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 یادداػت ًاػز

بْدى هجاسات اػدام ّ ػدم هؼـوْهیت ّ طووا پوذیز بوْدى      جبزاى ًاپذیزبا ػلن بَ 

هلات، احتوال هتل یک بی گٌاٍ حتی در طیظتن ُوای هلوایی هٌـولاًَ سیواد اطوت      

ایوزاى کوَ ػوویز اس هاكوی طودایی در       جوِوْری اطویهی   چَ رطد بَ ًظوام هلوایی  

ّ  بٌابز ایي، با ػلن بوَ ایٌکوَ جاهؼوَ حون ار کوا  هتول ًودارد       . ایي دًیا طاطتَ اطت

ادیاى ابزاُیوی هتل یک بی گٌاٍ را بَ ُیچ ّجِوی ًووی پذیزًود، هوی  وْاى اطوتلادٍ       

 .اس هجاسات اػدام را یک بار بزای ُویؼَ باهل اػیم کزد

 بٌیاد ػبدالزحوي بزّهٌد

 

 

، در ّاکووٌغ بووَ هووْم اػوودام ُووای ه لووی ّ رطوووی کووَ در جوِووْری     ٠٢٠٠در چِووارم كْریووَ طووال  

، ّ  ٌِوا  ٥٠٨هوییدی بوَ دطوت کون      ٠٢٠٢اطیهی ایزاى ؿْرت گزكت ّ آهار اػدام ُا را در طال 

هْرد رطواًد، جاهؼوم هوداكؼاى حووْم بؼوز ایوزاى در یوک         ٩٥بَ دطت کن  ٠٢٠٠در هاٍ ژاًْیَ طال 
 . پزداطت اػدام کوپیي بیي الوللی بزای لـْ هجاساتاهدام بی طابوَ بَ  ؼکیل یک 

را یکوی اس اُوداف اؿولی طوْد هوزار       لـْ هجاسات اػودام بٌیاد ػبدالزحوي بزّهٌد کَ اس بدّ  ؤطیض 

 . دادٍ اطت، اس ایي ابتکار جوؼی اطتوبال ًوْدٍ ّ اس آى حوایت کزد

هجواسات اػودام هظو لم اػووال هوْی هِزیوَ در       . بزای ًیل بَ ایي ُدف اّها اػتزاف جوؼی کاكی ًیظت

لات یک ًظوام ؿیزدهْکزا یوک ّ ؿیزهظو ْل را هووز  هوی کٌود، کوَ در آى حوداهل هوْاسیي ّ  ؼوزی          

حوْهی كاهي یک دادرطی ػادالًَ كزاُن ًیظت، ّ جاى ّ هوال ّ حیییوت ػوِزًّداى در گوزّ اهیوال      
ّ ؿیحیتؼواى رّػوي اطوت ّ ًوَ       ُای هلوات ّ دادرطواًی اطوت کوَ ًوَ هؼیوار اًتـوا         ّ طْدطزی

اطتویلؼاى  لویي ػدٍ اطت؛ ایي هجاسات ُوچٌیي هظ لم جٌایت ّ کیلز در جاهؼَ را بَ هوْر کّلوی   

  کزدٍ ّ پیکار بزای لـْ هجاسات اػدام ًتیجوَ ب وغ ً ْاُود بوْد هیوز ایٌکوَ بمور در هوْرد         هوز

جوزم ّ کیلووز ّ ًوووغ باسدارًوودی هجواسات اػوودام در طووول ّطوویؼی در کول جاهؼووَ هوووز  ّ پیییووزی       

  .ػْد

بَ هٌاطوبت رّس جِواًی ػلیوَ هجواسات اػودام، بٌیواد بزّهٌود هوالوَ          ٠٢٠٢بَ ُویي دلیل ًیش در طال 
هٌتؼز ًوْد کَ در آى با اطتٌاد بَ آهار رطوی کؼْر  ن هزبْم بَ هْاد ه دریرػد جزار هْرد ای د

ّ اظِارات هواهوات هظو ْل، بوز بوی كایودٍ بوْدى ایوي هجواسات در هبوارسٍ بوا جوزاین هزبوْم بوَ هوْاد               

ّ ُوچٌویي بوزای  ؼوْین بمور ػووْهی در هوْرد       . زاین،  ؤکید ػودٍ اطوت  ه در ّ پیؼییزی اس ایي ج

اس اًتؼووارات طووواسهاى   هجووواسات اػوودام، ػوودید  وووزیي کیلووز   هجوواسات اػوودام، بٌیووواد در طووال گذػووتَ     

ام اطتـواؽ یاكتوَ اطوت، بوَ سبواى كارطوی       الولل را، کَ بَ  ملیل كْاید ّ هلار هجاسات اػد ػلْبیي

 .  زجوَ ّ در اطتیار ػوْم هزار داد

http://stopexecution.info/fa/30
http://stopexecution.info/fa/30
http://www.iranrights.org/farsi/memorial-about.php
http://www.iranrights.org/farsi/newsletter-16.php
http://www.iranrights.org/farsi/document-1621.php
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ّّل ژاًْیووَ   ووا    هووییدی، کووَ رّس جِوواًی ػلیووَ هجوواسات اػوودام    ٠٢٠٠اکتبووز  ٠٢بٌیواد بزّهٌوود، اس ا

ّّل هواٍ اکتبوز   . هْرد اػدام را جوغ آّری کزدٍ اطت ٤٠٠اطت، گشارع   وي   ٠٠ّ  ٌِا در دٍ رّس ا

هی هزاحل دادرطی، کَ اس هٌظز حوْم بیي الولل ًاػادالًوَ ّ ًواهق حووْم هوتِن     در ایزاى پض اس 
بٌیواد رّس جِواًی هبوارسٍ بوا هجواسات اػودام را هـتوٌن ػووزدٍ ّ بوار          . اًود  ػٌاطتَ ػدٍ اًد، اػودام ػودٍ  

 .دییز ُوم اػدام ُایی را کَ در ایزاى ؿْرت گزكتَ اطت ػدیداز همکْم هی کٌد

 

طال در هاٍ هوارص یوک گوشارع کاهول در هوْرد ّكوؼیت هجواسات اػودام          الولل ُز طاسهاى ػلْ بیي

در جِاى هٌتؼز هی کٌد، گشارػی هؼوزّ  اس ّكوؼیت هجواسات اػودام در ُووم کؼوْر ُوای دًیوا ّ         

بَ هٌاطبت رّس جِاًی  هبارسٍ ػلیوَ اػودام، بٌیواد بزّهٌود  زجووم كارطوی ایوي        . در هْاًیي بیي الولل
ّ "گوشارع را  مووت ػٌووْاى،   ،  بووَ ُووم كؼوواالى کوپوویي   "٢٠٢٠ُووای اػودام در طووال   هجوواسات احکوام 

 .هبارسٍ با هجاسات اػدام ّ دییز ػِزًّداى کؼْر  ودین هی کٌد

 

 بٌیاد ػبدالزحوي بزّهٌد

 ( ٠٣٩٢هِزهاٍ  ٠٨) ٠٢٠٠اکتبز  ٠٢ّاػٌیتي، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iranrights.org/farsi/document-1895.php
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  ْكیل

َ      بزآّردی هؼوْالًَارهام هٌدرم در ایي گشارع، حاؿل  . ایون  اس اهیػا ی اطوت کوَ در دطوت داػوت

َ   . ُاطوت  کٌین کَ ارهام ّاهؼوی بظویار بویغ اس ایوي      ؤکید هی ُوای هٌجوز بوَ     بزطوی اس کؼوْرُا، هماکوو

را ثبوت    کٌٌد، بزطی دییز، احکام هوز  ّ هوْارد اجوزای آى    ؿدّر حکن اػدام را آگاُاًَ پٌِاى هی

 .دٌُد ا ارائَ ًویُ کٌٌد ّ یا آهاری اس آى ًوی

پویغ اس رهووی آهودٍ اطوت، بوَ هؼٌوی بوزآّرد حوداهلی ػلوْ          « + » آًجا کَ پوض اس ًوام کؼوْر، ًؼواًم     

سهاًی کوَ پویغ اس ایوي ًؼواًَ، ُویچ رهووی دکوز ًؼودٍ، بوَ هؼٌوی آى اطوت کوَ هوْارد              . الولل اطت بیي

دى رهوون دهیوون ، اّهووا بووَ دطووت آّر (بویغ اس یووک هووْرد )یووا همکْهیووت بووَ هووز  ّجووْد داػووتَ     اػودام 

 .ًاپذیز بْدٍ اطت اهکاى
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 گلتار پیغ

، كزاطوْاًی بوزای هٌوغ اػودام سًوداًیاى      ٠٩٦٠الولل سهاى کْ اُی پوض اس ایجواد آى در طوال     ػلْ بیي

ػلوْ بویي   . بوا گوذر سهواى، كؼالیوت ایوي ًِواد ػلیوَ هجواسات اػودام گظوتزع یاكوت           . ػوید ی ؿادر کوزد 

کٌود،   داًد کَ حن سًدگی را پایوال هی آهیش هی ؿیزاًظاًی ّ  ُْیيالولل، اػدام را کیلزی بیزحواًَ، 

الولول، ؿوزف ًظوز اس هاُیوت      ػلوْ بویي  . ّ با ایي هجاسات در ُز ػزاین، بدّى اطتیٌاء ه الق اطت

ػ ـوویت هجووزم یووا رّػووی کووَ کؼووْرُا بووزای اًجووام اػوودام بووَ کووار          ّ چیووًْیی جووزم ار کووابی،  

 . گیزًد، ه الق هجاسات اػدام اطت هی

در آى . ، کوپوویي جِواًی طووْد را ػلیووَ اػودام بووَ راٍ اًووداطت   ٠٩١١الولول در طووال   طواسهاى ػلووْ بوویي 

کؼوْر   ٠٣٩طوال،   ٣٢پض اس گذػت بویغ اس  . کؼْر لـْ ػدٍ بْد ٠٦سهاى، هجاسات اػدام  ٌِا در 

کؼووْر هجوواسات اػوودام را لـووْ   ٥٨ُوون اکٌووْى  . هجوواسات هووز  را در ػووول ّ در هوواًْى لـووْ کزدًوود  

 . گیزًد ُا ٌُْس ایي هجاسات را بَ کار هی د، ّ ػوار کوتزی اس آىاً ًکزدٍ

. ُایی کَ در راٍ لـْ هجاسات اػدام،  ٌِوا در دٍ طوال گذػوتَ ؿوْرت گزكتوَ چؼووییز اطوت        پیؼزكت

َ         ٣٢هوی ایوي هودت، بویغ اس      ایووي . اًود  کؼوْر بوَ ػووار ُووْاداراى لـوْ ػولوی ّ هواًًْی اػودام پیْطوت

 . ش ُوچٌاى اداهَ داػتَ اطتًی ٠٢٠٢گزایغ ؿؼْدی در طال 

الولل در هـْلظوتاى، جؼوٌی بوَ هٌاطوبت      ژاًْیَ، ُوزاٍ با اػلای ػلْ بیي ٠٤در آؿاس ایي طال، در 

