متوقف کرد؛ چین ر  به کارگیری حکم اعدام در کشورانتشار آمار تخمینی در مورد    2۰۰9ال  الملل در سعفو بین

جانب این شده از  ارائه   ارقامن از  الن چیو مسئوها  ی مقامهایی در خصوص سوءاستفادهتصمیم به دنبال بروز نگرانی

به  سته منتشر کند  ی که در مورد چین تواننشان کرده است که آمار الملل همواره خاطرسازمان اتخاذ شد. عفو بین

ی دسترسی به اطالعات  هایی است که در زمینه واقعی بوده و این به دلیل محدودیتکمتر از آمار    شکل چشمگیری

ص احکام اعدام منتشر نکرده است؛ با این حال، اطالعات موجود ه آماری در خصوچ گونوز هیچین هندولت    وجود دارد.

ها و  الملل بار دیگر از مقامنشوند. عفو بیمی  شده و اعدام  که هر ساله هزاران نفر به مرگ محکوم  حکایت از آن دارد

 .ندشر کنا منتکشور رر این  خواهد که اطالعات مربوط به احکام اعدام دمسئوالن چین می

واند درستی آن را تأیید  ای دست پیدا کرده و بته بعد از انتشار این گزارش به اطالعات تازهچملل چنان العفو بین

 روزرسانی خواهد کرد:در پایگاه اینترنتی خود به نشانی زیر بهصورت آنالین منتشرشده را به  کند، آمارهای

 penalty-do/death-we-www.amnesty.org/en/what 

  - شور آمده باشد  شده در کنار نام یک کرقم ثبتپیش از    ت »+« این گزارش، هرگاه عالم  های ها و فهرستدر جدول

  16وص دستکم  خص   در  اعدامکم  جرای حصدور یا االملل  به این معنی است که عفو بین  -(  +22برای مثال، مالزی )

اند. هرگاه عالمت »+«  مورد بوده  16در کشور مالزی را تأیید کرده، اما بر این باور است که موارد مذکور بیش از  نفر  

الملل مستندات متعددی  به این معنی است که عفو بین  - )+(  برای مثال، سوریه  -بدون رقم بیاید    از نام یک کشور  بعد

به اعدام در کشور سوریه در اختیار داشته اما اطالعات    یک نفر(از    )بیش  شدن افراد  حکومیا م  اعدام  یاجرا  در تأیید

در نظر    2ای، »+« معادل عدد  کل جهانی و منطقهی آمار  محاسبه  ی آمار حداقلی معتبر ندارد. درارائه کافی برای  

 شود.شده است، که کشور چین را هم شامل می گرفته

http://www.amnesty.org/en/what-we-do/death-penalty
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گناهی،  رغ از مجرمیت، بی، فارغ از ماهیت جرم یا شرایط ارتکاب آن، فان استثناموارد و بدول در تمامی  الملنعفو بی

برند، مخالف صدور و  اجرای حکم اعدام به کار می ها برایومته حکای کمشخصات متهم و صرف نظر از شیوه   یا سایر

 کند. میزه مبار اعدام مجازاتاجرای مجازات اعدام است؛ این سازمان برای الغای کامل 
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  سطح جهان مجازات اعدام در .2

 

 روندهای جهانی   2.1

های  در تقلیل شمار اعدام  19-کووید گیر  همهبیماری    .تفاده از مجازات اعدام بودساشاهد کاهش جهانی    2۰2۰سال  

یش بر  از پ بیش    اعدام  مجازات  بارخشونت  رحمانه وبی  ماهیت  . همزمان،اجراشده و صدور احکام مرگ سهم داشت

 د. ش ارشکهمگان آ

سال گذشته    1۰سطح در    ترینپایین  کاهش یافت و به  2۰19در مقایسه با سال  درصد    26ها  ، اعدام2۰2۰در سال  

تعداد کشورهای اجراکننده مجازات اعدام  .  ادامه یافت  2۰15ها از سال  ی اعدامش ساالنهد. به این ترتیب روند کاهرسی

ها  اقلیتی از دولتتنها  که این روند بار دیگر نشان دادرسید و  ورکش 18کاهش به  و عدد با د  2۰19ل با سا در نسبت

   دهند.ادامه می اعدام مجازات استفاده از همچنان به ندر سطح جها

  ود بط بمرت  عراق و عربستان سعودی  ها در درجه نخست با کاهش این آمار در دو کشورتوجه تعداد اعدامکاهش قابل

بیماری    نیز به دلیل شرایط مرتبط با  هاییوقفهگذاشتند.  صادر و به اجرا میرا    مرگم  احکاباالیی از    دادعت ه سابقا  ک

چون   های فدرال نهایتا آمار ملی را باال نبردمریکا، ازسرگیری اعدامآدر ایاالت متحده  صورت یافت.    19-گیر کوویدهمه

. شش  شدرو  با وقفه یا تعلیق رو به    اعدامام  اجرای احک  ،19-کووید گیری  همه  لبه دلی  ،در برخی ایاالت آمریکا  همزمان

  19-گیری کوویدمشخصا به همهاعدام  اجرای احکام    تعلیق   مبنی بر   2۰2۰سال  صادره در    دستورات رسمیاز    مورد

  19-کووید مرتبط با  ی  هادیتمحدوو    قضایی   اتشکای ها به دلیل  . در سنگاپور، اعداماشاره کردند   دلیلیک  عنوان    به

 .  متوقف شدند

مورد( نسبت به   1۴77)دستکم  للالمو معلوم برای سازمان عفو بین 2۰2۰صادره در سال  شمار مجموع احکام مرگ

در فرایندهای کیفری سراسر جهان در   ی صورت گرفتههاها و تعویقوقفه.  داشت  درصدی   36کاهش    2۰19سال  

 .  داشت ه نقشن رابطدر ای 19-گیری کوویدی همهنتیجه 

بود،  ها  نسان جان او حفاظت از  کرونا جلوگیری از گسترش ویروس تالش برایدر حال جهان درحالی که  با این همه،

برخی کشورها مشاهده شد. آمار سالیانه اعدام در    توسط  اعدام از مجازات    استفاده  میزان  ای در هکنندافزایش نگران

های فدرال  اعدامآمریکا    ایاالت متحدهدر    ترامپ  د ولت دونالات فدرال د زمان، مقامم ه  .شد  برابرکشور مصر تقریبا سه

. هند، عمان، قطر  اعدام کردند پنج ماه و نیم ظرف  را مرد  1۰و نهایتا  از سر گرفتند ی سال در ماه جوال 17پس از را 

    را از سر گرفتند.قضایی های و تایوان نیز قتل

مقامات برخی کشورها بر زیرپاگذاشتن اقدامات    شتناکهد  اصرارگیر،  همه ری  بیما  اثر یکده در  شدر شرایط جهانی فلج

مجازات    ها ازحمی نهفته در استفاده آن ری از بیجلوه دیگر ا و احکام مرگ،  همان اعداماپیگیری بیبرای  بهداشتی  

عدد،  میان موارد مت  ای ازمونهذکر ن  . برایبه نمایش گذاشت و ضرورت لغو اعدام را بیش از پیش برجسته کرداعدام را  

ایاالت متحده  مق  فراهم کردن شرایط  ارائه شده برای  قتعلیهای  درخواستفدرال با  و    ایالتیدر سطح  آمریکا  امات 

با اصرار بر پیگیری روند معمول اجرای   کرده ومخالفت  همراهی یک مرشد معنوی با مردی در آستانه اعدام  ور و  ضح

خطر ابتال به ویروس قرار دادند. در چین، یعنی کشوری که  در معرض راو زندانیان دان  نزن امور، مأ وکال ، اعداماحکام 
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عفو   باور  اعدام شد بینبه  نفر  اسرار حکومتی نالملل در آن هزاران  آمار مربوطه همچنان در شمار  این حال،  با  د و 

مقامات   بههستند،  که  جرایمی  منظور سرکوب  تالش  به  جها  نحوی  مت  19-کوویدترش  سگز  ا   لوگیریبرای  أثر  را 

با سرعت بیشتری صورت گیرد  و  شوندجرایمی که مشمول مجازات اعدام میرسیدگی به  که  ساخت اعالم کردندمی

 ، استفاده از مجازات اعدام را با سرعتی هر چه بیشتر مقدور ساخت.راین ام

ری  واکنش به بیما یی حضوری را درقضا  یهارسیدگیو انیان  های زنددر حالی که مقامات بسیاری از کشورها مالقات

افراد  همه برای مدت زمان  در خطرگیر متوقف ساختند،  از هرگهاعدام  اجتمای طوالنی محروم  اعی نگه  ونه تماس 

. تصمیم برخی کشورها مبنی  شان شدها به وکالیآندسترسی    ویژه موجب محدود شدن به  این وضعیت  شده و    داشته

به    اعدامی مجازات  رااج  ر وصدوبر   بیماری هبدون توجه  افراد    ،گیرمهشرایط  زندانیان و تمامی  تنها  در  دخیل  نه 

  مشاوره حقوقی به    زندانیان  ، بلکه همچنین دسترسیداد  ارقرسالمتی    ات جدیخطررا در معرض    بوطهفرایندهای مر

 رد. مختل ک  ت شوند،یرعا ه دقتحیات بی سلب هابایست در پروندهمیه را، که منصفانهای دادرسی  و سایر ضمانت

در ماه می، کشور کرد.    ن را تقویتدر سطح جهاپیش برای الغای کامل مجازات اعدام  روند روبه  2۰2۰سال  تحوالت  

به پنجمین کشور آفریقایی بدل شد که طی دهه اخیر   ترتیبلغو کرد و به این    به طور کامل  مجازات اعدام را  چاد

المللی حقوق مدنی و سیاسی  بینتیاری دوم متعلق به میثاق  مبر پروتکل اخه سپتادر ما   قستانقزا   1.تچنین کرده اس

ا ابا هدف لغو مجازات  آن صورت داد. هیچ    و اجرای  ت تصویبقداماتی در جهعدام را امضا کرده و در ماه دسامبر 

دست   2۰19  در سال همگی    یی کهکشورهااعدامی در کشورهای بحرین، بالروس، ژاپن، پاکستان یا سودان اجرا نشد،  

را در حالت تعلیق نگه   اعدام   اماحک  ون قبل، روسیه، تاجیکستان، مالزی و گامبیا همچاعدام زده بودند. قزاقستانبه  

به  ندداشت تبدیل  کولورادو  آمریکا،  متحده  ایاالت  در  کرد22.  لغو  را  اعدام  مجازات  که  شد  کشور  این  ایالت    ؛مین 

با صدور دستورات رسمی اجرای احکام اعدام را به    2۰2۰سال    ردپنسیلوانیا    رگون ویا، اوفرنلیکا  التایا  فرمانداران

 .تغییر داداش را شدهریزی های برنامهمدااع بندی تمامزمان؛ ایالت اوهایو دند حالت تعلیق در آور

  زامی کرده ی جرایم الا برای برخراعدام مجازات  تمام قوانینی که صدور، کشور باربادوس در ماه ژانویه در تحولی دیگر

های غیرمرتبط با قوانین  پروندهدر  ردر ماه آوریل، مقامات عربستان سعودی اعالم کردند که این کشو بود اصالح کرد.

پایان    اندسن داشته سال    18زیر    ی که در زمان وقوع جرمبه استفاده از مجازات اعدام علیه افراد  «ضدتروریستی»

 از مجازات اعدام برای ارتداد را لغو نمودند.استفاده  امات سودانجوالی، مق ه در ما هد داد.خوا

قطعنامه از    کشور  123ماه دسامبر،  در  مجمع عمومی سازمان ملل   جریان نشست  رد گیر،  سابقه و چشمدر تحولی بی

2زات مرگ اعدام با رویکرد به لغو کلی مجا  تعلیق رسمی احکامبا فراخوان    ایدوساالنه
ی  به معنادند که  ت کرحمای 

به سال    19افزایش   نسبت  مثبت  یعنی  2۰۰7رأی  تصویباولین  ،  عمومیقطعنامه    این  سال  باشد.  می،  در مجمع 

حمایت    اعدام  تعلیق رسمی احکامان سازمان ملل برای  ه جنوبی، برای نخستین بار از فراخو جیبوتی، اردن، لبنان و کر

 

 ید.ببینگزارش حاضر  2ست شماره مجازات اعدام را در پیوکشورهای موافق و مخالف ز تمامی فهرستی ا 1

 .2۰2۰دسامبر  16در تاریخ   183/ 75ومی سازمان ملل مصوبه مجمع عم 2
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مخالف یا ممتنع بودند نیز این بار    2۰18ال  سبت به قطعنامه سه ن، کینفیلیپ  ئورو وکنگو، گینه، ناکردند. )جمهوری(  

 3د. ر موضع دادنامتناع تغیی و زیمباوه از مخالفت به فق شدند؛ در حالی که یمنبا آن موا

،  19-گیری کوویدبا همه  مرتبطهای  گردها و چالشمجازات اعدام، علیرغم برخی عقبکامل  لغو    روند جهانی به سمت

ته شوند تا اطمینان های بعدی در تمام مراتب برداشهر زمان حیاتی است که گام  یافت. اینک بیش از  هادام  وقفهیب

 ها خنثی شوند. این پیشرفت گردد که در آن یبدل به سالی نم 2۰21حاصل شود که سال 

  گناهی، یت، بیمز مجرارغ اآن، ف  ارتکاباز ماهیت جرم یا شرایط    الملل در تمامی موارد و بدون استثنا، فارغعفو بین

ند، مخالف صدور و  برم به کار میاجرای حکم اعداها برای ای که حکومتیا سایر مشخصات متهم و صرف نظر از شیوه 

 . ی مجازات اعدام استاجرا 

 

 

 

ایش سازمان ملل: افزل، »الملفو بینر مشاهده کنید؛ همین طور رجوع کنید به عنسخه انگلیسی گزارش حاض ۴گیری را در پیوست شماره نتایج رأی  3

 .2۰2۰دسامبر  16«، پیوسته مخالفت با مجازات اعدام

(کشور8)تأسیس سازمان ملل متحد : 19۴5

آغاز کارزار جهانی عفو بین الملل: 1977

(کشور16)علیه مجازات مرگ 

کشور76: 2۰۰1

تصویب اولین قطعنامه مجمع عمومی : 2۰۰7

سازمان ملل با فراخوان به تعلیق در آوردن 

(کشور91)احکام مرگ 

کشور97: 2۰11

کشور از قطعنامه 123حمایت : 2۰2۰

هشتم مجمع عمومی سازمال ملل با 

فراخوان به تعلیق در آوردن احکام 

(کشور1۰8: )مرگ

٠
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٤٠
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١٠٠
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1۴

2۰
15

2۰
16
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تعداد کشورهایی که مجازات مرگ را لغو کرده اند  

2۰2۰تا ۱945سال میالدی از

file://///intsec.amnesty.org/Programmes/MEP/IRAN/AI-EXT/EXTERNAL%20REPORTS/2021%20reports/Death%20Penalty%20report/Persian%20translation/amnesty.org/en/latest/news/2020/12/un-opposition-to-the-death-penalty-continues-to-grow/
file://///intsec.amnesty.org/Programmes/MEP/IRAN/AI-EXT/EXTERNAL%20REPORTS/2021%20reports/Death%20Penalty%20report/Persian%20translation/amnesty.org/en/latest/news/2020/12/un-opposition-to-the-death-penalty-continues-to-grow/
file://///intsec.amnesty.org/Programmes/MEP/IRAN/AI-EXT/EXTERNAL%20REPORTS/2021%20reports/Death%20Penalty%20report/Persian%20translation/amnesty.org/en/latest/news/2020/12/un-opposition-to-the-death-penalty-continues-to-grow/
file://///intsec.amnesty.org/Programmes/MEP/IRAN/AI-EXT/EXTERNAL%20REPORTS/2021%20reports/Death%20Penalty%20report/Persian%20translation/amnesty.org/en/latest/news/2020/12/un-opposition-to-the-death-penalty-continues-to-grow/
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 هااعدام   2.2

بیشده توسط  ترین رقم ثبتپاییناعدام شدند، عددی که    2۰2۰نفر طی سال    ۴83حداقل   دهه  ل طی  الملنعفو 

  دهد را نشان می  درصدی  26  یکاهش  2۰19در سال    شدهاعدام ثبت  657  در مقایسه باها  شمار اعدام  ۴. دباش یذشته مگ

.  بود  مورد اعدام  163۴که شاهد ثبت دستکم    2۰15ها در سال  به اوج اعدام رصدی نسبت  د  7۰کاهش    طورهمینو  

 ساله را ثبت کرد. ده  ام در یک دورهترین شمار اعدپایینر آن لملل دابین سومین سال پیاپی بود که عفو 2۰2۰سال 

نفر(   27و عربستان سعودی )  نفر(  ۴5، عراق )حداقل  نفر(  1۰7حداقل  مصر )  نفر(  2۴6ایران )حداقل    –چهار کشور  

  ها اماز اعدشده  تهای پیشین، مجموع جهانی ثبهمانند سال بودند.  ثبت شدههای  درصد از اعدام  88سئول اجرای  م  -

ا  شامل باور عفو بینهزاران مورد  به  مذبور،    کشوردر    زیرا  شوداند نمیالملل در کشور چین صورت گرفته عدام که 

مجازاداده به  مربوط  بههای  مرگ  طبق ت  حکومتی  اسرار  میه عنوان  از بندی  است  متأثر  همچنین  آمار  این  شوند. 