اػیهیووَ رئوویض جوِووْر هـْلظووتاى، البیوودّری، در رابوووَ بووا  ؼلیوون رطوووی احکووام هووز  بزگووشار      

دٍ بوْد ّ جشئیوات هزبوْم بوَ     ایي در کؼْری کَ اػدام  بَ ػٌْاى اطزار دّلتی هبوَ بٌدی ػ. کزدین

در هواٍ دطواهبز، هجووغ ػووْهی طواسهاى هلول       . ً ظتیي هزحلَ بوْد  اجزای آى همزهاًَ  لوی هی ػد،

ایوي بوار  ؼوداد اػلوای     . هتمد طْهیي هوؼٌاهم طْد را در رابوَ با  ؼلیون احکوام هوز  ؿوادر کوزد     

هوتٌوغ   ٣٥ه والق ّ   ٤٠اكن، رأی هْ ٠٢٩ایي هوؼٌاهَ با . پؼتیباى ایي هوؼٌاهَ بیغ اس گذػتَ بْد

 . بَ  ـْیب رطید

دادٍ  ٠٢٢٨کؼْرُای بْ اى، جوِْری کیزیبا ی، هالودیْ، هـْلظوتاى ّ  ْگوْ، رأیوی را کوَ در طوال       

کؼووْرُای کْهووْر، دّهیٌیووک، ًیجزیووَ، جشایووز    . بْدًوود،  بووَ هْاكوووت بووا  ؼلیوون اػوودام  ـییووز دادًوود    
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بووَ  ٠٢٢٨اللووت بووا  ؼلیوون اػوودام در طووال   هْكووغ طووْد را اس ه   ٠٢٠٢در طووال طووالْهْى ّ  ایلٌوود  

بایووود یوووادآّری کوووزد کوووَ كدراطووویْى رّطووویَ ّ   . گیوووزی  ـییوووز دادًووود  طوووْدداری اس ػوووزکت در رأی

 ٠٢٠٢ػووار کؼوْرُایی کوَ در طوال     . هاداگاطکار هؼتزکاز پدرطْاًدگی هوؼٌاهَ را بَ ػِدٍ گزكتٌود 

 . ػلیَ ایي هوؼٌاهَ رأی دادًد، بَ ػدت کاُغ یاكت

ُا ّ با ّجْد ایي پْیایی هیبت، ٌُوْس  وا رطویدى بوَ ُودف هوا، یؼٌوی لـوْ کاهول           با ّجْد ایي پیؼزكت

َ      . اػدام، راُی بض دراس در پیغ اطت اًود، در   کؼوْرُایی کوَ  هجواسات اػودام را ُوچٌواى ًیِداػوت

ایوات  الوللوی اطوت ّ هٌمـوزا بوزای جٌ     گْیٌد کَ ایي کار بزهبن هْاًیي بویي  دكاع اس ایي هجاسات هی

الوللوی در سهیٌوم    ػاى هٌوبن بز اؿْل ّ هوْاًیي بویي   بظیار ّطین در ًظز گزكتَ ػدٍ ّ رّیم هلایی

 . اّها کزدار آًاى، آػکارا در  وابل با ایي ادػاُا اطت. هماکوات ػادالًَ اطت

در بیؼتز کؼوْرُایی کوَ هجواسات اػودام اس پؼوتیباًی هدر وٌودی بزطوْردار اطوت، احکوام هوز  در           

. اًود  ؿادر هی ػًْد کوَ بوَ سّر ػوکٌجَ اطوذ ػودٍ     « اػتزاكا ی»ی ًاػادالًَ، ّ اؿلب بزپایم هماکوا 

ُووا ّ اػلووای بزطووی    در ؿالووب کؼووْرُا، هجوواسات هووز  بووَ هووزس ًاهتٌاطووبی، ػوواهل كوووزا، اهلیووت      

احکوام هوز  در بیؼوتز کؼوْرُا، بوزای جزایووی ؿوادر        . ػوْد  ُای ًژادی، هْهی ّ هذُبی هی گزٍّ

داًظوت، بووَ  « جٌایووات بظویار ّطوین  »ُوا را در سهوزی    ػوْد آى  آهیشًوود ّ ًووی  ًْتػوًْد کوَ ؿیزطؼو    هوی 

ُوای هزبوْم بوَ هوْاد ه ودر یوا بزطوی رّابون          ّیژٍ جزاین اهتـادی، جادّگزی، کلزگْیی، ّ طویف 

 . ركاهٌدجٌظی هیاى دّ كزد بالؾ ّ 

هزكودار اػودام، در   کٌٌود، کؼوْرُای    اگز هْاًیي بیي الوللوی  ْطول بوَ اػودام را ؿوزیماز هوٌوْع ًووی       

ُوای هلول هتمود     کٌٌد کَ ایي هْاًیي ّ ًیش ارگواى  طبزی اس هْاًیي حوْم بؼزی هی حالی  ظاُز بَ بی

ُوا لـوْ هجواسات هوز       اًود کوَ ُودف آى    کَ در سهیٌم حوْم بؼز   ـؾ دارًد، ُوْارٍ اػیم کوزدٍ 

بظویار ّطوین را هماکووَ    الوللی کوَ اػو اؽ هوتِن بوَ جٌایوات       بَ ُویي دلیل، دادگاٍ جشایی بیي. اطت

 . ْاًد احکام هز  ؿادر کٌد ، ًوی(کؼی جٌایات جٌیی، جٌایت ػلیَ بؼزیت ّ ًظل)کٌد  هی

اس  موْالت اؿولی هؼواُدٍ ػودٍ در     اًود،   ثبوت ػودٍ   ٠٢٠٢احکام هز  ّ هْارد اػوداهی کوَ در طوال    

ّیوژٍ آهارُوای   هوا اهیػوات بوَ دطوت آهودٍ اس هٌوابغ ه تلوق، بوَ         . کٌٌود  ایي طال یک طٌتش ارائوَ هوی  

ُای ؿیزدّلتی ّ بویي دّلتوی، هوداكؼاى حووْم بؼوز،       ، طاسهاى(در ؿْرت در دطتزص بْدى)رطوی 
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اگزچووَ هووا  ٌِووا آهوواری را دکووز    . ایوون آّری ػوودٍ در هموول را گووزد آّردٍ  ُووا ّ اهیػووات جوووغ   رطوواًَ

 . ُا بْدٍ اطت یغ اس ایياًد، باید  ؤکید کٌین کَ آهار ّاهؼی بظیار ب این کَ با  مویوات ها  ؤیید ػدٍ کزدٍ

کٌٌود  ـوْیزی    کٌد کوَ بوَ کظواًی کوَ  ویع هوی       الولل ایي گشارع را با ایي ُدف هٌتؼز هی ػلْ بیي

اهیػات ارائَ کٌد، ّ ًیوش  ْجوَ ُویواى را بوَ ایوي       جِاًی اس اجزای هجاسات اػدام بَ دطت آّرًد

 . کٌد، جلب ًواید هجاسات کَ حیییت ّ ػؤى اًظاى را پایوال هی

طالیی، با  جدید ػِدی کَ در كؼالیت بزای لـْ کاهل اػدام دارین، اس ُووم اػلوا،    ٥٢ا در آطتاًم ه

کٌین کَ با اهدام در هْرد هجاسات هز ، ّ با پیْطوتي بوَ حزکوت جِواًی هوا       جدید ّ هدین، دػْت هی

یي آهیش ووز  ووزیي ّ  ووُْیي  ووزیي، ؿیزاًظواًی  کوَ ُوودكغ آساد کووزدى جِواى اس ایووي هجوواسات، کوَ طؼووي    

 .ُاطت، ایي طالیزد را جؼي بییزًد هجاسات

 طالیل ػتی

 دبیز کل
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 اّضاع جِاًی:  ٠٢٠٢هجازات اعذام در سال اجرای 

 ارهام

اًوود، یؼٌووی چِووار کؼووْر بیؼووتز اس طووال     کؼووْر دطووت بووَ اػوودام سدٍ   ٠٣، دطووت کوون  ٠٢٠٢در طووال 

هوْارد اػودام کوزدٍ اطوت،     الولل آؿاس بوَ ػووارع    ، طالی کَ در هی آى اس سهاًی کَ ػلْ بیي٠٢٢٩

 زیي حد بْد کزدًد، در پاییي  ؼداد کؼْرُایی کَ اػدام هی
1
 . 

در کؼْرُای اكـاًظتاى، اهوارات هتمودی ػزبوی، اًودًّشی، هـْلظوتاى، پاکظوتاى، ّ در طوٌت کیوت ّ         

در   ػواُد اػودام   ٠٢٢٩ّ  ٠٢٢٨ُوای   ًْیض، ُیچ اػداهی ؿوْرت ًیزكتوَ اطوت، بوا ایٌکوَ در طوال      

در ػْف، در دّلوت طوْدگزداى كلظوویي   . این بْدٍایي کؼْرُا 
2

، بموزیي، بویرّص، گیٌوم اطوتْایی،     

ُوم ایوي کؼوْرُا دطوت کون یوک هوْرد        ٠٢٠٢طْهالی ّ  ایْاى، پض اس یک دّراى  ْهق، در طال 

 . اػدام داػتَ اًد

 ایوي آهوار، ػواهل ُوشاراى هوْرد اػودام کوَ در طوال        . اًد ًلز اػدام ػدٍ  ٥٠١دطت کن  ٠٢٠٢در طال 

 ـووین گزكوت کوَ     ٠٢٠٢الولول در طوال    ػلوْ بویي  . ػْد پیغ اس آى در چیي بَ اجزا گذاػتَ ػد، ًوی

ُا در کؼْر چیي را هٌتؼز ًکٌد، چزا کَ ایي ًْع آهار در ایي کؼْر، بَ ػٌوْاى   ارهام حداهلی اػدام

لَ آهوار  ػلوْ بویي الولول  وزجیل داد کوَ اس چویي ب ْاُود  وا ُوز طوا          . ػوْد  بٌودی هوی   اطزار دّلتی هبوَ

ُوا کواُغ    کٌود، ػووار اػودام    را هٌتؼز کٌد  ا ًؼاى دُد، چٌاًکَ ادػوا هوی    احکام هز  ّ هْارد اػدام

 . یاكتَ اطت

 

 

                                                 
َ ػفْ بیي - 1 ػفْ بیي الولل در سهاى اًتؼار . اًد ، چِار ًفز در ػواى اػدام ػد٠٢٢٠ٍالولل رطیدٍ، عی طال  عبق اعالػاتی کَ ب

ّ اػدام»  index AI :ACT). ُا ًداػت ، اعالػی اس ایي اػدام٠٢٠٢در هارص « ٠٢٢٠ُای صْرت گزفَت در طال  ادکام هزگ 
50/001/2010) 

فاکتْی دواص در ًْار غشٍ - 22  .تْطظ دکْهت ّد
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٠٢٠٢هایاخیردرسالاعدام

، (٠)+، بتتتتٌ الدع  (٠)، بذتتتتزیي (٥)، دّلتتتتت رتتتتْدگزداى فلظتتتتغیي   (٠٢)+ ػزبظتتتتتاى طتتتتؼْدی  

، ایتاتت هتذتدٍ   (٤)، هصتز  (٦٢)+کتزٍ ػتوالی   ، (چٌتدیي ُتشار  )، چتیي  (٠)، بْتظْاًا (٠)بالرّص 

، هتالشی  (٠١)+، لیبتی  (٠)، ژاپتي  (٠٥٠)+، ایتزاى  (٠)+، ػتزا   (٤)، گیٌَ اطتتْایی  (٤٦)اهزیکا 

، )+(، ّیتٌتتتام (٤)، تتتتایْاى (٠٢)+، طتتْریَ  (٦)+، طتتتْداى (١)+، طتتتْهالی )+(، طتتٌ اپْر  (٠)+

 (.٥٥)+یوي 

 

ایووي  ؼووداد  . کؼووْر ؿووادر ػوودٍ اطووت    ٦١ حکوون جدیوود هووز  در   ٠٢٠٤، دطووت کوون  ٠٢٠٢در طووال 

 .حداهلی، بزاطاص  مویوات ها، پاییي  زیي هیشاى اطت

٠٢٠٢احکاماعدامثبتشدهدرسال

، دّلتتتت رتتتْدگزداى فلظتتتغیي   (٥٤)+، ػزبظتتتتاى طتتتؼْدی  (٠٥٢)+، الجشایتتتز (٠٢٢)+افغاًظتتتتاى 

ّ (٠)، باربتاد  (٥٠)+،  بتٌ الدع  (٠)، بذتزیي  (٥)+، باُاهتاص  (٠٠)+ ، (٠)+، بٌتتیي (٥)ص ، بتالر

، کتتتزٍ )+(، کتتتزٍ ػتتتوالی )+(، چتتتیي )+(، کتتتاهزّى (٠)+، بْرکیٌتتتا فاطتتتْ  )+(بزًّتتتی دارالظتتتالم 

، اتیتْپی  (٠٠٢)+، ایتاتت هتذتدٍ اهزیکتا    (٠١)+، اهارات هتذتدٍ ػزبتی   (٠١٥)، هصز (٤)جٌْبی 

ّطتتتتتاى ، ٌُد(٠)+، گْیتتتتاى (٤)، گیٌتتتتَ اطتتتتتْایی (٠)، گْاتوتتتتات (٠٢)، غٌتتتتا (٠٥)، گاهبیتتتا  (٥)+

( ٠)، اردى (٠٤)، ژاپتتتي (٤)، جاهاییتتت  )+(، ایتتتزاى (٠٢٠)+، ػتتتزا  (٢)+، اًتتتدًّشی (٠٢٥)+

، (٠)+، هاداگاطتکار  )+(، لیبتی  (٠٠)، لیبزیتا  (٠٠)+، لبٌتاى  (٤)، تئتْص  (٥)+، کْیتت  (٥)+کٌیا 

، هْریتتاًی  (٤)صتذزای غزبتی   /، هتزاکغ (٠٤)+، هالی (٠)، هالدیْ (٠)، هاتّی (٠٠٤)+هالشی 

، جوِتتتتْری افزی تتتتای  (٥٦٥)، پاکظتتتتتاى (٥)+، اّگاًتتتتدا (٠٥٠)+، ًیجزیتتتتَ (٠)، هیاًوتتتتار (٠٦)+

، (١)+، طتْهالی  (١)+، طتٌ اپْر  (٠)، طتیزالوْى  )+(، جوِْری دهْکزاتی  کٌ تْ  (٠٤)هزکشی 

، تایلٌتتد  (٠)، چتتاد (٥)+، تاًشاًیتتا  (٠)، تتتایْاى (٠٢)+، طتتْریَ  )+(، طتتزی تًکتتا  (٠٢)+طتتْداى 

، سیوبتابٍْ  (٥٥)، ساهبیتا  (٠٢)+، یوتي  (٥٤)+، ّیتٌتام  (٠٠)+، تتًْض  )+(باگْ تْ -، تزیٌیتی(٢)+

(١.) 
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ایي آهار حداهلی، بز اطواص  . سًداًی در جِاى سیز حکن اػدام اًد  ٠١٨٣٣، دطت کن ٠٢٠٢در طال 

 . الولل اطت ُا كزاُن ػدٍ کَ در اطتیار ػلْ بیي ای اس دادٍ پارٍ

گووزدى سدى : ی اػوودام بووَ کووار گزكتووَ ػوودٍ، ػبار ٌوود اس   بووزای اجووزا  ٠٢٠٢ُووایی کووَ در طووال   رّع

بٌییدع، کزٍ ػووالی، هـوز، ػوزام،    )، دار سدى (اهزیکا)، ؿٌدلی الکتزیکی (ػزبظتاى طؼْدی)

    َ ،  یزبووواراى (چوویي، اهزیکوووا )،  شریووون هزگوووشا (ایووزاى، ژاپوووي، هووالشی، طوووٌیاپْر، طوووْداى، طووْری

تْایی، طوْهالی،  وایْاى، اهزیکوا، ّیتٌووام،    كلظوویي، بموزیي، بویرّص، چویي، کوزٍ ػوووالی، گیٌوَ اطو       )

 (.یوي

ای در هْرد اػدام اس هزین طٌیظار در ایزاى، دّلوت بوْچی، ًیجزیوَ ّ پاکظوتاى      اگزچَ احکام  اسٍ

در پایواى طوال،   . ؿادر ػدٍ اطت، اّهآ ُیچ اهیػی اس اػدام هلایی اس راٍ طٌیظار در دطوت ًیظوت  

 .بزًد طز هی هزد سیز حکن طٌیظار بَ ٤سى ّ  ٠٢دطت کن 

ُوایی در   هبن اهیع ػلْ بیي الولول، در کؼوْرُای کوزٍ ػووالی، ایوزاى ّ ػزبظوتاى طوؼْدی، اػودام        

 .هیء ػام ؿْرت گزكتَ اطت

. دٌُود  ، كون ػوار اًودکی اس کؼوْرُا آهوار رطووی اس اجوزای احکوام اػودام ارائوَ هوی         ٠٢٠٢در طال 

« اطوووزار دّلتوووی»ى در سهووزی  هجوواسات هوووز  در کؼووْرُای بووویرّص، چووویي ّ هـْلظووتاى ُوچٌوووا    

در ّیتٌوام،  . اس کزٍ ػوالی، هالشی ّ طٌیاپْر، اهیػات اًدکی در دطوت اطوت  . بٌدی هی ػًْد هبوَ

، بوویرّصدر چٌوودیي کؼووْر، بووَ ّیووژٍ   . کٌوود اكؼووای اهیػووات هزبووْم بووَ اػوودام را هوواًْى هٌووغ هووی    

دٌُد ّ ًَ بَ طاًْادٍ ّ ًَ  بْ ظْاًا، هـز ّ ژاپي،  اریخ ّ طاػت اػدام را ًَ بَ همکْم اهیع هی

 ّ ، بْ ظوْاًا ّ ّیتٌووام، جظوود سًوداًی اػوودام ػوودٍ را  مْیوول    بوویرّصاكووشّى بوز ایووي، در  . بوَ ّکیوول ا

 .دٌُد اع ًوی طاًْادٍ

ػواى را   اًود یوا همکْهیوت     ؼوْدٍ هبن اهیع ػلْ بیي الولل، کؼْرُای سیز همکْهاى بوَ هوز  را ب  

الجشایز، ػزبظتاى طؼْدی، بوٌییدع، کواهزّى، کْبوا، هـوز، اهزیکوا، ٌُود،       : اًد بدل بَ حبض کزدٍ

در .  ْبواگْ، ّیتٌوام، یووي ّ ساهبیوا     -کْیت، لیبی، هواسی، ًیجزیوَ، طوْداى، طوْریَ،  ایلٌود،  زیٌیتوی      

 . ایاالت هتمدٍ، یک همکْم بَ هز ، بییٌاٍ ػٌاطتَ ػد
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 ر راٍ لـْ جِاًی هجاسات هز د

در . ، ّجْد گزایغ بَ لـْ هجاسات هز  در طوول جِواى، جوای  زدیود ًیظوت     ٠٢٠٢در پایاى طال  

کؼوْر   ٤٢الولول دطوت کون ُوز طوالَ       ، هبون اهویع ػلوْ بویي    ٠٩٩٢ُای هیاًی دُوم   حالی کَ در طال

 ٣٢ْر هتْطون بووَ  سدًود، در اّایول هوزى بیظوت ّ یکون ػووار ایوي کؼوْرُا بوَ هو           دطوت بوَ اػودام هوی    

، همکْهواى بوَ   ٠٢٢٨در طوال  کؼوْر   ٠٥ُای اطیز، هبن اهیػات گزد آهدٍ،  در طال. کؼْر رطید

الولول  وا آى سهواى ػووارع کوزدٍ اطوت،        اًد، یؼٌوی کوتوزیي  ؼودادی کوَ ػلوْ بویي       هز  را اػدام کزدٍ

 ی کوَ  ، هبون اهیػوا  ٠٢٠٢در طوال  . کؼوْر کواُغ یاكتوَ اطوت     ٠٩، بوَ  ٠٢٢٩درحالی کَ در طوال  

هوووی دٍ طووال گذػوووتَ، ػووووار   . اًوود  کؼووْر دطوووت بووَ اػووودام سدٍ   ٠٣الولوول در دطوووت دارد،   ػلووْ بووویي 

اًود، بوَ ًموْ چؼووییزی اكوشایغ یاكتوَ ّ اس        کؼْرُایی کَ هجاسات اػدام را هاًًْاز یا ػویز لـْ کزدٍ

 . کؼْر در ایي اّاطز رطیدٍ اطت ٠٣٩بَ  ٠٢٢٢کؼْر در طال  ٠٢٨

 ُای بیي حکْهتی سطح جِاى ّ سازهاى گرایش بَ لغْ اعذام در

: اًتتتد دطتتتت بتتتَ اػتتتدام سدٍ  (G20) ٠٢جتتتی ، چِتتتار کؼتتتْر اس کؼتتتْرُای گتتتزٍّ   ٠٢٠٢در طتتتال  -

 .ػزبظتاى طؼْدی، چیي، اهزیکا ّ ژاپي

 .اًد کؼْر ػضْ اتذادیَ افزی ا اػدام را قاًًًْا یا ػواًل لغْ کزدٍ ٥٥کؼْر اس  ٥٦ -

هجتتتاسات اػتتتدام  ٠٢٠٢، در طتتتال (Commonwealth)کؼتتتْر ػضتتتْ کاهٌْلتتت    ٥٥کؼتتتْر اس  ٤ -
 َ ، سیتتز کاهٌْلت  سًتداًی در کؼتْرُای    ٠٠٢٢٢. بتٌ الدع، بْتظتْاًا، هتالشی ّ طتٌ اپْر    : اًتد  داػتت

 . دکن اػدام بَ طز هی بزًد

دطتتت بتتَ   ٠٢٠٢ُتتای یطتتیای جٌتتْ، ػتتزقی، در طتتال     کؼتتْر ػضتتْ اتذتتاد هلتتت   ٠٢کؼتتْر اس  ٥ -

 .اًد اػدام سدٍ

  .اػدام داػتَ اًد ٠٢٠٢کؼْر ػضْ طاسهاى هلل هتذد، در طال  ٠٠٠کؼْر اس  ٠٠ -

 