ی شمالی که  تنام و کرهور ویدو کشخصوص  در    ربوطهعات مه اطاللملل باشدت محدود سازمان عفو بیندسترسی به

 کنند. دام استفاده میت اع جازاطور گسترده از مبههایشان دولترود گمان می

درصد    3که معادل    داشتند  وجود  2۰2۰  شده در سالفرد اعدام   ۴83زن در میان    16الملل،  عفو بین   تندامستبنا بر  

 .  زن( 1عمان )  و زن( 2سعودی ) زن(، عربستان ۴مصر ) زن(، 9)ان ایر ت:اس شدگاناز کل اعدام

 

های  مجموع اعدامکه  راق بودند: کشور ع  2۰19نسبت به سال  هاماعدادو کشور، مسئول اصلی کاهش جهانی مجموع 

 سعودی بستان  ( و عر2۰2۰در سال    نفر  ۴5به    2۰19در سال    نفر  1۰۰سالیانه خود را تقریبا به نصف کاهش داد )از  

آم اعدکه  راار  خود  )  درصد   85  ام  داد  به  18۴از    کاهش  اعدامنفر(  27  نفر  مصر  کشور  مخالف،  سوی  در  های  . 

 

 اده از مجازات مرگ توسطلل از زمان آغاز ثبت موارد استفالمبین ده توسط عفوشترین ارقام ثبتیکی از پایین 2۰2۰سال شده در های گزارش تعداد اعدام  ۴

های تحقیق  های گوناگون از لحاظ دسترسی به اطالعات، تغییر و تحول در شیوه ان دهههای موجود میل، تفاوتباشد. با این حا می  1979سال    این سازمان در

  سازد.یبرانگیز مای زمانی طوالنی چالشهدوره  رمربوطه را دی دقیق میان آمار بندی کشورها، مقایسهو ترکیب

٠

٢٠٠

٤٠٠

٦٠٠

٨٠٠

١٠٠٠

١٢٠٠

١٤٠٠

١٦٠٠

١٨٠٠

٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠٢٠

در سراسر جهاناعدام های ثبت شده

2۰2۰تا 2۰۱۱از سال میالدی 
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به    اعدام در این کشورآمار  و    نفر(   1۰7به حداقل    نفر   32زایش داد )از حداقل  فاش را به بیش از سه برابر اشدهزارش گ

 ، رسید. بودنفر  1۰9حداقل  عدام شاهد اکه ، 2۰13ل ها در سااوج اعدام زمان از باالترین رقم

هیچ   .2۰19کرد، یعنی دو کشور کمتر از سال ثبت  2۰2۰کشور را در سال  18اعدام در الملل وقوع سازمان عفو بین

کشورهایی که در دوسال گذشته   –ان، سنگاپور یا سودان صورت نگرفت  تاعدامی در کشورهای بالروس، ژاپن، پاکس

هیچ   2۰18اما در سال    دبو   ای اعدام زدهدست به اجر   2۰19ر سال  یز در بحرین، که دن  و  –د  ه بودندام زددست به اع 

 .  اعدامی نداشت

 2۰2۰ر سال شده در سراسر جهان دهای ثبت اعدام 

(، چین  1تایوان )  (،3(، بوستوانا ) 2بنگالدش )(،  +2۴6ایران )،  (17ایاالت متحده آمریکا )

(، 27)  عربستان سعودی(،  +۴5عراق )  ، سوریه )+(،( +2بی )جنو  ودانس  (،+ 11سومالی )  )+(،

  (.+5ویتنام )+(، یمن )(، ۴د )نه، (+1۰7مصر )  )+(،  کره شمالی(، 1(، قطر )۴عمان )

 

تایوان مردی را پس از یک وقفه و  ها از سر گرفتندها توقف اعدامرا پس از سال اعدامحکام اجرای اعمان و قطر   د،هن

ها را پس از تقریبا دو دهه از سر گرفتند، در حالی که  امت متحده، اجرای اعدمات فدرال ایاال. مقام کرد ه اعدایک سال

الملل قادر بود ، عفو بین2۰19رار داشتند. مشابه سال  دین ماه در حالت وقفه قها برای مدت چن، اعدامسطح ایالتیدر  

اقلی معتبر در  ای ارائه یک آمار حدطالعات کافی براما ااند،  داده  ریه رخهای قضایی در کشور سوتأیید کند که اعدام

  دسترس نبود.

       یالمللن یب یهانسازما در  هاآن  تیعضو برحسب کشورها  رد شدهثبت  یهااعدام         

        

 . آمریکا  –کشور  35کشور از  1  ی آمریکا:سازمان کشورهای قاره  •

 . آمریکا –کشور  57کشور از  1 اروپا: سازمان امنیت و همکاری در   •

 . سودان جنوبی  ،یبوتسوانا، مصر، سومال –کشور  55کشور از  ۴ آفریقا:ی  حادیه ت ا  •

 . یمن  ،عربستان سعودی، سوریه، سومالیعمان، قطر،  مصر، عراق،    – کشور  22کشور از  8 ی عرب:اتحادیه  •

 . تنامی و  –کشور  1۰کشور از  1 ی کشورهای جنوب شرق آسیا:اتحادیه  •

 .هند ، بنگالدش، بوتسوانا  – کشور 5۴از  کشور 3 ع:المناف ترک کشورهای مش  •

 . ویتنام  ، مصر  –کشور  5۴کشور از  2 ن:زبا المللی مناطق فرانسه سازمان بین  •

 دست به اعدام افراد زدند.   (درصد اعضا 9) عضو کشور 193کشور از  17: سازمان ملل متحد •
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 2۰2۰5ر سال های اجرای اعدام دشیوه   2.3 

 

 مرگام احک  2.4

ثبت  2۰2۰در سراسر جهان در سال  شناسایی شده احکام مرگ گیر را در شمارشمالملل، کاهشی چ بین عفو سازمان

درصد   53  مورد( و  23۰7)حداقل    2۰19د کمتر از آمار مربوط به سال  درص  36مورد(، که    1۴77است )حداقل    هکرد

 باشد. مورد( می 3117)حداقل  2۰16کمتر از سال 

  

 

 ی سنگسار دریافت نکرده است.به شیوه در مورد اعدام قضایی  گزارشی 2۰19در سال  المللبینای گذشته، عفو ههمچون سال 5

          
عربستان  

 سعودی 
 گردن زدن 

 ا آمریک          
      کشتن

 با برق 

 ر زدن اد  ایران   بوتسوانا  بنگالدش     جنوبی  سودان    سوریه   عراق مصر هند   

 آمریکا   چین ویتنام        
تزریق  

 مهلک 

 تیرباران  تایوان  عمان  چین شمالی   کره سومالی  یمن  قطر     
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ارزیابی و    مرگمرتبط با احکام    پذیری اطالعاتسدسترت و  اهیدر مرات  ییتغ در مورد برخی کشورها همچنان بر 

ب عفو  روندهای مینتوانایی  مقایسه دقیق  برای  اساس کشور،الملل  بر  بود  ربوطه  استتأثیرگذار  عفو ه  نمونه،  برای   .

شورهایی که  کا، یعنی کو سریالن  ی، نیجریهلزماهای  در کشور  مرگالملل اطالعاتی در مورد ارقام رسمی مجازات  بین

زئی  ج  اند، دریافت نکرده است. افشای ش کردهنحو رسمی گزارهای گذشته بهرا در سال  مرگ   تعداد باالیی از احکام 

شوند، حتی  محکوم می  مرگ  اطالعات توسط مقامات ویتنام نشان داد که همچنان ساالنه صدها نفر در این کشور به

 . اشدرس عموم نبره در دستدراین با معجااری اگر آم

 

 

 2۰2۰ جهان در سال سراسر شده در  ثبت مرگاحکام 

الجزیر+۴فغانستان  ا بنگالدش  3  بحرین،  +1ه  ،  بالروس+113،  ،  1بوتسوانا    ،3  ، 

،  +26۴، مصر  +2۰جمهوری دمکراتیک کنگو    ،1، کوموروس  +، چین  + 1کامرون  

،  +2  ردن، ا3اپن  +، ژ27اق  عر،  + ، ایران+117ی  اندونز،  77، هند  3غنا  ،  1گامبیا  

کویت  + کنیا الئوس  +2،  لبنان  +9،  لیبی  +1،  ماالوی  + 17،  مالزی  + 2،   ،22+  ،

، +58نیجریه    ،3، نیجر  1، میانمار  +1ی غربی  ، مراکش/صحرا+ 1، موریتانی  3۰مالی

، عربستان سعودی + ۴، قطر  +17ت( فلسطین  حکوم،)+۴9، پاکستان  + کره شمالی 

سریالنکا  +،  1۰سودان    ، +6دان جنوبی  سو،  + ، سومالی8ر  گاپو، سن39ئونه  سیرال  ، +8

متحده    ، امارات+8، تونس  2داد و توباگو  رینی، تی35تایلند    ، 5تایوان  +،    ، سوریه+16

زیمباوه    ،119، زامبیا +269، یمن  +5۴، ویتنام  18، ایاالت متحده آمریکا  +۴ربی  ع 

6 . 

 

(،  ۴(، الئوس )۴(، اندونزی ) 2بنگالدش )  -در شش کشور    2۰2۰ال  در س  زده زنده، نودست آمساس اطالعات بهابر  

نسته است تفکیک دقیق الملل نتواعفو بین  شدند. با این وجود،  به اعدام محکوم  - ( 7(، ویتنام )1)  (، تایلند1تایوان )

٠

٥٠٠

١٠٠٠

١٥٠٠

٢٠٠٠

٢٥٠٠

٣٠٠٠

٣٥٠٠

٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠٢٠

احکام مرگ ثبت شده در سراسر جهان 

2۰2۰تا 2۰۱6از سال میالدی 
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ترده به  ر گسبه طویی که کشورهادست آورد، از جمله در افراد محکوم به اعدام را در مورد چندین کشور به  جنسیت

 از رقم گزارش احتماال باالتر    رتیب، آمار مذکورشوند، نظیر ایران و عربستان سعودی؛ به این تاعدام متوسل میمجازات  

 . ستشده ا

  2۰19در مقایسه با سال  ردند که  که صدور حکم اعدام  بکشور اقدام    5۴،  2۰2۰شده، در سال  بنا بر اطالعات ثبت

افرادی   2۰2۰س و لیبی در سال  کامرون، کومور، الئوشده است که کشورهای    ثبتنین  چم. هبود  متر( دو کشور ک56)

هیچ حکم اعدام جدیدی در  2۰2۰نین نکرده بودند. در سال ، در حالی که در سال قبل چاندرا به اعدام محکوم کرده 

  ست.ده او اوگاندا ثبت نش کشورهای گویانا، مالدیو، عمان، کره جنوبی، تانزانیا

اند،  ات اعدام زدهدست به صدور مجازمعلوم است  ی که  کشور  5۴کشور از    3۰در    ،المللعفو بینهای  ابق یافتهطم

های  محدودیتبه دلیل تاثیر  در بیشتر موارد  رسد که این کاهش  یافت. به نظر می  هشکااعدام    حکم  رد تازه صدورموا

احکام اعدام    کاهش  د،از جمله مهمترین موارده است.  وبقضایی    های فرایند   بر  19- کووید گیربیماری همه  مرتبط با  

(، عراق )از  77به  1۰2از (، هند )26۴به حداقل  ۴35 (، مصر )از حداقل113به حداقل   22۰در بنگالدش )از حداقل 

  ل قبه حدا  632( ، پاکستان )از حداقل  1به حداقل    23به +( ، لبنان )از    29(، کنیا )از حداقل  27  به حداقل  87داقل  ح

 بوده است. ( 18به    35+( و ایاالت متحده آمریکا )از  به  2۴داقل ، سومالی )از ح(۴9

به   2۰19مورد در سال    8جمهوری دموکراتیک کنگو )از    :افزایش یافتاعدام    حکم  دورموارد تازه صکشور    13در  

به    ۴لی )از حداقل  ، ما(3به    2  )از  (، ژاپن117به حداقل    8۰(، اندونزی )از حداقل  2۰2۰مورد در سال    2۰حداقل  

(، عربستان  ۴  به حداقل   2  ر )از حداقل(، قط17به حداقل    ۴(، فلسطین )از  58به حداقل    5۴یجریه )از حداقل  (، ن3۰

د )از (، تایلن 6به حداقل    ۴(، سودان جنوبی )از حداقل  39به    21(، سیرالئون )از  8به حداقل    5  عودی )از حداقلس

 (.119به  1۰1مبیا )از ( و زا269داقل به ح  55)از  یمن (،35به   16حداقل 
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 مرگ   ان بهمحکوم 
 

  اعدام  یر حکمدر جهان زنفر    28567حداقل  ،  2۰2۰بنا بر اطالعات موجود، در پایان سال  
 ند: ادهبرکشور ذیل به سر می 9در   محکومان شناسایی شدهدرصد از  82. بردند به سر می

 
(، مالزی  +18۰۰(، بنگالدش )2۴85کا )(، ایاالت متحده آمری+27۰۰ه )یر(، نیج+ ۴۰۰۰(، پاکستان )+79۰۰عراق )

 (. +1۰۰۰النکا )سری(، +1۰۰۰(، کنیا )+12۰۰(، ویتنام )+131۴)
 

حال آمار  کشور دیگر نیز تحت حکم اعدام قرار دارند، با این در چند بسیاری ل باور دارد که زندانیانالملنعفو بی
ل چین، مصر، موده است. این کشورها شاکن بن یک رقم مناسب غیرممتخمی  اده و ینبو  مربوطه قابل دسترسی

 ند. شوایران، کره شمالی و عربستان سعودی می
 

ساس اها قابل دسترسی است، در اغلب موارد، تحلیل ارقام بر  ن که آمار مربوطه در آ  حتی در مورد کشورهایی
زن(   113)  اعدام م به  مربوط به زنان محکو  آماراست    هتوانستملل  البوده است. سازمان عفو بین  جنسیت غیرممکن

همگی محکوم به جرائم مرتبط  )  6، تایلند  2، تایوان  1و  ، مالدی7، ژاپن  5را در مورد هفت کشور به دست آورد: غنا  
 . 2۴و زامبیا  ۴8با مواد مخدر(، ایاالت متحده آمریکا 

 

 تخفیف، عفو و تبرئه   2.5

 :کشور ثبت کرده است 33را در  ان به اعدامیا عفو محکوم عدامجازات ایف مفخی از تواردعفو بین الملل م

گویان، هند، اندونزی، ژاپن، کنیا، کویت،  و، غنا،  رون، جمهوری دموکراتیک کنگافغانستان، بنگالدش، باربادوس، کام

میان غربی،  مراکش/صحرای  مالزی،   ، پاکستان،  لسوتو  عمان،  نیجریه،  نیجر،  جنوبی،    ر،گاپونسلئون،  سیرامار،  کره 

 6. من، زامبیا و زیمبابوها، تایلند، ترینیداد و توباگو، ایاالت متحده آمریکا، یسودان، سوریه، تانزانیسریالنکا، 

(،  1(، چین )3رون ) کام  - مورد تبرئه زندانیان محکوم به اعدام را در شش کشور    18زمان عفو بین الملل حداقل  اس

 7.( ثبت کرده است6)  ( و زامبیا6تحده آمریکا )ت مالا(، ای 1ان )(، تایو1سنگاپور )

 المللیموارد نقض قوانین بین 2.6

ها  . برخی نمونهنیز ادامه یافت  2۰2۰المللی در سال  موازین بینن و  وانیهای ناقض قشیوه ام بهاستفاده از مجازات اعد

  شامل موارد ذیل است: 

 شد.  تران ثبایر د مأل عام حداقل یک مورد اعدام در  •

 

  اساس   بر   و  ییقضا  دستگاه   یسو  زا  اقدام  نیا.  ابدییم  لیتقل  حبس  رینظ  یترسبک   حکم  به  اعدام  حکم  آن  انی جر  در  که  است  یندیفرا  مجازات  در  فیتخف   6

محکوم به طور کامل از هرگونه مجازات معاف   فرد  که  شودیم  اطالق  یمورد  به  وعف.  شودی م  انجام  رکشو  ییجراا  دستگاه   یسو  زا  ا ی  نظر  دی تجد  درخواست

 شود.

از اتهام کیفری تبرئه   حکوم بعداً از گناه معاف شده یای، شخص مخواهفرجام  وجب آن پس از صدور حکم و به پایان رسیدنتبرئه فرایندی است که به م  7

  اخته می شود.ظر قانون بی گناه شنراین از نگردد و بنابمی
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سن داشتند در ایران اعدام شدند؛ عفو    سال  18کمتر از  شان  که هنگام وقوع  هاییم خاطر جر سه نفر به •

 8. برندبه سر می در صف اعدامنیز در مالدیو و ایران  از این گروه دیگریتعداد الملل باور دارد که بین

حکم   ان و آمریکا تحتیو، پاکستمالد  ،ه ژاپنجمل  در چندین کشور از  روانییا  افراد دارای معلولیت ذهنی   •

 . اعدام قرار دارند

ستان سعودی، سنگاپور، عراق، مالزی، پاکستان، عربدر چندین کشور از جمله بحرین، بنگالدش، مصر، ایران،   •

  دادرسی   مورد   در  یالملل ن ی ب   ن ی مواز   با   که   ه شد  صادر   قضایی   یهاروال  به دنبال  اعدام  احکامام و یمن،  ویتن

 نداشته است.  ابقتطم فانهمنص 

ین، های بحردر کشور  رحمانه، غیرانسانی و ترذیلیرفتارهای بی شکنجه یا سایر    فته شده تحت ر گ »اعترافات«   •

محکوم کردن افراد به اعدام مورد استفاده قرار کار شناختن و  گناهمنظور  ربستان سعودی بهمصر، ایران و ع 

 .گرفت

اعدامی   • متهم احکام  حضور  غ )به   بدون  جمهو  بی(ا ی طور  بنگالدش،  کشورهای  دمکراتیک  در  و ری  کنگو 

 فلسطین صادر شد. 

ئونه، سنگاپور و ترینیداد سعودی، سیرال  نیجریه، پاکستان، عربستان  در کشورهای غنا، ایران، مالزی، میانمار، •

کرده   یالزام   رایممجازات اعدام را برای برخی ج  صدور  بر اساس قوانینی صادر شد که  اعدام  احکامو توباگو  

  9.است

های  گاه دادتوسط    اعداممحکوم کردند. احکام    اعدامرا در کشور مصر به  افراد غیرنظامی    های نظامیدادگاه  •

  ، پاکستان، عربستان سعودی و یمن صادر شد.نگالدش، ایراندر کشورهای ب ویژه

ی که متضمن  جرائم   که  حالی   ردت،  مورد استفاده قرار گرف  قتل عمد به غیر از جرائمی  مجازات اعدام برای   •

 10عدام شوند. نباید مشمول مجازت ا ترین جرائم«»جدیو معیارالمللی طبق قوانین بین انده ودنبقتل عمد 

   :مخدر  با مواد مرتبط   جرایم   •

 

  ب را در ها باید طیف کاملی از معیارهای مناسولتواردی، سن واقعی زندانی به دلیل فقدان سندی روشن از قبیل گواهی تولد مورد اختالف است. ددر م   8

ا  هایینده پرو بهره ارزیابی سن شا  عمال کنند. روش درست درکه سن متهم مورد اختالف است،  از دانشگمل  و   وط به رشد جسمی، روانیهای مربیری 

 18زیر    جرم  ام وقوعف، فرد مربوطه را به عنوان شخصی که هنگای اعمال شود که در موارد مورد اختال اجتماعی است. هر یک از این معیارها باید به گونه

ل است که در کلیه  یکردی مطابق با این اص شود. چنین روال نمیت مرگ اعم ل کند که مجازااساس باید اطمینان حاص  سال سن داشته تلقی کند و بر این 

نسیون حقوق کودک  ( کنوا1)  3ه  در ماد  ه و اساسی مورد توجه قرار گیرد، چنان چهاقدامات مربوط به کودکان باید منافع کودک به عنوان اولویت و اصلی اولی

 .ه استسازمان ملل آمد

ق بشر مغایرت دارند زیرا »هرگونه امکان در نظر گرفتن شرایط خاص و  اند با اصول حقو کرده  رخی جرایم را الزامیم  برای بور مجازات اعداقوانینی که صد 9

،  2۰۰2/ 111۰، شماره  و علیه فیلیپینرای پاگدایاوان روالندمان ملل،  بشر ساز  حقوقکمیته    دارد.یژه جرم ارتکابی« را از میان برمیشخصی محکوم یا شرایط و

 .  5.2پاراگراف  ، CCPR/C/82/D/1110/2002، سند سازمان ملل 2۰۰۴سامبر د 8

 شده است. مقررالمللی حقوق مدنی و سیاسی میثاق بین 6چنانچه در ماده  1۰
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o درصد( و عربستان 9 یعنی +2۴6نفر از  23(، ایران )+چین ) - کشور  3اعدام در  نفر 3۰ حداقل 

  شدند. با مواد مخدر اعدام    به دلیل جرایم مرتبط  –  درصد(   19  ی یعن  نفر  27نفر از    5سعودی )

رصد کاهش  د  75را تشکیل داده و    2۰2۰سال    های ثبت شده دراعدامدرصد از کل    6  آمار  این

دهد. اطالعات  را نشان می  2۰19سال  نفر( در    118های مرتبط با مواد مخدر )آمار اعدامنسبت به  

 . نبودترس مربوط به ویتنام در دس

o 179    شد: چین )+(،    صادر  ذیل  کشور  8در  اد مخدر  مرتبط با موبرای جرائم  حکم اعدام جدید

درصد(،    1۰۰مورد یعنی    9د از  مور  9)الئوس  درصد(،    86  یعنی+  117مورد از    1۰1اندونزی )

  3درصد(، سریالنکا )  75  یعنی  8مورد از    6درصد(، سنگاپور )  1۴  یعنی+  22مورد از    3مالزی )

  5۴مورد از    ۴7درصد( و ویتنام )    23یعنی  35از    مورد  8درصد(، تایلند )  19  یعنی   16از    مورد

از کل  درص  12. این احکام  درصد(  87  یعنی در سال    صدور حکم اعدام  شده شناسایی  موارد  د 

صدور حکم اعدام برای جرایم درصدی نسبت به    8را تشکیل داده و نشان دهنده کاهش    2۰2۰

 . باشد مورد( می 18۴) 2۰19ل اسر در مخد  مرتبط با مواد

 . نداعدام شد مشمول مجازات نظیر فساد جرائم اقتصادی چین و ویتنام در •

مشمول مجازات اعدام    ا »توهین به پیامبر اسالم«ت«، »کفرگویی« ی »توهین به مقدسا   ان و پاکستنیجریه  در   •

 . ندشد

 . اعدام شدمشمول مجازات   جرم تجاوز، مصر، هند و ایراندر  •

»همکاری با یک    »خیانت«، »اقدام علیه امنیت ملی«، مختلف  اشکال  بستان سعودی و یمن،  عر  ،نایرا  رد  •

براندازانه و  های  حرکت مشارکت در  » ،  ای رهبری« ه«، »زیر سوال بردن سیاست نهاد خارجی«، »جاسوسی 

 ه اینک  زفارغ ا  ،« ت علیه حکوم   »اقدام مجرمانه و دیگر اشکال    « شورش مسلحانه علیه حکومت » ،    « تروریسم 

 .  نداشد یا نه، مشمول مجازات اعدام شدب  دهش یافراد مرگمنجر به 

   در برگرفت.یافت و جرائم بیشتری را  شگستر  دامنه مجازات اعدام بنگالدش در  •
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ی آفریقامجازات اعدام در خاورمیانه و . 3

 شمالی 
 ایمنطقه روندهای  3.1

د. آمار  ود در یک دهه گذشته رسیدنحد خ نتریینپای درصدی به 25شده با کاهش های ثبتاعدام •

 گیری داشت.مربوط به عربستان سعودی و عراق کاهش چشم

اجرای  و داشت گیری در مصرافزایش چشم ها امثبت شد. تعداد اعد ت کشورشهوقوع اعدام در   •

 . بود دهت شبث یهاصد کل اعدامدر 56ر گرفته شد. ایران مسئول از ساعدام در عمان و قطر  احکام

 .است درصدی داشته  11کاهش اعدام  احکام صدور  ،جودالعات مواطر اساس ب •

 

 کشور 
 شده  های ثبت اعدام 

 2۰2۰در سال  
 شده  احکام اعدام ثبت 

 2۰2۰ال  س  در
تا پایان سال    محکومان به اعدام 
2۰2۰ 

 + +1 ۰ الجزیره 

 +27 3 ۰ بحرین 

 + +26۴ +1۰7 مصر

 + + +2۴6 ایران 

 +79۰۰ +27 +۴5 عراق

 ۰ ۰ ۰ 11اسرائیل

 +12۰ +2 ۰ اردن 

 + +2 ۰ کوویت 

 + +1 ۰ لبنان 

 +17 +17 ۰ لیبی

 + +1 ۰ مراکش/صحرای غربی 

 + ۰ ۴ عمان 

 +125 12+17 ۰ ن )حکومت( فلسطی 

 + +۴ 1 قطر 

 

نظیر  یائم خاصنها برای جرت، قوانین این کشور ست. درا برای جرائم معمولی لغو کرده اراعدام  مجازاتد که گیردر گروه کشورهایی قرار میاسرائیل  11

 صدور مجازات اعدام جایز است.اده در شرایط استثنائی دن نظامی یا جرائم رخجرائم تحت قانو

هایی صادر  ی دادگاه از این احکام اعدام در پ موردت  اند. هفزه صادر شده دولت بالفعل حماس در نوار غ یاداره تحت های این احکام اعدام توسط دادگاه  12

  نداشته است. ها حضورند که متهم در آشدن
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 کشور 
 شده  های ثبت اعدام 

 2۰2۰در سال  
 شده  احکام اعدام ثبت 

 2۰2۰ال  س  در
تا پایان سال    محکومان به اعدام 
2۰2۰ 

 + +8 27 عربستان سعودی

 + + + سوریه 

 + +8 ۰ تونس 

 + +۴ ۰ امارات متحده عربی 

 +323 +269 +5 یمن 

 

 

  25  شدههای ثبتفته است. اعدامکاهش یا   2۰2۰و آفریقای شمالی در سال    جازات اعدام در خاورمیانهاز م  هاستفاد

احکام مرگ    .است  فتهای تقلیل    2۰2۰مورد در سال    ۴37به    2۰19سال    مورد در  579از  داشته و  هش  کا   درصد

 است.  ه تشاهش داک 2۰2۰مورد در سال  639به  2۰19مورد در سال  7۰7ز نیز اشده ثبت

 

 

 

ربستان سعودی، ع ن،  عما،  قطرمصر،  ،  سوریهایران،  شامل    -م را در هشت کشور منطقه  لملل، موارد اعدااسازمان عفو بین

ترین آمار در یک دهه گذشته  ، پایین2۰2۰شده در سال  مورد اعدام ثبت  ۴37ثبت کرده است. تعداد    - نیمو    عراق 

های  اند. اعدامهش ایفا کردههم اصلی را در این کاتان سعودی و عراق سسبدر عر  هامکاهش اعدا  وشود،  محسوب می

تا    2۰19در سال  نفر    18۴  اعدام  ، ازبودند درصدی    85گیر  هش چشمشاهد یک کا  در عربستان سعودی  شدهثبت

  نفر   1۰۰دام  ع ااز  است،    ثبت شده   نیز   در عراق   درصدی در موارد اعدام  55یک کاهش  .  2۰2۰در سال    نفر  27  اعدام

  اعدام ز  شده در ایران وجود دارد )اهای ثبتدر اعدامف  یفخهش  یک کا.  2۰2۰ل  در سا  نفر  ۴5  تا اعدام  2۰19در سال  
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٤٠٠

٦٠٠

٨٠٠

١٠٠٠

١٢٠٠

١٤٠٠

٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠٢٠

اعدام و احکام مرگ ثبت شده در خاورمیانه و آفریقای شمالی

2۰2۰تا 2۰۱۱از سال  میالدی 

اعدام حکم مرگ
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در  نفر    7  اعدام  طور در یمن )از(، و همین2۰2۰در سال    نفر  2۴6  تا اعدام دستکم  2۰19ل  سا  در  نفر  251دستکم  

ا است زیر  را باال برده  طقهدام در مناع   کلی   آمارشور مصر  ک  حال،   نبا ای  (.2۰2۰در سال    نفر    5  تا اعدام  2۰19سال  

مورد در سال    1۰7به    2۰19ورد در سال  م  32بیش از سه برابر از  ش  ایدر این کشور شاهد افزشده  های ثبتاعدام

 منطقه   دام درر اع بوده است؛ بدین نحو، مصر به جای عربستان سعودی در مقام دومین کشور با بیشترین آما  2۰2۰

  56نحوی که  الی داراست، به  ورمیانه و آفریقای شمها را در منطقه خاامایران همچنان باالترین شمار اعدقرار گرفت.  