. ، هجاسات اػدام را اس هْاًیي طوْد حوذف کوزدٍ اطوت    ٠٢٠٢گابْى، کؼْر دییزی اطت کَ در طال 

ُای کزٍ جٌْبی، لبٌاى، هوالی ّ هـْلظوتاى    در پایاى ُویي طال، الیمم لـْ هجاسات اػدام در پارلواى

بوَ ػوْرای ًیِبواى  ظولین ػوود، در      ٠٢٢٩آیویي کیلوزی ایوزاى، کوَ در طوال      . در اًتظوار  ـوْیب اًود   

 . ظاُزاز هاًْى طٌیظار در ایي هز  پیغ بیٌی ًؼدٍ اطت. در دطت بزرطی اطت ٠٢٠٢پایاى طال 
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، الیمووم هوواًًْی دربوواری پووذیزع دّهوویي پزّ کوول اطتیوواری   ٠٢٠٢پارلووواى هـْلظووتاى در پایوواى طووال  

 دطاهبز، هیزهیشطتاى بَ ایوي  ٦در . الوللی حوْم هدًی ّ طیاطی را هْرد بزرطی هزار داد هییام بیي

بوودیي  ز یووب، ایووي کؼووْر ُلتوواد ّ طووْهیي    . پزّ کوول پیْطووت کووَ ُوودكغ لـووْ هجوواسات اػوودام اطووت    

 . ػْد کؼْری اطت کَ ػلْ ایي پزّ کل هی

دّ کؼوْر کووَ هجوواسات اػوودام را لـووْ کووزدٍ بْدًوود، ه اللوت بووا ایووي کیلووز را در هوواًْى اطاطووی طووْد       

، ٠٢٠٢ا هوٌوْع کوزدٍ بوْد، در طوال     آًیْال کَ اػدام ر ٠٩٩٠پیغ اس ایي، هاًْى اطاطی . گٌجاًدًد

آّریول   ٠٤پارلوواى جیبوْ ی در   . هواًْى اطاطوی جدیود هظوتمکن طواطت      ٥٩ایي هوٌْػیوت را بوا هوادی    

 . ، با اؿی  هاًْى اطاطی، هجاسات اػدام را لـْ کزد٠٢٠٢طال 

ُووای چؼوووییزی در جِووت هموودّد طوواطتي  ْطوول بووَ ایووي کیلووز، حتووا در          پیؼووزكت  ٠٢٠٢در طووال 

در . ػوْد  کَ هجواسات اػودام ٌُوْس اس پؼوتیباًی هدر وٌودی بزطوْردار اطوت، هؼواُدٍ هوی         کؼْرُایی 

ّكؼیت ػ ـی هوتِن یوا   هارص، در بٌییدع ؿدّر الشاهی حکن اػدام، بدّى در ًظز گزكتي  ٠٢

ژّئیَ، دادگاٍ اطتیٌاف کٌیوا بوا    ٣٢در . ، ه الق هاًْى اطاطی ػٌاطتَ ػدػزاین حاکن بز ّهْع جزم

بوا رّ  ّ ًوؾ هواًْى    »د اػیم کزد کَ ؿدّر الشاهی حکن اػودام بوزای هتول ًلوض     رأی  اری ی طْ

، پارلوواى گْیواى هواًًْی را بوَ  ـوْیب رطواًد کوَ        ٠٢٠٢در اکتبوز طوال   .  «اطاطی ُو ْاًی ًودارد 

هارص اػیم کوزد   ٠٢کویتم حوْم بؼز در . کٌد ؿدّر الشاهی حکن اػدام بزای هتل ًلض را لـْ هی

زاهبری . هاًگْاهبْتْ کبٍْ پترر هْاهبرا ش  الشاهی حکن اػدام در هْرد پزًّدی  کَ ساهبیا با ؿدّر
3
 ،

الوللی طْد را در سهیٌم حوْم بؼز، بوَ ػٌوْاى ػلوْ هییوام بویي الوللوی حووْم هودًی ّ           ؼِدات بیي

کویتم حوْم بؼز بارُا هتذکز ػد کَ همکْهیت بَ اػدام بَ هْر الشاهوی  . طیاطی، ًوق کزدٍ اطت

الوللووی  هییووام بوویي ٦اس هووادی  ٠ بٌوودمووزّم کووزدى طْدطووزاًَ اس حوون سًوودگی اطووت ّ   ّ ا ْها یووک، ه

حوْم هدًی ّ طیاطی را ًوق هی کٌد، چزا کَ حکون هوز  در ػوزایوی ؿوادر ػودٍ کوَ اهکواى در        

اكوشّى بوزایي،   . ًظز گزكتي ّكؼیت ػ ـی هتِن یا ػزاین حاکن بز ّهوْع جوزم كوزاُن ًبوْدٍ اطوت     

ُوای السم بوزای ػادالًوَ     ر ایي پزًّودٍ ساهبیوا بوا ػودم رػایوت  لوویي      هبن ًظز کویتم حوْم بؼز، د

بووْدى هماکوووَ، حوون هووتِن را در بزطووْداری اس هماکوووم ػادالًووَ ّ حوون اّ را در بزابووز ػووکٌجَ،         

 .آهیش، ًوق کزدٍ اطت ُای طؼي، ؿیزاًظاًی یا  ُْیي ركتارُا یا هجاسات

                                                 
َ طٌد طاسهاى هلل - 3 ٍ کٌید ب  CCPR/C/98/D/1520/2006: ً ا
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ظووتی بووا ػووزکت کلیووم اػلووا، طووْهیي   ، هجوووغ ػوووْهی طوواسهاى هلوول هتموود در ًؼ ٠٢٠٢در دطوواهبز 

رأی  ٠٢٩ایوي هوؼٌاهوَ کوَ بووا    . هوؼٌاهوَ بوزای  ؼلیون جِواًی هجوواسات هوز  را بوَ  ـوْیب رطوواًد       

َ    ٣٥رأی ه وووالق ّ  ٤٠هْاكووون،  ّ  ٠٤٩/٦٠ُوووای پیؼووویي   هوتٌوووغ  ـوووْیب ػووود، بوووا  ؤییووود هوؼٌاهووو

ا کوووَ  ای ر الوللوووی  کوووَ اؿوووْل بووویي  : هجووووغ ػووووْهی هلووول هتمووود، اس کؼوووْرُا طْاطوووت       ٠٦٨/٦٣

اًود، رػایوت کٌٌود،     بیٌوی کوزدٍ   ُایی را بزای حلاظت اس حوْم اػ اؽ همکْم بَ هز  پویغ   لویي

ػوْرای اهتـوادی ّ    ٠٩٨٤هوی   ٠٥هوْر     ٥٢٩٨٤بَ ّیژٍ اؿْل حداهلی کَ در كویوم هوؼٌاهم 

اجتووواػی آهوودٍ اطووت، ّ اهیػووات هزبْهووَ را در اطتیووار دبیووز کوول بیذارًوود؛ اهیػووات دهیوووی اس        

حکام اػدام كوزاُن ًوایٌود  وا هباحیوات احتووالی در طوول کؼوْر دربواری اػودام، بوا آگواُی اس            اجزای ا

هْكوْع ّ بوَ ؿوْرت ػولاف جزیوواى یابود؛ ؿودّر احکوام اػوودام را بوَ  ودرید همودّد ز کٌٌوود ّ اس            

ػوار جزاین هظتْجب اػدام بکاٌُد؛ اجزای هجاسات اػدام را  ا رطیدى بوَ لـوْ کاهول آى، بوَ حالوت      

ُوا لـوْ ػودٍ اطوت، هتؼِود هوی        ایي هوؼٌاهَ، کؼْرُایی را کَ هجواسات هوز  در آى  . آّرًد ؼلین در

َ    طاسد کَ بار دییز آى را باسًیزداًٌد ّ اس آًاى هوی  ُوای طوْد را در ایوي سهیٌوَ بوا       طْاُود کوَ  جزبو

در پایوواى، در ایووي هوؼٌاهووَ آهوودٍ اطووت کووَ دبیووز کوول در جزیوواى ػظووت ّ     . دییووزاى در هیوواى گذارًوود 

َ   ٠٢٠٠اجوویص هجوووغ ػوووْهی در طووال     ُلتووویي ُووای ایووي هوؼٌاهووَ     ، اس بووَ اجووزا درآهوودى  ْؿووی

هجوووغ   ٠٢٠٠گشارػووی كووزاُن ًوایوود ّ هظوو لَ لـووْ هجوواسات هووز  بووار دییووز در جزیوواى اجوویص          

 .  ػوْهی هلل هتمد هْرد بمر هزار گیزد

َ هوؼٌاهووم پؼووتیباًی کزدًوود، بیؼووتز اس سهوواى رأی بوو   ٠٢٠٢ػوووار کؼووْرُایی کووَ اس هوؼٌاهووم طووال   

کؼووْرُای بْ وواى، جوِووْری کیزیبووا ی، هالوودیْ، هـْلظووتاى ّ  ْگووْ رأی طووْد را در        . بووْد ٠٢٢٨

کؼووْرُای کْهووْر،  . ُووا ػوودًد   ـییووز دادًوود ّ هزكوودار  ؼلیوون اػوودام   ٠٢٢٨رابوووَ بووا هوؼٌاهووَ طووال  

َ بو  ٠٢٢٨دّهیٌیک، ًیجزیَ، جشایز طاالهْى ّ  ایلٌود هْكوغ طوْد را اس ه اللوت بوا هوؼٌاهوَ طوال        

باید یادآّر ػد کَ كدراطویْى رّطویَ ّ هاداگاطوکار بوزای     . ػْف کزدًد ٠٢٠٢رأی هوتٌغ در طال 

 ؼوداد ه اللواى هوؼٌاهوَ بوَ ًموْ چؼووییزی       . هوؼٌاهَ را بَ ػِدٍ گزكتٌد ابتکارً ظتیي بار هؼتزکا 

 . کاُغ یاكت کَ ًؼاى دٌُدی طیز ًشّلی ه اللت با اػدام در طول جِاًی اطت
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مللمتحددربارۀاعدام٠٢٠٢گزارشسال

، کتَ ًؼتاً    ُتای هلتل هتذتد تظتلین ػتد      ، دربارۀ هجتاسات اػتدام طتَ گتشارع بتَ ارگتاى      ٠٢٠٢در طال 

دلٌ زاًی طاسهاى هلل ًظبت بتَ اجتزای هجتاسات اػتدام در طتغخ جِتاى ّ تذتْل بتَ طتوت لغتْ ایتي            
ٍ ّ بتَ قغؼٌاهت  پیؼتیي    ُا تْطظ دبیز کل طاسهاى هلتل تتدّیي ػتد    یکی اس ایي گشارع. هجاسات اطت

ایي گشارع در هتاٍ ًتْاهبز تْطتظ طتْهیي کویظتیْى      . پزداسد دربارۀ بَ اجزا گذاػتي تؼلیق اػدام هی

هجوتتغ ػوتتْهی هلتتل هتذتتد هتتْرد بزرطتتی قتتزار گزفتتت ّ تصتتْی  ػتتد      
4

، ٠٢٠٢در هتتاٍ هتتَ طتتال   . 