اعدام  82  ئولسم   ایران و مصر.  انداجرا شدهاین کشور  منطقه در    هایاعدام  درصد شده در منطقه  های ثبتدرصد 

 هستند.

اخیر خود را صورت   های ی ثبت شده طی سالها ته و نخستین اعدامگرف  رسرا از  دام  اجرای احکام اع  رعمان و قط

ها در کشور  اعدام  اجرایشواهدی مبنی بر    نیز  2۰2۰در سال    2۰19سال    الملل توانسته است هماننددادند. عفو بین

 . دست یابد معتبرسوریه به دست آورد، اما قادر نبوده به یک عدد حداقلی 

ات  ازمجاسرائیل  –ست ا و اسرائیل ثبت کرده عمان  مرگ را در سراسر منطقه به استثنای مااحکور صد لالملعفو بین

مورد   55شده در یمن )از  حکام مرگ ثبتشته، ابت به سال گذ سن.  غو کرده استل  یئم معمولبرای جرارا فقط  اعدام  

اند؛  یری داشته گ( افزایش چشممورد  17د به  مور  ۴و )دولت( فلسطین )از    مورد(  17مورد به    ۰مورد(، لیبی )از    269به  

 مورد(.  26۴به  مورد ۴35اند )از  در مصر کاهش یافته گمرم  کاحثبت شده اداد تعدر حالیکه 
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تعداد کشورهای مجری اعدام در منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی 

2۰2۰تا 2۰۱۱از سال میالدی 

کشورهای اجراکننده اعدام
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 ر و تحوالت شایان توجه در کشورهای منطقهییتغ 3.2

 ر  جزایال 3.2.۱

در آنابا پس از    کیفریه  دادگا  د توسطک مراست. در ماه ژانویه، یدر الجزایر حداقل یک مورد حکم مرگ ثبت شده

  جدید   قانون اساسیک  ی  نویس در ماه می، مقامات پیش  13. محکومیت به قتل همسر سابق خود به مرگ محکوم شد

و هیچ    انسانی است  ذاتی هر  حق  کند که »حق حیات،اعالم می  پیشنهادیقانون أساسی   38ماده     14.کردندتشر  ا منر

ن  ضمیا به طور کامل ترحق حیات  بند مذکور،  بنابراین،  روم شود«.  حق مح  از این  بطهضابی  کس نبایست به نحو

 ر گرفته شود.اکبه  مجازات اعدامقانون  قبدهد که مطا همچنین اجازه میو  کندنمی

 حرین ب 3.2.2

هدی شوا  تأیید کرد، هرچندرا در ماه جوالی    هدر بحرین، دادگاه رسیدگی، احکام اعدام محمد رمضان و حسین موس

ناعادالنه،    شدتهای بهدادرسی  متعاقبدو مرد  ین  ا  15ن این افراد طی دوره بازجویی وجود داشت.شکنجه شدبر    ینمب

برای این دو فرد،   2۰15صادره در سال    قطعیکوم شده بودند. حکم مرگ  مح  2۰1۴  س در سالر پلیقتل یک مأمو  هب

ادگاه  شت مبنی بر شکنجه شدن آنان، به دبهدا  ته وزارویژ های پزشکی صادره توسط واحد تحقیقاتگواهیبر اساس 

 هستند. ر اعدام خط  در اکنون ده کرده واستفا یبتجدیدنظرطل  مجراهایرستاده شد. این دو نفر از تمامی تجدیدنظر ف

 مصر  3.2.3

 ثبت  دربر موابراالملل، بیش از سهشده توسط عفو بینثبت  مورد اعدام  1۰7در مصر، آمار اعدام افزایش یافت؛ شمار  

در  و    یسیاس  های خشونتا پروندهدر ارتباط بگان  شد اعدام  از  تن  23باشد. حداقل  مورد( می  32)  2۰19شده در سال  

ناعادالنهشهای بهدادرسی  پی اجباری و سایر    دت  بر »اعترافات«  از جمله شکنجه و   حقوق بشر  موارد نقضمتکی 

 ند. ناپدیدسازی قهری، به مرگ محکوم شده بود

 16.کندریه اعدام کردندیه صبح در زندان برج العرب در اسفوریه، مقامات مصری هشت مرد را در ساعات اول  2۴  خیدر تار

و در    2۰18ی ناعادالنه توسط دادگاه نظامی در اکتبر سال  ودند که در پی یک دادرسمتهمی ب  17راد در میان  اف  این

نفر شده بود به مرگ    88منجر به کشته شدن    س کهیلزرسی پ ت باارتباط با حمالت مرگبار به سه کلیسا و یک ایس

رد  داده بودند که مو  به دادستانی اطالعه  پروند  ین این، چندین تن از متهمحکوم شده بودند. طبق مدارک دادگاه م

قهری و شکنجه قرار گرفته جه یات شکنشکاطرفانه درباره  اند. هیچ گونه تحقیقات موثر، مستقل و بیناپدیدسازی 

 

13 11”, mari-l’ex ort pourPeine de m emme dans la cour d’une école à Annaba“Il a tué sa fxpression, L’E 

January 2020  

 .2۰2۰ژوئن   25 ،«های حقوق بشریقانون اساسی الجزایر: نگرانی نویسپیش»الملل، عفو بین 1۴

 .2۰2۰ی جوال 13 ،«شکنجه  تحت« گیری»اعترافات یرغمعلاعدام  دو مرد در خطر رجدیدنظدرخواست ترد  – »بحرین الملل، عفو بین 15

   . 2۰2۰فوریه   2۴ ،« هشت مردجمعی دستدام اع –  ر»مصالملل، عفو بین 16

file://///intsec.amnesty.org/Programmes/MEP/IRAN/AI-EXT/EXTERNAL%20REPORTS/2021%20reports/Death%20Penalty%20report/Persian%20translation/lexpressiondz.com/nationale/peine-de-mort-pour-l-ex-mari-325948
https://www.amnesty.org/en/documents/mde28/2601/2020/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde28/2601/2020/en/
file://///intsec.amnesty.org/Programmes/MEP/IRAN/AI-EXT/EXTERNAL%20REPORTS/2021%20reports/Death%20Penalty%20report/Persian%20translation/amnesty.org/en/latest/news/2020/02/egypt-eight-men-put-to-death-in-mass-execution
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 است. ته فارت نیوص

ر  نف  57ل  حداق  ت مصری در این مدات  نحوی که مقام و نوامبر ثبت شد، بهدر ماه اکتبر    2۰2۰ها طی سال  اوج اعدام

سپتامبر در مجتمع زندان تورا در    23ای در تاریخ  ها در پی حادثهاین اعدام  17. زن را اعدام کردندمرد و چهار    53  -

برای    ه شدند. مقاماتف اعدام و چهار نفر از نیروهای امنیتی کشت در ص  یزندان  چهارجنوب قاهره رخ داد که در آن  

با این حال، تحقیقات مستقل و شفافی درباره  ند.  کرد  اشارهرای فرار  ب  نانیاتالش زند  بار بهخشونت جیه این وقایع  وت

اتهام  با    خشونت سیاسید  رامو  با  طتبادر ار  انمردتن از    15،  شده اعدامفرد    57از میان  این حادثه صورت نگرفته است.  

  ند.ه بودرگ محکوم شد، به مهای معمولی قتلو چهار زن در پروندهان  ردز متن ا  38و  ده بودند  گ شربه مقتل محکوم  

اکتبر، مقامات دو مرد را که در دادگاه   3ده بودند. در تاریخ نسی نیز محکوم شدام شده به تجاوز جنفر از مردان اع  دو

سرکوب    ازپس  سیاسی    هایبه جرم دست داشتن در خشونت   «وقایع کتابخانه اسکندریه»به    ف وده معرپرونجمعی در  

 . اعدام کردندشده بودند، محکوم  2۰13در ماه آگوست  مرگبار تحصن میدان رابعه

 لاو امو  اماتحمالت خشونت آمیز به مق  در ارتباط با  «اگناد مصر»پرونده معروف به  که در  مرد   1۰،  راکتب  ۴در تاریخ  

محکوم    میعمو مرگ  بودندبه  دادستانشده  به  متهمان  شدند.  اعدام  مورد ،  که  گفتند  کشور  امنیت  عالی  های 

  ورت نگرفت. جمال مورد شکایات آنان ص، هیچ تحقیقاتی در  ند. با این حالافتهسازی قهری و شکنجه قرار گرناپدید

های گوناگون ظاهر  شده از رسانهپخش  «اعتراف»  یوک ویدیدر ی، قبل از خاتمه دادگاه،  شدگانزکی، یکی از اعدام

قرار علیه  به ابار  جت و عدم اسکو، از جمله حق  دادرسی عادالنهبه  دسترسی  وی مبنی بر    وق شده بود، امری که حق

ک  بر اعدام شدند، طی یاکت  ۴در تاریخ    رد. سه مرد دیگر کهک  ضنقرا به شدت    ئتصل برامندی از ابهره و حق  خود  

 میدان رابعه توسط مقامات، محکوم شده بودند. سرکوب تحصن  پس ازت سیاسی  بوط به خشونر مرگیونده دپر

کاهش داشت. کاهش شمار احکام   2۰2۰مورد در سال    26۴ه  ب  2۰19ر سال  مورد د  ۴35اعدام از  ها به  آمار محکومیت 

های  روندهه مرگ در پ وم بکحنیان مزندابه اطالعات درباره  ی  ی از محدودیت دسترسشده ممکن است ناش تمرگ ثب

شود  م صادر میاحکام اعدا   ها که در آنجمعی  های  شونت سیاسی باشد؛ و نیز کاهش در تعداد دادگاهخ  غیرمرتبط با

.  19-گیری بیماری کوویدخاطر همهها بهرسیها و تعویق در دادن تعطیلی موقت دادگاهل؛ و همچنینسبت به سال قب

قاهره در پی محکومیت به اتهامات مرتبط با تروریسم، حکم اعدام    کیفریدگاه  ط داسونفر ت  37،  مارس  2در تاریخ  

 2۰1۴و    2۰13های  بین سال   هحمالت مسلحان  نجامابه  فری بودند که  ن  2۰8خشی از  نفر ب  37این    18. دریافت کردند 

وائل تواضروس، معروف به    اعدام   حکم   دادگاه تجدیدنظر(  رین تگاه رسیدگی )عالیدر ماه جوالی، داد  متهم شده بودند.

ده  ش  حکومم  2۰19ماه آوریل  قتل اسقف عنبا اپیفانیوس در    از بابت  است که  راهبو یک  ا  تأیید کرد.را  پدر ایسایا،  

صل م به »اعترافات« حانامنصفانه که طی آن دادگاه برای صدور حک  شدتوائل تواضروس در پی یک دادرسی به    .است

مشاره  به  مناسب  . وی همچنین از حق خود مبنی بر دسترسی  استمحکوم شده    گرمبه  د،  بو  هرداز شکنجه اتکا ک

 

 .2۰2۰دسامبر   2، «است ورکشگر عمق بحران حقوق بشری در نشان هام گیری دهشتناک اعدااوج - »مصر الملل، عفو بین 17

 .2۰2۰مارس  2، یک دادگاه نامنصفانه«متهم به تروریسم در پی  37ی صدور حکم مرگ برا  -  »مصر الملل، عفو بین 18

 

file://///intsec.amnesty.org/Programmes/MEP/IRAN/AI-EXT/EXTERNAL%20REPORTS/2021%20reports/Death%20Penalty%20report/Persian%20translation/amnesty.org/en/latest/news/2020/12/egypt-chilling-rise-in-executions-reveals-depth-of-human-rights-crisis
file://///intsec.amnesty.org/Programmes/MEP/IRAN/AI-EXT/EXTERNAL%20REPORTS/2021%20reports/Death%20Penalty%20report/Persian%20translation/amnesty.org/en/latest/news/2020/03/egypt-death-sentences-against-37-convicted-of-terrorism-after-unfair-trial
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تحت ناپدیدسازی   2۰18اگوست    28تا    2اریخ  ضروس را بین تتی، وائل توانیروهای امنی  19است. محروم شده  حقوقی  

الملل بین  عفو  طسکه تو  گاه،تواضروس در دادشده توسط وائل  ائهقهری قرار داده بودند. طبق یک اظهاریه ویدئویی ار

وع قتل برده و به  کرده، به صومعه محل وقبرهنه قرار گرفته است، نیروهای امنیتی طی این مدت وی را  بررسیمورد 

زیر  گرفته و    ش را بر تن کند. وی سپس مورد ضرب و شتم و  شوک الکتریکی قرارد که لباس رهبانیبودنفته  وی گ

دوربین بازسازی کند. وائل تواضروس همچنین اظهار کرد که پس از    جلوی  یی راا ادع  قتل  تا  است  فشار قرار گرفته

های پزشکی، یک مأمور به  ایشرفتن تحت آزممنظور قرار گبیمارستان بهقال وی به یک  بر انتدستور یک قاضی مبنی  

   کند.  متنظیبر سالمت وی  ای مبنیدروغ گواهیکارمندی از بخش بهداشت دستور داده بوده است که به 

 ایران  3.2.4

مواد مخدر   بارزه با قانون م  اصالحپیش از نسبت به دوران ها همچنان کرد. شمار اعدام  اعدامرا  نفر 2۴6حداقل   ایران

کسانی که    تعدادکه    ب شد جمود مخدر  قانون مبارزه با موا  دررفته  گت  ات صورحاصال  و   تر ماند پایین  2۰17مبر  در نوا

از میان  دیابشوند کاهش  می  و اعدام  شده   به مرگ محکومدر  خ مواد مبا    جرائم مرتبطخاطر  به   اعدام    مورد  2۴6. 