د تتْ    ُتتا بتتزای دفازتتت اس   ُؼتتتویي گتتشارع پٌجظتتالَ دربتتارۀ اػتتدام ّ بتتَ اجتتزا گذاػتتتي تضتتویي      

اػتتصاؽ هذکتتْم بتتتَ هتتزگ   
5

، بتتَ کویظتتتیْى جلتتْگیزی اس جٌایتتت ّ ػتتتدالت کیفتتزی، بتتَ هٌاطتتتبت       

، در جزیتتاى پتتاًشدُویي  ٠٢٠٢طتتزاًجام ایٌکتتَ، در طتت تاهبز   . ًتتْسدُویي اجتتالص یى، تظتتلین گزدیتتد  
اجتالص ػتتْرای د تْ  بؼتتز، بٌتا بتتز تصتویوی کتتَ ػتْرا اس پتتیغ گزفتتَ بتتْد گشارػتی ارائتتَ ػتتد         

6
 .

پی یزی فؼالیت ُتایی بتْد کتَ تْطتظ کویظتیْى د تْ  بؼتز دربتارۀ بزرتی هظتائل           ُدف ایي گشارع 

گیتزی رتْد بتا تدکیتد بتز گتزایغ        ُا در ًتیجَ ایي گشارع. ّیژٍ در ایي  سهیٌَ، اس پیغ یغاس ػدٍ بْد

 ْ رْاًٌتتد کتتَ  لغتتْ اػتتدام، کؼتتْرُایی را کتتَ ٌُتتْس دطتت بتتَ اػتتدام هتتی سًٌتتد فزاهتتی     یجِتاًی بتتَ طتت

ُتتایی را کتتَ بتتزای دفازتتت اس د تتْ    بتتَ اػتتدام را رػایتتت کٌٌتتد ّ تضتتویي هوٌْػیتت جِتتاًی تْطتتل  

 . ، هذتزم ػوارًد بیٌی ػدٍ اػصاؽ هذکْم بَ هزگ پیغ

 

در هوی  . جِت لـْ اػدام اداهَ دادًددر  ایي حزکت جِاًی  وْیتدّلتی ًیش بَ -ای ُای هٌووَ ارگاى

َ    طلن، کویظیْى اكزیوایی حوْم بؼز ّ حوْم ٠٢٠٢آّریل  ٠٥ ا  ٠٠ ای  ُا، دّهویي کٌلوزاًض هٌووو

را درباری هجاسات اػدام در اكزیوای ػوالی ّ ؿزبوی بزگوشار کوزد ّ  ودّیي یوک پزّ کول اطتیواری        

در ژّئوي  . ُوا را دربواری هجواسات اػودام پویغ ًِواد       بزای هٌؼْر اكزیووایی حووْم بؼوز ّ حووْم طلون     

راى ایواالت ًیجزیوَ  وا سهواًی کوَ      ، ایي ًِواد اكزیووایی بوزای جلوْگیزی اس ایٌکوَ كزهاًودا      ٠٢٠٢طال 

همکووْم بووَ اػوودام بزرطووی ًؼووْد، بووار دییووز بووَ طیاطووت اػوودام در کؼووْر         ٨٢٢اطتؼووِاد بوویغ اس  

 (.ًیاٍ کٌید بَ  مْالت بزحظب هٌووَ در اكزیوای جٌْ  ؿمزا)باسًیزدد، حکوی ؿادر کزد 

َ   بووَ هٌاطووبت رّس جِوواًی ػلیووَ اػوودام، پارلووواى     ای هجوواسات هووز   ُووایی ػلیووَ اجووز   ارّپووا هوؼٌاهوو

ًیووش در  ٠٢٠٢اجوویص پارلووواًی طوواسهاى اهٌیووت ّ ُوکوواری ارّپووا در ژّئیووَ طووال   .  ـووْیب ًوووْد

 . جزیاى ًْسدُویي ًؼظت طْد بَ ُویي ًمْ اهدام کزد

                                                 
َ طٌد طاسهاى هلل - 4 ٍ کٌید ب  A/65/280: ً ا
َ طٌد طاسهاى هلل - 5 ٍ کٌید ب  E/2010/10: ً ا
َ طٌد طاسهاى هلل - 6 ٍ کٌید ب  A/HRC/15/19: ً ا
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، دّلت اطپاًیا کویظیْى بیي الوللی ػلیَ اػدام را  ؤطیض کزد کَ ُدكغ بوَ ّیوژٍ   ٠٢٠٢اکتبز  ١در 

 .لین درآّردى اجزای آى در طول جِاى بْدلـْ اػدام در جِاى ّ بَ  ؼ

 

 ًوق اؿْل ّ هْاًیي بیي الوللی: کؼْرُای ه الق لـْ اػدام

 

 :کٌٌد اًداسًد یا اس لـْ آى جلْگیزی هی کؼْرُایی کَ لـْ هجاسات اػدام را بَ  ؼْین هی

ُوچٌواى  لـْ هجاسات اػدام ُوْارٍ در حال پیؼزكت اطت، اّها کؼْرُای ه الق لـوْ ایوي هجواسات،    

کٌٌد کَ هظ ْالًَ ّ ُواٌُگ با ًَ  ٌِا اكکار ػوْهی در کؼْرػاى، بلکَ هووابن بوا هوْاًیي     ادػا هی

، کؼْرُای ه الق لـْ اػدام با ادػای ایٌکوَ ایوي هجواسات    ٠٢٠٢در طال . الوللی ػول هی کٌٌد بیي

جزیواى یوک   در ًظوز گزكتوَ ػودٍ ّ احکوام هوز  در      « جٌایات بظیار ّطوین »در کؼْرػاى كون بزای 

الوللی حوْم هودًی ّ طیاطوی ؿوادر هوی ػوْد، ُوچٌواى        هییام بیي ٦دادرطی هاًًْی، هوابن با هادی 

 .بَ  ْجیَ هجاسات اػدام اداهَ دادٍ اًد

 بررسی ادّاری جِاًی

بزرطی ادّاری جِاًی یکوی اس طواسّکارُای ػوْرای حووْم بؼوز طواسهاى هلول هتمود اطوت کوَ در           

کؼوْر ػلوْ طواسهاى     ٠٩٠ًمْی اًجام  ؼِدات ّ ّظایق ُوز یوک اس   چارچْ  آى، ُز چِار طال، 

ایي طاسّکار بَ ؿوْرت  ؼواًّی اطوت ّ بوز اهیػوات      . ػْد هلل، در سهیٌم حوْم بؼز ارسیابی هی

ُا  ْطون گوزٍّ کوار     ایي ارسیابی. کٌد هْثن ّ ػیٌی  کیَ دارد ّ با ُوم کؼْرُا بَ یکظاى ركتار هی
ایووي  . کووَ اس طووْی بزرطووی ادّاری جِوواًی  ؼیوویي ػوودٍ اطووت     ػووْد  ػووْرای حوووْم بؼووز اًجووام هووی   

. ُووا ػبووارت اطووت اس یووک گلتیووْی  ؼوواهلی هیوواى کؼووْر هووْرد بزرطووی ّ طووایز کؼووْرُا         ارسیووابی

ُوای طوْد را هووز  کٌٌود      کٌٌودٍ ّ پزطوغ   ُای ًیزاى  ْاًٌد هْكْع کؼْرُا در جزیاى کار طْد هی

 َ م کؼووْرُای ػلووْ طواسهاى هلوول، چووَ اس   کلیو . ُووای ػولوی بووَ کؼووْر هزبْهوَ ارائووَ دٌُوود    ّ  ْؿوی

 ْاًٌود در ایوي گلتیوْی  ؼواهلی ػوزکت       اػلای ػْرای حوْم بؼز باػٌد ّ چَ ًاظز در ػوْرا، هوی  

 ْاًٌود در ًؼظوت ُووای گوزٍّ کوار حلوْر یابٌوود، اّهوا حون هداطلووَ          ُوای ؿیزدّلتووی هوی   طواسهاى . کٌٌود 
ْ   هظو لم هجواسات اػودام ُووْارٍ در جزیواى ارسیوابی      . ًدارًود  رُای ه والق لـوْ اػودام هووز      اس کؼو

ُووایی اطووت کووَ در آى، ایووي کؼووْرُا  وویع       بزرطووی ادّاری جِوواًی یکووی اس چووارچْ    . ػووْد  هووی

 .الوللی، بَ کار بزدى هجاسات اػدام را  ْجیَ ًوایٌد ّرسًد با اطتٌاد بَ هْاًیي بیي هی
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طووید،  بووَ  ـووْیب هجوووغ ػوووْهی ر    ٠٩٦٦الوللووی حوووْم هوودًی ّ طیاطووی کووَ در طووال      هییووام بوویي 

ػووزد کوَ بایود     کٌود ّ هؼیارُوایی حلواظتی بزهوی     ُای دطت یاسیدى بَ اػدام را هؼ ؾ هی همدّدیت

حون سًودگی اس   »: آهودٍ اطوت   ٦هوادی   ٠ بٌود در . در جزیاى ؿدّر احکام هز  در ًظوز گزكتوَ ػوًْد   

در کؼووْرُایی کوَ هجوواسات  »طواسد کوَ    هؼو ؾ هووی  ٠ بٌوودّ در « حووْم دا وی ػوو ؾ اًظواى اطوت    

          .«...بظیار ّطین  ش ًیظت هیز در هْرد جٌایاتیًؼدٍ ؿدّر حکن اػدام جاػدام لـْ ا

 بٌود ُزچٌد کَ ایي هییام دطت یاسیدى بَ اػدام را بَ ؿزاحت هوٌْع ًکزدٍ اطت، با ّجْد ایي، در 

ُویچ یوک اس هووزرات ایوي هوادٍ بوزای  وا طیز یوا هٌوغ الـوواء          »: ایوي هییوام آػوکارا گلتوَ ػودٍ      ٦هوادی   ٦

کویتوم حووْم بؼوز هلوول    « .ُوای هوزف ایوي هییوام هابول اطوتٌاد ًیظوت        ت اػودام اس هوزف دّلوت   هجواسا 

بَ ایوي ػوکل   [ ٦هادی ]بَ هْر کلی، لـْ اػدام در ایي هادٍ »هتمد در هیحظا ی کلی اػیم کزد کَ 

کلیوم اهوداها ی کوَ بوزای لـوْ اػودام اًجوام        »آهدٍ اطت ّ ایٌکوَ  « کَ ایي لـْ کزدى را هولْ  داًظتَ

«بزطووْرداری اس حوون حیووات در ًظووز گزكتووَ ػووْد    ِایی در جِووتپیؼووزكتگزكتووَ، بایوود بووَ ػٌووْاى  
7
 .

، بوَ ًادیودٍ   هییوام بوزای  ْجیوَ ایوي هجواسات      ٦کؼْرُای هْاكن هجواسات هوز ، بوا اطوتٌاد بوَ هوادی       

  .یذارًدهیهْكْع ّ ُدف ایي هادٍ را سیز پا  کٌٌد، بلکًَویبظٌدٍ  ٦گزكتي هادی 

 «جٌایات  زیي ّطین»هجاسات هز  كون بزای 

دٌُوود ّ  بظوویاری اس کؼووْرُای هزكوودار ایووي هجوواسات، ُوچٌوواى بووَ ؿوودّر احکووام هووز  اداهووَ هووی     

رطوٌد،   ًووی «  وزیي جٌایوات   بَ درجوم ّطوین  »الوللی  کظاًی را بَ جزم جٌایا ی کَ بزاطاص هْاًیي بیي

هوادی   ٠ بٌود ، هبون  لظویزی کوَ اس    «جٌایات بظیار ّطین»همدّد ػدى ایي هجاسات بَ . کٌٌد اػدام هی

کٌود کوَ پیاهودُایی هزگبوار      الوللی حوْم هدًی ّ طیاطی ػدٍ اطت، بَ جٌایا ی اطتٌاد هی هییام بیي ٦

کویتم حوْم بؼز طواسهاى هلول هتمود اػویم کوزدٍ اطوت کوَ اس ًظوز ایوي کویتوَ           . یا بظیار ّطین دارًد

ات اػودام کیلوزی   را باید بوا چٌواى همودّدیتی  ؼبیوز کوزد کوَ هجواس       " جٌایات بظیار ّطین"اؿوی  »

.کاهی اطتیٌائی باػد
8

  » 

ُوای حوایوت اس حووْم اػو اؽ      در كوواًت .  ودهین ػود  « جٌایوات بظویار ّطوین   »اس ایي پض،  ؼزیوق  

کوَ ػوْرای اهتـوادی ّ اجتوواػی طواسهاى هلول هتمود آى را در طوال         ( ُوا  كوواًت )همکْم بَ هوز   

                                                 
 .6§، ٠٠١٠جْتی  ٠٢هیثا  بیي الوللی د ْ  هدًی ّ طیاطی، هصْ،  ٦دربارۀ هادۀ  ٦هالدظات کلی ردیف  - 7
 .7§، ٠٠١٠جْتی  ٠٢هیثا  بیي الوللی د ْ  هدًی ّ طیاطی، هصْ،  ٦دربارۀ هادۀ  ٦الدظات کلی ردیف ه - 8
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هجاسات اػودام كوون   »آهدٍ اطت کَ  ـْیب کزد ّ بَ ا لام آرا بَ  ؤیید هجوغ ػوْهی رطید،  ٠٩٨٤

ُوای هزگبوار    ای کَ پیاهود  یؼٌی دطت کن بزای جٌایات ػاهداًَ. بزای جٌایات بظیار ّطین اطت ّ بض

 .«یا بَ ػدت ّطین داػتَ باػد

کویتم حوْم بؼز ًْع جٌایا ی را کَ ًباید هٌجز بَ اػدام ػْد، هؼ ؾ کوزد، بوَ ّیوژٍ جوزاین هوالی      

ذُبی، ابوزاس ػویودی بودّى طؼوًْت    آهیوش، هٌاطوک هو    ؿیز طؼًْت
9
الووزكیي   رّابون جٌظوی هزكوی   »، 

هیاى اػ اؽ بالؾ
10

را هؼ ؾ طاطت ّ کؼْرُا را هتؼِد ًووْد کوَ احکوام هوز  را بوَ ؿوْرت       « 

الشاهی ؿادر ًکٌٌد
11
 . 

« جٌایوات بظوویار ّطووین »بٌووا بووَ  ؼزیوق هییووام، جوشّ هوْلووم     ایوي کویتووَ اػویم کووزد کوَ   للووات سیوز     

ن اهتـووادیجووزای: همظوْ  ًؼووًْد 
12

، بوَ ّیووژٍ طووْء اطووتلادی هوالی  ْطوون هووؤهْراى دّلتووی    
13

، ًوووق 

هووْاًیي هزبووْم بووَ هووْاد ه وودر  
14

،   للووات طیاطووی 
15

، دسدی
16

ربووایی کووَ هٌجووز بووَ هووز  كووزد    ، آدم

ًؼدٍ
17

ّ طوزهت  ]...[ گزایاًوَ، رّابون جٌظوی ًاهؼوزّع      کلزگْیی،  کزار دّباری ػول ُوجوٌض »، ّ 

ُوزاٍ با اػوال سّر
18
ي، کویتَ ًیزاًی طْد را در هوْرد ؿودّر احکوام هوز  بوزای      اكشّى بزای. «

اهودام ػلیوَ   : اًود، ابوزاس کوزد، اس هبیول     یک طلظلَ اس جزایوی کَ بَ ؿْرت هبِن ّ دٌُی  ؼزف ػدٍ

اهٌیت داطلی یا طارجی ّ جزایوی کَ هاُیت طیاطی دارًد
19
 . 

کوَ بایود هجواسات هوز       ُای كزاهلوایی، ػوتابشدٍ یوا طْدطوزاًَ، اػویم داػوت       گشارػیز ّیژی اػدام

بوزای  »اّ گلوت کوَ   . بزای جزاین اهتـادی ّ بزای ًوق هْاًیي هزبْم بَ هْاد ه در را حذف کزد

گذارًد، یا بزای اهداهات طیاطی یوا هوذُبی،    جزاین اهتـادی ّ طایز جزایوی کَ هزباًی بز جای ًوی

ُوا   اًود ّ هؼووْال اس آى   اس جولَ طیاًت، جاطْطی ّ طایز جزایوی کَ بَ ؿْرت هبِوی  ؼزیوق ػودٍ  
                                                 

ٌاَه - 9   ٦٢٠٠٢٢٤، ّ ٦٠/٠٠٠٠ُای  قغؼ
ٌاهَ  - 10  ٢٢/٠٢٢٠قغؼ
ٌاهَ  - 11  ٥٠/٠٢٢٥قغؼ
. 8§، ٠٠٠١ًْاهبز  ٦، CCPR/C/79/Add.101: جوِْری ػزبی لیبی، طٌد طاسهاى هلل: هالدظات ًِایی کویت  د ْ  بؼز - 12

َ هْاد هصدر ابزاس داػت اًیي هزبْط ب ً ض ْق  .کویتَ هزات  ً زاًی رْد را ًیش اس اػوال هجاسات اػدام بزای 
 8§، ٠٠٠٢ًْاهبز  ٠٠، CCPR/C/79/Add. 85: طْداى، طٌد طاسهاى هلل: هالدظات ًِایی کویت  د ْ  بؼز - 13
 31§، ٠٢٢٢ژّییَ  ٠٢، CCPR/CO/69/KWT.101: کْیت، طٌد طاسهاى هلل: هالدظات ًِایی کویت  د ْ  بؼز - 14
 8§، ٠٠١١ًْاهبز  ٦، CCPR/C/79/Add.101: جوِْری ػزبی لیبی، طٌد طاسهاى هلل: هالدظات ًِایی کویت  د ْ  بؼز - 15
 31§، ٠٢٢٥ یّریل ٠٠،  CCPR/CO/83/KEN:کٌیا، طٌد طاسهاى هلل: هالدظات ًِایی کویت  د ْ  بؼز - 16
 37§، ٠٢٢٠اّت  ٠٢، CCPR/CO/72/GTM: گْاتوات، طٌد طاسهاى هلل: هالدظات ًِایی کویت  د ْ  بؼز - 17
 8§، ٠٠٠٢ًْاهبز  ٠٠، CCPR/C/79/Add. 85: طْداى، طٌد طاسهاى هلل: هالدظات ًِایی کویت  د ْ  بؼز - 18
هالدظات . 31§، ٠٢٢٢ژّییَ  ٠٢، CCPR/CO/69/KWT.101: ْیت، طٌد طاسهاى هللک: هالدظات ًِایی کویت  د ْ  بؼز - 19

ِایی کویت  د ْ  بؼز. 31§، ٠٢٢٠ژّییَ  ٠٦، CCPR/CO/75/VNM: ّیتٌام، طٌد طاسهاى هلل: ًِایی کویت  د ْ  بؼز : هالدظاتً 

 .31§، ٠٢٢٠اّت  ٠٢، CCPR/CO/72/PRK: جِوْری دهْکزاتی  رلق کزٍ، طٌد طاسهاى هلل
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ًووق اؿووْل اطیهوی حوواکن بوز جاهؼووَ،     »، ّ یوا  «طْءاطووتلادٍ»یوا  « جٌایووت ػلیوَ کؼووْر »بوَ ػٌوْاى   

ُووای جٌظووی، بووز هبوون     ػووْد، ّ یووا بووزای اػوووال هزبووْم بووَ گووزایغ       چووْى سًووا یووا كمؼووا، یوواد هووی     

ُای دکز ػدٍ در هییام، ًباید حکن اػدام ؿادر ػْد همدّدیت
20
». 

یاری اس کؼوْرُا، ًووق هوْاًیي هزبوْم بوَ هوْاد ه ودر طوشاّار اػودام ػوٌاطتَ           با ّجْد ایي، در بظو 

در کؼووْرُای چوویي،  ٠٢٠٢ُووایی کووَ در طووال   ب ووغ هِووی اس اػوودام . ػووْد ّ گوواٍ الشاهووی اطووت  هوی 

هـز، اهارات هتمدی ػزبی، اًدًّشی، ایزاى، الئْص، لیبی،  ایلٌد ّ یوي بَ ثبت رطیدٍ، هزبْم بوَ  

 .ُویي   لق بْدٍ اطت

 بوَ اجوزا    در ایوزاى ، هاًْى اؿیحی در هوْرد هبوارسٍ بوا هوْاد ه ودر     ٠٢٠٢دطاهبز طال  در

اس هبیول  ) ایي هاًْى، دایزی ػوْل اػدام را گظوتزع داد ّ داػوتي هوْاد  واسٍ ای     . گذاػتَ ػد

 . را ًیش طشاّار هز  ػوزد( هتاهلتاهیي

  هجلض ًوایٌدگاى گاهبیا رأی بَ گظوتزع حوْسی ػووْل اػودام داد ّ داػوتي      ٠٢٠٢در اکتبز ،

 . گزم ُزّییي یا کْکاییي را طشاّار اػدام داًظت ٠٥٢بیغ اس 

        در هاٍ دطاهبز، ٌُیام بزگشاری پاًشدُویي اجویص ػوْرای حووْم بؼوز، کؼوْر الئوْص در

ای در بزابوز   هجاسات اػدام  ؤثیز باسدارًودٍ »جزیاى بزرطی ادّاری جِاًی، با اػیم ایٌکَ 

جزاین ّطین، بَ ّیژٍ در هْرد هاچام هوْاد ه ودر دارد ّ ایوي کؼوْر آهوادگی لـوْ ایوي کیلوز         

را ًدارد
21
 .ُای طایز کؼْرُا در سهیٌم لـْ هجاسات اػدام را رد کزد ،  ْؿیَ«

  بوَ ؿوْرت    حکن اػداهی کوَ در هوالشی ؿوادر ػود،     ٠٠٤، بیغ اس ًیوی اس ٠٢٠٢در طال

 .ُای هز بن با هْاد ه در بْد الشاهی بزای طیف

 هوز بن بوا هوْاًیي هزبوْم بوَ هوْاد ه ودر،         جوزاین ُوای اػودام بوزای     در طٌیاپْر، همکْهیت