  ۴تجاوز،  اتهام  بانفر    12ر،  مرتبط با مواد مخد  جرائمبرای    نفر  23قتل،  اتهام    انفر ب  19۴الملل،  شده توسط عفو بین ثبت

م  نفر با اتها  2قتل و تجاوز،  ر با اتهامات  فن  2ه،  ربحا م  ر با اتهامفن  5»قیام مسلحانه علیه حکومت« )بغی(،    اتهام  انفر ب

در مأل  اعدام    کی  2۰. اعدام شدند مشروبات الکلی    و یک نفر برای نوشیدناالرض«  »افساد فی  اتهامیک نفر با  اسوسی،  ج

 زن در میان اعدامیان قرار داشتند. 9 و  عام صورت گرفت

اسالمی   مجازات  قانون  ندهرچ  21. بودندسال  این    رعدام دده اشهای ثبتب دار و با شلیک گلوله، روشاعدام با طنا

 ت. نکرده اس ن سال ثبتا سنگسار در ایب امالملل موردی از اعد، عفو بینداند میمجاز همچنان سنگسار را 

جازات ی شده و مشمول مانگارم جر  همچنان  جروابط جنسی رضایتمندانه با همجنس و روابط جنسی خارج از ازدوا

اتهاماتبرای    مرگ  مجازات  ندند.ام   قیبااعدام   نیز  و  مواد مخدر  به  مربوط  نظیر    فسیربردارتو    مبهم  یبرخی جرائم 

 است.  ون درنظرگرفته شده در قان نیزاالرض« و »افساد فی« ه«، »محاربنبیلاسب »

بهنحو فزایندهمجازات مرگ به ا  زاریابعنوان  ای  ای  ه اقلیت  عضایبرای سرکوب سیاسی علیه مخالفان، معترضان و 

 تنیکی مورد استفاده قرار گرفت.  ا

اجتماعی    ایهبکه در ش  خود  خبری ضد حکومتی  کانالاهلل زم، در ارتباط با  روح  حکومتدر ماه دسامبر، خبرنگار مخالف  

د،  ه بوترک کرد 1388اعتراضات پس از انتخابات سال  متعاقبزم، که ایران را  اهللروح 22. اعدام شدمد نیوز«، با نام »آ

 

 .2۰2۰ر دسامب 2 ،گر عمق بحران حقوق بشری در کشور«ها، نشانگیری دهشتناک اعدام اوج -  »مصرملل، العفو بین 19

ه چهارم  ات مرتبازمحکوم شود، مج این امربه شالق را در پی دارد، و اگر فردی سه مرتبه  8۰مجازات ن، شرب خمر اسالمی ایرا جازاتم طبق قانون 2۰

 ود. مرگ خواهد ب

 عنوان یک شیوه اعدام در ایران به کار رفت.، اعدام با شلیک گلوله به6۰ر پس از دهه برای نخستین با 21

 .2۰2۰دسامبر  12، مرگبار به آزادی بیان« ایجمهه؛ اهلل زمروحگار خبرنم اعدا»الملل، و بینعف 22
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به ایران بازگردانده شده بود. وی به طول نه ماه محروم از   اجبارربوده شده و به    2۰19عراق در اکتبر    هری بفسطی  

یا  با خانواده  ازوکیل نگه  هرگونه تماس  ب  داشته شده و پس  توانسته  تنها  با وکیل  آن  در حضور خیری خود  تسود 

شدت ناعادالنه، توسط شعبه  به  قضاییروند  در پی یک    ،ژوئن  در ماهوی    نیروهای امنیتی و اطالعاتی دیدار داشته باشد.

کانال  وی در    هایام فعالیتاین اته  شد. اساس  به مرگ محکوم  رض«اال»افساد فی  به اتهامدادگاه انقالب در تهران    15

ون میلی  کش از یو بیکرد  رسان تلفنی »تلگرام« عمل میی، که از طریق پیامخبر  کانالاین    بود.  »آمد نیوز«  خبری

کرد.  ش میاحتمالی مقامات گوناگون در فساد را پخسهم  عاتی درباره  ئوهای اعتراضات و اطالکننده داشت، ویددنبال

سرائیل و فرانسه،  »جاسوسی« برای ا  ای ویلیت رسانهدادگاه ادعا کردند که فعا  جریانو هم در    علنی و  نحمقامات هم به

 گرفته است. می  بر را در «نظامیه امنیت ملی« و »تبلیغ علیه م علئا«، »جرریکا »همکاری با دولت متخاصم آم

مرگ به    جازاتم طرح کردند که  مرا    ی، موسع و تفسیربردارمبهم  ییفرکمقامات همچنین علیه معترضان اتهامات  

تنده.  دارددنبال   معترضان  ها  اع   ی از  با  ارتباط  در  آبان  که  بودند  1398تراضات  م  دستگیر شده  ترحدر  قات قی حله 

ی متکی های غیرمنصفانهدر پی دادرسی  دین نفرنچ« متهم شدند.  یغب«، یا »االرض«، »افساد فیبه »محاربه  یقدمات م

  23. ند ز شکنجه، به مرگ محکوم شدل ابر »اعترافات« حاص

  ط با ابدر ارترا    دگاه انقالب در تهران، امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی دا  15، شعبه  در ماه فوریه

اد پس  این افر 2۴.محکوم کردند «محاربه»به چندین اتهام از جمله   1398ه طی اعتراضات آبان دادهای رخسوزی آتش

محروم   حقیقاتته وکیل طی مرحله  ؛ آنان از دسترسی بدشدن شدت ناعادالنه به مرگ محکوم  هبدادرسی    روندیک    از

د علیه خو  قرار گرفته تا  ه وی مورد شکنجهظهار داشت کدی اارحسین مامیراند. که شکنجه شده اعالم کردندبوده و 

پخش شدند    جمهوری اسالمی ایرانی  از صدا و سیما  ی ویشده  « ضبط»اعترافات.  کند  »اعترافات«ن  دوربیقابل  در م

بر حکم  ما ماه دسدر    ی کشورگرفتند. دیوان عال  قرار  ستناد عنوان مدرک برای محکومیت وی مورد ابه  نیز    هدر دادگا و  

 ستاد.  بازپس فربدوی به دادگاه  جددبررسی مهایشان را برای این افراد را لغو کرده و پرونده اعدام

های  نگرانی  لی کهدر حا  ندانی در استان اصفهان اعدام شدبا نام مصطفی صالحی در ز  اگوست، یک معترض  5تاریخ    رد

د داشت، از جمله عدم دسترسی وی به وکیل  نه وجودال اع درسی  اداز  ی بر برخورداری  وی مبن  ق وجدی درباره نقض حق

ز اعضای  با قتل یکی ا  شت، در ارتباطخود اصرار داگناهی  بر بیکه  مصطفی صالحی    .و تحقیقات  جوییازطی دوره ب

  مرگ ( به  1396ماه  )دی  2۰18و ژانویه    2۰17داده در فاصله دسامبر  نیروهای امنیتی طی اعتراضات سراسری رخ 

 بود.   وم شدهکمح

 تن از اعضای اقلیت کرد اعدام شدند.   11تن از اعضای اقلیت بلوچ و  9، 2۰2۰ل میالدی سا در

  

 

 .۰2۰2سپتامبر  2، رانیر اد 98 بانآاعتراضات  ینجه در پو شک یدسازیاپدن های گسترده،بازداشت  –سانیت ویرانگران انالملل، عفو بین 23

 .2۰2۰فوریه  28، «ر دارندقرا  خطر اعدام»سه زندانی در الملل، عفو بین 2۴

https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1328912020PERSIAN.PDF
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25 

 

 پورالل هدایت عبد

 2۰17از سال    کرد که  پور، یک زندانیهدایت عبداهلل

  25برد، مخفیانه اعدام شد.در صف اعدام به سر می

د و  دن دان  ویلحتاش  پیکر وی را به خانواده مقامات

سال  ل  مح در  وی  نکردند.  معلوم  نیز  را  وی  دفن 

و    شدت غیرمنصفانه  در پی یک دادرسی به  2۰17

مس درگیری  با  رابطه  محکلحانهدر  اعدام  به    ومای 

سکه    بوده  دش سپاه    2۰16ال  در  اعضای  بین 

دموکرات  »حزب  به  وابسته  افراد  و  پاسداران 

ایران« رخ داده بود.     ماه   9وی در تاریخ  کردستان 

های پس از  از زندان مرکزی ارومیه در آذربایجان غربی به مکانی نامعلوم منتقل شد. طی هفته  2۰2۰  می

 یش قرار ندادند. یار خانواده یا وکالسرنوشت وی در اختاطالعاتی درباره مکان یا  آن، مقامات هیچ

چند هفته پیش در  او که د اع دانواده وی اطالکام در ارومیه به خژوئن، رئیس مرکز اجرای اح 1۰در تاریخ 

حوال در ا  ثبتی وی گواهی مرگ او را از سازمان  ژوئن، خانواده  2۴تاریخ  در    است.  ویه اعدام شدهاوشن

می در نتیجه  11آذربایجان غربی دریافت کردند مبنی بر این که وی در ارومیه در تاریخ  اشنویه در استان

شده  ای گزارشاه با ادع  عبارتاین  ،  المللعفو بین  از نظرست.  « جان سپرده ایا تیز  سختم  خورد اجسابر»

ناپدیدسازی قهری هدای  توسط حزب دمکرات از  ایران پس  اینت عبداهللکردستان  بر  که وی    پور مبنی 

 .  دارد قتمطاب، است ویه اعدام شدهشنوسپاه پاسداران در ا نظامی   جوخه تیراندازی در پاسگاهتوسط 

 

مغایرت  در   ،سال سن داشتند 18ه هنگام وقوع جرم کودک بوده و زیر افرادی ک م علیهت اعداجازاایران همچنان از م

 طبق قانون   26. ادامه داد،  کردهی مطلقا ممنوع  هایچنین پرونده  م را دراده از مجازات اعداالمللی که استفبینوانین  با ق

در همانند بزرگساالن    توانرا می  قمریه سال  ی نالی پانزده سال قمری و دختران باالاسالمی ایران، پسران با  مجازات

ه  شود کل میاختیار را قائ   ای قضات ایند. قانون برکراعدام محکوم    جمله قتل بهاز  جرائم    برخیه  محکومیت بصورت  

ماهیت  م  رجص دهند کودک در زمان وقوع  یتشخکنند در صورتی که    ی صادرجایگزین  مجازاتمرگ  مجازات  جای  به  

. طی سال  دروجود دا  «شبهه»آنان    «رشد و کمال عقل»و یا در    کرده میرا درک نمت آن  یا حر  ده وجرم انجام ش

ثبت    سعیدپور  شایان  و   رضایی   محمدحسن  زاده،اسماعیل  دمجی  هاینام  با را    جوانالملل اعدام سه  ، عفو بین2۰2۰

 .  ندسال سن داشت 18گام وقوع جرم زیر هنکه  کرده است

 

 .  2۰2۰ئن ژو 3۰ ، «تیراندازی اعدام شده استتوسط جوخه تماال اپدیدسازی قهری احبانی نقرزندانی  - ایرانالملل، »عفو بین 25

سال   18است کلیه افراد زیر لحاظ قانونی موظف  ، بهسیاسیو   مدنیوق ی حقالمللبین  یثاقکشور عضو کنوانسیون حقوق کودک و معنوان یک ن بهایرا 26

 .ه این افراد به مرگ محکوم نشوندعنوان کودک تلقی کند و اطمینان حاصل نماید ک را به
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ی رفکیدادگاه    کب  27. اعدام شدن مرکزی سقز در استان کردستان  ساله، در زندا  21دپور،  آوریل، شایان سعی  21ر  د

ل در ارتباط با ضربات چاقوی مرگبار به مردی طی پس از محکومیت به قت 2۰18در استان کردستان وی را در اکتبر 

  دارای   ن سعیدپور. شایاساله بود  17ر آن زمان  دشایان    .گ محکوم کردبه مر  2۰15ت  ای خیابانی در اگوسیک دعو

بر اساس ختالل کنترل تکانه تشخیص داده شده بود. و پیش از دستگیریش توسط پزشک دارای ا  بودذهنی معلولیت 

شایان    گفته بود  به دادگاه   ایدر نظریهاست،    قوه قضاییهسازمان پزشکی قانونی، که تحت نظر    ،المللنعفو بی  اطالعات

  از هم تشخیص بدهد. را  نادرست  و    سته درستنتوامی  وده  بود و کمال عقلی«  ای »رشدر زمان وقوع جرم دار  رسعیدپو

 برخوردار نبوده رشد عقلی  از  ند که او در زمان جرم  ودب  شایان سعیدپور این ارزیابی را رد کرده و گفتهخانواده و وکیل  

 را در نظر نگرفته است.  وی انی رو بیمارید که دادگاه واست. وکیل شایان سعیدپور همچنین ابراز نگرانی کرده ب

 

 محمدحسن رضایی 

تاریخ محمدحسن    31  در  زندان  دسامبر،  در  رضایی 

سال    12رشت در استان گیالن اعدام شد. وی    الکان

  زمان دستگیری   او در  28.برده بوداعدام به سر    در صف

ط با چاقو خوردن مرگبار در ارتبا  ، که2۰۰7در سال  

سال سن    16،  ودب  طی یک دعوای خیابانی   د مریک  

دادرسی فرایند  وی   داشت.  پرونده  شدت  به  در 

مأ  بود.  در   آگاهی   مورانغیرمنصفانه  انزلی  بندر  در 

طوال مدت  برای  را  وی  گیالن،  سلول  استان  در  نی 

نگه  وکالیش  و  خانواده  به  بدون دسترسی  و  انفرادی 

آگاه د منابع  طبق  بودند.  آن اشته  به،  کسب    منظوران 

  و   شلنگ  و  ه با ضربات ترکهاز جمل»اعترافات« وی را  

 جریاندر  مرتبا شکنجه داده بودند.    ضربات مشت و لگد

در  در استان گیالن   یفریکدربرابر دادگاه  وی    حاکمهم

که وی خود آن  دحالی بو. این در گرفتقرار استفاده  ردمودرک به عنوان م او ات« اجباری»اعتراف ،2۰۰8 اکتبر

 دستوری برای انجام   چ  هی  دگاهدا  را حاصل از شکنجه دانسته بوده است.  اهن آ  ته وا را در دادگاه پس گرفهگفته 

   صادر نکرد. هجشکایات شکنباره  رد قل و شفافحقیقات مستت

 

،  د شدگان زدن اعدام  وکالیها یا  ها بدون اعالم قبلی یا اطالع به خانوادهدست به اجرای برخی اعدامهمچنین  ات  مقام

تامبر بدون اطالع  سپ  12گیر نوید افکاری را در تاریخ  مات، کشتینمونه، مقازم است. به طور  ان الرامری که در قانون ای

قتل و تحت  برای    بار یک  –  کردند. وی دو حکم مرگ دریافت کرده بودقبلی به وی، خانواده یا وکیلش مخفیانه اعدام  

  قتل  با باپرونده  دو  هر؛ انقالب دادگاه توسط «رضالایفساد  اف» برای بار یک و کیفری دادگاه توسط »قصاص« عنوان

 

 .2۰2۰آوریل  21، «دپورشایان سعی رحمانهو بی انهتوزکینهعدام ا الملل بهعفو بین اعتراض  – ایرانالملل، »عفو بین 27

 2۰2۰امبر دس 31است.  نوجوانی، نقض فاحش حق حیات رشده در زمانالملل، ایران: اعدام مرد جوان دستگیعفو بین 28
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د افکاری یود. نوب مرتبط    اعتراضات خیابانی در این شهر  بالبه دندر شیراز    2۰18اگوست    2ریخ  در تا  نیتیامیک مأمور  

ارد فهرست مطولی از موورد  مو او    شدت ناعادالنه بود  وی به روند دادرسیانکار کرده بود.    ل راقترگونه نقش در این ه

باری، و محرومیت  منجر به »اعترافات« اج   هایرفتاریهری، شکنجه و سایر بدض حقوق بشر، از جمله ناپدیدسازی قنق

 قرار گرفته بود. حقیقاتتاز دسترسی به وکیل طی مرحله 

از    تفاده از مجازات اعدامسدرباره ا  شفافیت  عدم  به دلیل  ولی  ،مرگ طی این سال در ایران صادر شدند  زهتا  احکام

االملل  کافی، عفو بینو نیز اطالعات نای مقامات  سو رباره شمار احکام صادره  ست عدد حداقلی معتبری دنتوانسته 

 اعدام به دست آورد. 

برای یک جرم واقع شده در سال    2۰13زاده را که در سال  حکم مرگ برزان نصراهلل  ورکش  تبر، دیوان عالی در ماه اک

به حبس تقلیل داد؛    حکم وی را  کشور  دیوان عالی  29. ، لغو کردسن داشت  سال  17وی تنها    عنی زمانی کهی،  2۰1۰

 آزاد شد. سدوران حب میلجه به تکتوبا کتبر وی در ماه ا

 اق عر 3.2.5

د که  نشدجمعی اعدام کردند؛ این افراد شامل کسانی مینحو دستهنفر را به  21نوامبر    17در تاریخ    ، مقامات عراق ر  د

 ات مربوط به تروریسمخواند وابسته باشند و به اتهام لحی که خود را »دولت اسالمی« میروه مسرفت با گگمان می

مرگ عبدالرحمان عار )همچنین معروف به محمت بسیکسیز(  ر در اربیل، حکم  دادگاه تجدیدنظ  3۰. بودندمحکوم شده  

ن تن دیگر در اربیل در تاریخ  ا چندیند کرد ترکیه، همراه ب وسپتامبر تأیید کرد. عبدالرحمان عار، یک شهر  23را در  

پلمات ترک  ابطه با کشته شدن یک دیدستان و در رای کرم دولت منطقهتوسط واحد ضدتروریس  2۰19جوالی    2۰

 های متعددی از این سال تعطیل بودند. ها طی ماه، دادگاه19-گیری بیماری کوویدشده بود. در اثر همه دستگیر

 کویت 3.2.6

در   31.ثبت شد. دادگاه تجدیدنظر در ماه فوریه دو حکم اعدام را به حبس ابد تغییر داد  فتخفی  دمور  ، پنجکویتدر  

 32.سال حبس 1۰به   دیگردو نفر یکی به حبس ابد و  -یر داد یم اعدام سه برادر را تغاین دادگاه حکماه جوالی، 

 لبنان 3.2.7

در    33. برای ماه مارس صادر شد  و قرار دادرسی  غو کرداعدام را ل  ریه یک حکم تجدیدنظر در ماه فو  دادگاه   لبنان، در  

 

 .2۰19فوریه  22 «،ی را متوقف کنیدنی دستگیرشده هنگام نوجوانالوقوع سه زندادام قریباع  - ایرانالملل، »عفو بین 29

 .2۰2۰نوامبر  17،  «جمعی اعدام کردرا به صورت دسته نفر  21ی  لمانه ر اقدامی ظاد عراق ، »المللو بینعف 3۰

 .۰2۰2فوریه  2۴ بودند«،قرار داده  رد تجاوزدو شهروندی که شهروند دیگری را از سلمیه ربوده و در جبیریه مو توقف اعدامالعنبا، » 31

 .2۰2۰والی ج 13،  «ام قتل برادر خود را از قاتلش گرفته بودند لغو کردا که انتقر ردادگاه تجدیدنظر اعدام سه برادبا، »العن 32

 .2۰2۰فوریه  21«، متجاوز و قاتل را لغو کردلبنان حکم مرگ یک انه، »دیدبان خاورمی 33
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 . وضعیت پرونده همچنان نامشخص بود 2۰2۰پایان سال 

 صحرای غربی/راکشم 3.2.8

گذاری/روز تاج و تخت، دو حکم اعدام  روز تاج  ششم به مناسبت بزرگداشت  ، سلطان محمدغربی  صحرایراکش /  مدر  

 3۴. ل کردرا به حبس ابد تبدی

   عمان  3.2.9

 ازدسامبر به جرم قتل عمد  3۰در تاریخ  -سه مرد و یک زن  -ان به عفو بین الملل اطالع داد که چهار نفر دولت عم

دولت تصریح کرد که چهار فرد اعدام شده    .شدصادر ن  اییتازه  اعدام  . هیچ حکم اعدام شدندزی شده  یرمهپیش برنا 

عفو قرار  مورد    محکومیهیچ    .بودند   ه م محکوم شدبه اعدا  2۰2۰های پیش از  سالقانون مجازات در    237طبق ماده  

ها به  تخفیف  این رد.ل کقدی تبدیتجدیدنظر در ماه ژوئیه دو حکم اعدام را به حبس ابد و جریمه ن دادگاه ، اماگرفتن

محکوم شده بودند. دولت  ام  به اعدمخدر  جرایم مرتبط با مواد    یبرا  2۰19که در سال    ق گرفتمی تعلدو فرد محکو

های مربوط به مجازات اعدام را تحت تأثیر قرار هیچ یک از رویه 19-گیر کوویدبیماری همه  ن توضیح داد کههمچنی

  هایم رخ نداده است. اعداماعدا  صفدر میان افراد در     19-کووید میر مربوط به  نداده و نیز این که هیچ مرگ و  

شده در این  ثبتم  آخرین اعدا  بود. پیش از این، این کشور  رگیری اجرای احکام اعدام در  ای از سمعن به  مذکور در عمان

 .صورت یافته بود 2۰15کشور در سال 

صالح برخی از مواد قانون آیین  ا  برایرا    12۰/2۰2۰طنتی شماره  سل  فرمانسلطان حیثم بن طارق،  در ماه اکتبر،  

ن مقرر می دارد:  ( این قانو 1د. ماده )کرمجازات اعدام در کشور صادر    یی درباره استفاده ازادرسی کیفری با پیامدهاد

ور چنین حکمی، کند. قبل از صداتفاق نظر در آرا، حکمی برای اعدام صادر نمی و جز با اجماع کامل  کیفری»دادگاه 

را به کمیته ب  کیفریدادگاه   اع   ایاید اسناد مربوط  د گرفت. این  لیحضرت سلطان شکل خواهبفرستد که به دستور 

منظور تیار وی، بهمراه عضویت دو متخصص که توسط رئیس کمیته به سلطنت یا دسمفتی اعظم    کمیته تحت ریاست

بعد به دادگاه مذکور نرسد،    روز  6۰د. اگر نظر کمیته ظرف  اظهارنظر از دیدگاه شرعی معرفی می شوند، خواهد بو

ین خواهد جایگز  ابد  حبسکم  عدم توافق برای حکم اعدام، حکند. در صورت  صادر میاه در مورد پرونده حکم  دادگ

 35«.شد

 قطر  3.2.۱۰

اعدام وی     36سر گرفت.  را از  ام اعد  حکاما  اجرای  گلولهک  لیشبا    ، قطر در ماه می با اعدام آنیل چودهاری، تبعه نپالی

عدام شناخته شده در این  ااعدام، آخرین    اینقبل از  اجرا شد.    در پی تأیید حکم اعدام وی توسط دادگاه تجدیدنظر

 

 .2۰19جوالی  29«، ا مورد عفو سلطنتی قرار دادر م محکو ۴۴61گذاری: سلطان محمد ششم روز تاج، »جهانی مراکشاخبار  3۴

 .2۰2۰اکتبر  12 «،کندیفو سلطنتی صادر ماعلیحضرت سلطان حیثم بن طارق عتایمز عمان، » 35

 .2۰2۰می  12«، دام شدگلوله اع مرد نپالی به جزای قتل در قطر با شلیکخبرهاب، » 36
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 ده بود.انجام ش 2۰۰۰در سال  کشور

 تان سعودیعربس 3.2.۱۱

الملل عفو بین  37.استه  اعدام اجرا کرد  27  2۰2۰در سال  کمیسیون حقوق بشر عربستان سعودی، عربستان    یبه گفته 

  بودند. مرد 23دو زن و ا  هآن در میان 38ها اطالعات تکمیلی به دست آورد.ماعدااز این مورد  25 خصوصدر  توانست

.  اعدام شدند   م مرتبط با تروریسمبرای جرای  نفرو یک    رتبط با مواد مخدربرای جرایم م  نفرپنج    ، نفر به جرم قتل  19

(؛ عراق  1نفر از اتباع عربستان سعودی و دیگران از تبعه کشورهای ذیل بودند: مصر )  16  شده،ررسی  باعدام    25از  

ین حال،  است. با ا  کاهش رخ داده  کام اعدام تعزیریاحه در اجرای  ویماه ژان(. از  3(؛ سوریه )2(؛ یمن )2(؛ اردن )1)

له در مورد قانون کنترل مواد مخدر و  تغییر رسمی در قوانین عربستان در این مورد صورت نیافته است، از جم  هیچ

در نظر    یعزیرت   را قابل مجازات با اعدام  نط با آگردان در عربستان سعودی که قاچاق مواد مخدر یا جرایم مرتبروان 

 .گیردمی

درصد کاهش در شمار    85اعدام ثبت شده،    18۴با    2۰19ایسه با سال  سعودی در مقاعدام ثبت شده در عربستان   27

ه  های ثبت شد الملل همچنین کمترین تعداد اعدام( توسط عفو بین27ثبت این عدد )  39. دهد ا را نشان میهاعدام

ان دولت عربست  عاتی سعودی که خبرگزاری رسمیدر طول سال، آژانس مطبو  بود.  2۰1۰الملل از سال  بین   فوتوسط ع 

کمیسیون حقوق بشر عربستان سعودی اعالم  نفر را منتشر کرد. این واقعیت که    25سعودی است، رسما جزئیات اعدام  

ی اعدام شدگان  ع تی سعودی، در مورد تعداد واقعاانس مطبو اعدام را ثبت کرده است، یعنی دو مورد بیشتر از آژ  27کرد  

 .ایجاد کردشک و تردید  2۰2۰مات در سال توسط مقا

 دستور رسمی اعمال  تا حدی با    اهاعدامکاهش شدید  »که    ه استکمیسیون حقوق بشر عربستان سعودی اعالم کرد

صدور   خبر  ۴۰«تآمده اس  مخدر به وجودمواد  جرایم های مرتبط با  پروندهاعدام در    حکام ان  لیق در آوردبه تعمبنی بر 

. عفو بین الملل نتوانست شر نشده بوددر طی سال منت  نیز  جزئیات آناعالم نشده و    2۰2۰سال  قبالً در  دستور  این  

با این وجود، دو عامل    ۴1تاثیر داشته است.  2۰2۰ها در سال  میزان اعدامبر    دستوراین  اندازه  چه  تا    کند که  تعیین

 

را به  استفاده از مجازات اعدام  2۰2۰ودی در سال سع »عربستان: 2۰21ژانویه  19 مربوط به وییتریپست تشر عربستان سعودی، کمیسیون حقوق ب 37

های گذشته در  ها طی دهه د اعدامسبت به سال پیش، کمترین تعدادرصدی ن 85شدید با یک کاهش  2۰2۰ میالدی سال کاهش داد.هی قابل توجطرز 

 ته است.«  این کشور را داش

  دست بیاورد. به  راکمیسیون حقوق بشر عربستان سعودی اعالم شده از سوی ی هامورد از اعدالملل نتوانسته است جزییات مربوط به دو ماعفو بین 38

الملل با نقل قول از آمار وزارت کشور شده در تحقیقات عفو بینباالترین رکورد ثبت 2۰19الملل در سال شده توسط عفو بیناعدام ثبت دمور 18۴ 39

 ثبت کرده بود.   1995مورد اعدام را در این کشور از سال  192الملل ، عفو بین2۰۰۰سال از  باشد. پیشمی 2۰۰۰عربستان سعودی از سال 

را به  ت اعدام ده از مجازااستفا 2۰2۰سعودی در سال  »عربستان: 2۰21ژانویه  19ط به مربو پست توییتریحقوق بشر عربستان سعودی،  نسیوکمی ۴۰

های گذشته در  ها طی دهه د اعدامت به سال پیش، کمترین تعداسبدرصدی ن 85شدید با یک کاهش  2۰2۰ سال میالدی کاهش داد.هی قابل توجطرز 

 ته است.« این کشور را داش

ام اعد 18۴دادند. از میان  شده را تشکیلهای ثبتامدرصد کل اعد 5۰ط با مواد مخدر، کمتر از مرتب های مربوط به جرائم ، اعدام2۰19در سال  ۴1

مورد برای جرائم مرتبط با تروریسم،  37ورد برای قتل، م 55مربوط به جرائم مرتبط با مواد مخدر،  مورد 8۴، 2۰19شده در عربستان سعودی در سال ثبت

 وده است.و یک مورد سرقت مسلحانه و تجاوز ب تجاوزتم و مورد ضرب و ش 2مورد تجاوز،  5
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  19-کوویدگیری  ، همهنخستباشد.  بوده    در عربستان سعودی موثرها  اعداموجه تعداد  ش قابل تممکن است در کاه

عربستان ، ریاست  دوم.  رده باشدکریزی شده در عربستان سعودی را مختل  برنامه  هایت اعدامدر طول سال ممکن اس

از    یتا برای جلوگیر  داشته باشد  مقامات را بر آننشست ممکن است    این  از  این کشورو میزبانی    2۰روه  گ  بر نشست

هیچ    ۴2، برگزار شد  2۰  روه گی که اجالس  ر ماه ژوئیه تا نوامبر، زمان، اعدام نکنند. از اواخالمللینظارت و انتقاد بین

بران سعودی انجام نشد. ریاست  اعدامی در عربست پایان رسید.    3۰تاریخ  در    2۰  روهگ  عربستان سعودی  نوامبر به 

 ، نه نفر اعدام شدند. دسامبر  31دسامبر و  1۰شد. بین  گرفتهکشور از سر ها در  ین، اعدامبالفاصله پس از ا

 

جرم در    وقوعسال در زمان    18اد زیر  ایان دادن به مجازات اعدام علیه افرطنتی برای پ سل  فرمان ، یک  در ماه آوریل

  سال حبس   1۰حداکثر با مجازات    افراد رااین    ، اعالم شد که مجازات اعدامشودنمیمواردی که شامل قانون ضد ترور  

ه منتشر نکرد  به طور علنیرا    مذکور  طنتی حاوی اطالعیهسل  فرماناین  متن  ، مقامات  سالتا پایان    43. کردجایگزین  

 . ماندنامشخص  آن ند و مقررات اجراییبود

ور بازنگری در احکام  ست، کمیسیون حقوق بشر عربستان سعودی اعالم کرد که دادستان عمومی کشور دگوستآ در ماه  

سن سال    18  را که هنگام دستگیری زیر   -ن  الظاهر و داوود المرحو  علی النمر، عبداهلل  -فعال شیعه  سه جوان    اعدام

 

 

، این  91-گیری کوویدخاطر همهشود. با این حال، به گزاربر در ریاض، پایتخت عربستان سعودی  2۰2۰امبر  نو 22تا  21قرار بود از  2۰گروه نشست  ۴2

 نشست به طور مجازی برگزار شد.