 . ُوچٌاى الشاهی هاًد ّ اطاطاز ػاهل ا باع طارجی بْد

  دًد، در بَ اػدام همکْم ػ ٠٢٠٢ًلزی کَ  ا پایاى طال  ١٢٨در  ایلٌد، ًشدیک بَ ًیوی اس

 .رابوَ با ُویي جزم بْدٍ اطت

                                                 
، ٠٠٠٠ژاًْیَ  ٦، E/CN.4/1993/39: گشارع گشارػ ز ّیژٍ، طٌد طاسهاى هلل: ُای فزاقضایی، ػتابشدٍ یا رْدطزاًَ  اػدام - 20

§61 
َ طٌد طاسهاى هلل - 21 ٍ کٌید ب  A/HRC/15/5/Add.1: ً ا



 الولل عفْ بیي/٠٢٠٢احکام ّ هجازات ُای اعذام در سال 
Index: ACT 50/001/2011 

 

تشارات بٌیاد عبذالرحوي برّهٌذ/ ًا 20 

 

الووزكیي هیواى اكوزاد بووالؾ     بزطوی اس کؼوْرُا، بوَ ؿودّر احکووام هوز  بوزای رّابون جٌظوی هزكووی        

بظویار  »ُای هبتٌی بز طارم کزدى ایي ػول اس هوْلوم جوزاین    دٌُد، در حالی کَ درطْاطت اداهَ هی

 . یابد كشًّی هی« ّطین

 یلزی الشاهی بزای در ایزاى، هجاسات طٌیظار ُوچٌاى ک« َ ، چوَ هوزد ّ چوَ    «سًای همـوٌ

هوزد در   ٤سى ّ  ٠٢هبن اهیػات هْجْد،  وا پایواى طوال، دطوت کون      . سى، باهی هاًدٍ اطت

ُوا در دطوت بزرطوی     ُزچٌود کوَ بزطوی اس پزًّودٍ    . هؼزف اػدام اس هزین طٌیظوار ُظوتٌد  

ٍ کوَ بوَ جووزم   هوزین هزبواًشاد  . اطوت ّ اهکواى دارد کوَ احکوام جواییشیي دییوزی ؿووادر ػوْد       

ً ظت همکْم بَ طٌیظار ػد، هوکوي اطوت در پایواى طوال بوَ دار آّی توَ       « سًای همـٌَ»

 .ػْد

    ٠٢٠٢پارلواى اّگاًدا در پایواى طوال    َ گزایوی   ای بوزای هبوارسٍ بوا ُوجوٌض     بوَ بزرطوی الیمو

بووا در ًظووز گووزكتي ػووزاین   »گزایاًووَ  پزداطووت کووَ اگووز بووَ  ـووْیب بزطوود، اػوووال ُوجووٌض    

 . اػدام طْاُد داػتهجاسات « هؼددٍ

 ْطن بزطی کؼْرُا بَ هیابوَ ابوشاری طیاطوی بوزای طواهْع کوزدى        ٠٢٠٢هجاسات اػدام در طال 

 . ُا بَ کار گزكتَ هی ػْد اػتزاف

   ًلووز اس اهلیووت کووزد، اس جولووَ یووک سى، بووَ    ٠١، دطووت کوون ٠٢٠٢در ایووزاى، در پایوواى طووال

ُووایی ًاػادالًووَ هووتِن بووَ     دادگوواٍ ُووا در  ُوووم آى. اًوود دالیوول طیاطووی  همکووْم بووَ اػوودام ػوودٍ    

ُای هوٌوْع کوزد  ؼلون دارًود ّ بیؼتزػواى ػلوْ حشبوی         اًد، چزا کَ بَ گزٍّ ػدٍ" هماربَ"

کٌود، گوزٍّ هظوولمی بوَ ًوام پوژا  یووا       ُظوتٌد کوَ بوزای سًودگی آساد در کزدطووتاى هبوارسٍ هوی      

 بزطووی در سًوداى ػووکٌجَ ػودٍ ّ اجوواسٍ هؼوْرت بووا    . کْهلوَ کووَ طواسهاًی هارکظیظووت اطوت   

 َ ژاًْیووَ  ٠٥ُووا بوَ ًووام حظویي طلووزی در     رّد کووَ یکوی اس آى  احتوووال هوی . اًود  ّکیول ًداػووت

اػدام ػْد ٠٢٠٠
22
 . 

بَ ٌُیام رطیدگی بَ  ّكوؼیت حووْم بؼوز در لیبوی  ْطون بزرطوی ادّاری جِواًی، ًوایٌودگاى ایوي          

. ػوْد  کؼْر اػیم کزدًد کوَ هجواسات اػودام بوزای جٌایوات ّاجود ػوزاین هؼوددٍ در ًظوز گزكتوَ هوی           

آًاى پذیزكتٌد کَ  ْؿیم هزبْم بَ همدّد کزدى جزاین طشاّار اػدام، ّ بَ ّیژٍ آًچوَ کوَ بوَ ایجواد     

                                                 
 .(یادداػت هتزجن)  تدّیي ػدٍ اطت ٠٢٠٢گشارع داضز، در پایاى طال  - 22
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ُوای طوْد را در    ػْد، هوْرد بزرطوی هوزار دٌُود ّ پاطوخ      ُا هزبْم هی ُا ّ اًجوي ُا،  ؼکییت زٍّگ

 . ایي سهیٌَ ارائَ کٌٌد

آهیش ػواید، یوا  جوؼوات بودّى     چٌدیي کؼْر جزاین کلزگْیی ّ طایز   للات هزبْم بَ ابزاس هظالوت

بوی، هوادر پوٌد     اى، طواًن آطویا بوی   ًْاهبز در پاکظت ٨در . طؼًْت را با هجاسات اػدام پاطخ هی دٌُد

طوْاُی ػلیوَ    كزجوام . كزسًد، بَ کلزگْیی هتِن ػد ّ در دادگاُی ًاػادالًوَ بوَ هوز  همکوْم گزدیود     

 . ایي رأی در دیْاى ػالی الُْر در دطت بزرطی اطت

 اكشایغ جزایوی کَ هجاسات اػدام در پی دارًد

م کزدٍ اًد کَ سهاًی کَ هجاسات هوز  لـوْ   ُای طاسهاى هلل، اػی ای ّ ًیش ارگاى ُای هٌووَ ارگاى

 ْاى آى را دّبارٍ بزهزار کزد ّ گزایغ بَ طْد لـْ اػدام ًباید اس راٍ گظوتزع   ػْد، دییز بار ًوی

ُوا  ؤکیود کزدًود کوَ اهودام       آى. ُا هتشلشل ػْد ّ آطویب ببیٌود   ػوار جزاین هظتْجب اػدام  ْطن دّلت

لی حوْم هدًی ّ طیاطی ًاطواسگار اطوت ّ بوا ُودف لـوْ ایوي       الول هییام بیي ٦بَ چٌیي کاری، با هادی 

هجاسات  ٌاهق دارد
23
 . 

هجلض ایوي کؼوْر طوَ    . دایزی ػوْل اػدام را گظتزع داد ٠٢٠٢با ّجْد ایي، کؼْر گاهبیا در طال 

الیمم هاًًْی بَ  ـْیب رطاًد کَ  جارت اًظاى،  جاّس جٌظی، طزهت ُووزاٍ بوا اػووال طؼوًْت ّ     

 . داًد گزم ُزّییي یا کْکاییي را طشاّار اػدام هی ٠٥٢داػتي بیغ اس 

، دیووْاى ػووالی ٌُدّطووتاى هظوو لم كووْت ؿیزهبیؼووی سًوواى را بووَ دلیوول ػوودم         ٠٢٠٢در ًووْاهبز طووال  

هوْرد بزرطوی هوزار داد ّ بوَ همواکن      ( بَ ٌُیام اسدّام یا پض اس آى)پزداطت کابیي بَ ُوظزاًؼاى 

 ْاًود ػووار    ایوي رّع، هوی  . هیًغ هوتِن بوَ هتول ػوًْد    گًَْ هْارد، ػا هلایی دطتْر داد کَ در ایي

 .احکام هز  را اكشایغ دُد

                                                 
کیظیْى د ْ  بؼز طاسهاى هلل هتذد، . CCPR/C/79/Add.67: پزّ، طٌد طاسهاى هلل:   د ْ  بؼزهالدظات ًِایی کویت - 23

ٌاه   ُای فزاقضایی، ػتابشدٍ یا رْدطزاًَ، گشارع  ؛ ّ گشارػ ز ّیژٍ هلل هتذد در هْرد اػدام٥٠/٠٢٢٥قغؼ
1993,E/CN.4/1994/7 . هجاسات اػدام بیٌی کزدٍ اطت  کٌْاًظیْى اهزیکایی د ْ  بؼز پیغ( ٠)٤هادۀ َ َ »ک ًباید بزای جزایوی ک

ظز گزفتَ ػْد هجاسات اػدام لغْ ػدٍ،  در کؼْری کَ» : تصزیخ ػدٍ اطت( ٠)٤در هادۀ . «ُن اکٌْى هظتْج  اػدام ًیظتٌد درً 

د ػد  .CRC/C/NGA/CO/3-4: ً ٍا کٌید بَ طٌد طاسهاى هلل . «هجددًا بزقزار ًصُْا
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لْایل هاًًْی گظتزع دایزی ػووْل احکوام هوز  در چٌودیي کؼوْر، چوْى بوٌییدع، ایواالت هتمودٍ،          

چٌودیي کؼوْر ًیوش  ِدیود     .  ٌُدّطتاى، اّگاًدا ّ پاکظتاى، بَ پارلواى ایي کؼْرُا پیؼوٌِاد ػودٍ اطوت   

یک كزاطْاى . اًد، اس هبیل گاهبیا، گْا واال، ًیجزیَ ّ  زیٌیتَ ّ  ْباگْ ُا کزدٍ ي اػدامبَ اس طزگزكت

هزدهوی در طووْیض بووزای بزهووزاری هجوواسات اػوودام، هوودت کْ وواُی پووض اس هوووز  ػوودًغ، بوواسپض     

 .گزكتَ ػد

 ُای ًاػادالًَ هماکوَ

: آهودٍ اطووت  اعررذامهررْازیي تیرویٌی در حوایررا از ادرراد در هاررر  هجرازات      ٥در  لوویي ػوواری    

اجوزای حکون اػودام هٌمـوزاز پوض اسؿودّر حکون ًِوایی  ْطون هزجوغ هلوایی ؿوالل اهکواى پوذیز               »

رّال دادرطووی در ایووي هزجووغ بایوود  ووواهی  لووویٌات السم را جِووت بزگووشاری هماکوووَ ای         . اطووت

هییوام بویي الوللوی حووْم هودًی ّ طیاطوی دارا باػود اس جولوَ            ٠٤ػادالًَ حداهل هوابن با هلواد هوادی   

حون داػوتي ّکیول  در  ووواهی هزاحول دادرطوی کووَ بوزای کلیوم اكووزاد هظٌوْى یوا هووتِن بوَ جزهوی کووَ             