ور حاال در دستکامل اعدام باید غو کافی است و ل سال نا 18راد زیر دام برای اففته در قوانین اعصورت گرحات اصال –ی بستان سعودعرالملل، »عفو بین ۴3

 .  2۰2۰آپریل  27«، کار قرار گیرد
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اعدام های ثبت شده در عربستان سعودی

2۰2۰تا 2۰۱۱از سال میالدی 

اعدام های ثبت شده

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/04/saudi-arabia-abolition-of-juvenile-death-penalty/
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،  17به ترتیب    2۰12در زمان دستگیری در سال    این افراد  ۴۴.ند، صادر کرده استو در معرض خطر اعدام بود   داشته

به  استان شرقی عربستان سعودی    درحکومتی  ضد    تبوط به شرکت در تظاهراایم مرجراز بابت  و    هساله بود  17و    16

 . ندبوده اعدام محکوم شد

که در    گریمحمد الفرج و چهار جوان د  یام برامجازات اعدصدور   مبنی برخود را    درخواست  یان در ماه دسامبر، دادست

علق  ت  یتان سعودسعرب  عهیش  تیردان جوان به اقلمدیگر  شدند، لغو کرد. محمد الفرج و  یمحاکمه م  جمعی دادگاه    کی

مرتبط    میجراطر  خا  تگیری بههنگام دس  . محمد الفرجبودند  تحت محاکمه  اتط با اعتراضمرتب  م یجراخاطر  و به    شتهدا

که در ماه دسامبر    د یجد  قرار  کیبود. در    ی سالگ  1۰تا    9در سن    ها ارتکاب آن  بوده و متهم بهساله    15  اتضبا اعترا

 جوانان شد.  نیا یراحبس بمجازات استار وخ یدادگاه ارائه شد، دادستان به 

 سوریه 3.2.۱2

از جمله موارد دیگر، مجازات    را صادر کرد که   6ه  شمار  قانونی  ، مصوبهسوریه  ، بشار اسد، رئیس جمهوردر ماه مارس

الملل نیپایان سال، عفو ب  تا  ۴5. داد  تقلیلبه حبس ابد  را  مارس    22قبل از    ربوط بهم   به جرایم  محکوماعدام زندانیان  

 را تعیین کند.   ،شده بودند ابد به حبس تبدیل حت این مصوبهکه تی اعدام  هایاتتعداد مجازنتوانست 

 تونس 3.2.۱3

مواضع خود را به نفع از سرگیری    ،در جلسه شورای امنیت ملی در ماه سپتامبر  ، یس سعید ق  س،تون  رئیس جمهور

جمهور این سخنان را در پی قتل اخیر   رئیس  ۴6ت. اس  «اعدام  تقتل مستحق مجازا»  ت کهه و گفها اعالم کرداعدام

 یافته است.صورت  1991تونس در سال شده در  شناسایین اعدام ی در عین زاغوان بیان کرد. آخریدختر

 امارات متحده عربی  3.2.۱4

  سال   15ی سه تا  یافتهتقلیل  مجازات  «ناموسی»ای  هلقتقوانینی که برای    اعالم کرد  در ماه نوامبر  امارات متحده عربی 

قرار گرفته، مورد اصالگرفتندزندان در نظر می  در قانونی  به  ک  افرادی،  اتن اصالحایجب  به مو  ۴7اند.حات  قتل  »ه 

   . دشونمیروبرو مجازات اعدام   با   ،دیگر موارد قتل، مانند  شوند میم محکو «وسیامن

 یمن 3.2.۱5

حکم اعدام در    269  ،2۰2۰به نحوی که طی سال    شته است،اچشمگیری د  افزایش  یمندر  شده  ام اعدام ثبت  احک

 

در حکم علی النمر، عبداهلل الظاهر و ان عمومی کشور »دادست: 2۰2۰اگوست   27مربوط به  ریپست توییتعربستان سعودی،  کمیسیون حقوق بشر ۴۴

  ییهاتجدید نظر در حکم مرگ سه مرد جوان نشانگر گام - »عربستان سعودیلل، المعفو بینجوع کنید به همچنین ر «.کندداوود المرحون تجدید نظر می 

 .2۰2۰اگوست  72، در جهت عدالت است« مدیرهنگا

 .2۰2۰مارس  22«، کندنیان اعالم عفو عمومی میبرای تمامی زندا رئیس جمهور سوریه»المصدر،  ۴5

 .  2۰2۰بر پتامس 92، «آور استم اعدام شوکست جمهوری در دفاع از حکریا اتاظهار -  تونسالملل، »عفو بین ۴6

 .  2۰2۰نوامبر  7، «شتکنار گذا تل جیهی برای قبه عنوان تو را «»ناموساز دفاعموضوع  ،عظیم قانونی ک اصالحی درات متحده عربی »اماروله،  دویچه  ۴7

file://///intsec.amnesty.org/Programmes/MEP/IRAN/AI-EXT/EXTERNAL%20REPORTS/2021%20reports/Death%20Penalty%20report/Persian%20translation/twitter.com/HRCSaudi_EN/status/1298934544515633153:%20“
file://///intsec.amnesty.org/Programmes/MEP/IRAN/AI-EXT/EXTERNAL%20REPORTS/2021%20reports/Death%20Penalty%20report/Persian%20translation/twitter.com/HRCSaudi_EN/status/1298934544515633153:%20“
file://///intsec.amnesty.org/Programmes/MEP/IRAN/AI-EXT/EXTERNAL%20REPORTS/2021%20reports/Death%20Penalty%20report/Persian%20translation/twitter.com/HRCSaudi_EN/status/1298934544515633153:%20“
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/08/saudi-arabia-review-of-young-mens-death-sentences-overdue-step-towards-justice/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/08/saudi-arabia-review-of-young-mens-death-sentences-overdue-step-towards-justice/
file://///intsec.amnesty.org/Programmes/MEP/IRAN/AI-EXT/EXTERNAL%20REPORTS/2021%20reports/Death%20Penalty%20report/Persian%20translation/almasdarnews.com/article/syrian-president-issues-general-amnesty-for-all-prisoners
file://///intsec.amnesty.org/Programmes/MEP/IRAN/AI-EXT/EXTERNAL%20REPORTS/2021%20reports/Death%20Penalty%20report/Persian%20translation/amnesty.org/en/latest/news/2020/09/tunisia-presidential-statement-in-favour-of-death-penalty-is-shocking
file://///intsec.amnesty.org/Programmes/MEP/IRAN/AI-EXT/EXTERNAL%20REPORTS/2021%20reports/Death%20Penalty%20report/Persian%20translation/dw.com/en/uae-gets-rid-of-honor-killing-defense-in-major-legal-overhaul/a-55529396%23:~:text=The%2520United%2520Arab%2520Emirates%2520has,of%2520the%2520country's%2520criminal%2520law.&text=So%252Dcalled%2520%2522honor%2520crimes%2522,Islamic%2520legal%2520code%2520on%2520Saturday
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حکم اعدام   ،ها در یمنثیمارس، دادگاهی تحت مدیریت حو 23مورد در سال قبل ثبت شده است. در   55مقایسه با 

ی عالی سیاسی یمن مستقر روز بعد، رئیس شوراسه  ۴8. ادره برای حمید حیدرا، زندانی عقیدتی بهائی را تأیید کردص

  ۴9.کرد اعالمحمید حیدرا  عفو،  عاندر ص

توسط  صوری  المن  لخالق عمران، حارث حمید و توفیقاکرم الولیدی، عبدا  هایبا نامآوریل، چهار روزنامه نگار    11در  

به اعدام صفانه  شدت غیرمنو در پی یک دادرسی بهاتهاماتی ساختگی    ا، بهاتحت اداره حوثیصنعا    ویژه کیفریه  دادگا

خود مورد بازداشت    نااین افراد طی دورند.  اهبودبازداشت  تحت    2۰15این چهار روزنامه نگار از سال      5۰. محکوم شدند

از امکان تماس با جهان بیرون داری شده و  گهنهای انفرادی  سلولدر  هایی  ای دوره اند، برر گرفته قرا  اپدیدسازی قهرین

 . اندرو بودهروبهپزشکی   هایبتقمرااز دسترسی به  حرومیتبا م طورهمین  و د انمحروم شده

 

  

 

 .2۰2۰رس ما 23«، کندمیها حکم مرگ علیه زندانی عقیدتی بهایی را تأیید اه تحت اداره حوثیدادگ - یمن» الملل، بین عفو ۴8

 .2۰2۰مارس  62«،  ای مثبت استبهائی نشانه انبرای آزادی زندانی  تصمیم مقامات حوثی - یمنل، »الملعفو بین ۴9

 .2۰2۰وریل آ 21،  «ندکدادگاه چهار خبرنگار را به مرگ محکوم می»ل، الملعفو بین 5۰

 

file://///intsec.amnesty.org/Programmes/MEP/IRAN/AI-EXT/EXTERNAL%20REPORTS/2021%20reports/Death%20Penalty%20report/Persian%20translation/amnesty.org/en/latest/news/2020/03/yemen-huthirun-court-upholds-death-sentence-against-bahai-prisoner-of-conscience
file://///intsec.amnesty.org/Programmes/MEP/IRAN/AI-EXT/EXTERNAL%20REPORTS/2021%20reports/Death%20Penalty%20report/Persian%20translation/amnesty.org/en/latest/news/2020/03/yemen-huthi-authorities-decision-to-release-bahai-prisoners-is-positive-signal
https://www.amnesty.org/en/documents/mde31/2139/2020/en/
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شده در  ها و احکام مرگ ثبتاعدام - 1پیوست 

 2۰2۰سال 
 

های  معداو ا  شوندجب حکم قضایی به اجرا گذاشته میایی است که به موه اعداماین گزارش تنها حاوی آمار مربوط به  

کند که توانسته باشد تأییدیه  ی را گزارش میمالملل تنها اعداد و ارقابینشود. سازمان عفو  شامل نمیرا  فراقضایی  

التر هستند.  با  شده ثبترقام  از اواقعی مربوط به برخی کشورها به نحو قابل توجهی    آمار   و ها بیابد،  قبولی برای آن  قابل 

و    ها یگر، آمار مربوط به اعدامو برخی د  دکننات اعدام را پنهان میبه مجاز  ندهای مربوطرایبرخی کشورها عمدا ف

 کنند. نمینکرده یا علنی  ثبتاحکام مرگ را 

یا حکم مرگ  ورد اعدام  م  22الملل  به این معناست که عفو بین  -  (+22)  مالزی  مثال  -در کنار نام یک کشور    +عالمت  

در کنار نام یک کشور بدون  + مورد است. عالمت  22ه آمار واقعی بیش از  ر دارد کست، اما باوه ارا در مالزی ثبت کرد

الملل شواهد و مدارک کافی مبنی بر وقوع )بیش  به این معناست که عفو بین  -   (+ثال سوریه ) م  -  ددی در کنار آنع 

دریافت نکرده است.    د حداقلیارائه یک عدای  کشور دارد، اما اطالعات کافی برمرگ در آن  از یک مورد( اعدام یا حکم  

  از جمله در مورد چین.  است، تلقی شده  2ای، معادل عدد هسبه مجموع آمار جهانی و منطقدر هنگام محا +عالمت  

2۰2۰شده در سال  های ثبت اعدام   

 کشور  ردیف 
تعداد  

 ها اعدام 
 کشور  ردیف  ها تعداد اعدام  کشور  ردیف 

تعداد  

 ها اعدام 

 2 بنگالدش  13 +11 سومالی  7 هزاران  چین 1

 1 تایوان  14 +5 یمن  8 +2۴6 ایران  2

 1 قطر  15 ۴ هند 9 +1۰7 مصر 3

 + کره شمالی   16 ۴ عمان  10 +۴5 عراق 4

عربستان   5

 سعودی 

 + سوریه  17 3 بوستوانا  11 27

ایاالت متحده   6

 آمریکا 

سودان   12 17

 جنوبی 

 + ویتنام 18 +2
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2۰2۰  شده در سال ثبت   جدید  احکام مرگ   

 

 احکام اعدام  کشور   ردیف  احکام اعدام  کشور   ردیف  احکام اعدام  کشور   ردیف  احکام اعدام  کشور   ردیف 

 +1 لبنان   ۴3 +۴ افغانستان   29 +22 مالزی   15 هزاران  چین 1

جمهوری   16 +269 یمن   2

دمکراتیک 

 کنگو  

 +1 موریتانی   ۴۴ +۴ قطر   3۰ +2۰

ایاالت   17 +26۴ مصر  3

متحده  

 آمریکا  

امارات   31 18

متحده  

 عربی  

مراکش/صحرای   ۴5 +۴

 غربی  

1+ 

 1 بوتسوانا   ۴6 3 بحرین  32 +17 لیبی  18 119 زامبیا   ۴

)دولت(   19 +117 اندونزی   5

 فلسطین  

 1 کوموروس   ۴7 3 بالروس   33 +17

 1 گامبیا   ۴8 3 غنا  3۴ +16 سریالنکا   2۰ +113 بنگالدش  6

 1 میانمار   ۴9 3 ژاپن   35 +1۰ سودان  21 77 هند  7

 + ایران   5۰ 3 نیجر   36 +9 الئوس   22 +58 نیجریه   8

عربستان   23 +5۴ ویتنام   9

 سعودی  

 + کنیا  51 +2 اردن   37 +8

 + کره شمالی   52 +2 کویت   38 +8 تونس   2۴ +۴9 پاکستان   1۰

 + سومالی   53 +2 ماالوی   39 8 سنگاپور   25 39 سیرالئونه   11

سودان   26 35 تایلند   12

 جنوبی  

تیرینیداد  ۴۰ +6

 و توباگو  

 + سوریه  5۴ 2

 +1 الجزیره   ۴1 6 زیمباوه   27 3۰ مالی   13
   

 +1 کامرون   ۴2 5 تایوان   28 +27 عراق   1۴
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اجراکشورهای    -  2پیوست   و   دهکننلغوکننده 

 2۰2۰تا پایان دسامبر  گ ت مرمجازا
دسامبر   31. تا  اندل متوقف کردهعم  یا در قانون لغو در ات اعدام رابیش از دو سوم کشورهای جهان تا کنون مجاز

 : باشد، آمار مربوطه به صورت ذیل می2۰2۰

 

 

 

 

 

 

 اند غو کرده لی جرائم برای کلیهرا جازات اعدام م ی که شورهایفهرست ک

 نام کشور  ردیف  نام کشور  ردیف  نام کشور  ردیف  نام کشور  ردیف 

 شتاین لیختن 82 سوئیس  55 ین بوسنی و هرزگو  28 آلبانی  1

 ماداگاسکار  83 سیکلس  56 بولیوی  29 اتریش  2

 مالتا  8۴ ان صربست  57 پاراگوئه  3۰ ارمنستان  3

 مائوریتیوس  85 فرانسه  58 پاالئو  31 ازبکستان  ۴

 مجارستان  86 فنالند  59 پاناما  32 اسپانیا  5

 مغولستان  87 فیجی 6۰ پرتقال 33 استرالیا  6

 مقدونیه شمالی  88 فیلیپین 61 ترکمنستان  3۴ استونی  7

 مکزیک  89 قبرس 62 ترکیه 35 اسلوواکی  8

 موزامبیک  9۰ قیزستان قر 63 توگو 36 اسلوونی  9

 مولدووا  91 کابو وردا  6۴ تووالو  37 ادور اکو 1۰

 موناکو  92 کاستاریکا  65 لسته -تیمور 38 اوروگوئه  11

جزایر   39 اوکراین  12

 سولومون/سلیمان 

 نگرو مونته 93 کامبوج  66

 میکرونزیا  9۴ کانادا  67 جزایر کوک  ۴۰ ایتالیا  13

 نامیبیا 95 وواسی کر 68 جزایر مارشال  ۴1 ایرلند  1۴

 نائورو  96 کلمبیا 69 جمهوری چک  ۴2 ایسلند  15

 1۰8: دانردهلغو ک مائجر کلیه یبرا را اعدام مجازات  یی کهکشورها

 8: د انردهلغو ک عادی جرائم یابر را اعدام جازاتم  یی کهکشورها

 28: اندمتوقف کرده عمل دررا  اعدام مجازاتی که  یکشورها

 1۴۴اند: توقف کردهغو یا در عمل مر قانون لاعدام را دکشورهایی که مجازات کل 

   55: اعدام مجازات اجراکننده یکشورها
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 نپال  97 کنگو )جمهوری(  7۰ جمهوری دومینیک ۴3 آذربایجان  16

 نروژ  98 کوت دوار  71 جیبوتی  ۴۴ آرژانتین  17

 نیکاراگوئه  99 کوزووو 72 چاد  ۴5 آفریقای جنوبی  18

 نیوآ 1۰۰ کیریباتی 73 دانمارک  ۴6 آلمان  19

 نیوزلند  1۰1 گابون  7۴ رواندا  ۴7 آندورا  2۰

 هائیتی 1۰2 گرجستان  75 رومانی  ۴8 آنگوال  21

 هلند 1۰3 گینه 76 ساموئا  ۴9 بریتانیا  22

 هندوراس  1۰۴ سائو گینه بی 77 سان مارینو  5۰ بلژیک  23

 واتیکان 1۰5 التویا  78 سائو تومه  51 بلغارستان  2۴

 واتو وان  1۰6 لهستان  79 سنگال  52 بنین 25

 ونزوئال  1۰7 لوکزامبورگ  8۰ سورینامی  53 بوتان  26

 یونان  1۰8 لیتوانیا  81 سوئد  5۴ بوروندی  27

 51اندرده ک لغو فقط برای جرائم معمولی را مجازات اعدام ی که کشورهایفهرست  

 نام کشور  ردیف  نام کشور  ردیف 

 پرو 5 اسرائیل 1

 شیلی 6 سالوادور ال 2

 گواتماال  7 برزیل  3

 قزاقستان  8 بورکینافاسو   ۴

 52اند متوقف کردهکشورهایی که در عمل مجازات اعدام را رست  فه

 نام کشور  ردیف  نام کشور  ردیف  نام کشور  ردیف  نام کشور  ردیف 

فدراسیون    15 تونس   8 جزایر ال 1

 روسیه 

 ماالوی   22

 مالدیو   23 کامرون   16 تونگا   9 اریتره   2

ابق  س اسواتینی )  3

 سوازیلند( 

 مالزی   2۴ کره جنوبی    17 فریقای مرکزی جمهوری آ  1۰

 صحرای غربی  /مراکش  25 کنیا  18 زامبیا   11 برونئی دارالسالم   ۴

 موریتانی   26 گرنادا   19 نکا سریال   12 پاپوآ گینه نو   5

 میانمار   27 الئوس   2۰ سیرالئون   13 تاجیکستان   6

 نیجر   28 لیبریا   21 غنا  1۴ تانزانیا   7

 

 

جرائم  نظیر  یرائم خاصفقط برای ج مجازات اعدام را این کشورها قوانین .ثبت نشده است گذشتهدر این کشورها هیچ مورد اعدام طی بیش از ده سال  51

 .کننداعمال می خاص تحت شرایط  ارتکابییا جرائم  ینظام تحت قوانین 

به این نحو که طی ده    اندذاشته را کنار گ اعدامند اما در عمل اه تل حفظ کردلی نظیر قام را برای جرائم معموجازات اعدکه م هستند کشورهاییها این 52

 د.انای مبنی بر عدم اجرای اعدام در پیش گرفتهشده تثبیتیوه عمل رود که سیاست یا شاند و باور مینکرده  امی را اجراسال گذشته هیچ حکم اعد

file:///C:/Users/raha.bahreini/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/111CAB19.xlsx%23RANGE!_ftn1
file:///C:/Users/raha.bahreini/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/111CAB19.xlsx%23RANGE!_ftn1
file:///C:/Users/raha.bahreini/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/111CAB19.xlsx%23RANGE!_ftn1
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 مجازات اعدام   اجراکننده ورهایکشفهرست  

 نام کشور  ردیف  نام کشور  ردیف  نام کشور  ردیف  نام کشور  ردیف 

 ت کوی   ۴3 سنگاپور    29 نگالدش ب   15 اتیوپی  1

 گامبیا   ۴۴ سودان   3۰ بوتسوانا   16 اردن   2

 گویانا   ۴5 سودان جنوبی   31 پاکستان   17 افغانستان   3

امارات متحده    ۴

 عربی 

گینه    ۴6 سوریه   32 ند تایل  18

 استوایی 

 لبنان   ۴7 سومالی    33 تایوان   19 اندونزی   5

 لسوتو   ۴8 عراق   3۴ توباگو  ترینیداد و  2۰ اوگاندا   6

ایاالت متحده    7

 آمریکا 

 لیبی  ۴9 عربستان سعودی   35 جامائیکا   21

 مالزی   5۰ عمان   36 چین   22 ایران   8

 مصر  51 فلسطین   37 ومینیکا د  23 آنتیگوآ و باربودا   9

 نیجریه   52 قطر   38 زیمباوه   2۴ باربادوس    1۰

 هند  53 ره شمالی ک  39 ژاپن    25 باهاماس   11

 ویتنام   5۴ کنگو    ۴۰ سنت کیتس و نویس   26 بحرین   12

 یمن   55 کوبا   ۴1 سنت لوچیا   27 بالروس   13

 ومور ک  ۴2 ها سنت وینسنت و گرنادین  28 بلیز   1۴
  

 

 

 

 

  



۴۰ 

تا  بین  معاهدات  تصویب  -   3  پیوست المللی 

 2۰2۰دسامبر  31تاریخ 

 
وط مرب دهه امع. یکی از این چهار  کرده است  تصویبت اعدام  الغو مجاز  برای  المللیه بینمعاهد چهار    المللیبینجامعه  

 باشند. ای میمنطقه  دیگر معاهدهو سه  شودمی جهان کلبه 

ها و فهرستی از همعاهد عالوه کشورهای عضو این  است، به  عاهدهمه از این چهار  رحی کوتا، شآیدآن چه در پی می

تاریخ  اه همعاهد ی که  کشورهای تا  اما  امضا کرده  را    2۰2۰دسامبر    31  را  از ط  اند.نکرده   تصویبآن  یا  ریق کشورها 

معنای ابراز تمایل  ه بهعاهدمامضای   شوند. یبدل م ها، به کشورهای عضو  از طریق تصویب آن و یا    اتدبه معاه  یوستنپ 

تا در  آن  تصویب  طریق  از  آن  در  عضویت  عضوبرای  که  دولی  است.  قانون هستن  معاهدات  ریخی سپسین  تحت  د 

مضاشده  معاهده اکه موضوع و هدف    هیچ عملی ا رعایت کنند و دست به  ر  معاهداتاین    فاد مشوند  ف میالملل موظنبی

 رد، نزنند. گذایرپا میرا ز

 دف لغو مجازات اعداممیثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، با ه ومین پروتکل اختیاری د

سط  غو مجازات اعدام، که توقوق مدنی و سیاسی، با هدف للی حربوط به میثاق بین الملی مدومین پروتکل اختیار

روتکل لغو کلی مجازات  دامنه جهانی است. این پ   ب شد، دارایتصوی  1989عمومی سازمان ملل متحد در سال  مجمع  

مجازات امکان اعمال  ،  کلستن به پروتزمان پیوکه در  ، اما به کشورهای عضو اجازه می دهد  کند یقرر مماعدام را  

مدنی و سیاسی    المللی حقوق . هر کشوری که عضو میثاق بینگه دارندنظ  وحفی خود مارا برجنگ    در زمان  اعدام

 .است، می تواند عضو پروتکل مذکور بشود

 

 های عضو کشور  ردیف  های عضو کشور  ردیف  ی عضو ها کشور  ردیف  ضو های ع کشور  ردیف 

 لیبریا   67 سوئیس   ۴5 برزیل   23 اتریش   1

 لیتوانی   68 سیچلس   ۴6 بلژیک   2۴ ازبکستان   2

 اشتاین لیختن  69 شیلی   ۴7 بلغارستان   25 اسپانیا   3

 ر ماداگاسکا   7۰ صربستان   ۴8 بنین   26 استرالیا   ۴

 مالت   71 فرانسه   ۴9 بوسنی و هرزگوین   27 استونی   5

 مجارستان   72 فلسطین    5۰ بولیوی   28 اسلواکی   6

 مغولستان   73 فنالند   51 پاراگوئه   29 اسلوونی   7

 مقدونیه شمالی   7۴ فیلیپین  52 پاناما   3۰ اکوادور   8

 مکزیک   75 قبرس   53 پرتغال   31 سالوادور ال  9

 موزامبیک   76 قرقیزستان   5۴ ترکمنستان   32 گلستان ان   1۰

 مولداوی  77 کابو وردو   55 ترکیه   33 اوروگوئه   11

 موناکو   78 اریکا کاست   56 توگو   3۴ اوکراین   12



۴1 

 مونته نگرو   79 کانادا   57 لست -تیمور  35 ایتالیا   13

 نامیبیا   8۰ کروواسی   58 جمهوری چک   36 ایرلند   1۴

 نپال   81 کلمبیا   59 جمهوری دومینیکن  37 لند ایس  15

 نروژ   82 گابن   6۰ جیبوتی  38 آذربایجان   16

 نیکاراگوئه   83 گامبیا   61 دانمارک   39 آرژانتین   17

 نیوزیلند   8۴ گرجستان   62 رواندا   ۴۰ آفریقای جنوبی   18

 هلند   85 گینه بیسائو   63 رومانی  ۴1 آلبانی   19

 هندوراس   86 لتونی   6۴ سان مارینو   ۴2 آلمان   2۰

 ونزوئال    87 لهستان   65 سائوتومه و پرینچیپه   ۴3 آندورا   21

 یونان   88 رگ لوکزامبو  66 د سوئ   ۴۴ آنگوال   22

 

 اند. صویب نکردهتآن را اما  اندامضا کرده پروتکل را این قزاقستانو  ارمنستان 

 

 جازات اعدام و مآمریکایی حقوق بشر برای لغ کنوانسیون ربوط به  پروتکل م

  لغو مجازات اعدام، که توسط مجمع عمومی سازمان کشورهای آمریکایی   پروتکل کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر برای

زمان  که در  اما به کشورهای عضو اجازه می دهد  کند، می  قررما  ، لغو کامل مجازات اعدام رتصویب شد  199۰در سال  

پروتپیو به  اعمال  کل،  ستن  زمان  اعدام مجازات  امکان  برجنگ    در  مارا  خود  دارندنظ  وحفی  عضو .  گه  کشور  هر 

 شود. ین پروتکل عضو اتواند کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر می

 

 های عضو کشور  ردیف  ی عضو ها کشور  ردیف 

 شیلی   8 آرژانتین   1

 کاستاریکا   9 اروگوئه   2

 مکزیک   1۰ اکوادور   3

 نیکاراگوئه   11 برزیل   ۴

 هندوراس   12 پاراگوئه   5

 ونزوئال    13 پاناما   6

 جمهوری دومینیکن  7
  

 

 اعدام  مجازات مربوط به کنوانسیون حقوق بشر اروپا در مورد لغو 6ماره پروتکل ش

یی  ون اروپاهای اساسی )کنوانسیادی ی( برای حمایت از حقوق بشر و آزربوط به کنوانسیون )اروپایم  6پروتکل شماره  

زات اعدام در زمان تصویب شد، لغو مجا  1983ورای اروپا در سال  ، که توسط شد لغو مجازات اعدامحقوق بشر(، در مور

د قریب  تهدیزمان  در زمان جنگ یا  »رایم  مجازات اعدام را برای ج  مکن استکند؛ کشورهای عضو مصلح را فراهم می

 شود.عضو این پروتکل   دتوانقوق بشر میروپایی حر کشور عضو کنوانسیون ا حفظ کنند. ه «الوقوع جنگ 

 



۴2 

 

 

 های عضو کشور  ردیف  های عضو کشور  ردیف  های عضو کشور  ردیف  های عضو کشور  ردیف 

 تاین یختناشل  37 سوئد   25 آلمان   13 آلبانی   1

 مالت   38 سوئیس   26 آندورا   1۴ اتریش   2

 مجارستان   39 صربستان   27 بلژیک   15 ارمنستان   3

 مقدونیه شمالی   ۴۰ فرانسه   28 بلغارستان   16 اسپانیا   ۴

بوسنی و    17 استونی   5

 هرزگوین 

 مولداوی  ۴1 فنالند   29

 موناکو   ۴2 قبرس   3۰ پرتغال   18 اسلوواکی   6

 نگرو مونته  ۴3 کروواسی   31 ترکیه   19 ی اسلوون   7

جمهوری    2۰ انگلستان   8

 آذربایجان 

 نروژ   ۴۴ گرجستان   32

 هلند   ۴5 لتونی   33 جمهوری چک   21 اوکراین   9

 یونان   ۴6 لهستان   3۴ دانمارک   22 ایتالیا   1۰

 لوکزامبورگ   35 رومانی  23 ایرلند   11
  

 لیتوانی   36 و سان مارین  2۴ ایسلند   12
  

 

 نکرده است.تصویب  آن را اما کردهامضا کل را پروتاین فدراسیون روسیه 

 

 طیدر مورد لغو مجازات اعدام در هر شرای بشر،وپایی حقوق کنوانسیون ار  ۱3پروتکل شماره 

روپا  شورای ا   طکه توس   «م در هر شرایطیدر مورد لغو مجازات اعدا  بشر  ن اروپایی حقوق کنوانسیو  13پروتکل شماره  »

، قریب الوقوع جنگ  ، از جمله در زمان جنگ یا تهدیدشرایطی  اعدام در هرتصویب شد، لغو مجازات    2۰۰2در سال  

 شود. تکل عضو این پرو  تواندهر کشور عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر می  کند.می قررم را

 های عضو ر کشو  ردیف  های عضو کشور  ردیف  های عضو کشور  ردیف  های عضو کشور  ردیف 

 لیتوانی  3۴ سوئد  23 آلمان  12 آلبانی  1

 لیختن اشتاین  35 سوئیس  2۴ آندورا  13 اتریش  2

 ت مال 36 صربستان  25 بلژیک  1۴ اسپانیا  3

 مجارستان  37 فرانسه  26 بلغارستان  15 استونی  ۴

بوسنی و   16 اسلوواکی  5

 هرزگوین 

 مقدونیه شمالی  38 فنالند  27

 مولدووا  39 قبرس 28 پرتغال 17 اسلوونی  6

 موناکو  ۴۰ کروواسی  29 ترکیه 18 انگلستان  7



۴3 

 های عضو ر کشو  ردیف  های عضو کشور  ردیف  های عضو کشور  ردیف  های عضو کشور  ردیف 

 نگرو مونته ۴1 گرجستان  3۰ جمهوری چک  19 اوکراین  8

 نروژ  ۴2 لتونی  31 ک دانمار 2۰ ایتالیا  9

 هلند ۴3 لهستان  32 رومانی  21 ایرلند  1۰

 یونان  ۴۴ لوکزامبورگ  33 مارینو سان 22 ایسلند  11

 

 نکرده است.تصویب  آن را اما  کردهامضا را کل پروتاین ارمنستان 

 

 

 

            

 



 

 

 

 جهانی   الملل« یک جنبش»عفو بین

 برای حقوق بشر است.  

  ،فردعدالتی در حق یک بی

 . همه ماست یمسئله

 ه شوید ا ما همرا ب      ا ما  تماس ب      

               orgfo@amnesty.in 

               55۰۰   7۴13  ۰2۰  ۴۴+       

        tyGlobalwww.facebook.com/Amnes 

            @AmnestyOnline 
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