 . «.هجاسات آى اػدام  اطت بَ رطویت ػٌاطتَ ػدٍ اطت

َ احکام اػدام پوض  الول ػاُد آى اطت ک اها با ّجْد ایي حوْهی کَ بَ ؿزاحت هوز  ػدٍ، ػلْ بیي

کوَ    بوْدٍ « اػتزاكوا ی »ُوا بزاطواص    اس هماکوا ی ًاػادالًَ ُوچٌاى ؿادر هی ػًْد ّ ایي همکْهیت

ّ ایي چیشی اطت کَ هییوام بویي الوللوی حووْم هودًی ّ طیاطوی، ًیوش        . اطت در سیز ػکٌجَ اطذ ػدٍ

یررا  یَ، غیررر اًسرراًبیرحواًرر یهٌررش نرر ٌجَ ّ دیگررر ردتارُررا یررا هجازاتِررا   (پیورراى ًاهررَ)کٌْاًسرریْى 

، در چٌوودیي کؼووْر هجوواسات  ٠٢٠٢در طووال . اًوود آى را رطووواز هوٌووْع کووزدٍ  ،(ترریلرری) اُاًررا يهیررس 

. اًد کَ اؿْل بیي الوللی ػدالت ّ اًـواف رػایوت ًؼودٍ اًود     هز  پض اس هماکوا ی بَ اجزا درآهدٍ

یٌوم اطوتْایی، ػوزام    کؼْرُای ػزبظتاى طوؼْدی، چویي، گاهبیوا، گ     در هیاى ایي کؼْرُا بَ ّیژٍ ًام

ایزاى، لیبی، ًیجزیَ، پاکظتاى، هوز، جوِْری دهْکزا یک کٌیوْ، طوْهالی، طوْداى ّ یووي هؼواُدٍ      

 . ػْد هی

، چِار هزد پض اس همکْهیت در یک دادگواٍ ًظواهی اػودام    ٠٢٠٢اّت  ٠٠در گیٌم اطتْایی، در * 

الولول   هیػوا ی کوَ ػلوْ بویي    بزاطواص ا . آًاى در سهاى ؿدّر رأی، در دادگاٍ حلْر ًداػوتٌد . ػدًد

در هْرد دطوت  « اػتزاف»در دطت دارد، آًاى را در هملی ه لیاًَ ًیِداػتَ بْدًد ّ بزای گزكتي 
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هماکووم  . ، سیوز ػوکٌجَ هوزار گزكتوَ اًود     ٠٢٢٩داػتي در حولَ بَ کا  ریاطوت جوِوْری در كْریوَ    

بووَ کووار ركتووَ، اهکوواى     الوللووی ػوودالت ًبووْدٍ ّ ػووتابی کووَ در اػوودام آًوواى      آًوواى هوووابن اؿووْل بوویي   

یوا بزطووْرداری اس حوون  واكوای ػلووْ را چٌواى کووَ در هووْاًیي      ؼالیتزطووْاُی اس هزجوغ هلووایی  كزجوام 

 . بیٌی ػدٍ، اس آًاى طلب کزدٍ اطت الوللی ّ هْاًیي کؼْری گیٌم اطتْایی پیغ بیي

ّ  الووول اهیػووا ی دربوواری ؿوودّر احکووام هووز  در هووْرد ه اللوواى طیاطووی       در ایووزاى، ػلووْ بوویي  * 

َ     اػلای اهلیت در بزطوی هوْارد،   . ُوای ًاػادالًوَ بوَ دطوت آّردٍ اطوت      ُوای هوْهی ّ در پوی هماکوو

سًوداًیاى همکوْم بووَ اػودام، در سهواى باسداػووت ػوکٌجَ ػوودٍ ّ اس هؼوْرت بوا ّکیوول هوداكغ همووزّم          

 . اًد بْدٍ

الوللووی   در ػزبظووتاى طووؼْدی، احکووام اػوودام اطاطوواز در جزیوواى هماکوووا ی ًاطوواس بووا اؿووْل بوویي          * 

اكووزاد طووارجی، بووَ ّیووژٍ کووارگزاى هِوواجزی کووَ اس کؼووْرُای    . اًوود هماکوووات ػادالًووَ، ؿووادر ػوودٍ 

َ  : اًد، بَ اػدام همکْم ػدٍ اًد اكزیوایی ّ آطیایی آهدٍ ّ  ایي دطتَ اس اكزاد، در بزابز هاُیوت ه لیاًو

 . پذیزًد طزیغ هماکوات هلایی، بَ ّیژٍ بظیار آطیب

کوارگز ٌُودی بووَ جوزم هتول یوک  بؼووم پاکظوتاى، اس طوْی دادگوواُی در          ٠١، ٠٢٠٢هوارص   ٠٩در * 

یوک اهوارا ی، ّکیول  ظو یزی آًواى ػود کوَ بوَ سبواى          . اهوارات هتمودی ػزبوی بوَ اػودام همکوْم ػودًد       

ُوایی کوَ در سًوداى بوز آًواى  مویول        کوَ، اس ػکٌجَهادری آًاى، پٌجابی، آػٌا ًبْد ّ در جزیاى هما

 ٠١در جزیاى هماکوَ هتزجووی اس ػزبوی بوَ ٌُودی حلوْر داػوت کوَ ایوي         . ػدٍ بْد، چیشی ًیلت

در سهاى اًتؼار ایي گشارع، هزار اطت دادگاُی بزای  جدیود ًظوز  ؼوکیل    . كِویدًد هتِن آى را ًوی

 .ػْد

 همکْهیت ؿـار بَ اػدام

هییوام  ( ٥) ٦در هادی . کٌٌد همکْهیت بَ اػدام هجزهاى ؿـیز را رطواز هوٌْع هی الوللی هْاًیي بیي

ن ار کوابی اػو اؽ کوتوز اس    یحکن اػدام در هْرد جزا»: الوللی حوْم هدًی ّ طیاطی آهدٍ اطت بیي

اس ًظوز کویتوم حووْم بؼوز      .«ًیظوت  ّ در هْرد سًاى باردار هابول اجوزا  ُیجدٍ طال ؿادر ًوی ػْد 

هوٌْػیت اػدام کْدکاى یکی اس اؿْل هْاًیي ػزكی بویي الوللوی اطوت ّ کؼوْری کوَ      طاسهاى هلل، 

در .  ْاًد در هْرد آى هید ّ ػزهی بیذارد پذیزد، ًوی الوللی حوْم هدًی ّ طیاطی را هی هییام بیي
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در بزابووز جووزاین ار کووابی  ْطوون اػوو اؽ  »: کٌْاًظوویْى حوووْم کووْد  آهوودٍ اطوت   ( الووق)٣١هوادی  

 «.ًباید احکام اػدام یا حبض ابد بدّى اهکاى آسادی، ؿادر ػْد طال، ٠٨کوتز اس 

در هزّدػوت ایوزاى بوزای     ٠٢٠٢ژّئیوَ   ٠٢در  واریخ  . با ّجْد ایي هوٌْػیت ؿوزیل، هموود الوق   

ػزبظووتاى   ٠٢٠٢در طووال . طووال داػووت، اػوودام ػوود   ٠٨جزهووی کووَ در سهوواى ار کووا  آى کوتووز اس    

یووي، کظواًی را بوَ اػودام همکوْم کزدًود کوَ در سهواى         طؼْدی، اهارات، ایزاى، پاکظتاى، طوْداى ّ  

 .طال داػتٌد ٠٨ار کا  جزم، کوتز اس 

ُای هزبْم بَ اػووال هجواسات هوز       زیي ًیزاًی در ًیجزیَ، اػدام هجزهاى ؿـیز، یکی اس جدی

بوا ّجوْد ایٌکوَ هواًْى حووْم کوْد  ًیجزیوَ، هجواسات هوز  را هوٌوْع کوزدٍ            . در ایي کؼوْر اطوت  

بزًود، بوَ دلیول جزایووی      ًلوز کوَ در بٌود همکْهواى بوَ اػودام بوَ طوز هوی          ٠٢ى بویغ اس  اکٌْ اطت، ُن

ژّئوي   ٠٠در  کویتوم حووْم کوْد    . اًود  طال بْدٍ ٠٨ُا، سیز  اًد کَ بَ ٌُیام ار کا  آى همکْم ػدٍ

اع دربووواری ًیجزیوووَ، طوووْد را در ًیزاًوووی ػووودید کویتوووم کارػٌاطووواى     در هیحظوووات ًِوووایی ، ٠٢٠٢

حووْم ّ طوویهتی کْدکواى در رابوووَ بوا الشاهووی بوْدى حکوون اػودام بووزای بزطووی         اكزیووایی در هووْرد 

هْر در هوْرد حوّد کوَ هجواسا ی الشاهوی در هتوْى        ّ ُویي)جزاین بزاطاص احکام ػزع طِین داًظت 

طوال بوْدى    ٠٨با  ْجَ بَ ایٌکَ هوْاًیي جشایوی آهی توَ بوا ػوزع، کوْد  را بوا سیوز         (. اطیهی اطت

بزطی کؼْرُا، طي بلْؽ را هؼیار  ؼزیق کْدکی هی داًٌد، بٌابزایي، اكزاد  کٌٌد، یا در  ؼزیق ًوی

کویتم حوْم کْد  بَ ًیجزیَ  ْؿیَ کوزد کوَ   . کٌٌد ؿـیز را بزاطاص ػزیؼت بَ هز  همکْم هی

طوال   ٠٨اس كزؿت  جدید ًظز در هاًْى اطاطی کَ در جزیاى اطت اطتلادٍ کٌود ّ اػودام اكوزاد سیوز     

اكشّى بزایي، اس ایي کؼوْر طْاطوت کوَ پزًّودی ُووم سًوداًیاى همکوْم بوَ         . درا ؿزیماز هوٌْع طاس

اًود، بواسبیٌی کٌود، در هوْاًیي کؼوْری اػودام        طوال بوْدٍ   ٠٨اػدام را کَ در سهاى ار کا  جزم سیوز  

طال را بَ ّیژٍ با ُواٌُوگ طواطتي هوْاًیي جشایوی آهی توَ بوا ػوزع، بزاطواص          ٠٨اػ اؽ کوتز اس 

ّ طزاًجام، ًیجزیَ را هْظوق کوزد کوَ در گوشارع ادّاری     . هوٌْع ًواید کٌْاًظیْى حوْم کْد ،

اع اهیػات کاهلی درباری اهوداهات اًجوام گزكتوَ در جِوت  وؤهیي حون سًودگی، اداهوم سًودگی ّ           آیٌدٍ

پیؼزكت کْدکاى ارائَ دُد
24
. 

 

                                                 
َ طٌد طاسهاى هلل - 24 ٍ کٌید ب  CRC/C/NGA/CO/3-4: ً ا
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 ای هجاسات اػدام در هویاص هٌووَ

 :قارۀ اهریکا

 ٌِووا کؼوْر هوارٍ اهزیکووا بوْد کووَ بوَ اػودام دطووت یاسیود ّ بووَ        ، ایواالت هتموود اهزیکوا   ٠٢٠٢در طوال  

  ٥٠کوَ   ٠٢٢٩ُا در ایي طال، ًظبت بَ طال  با ّجْد ایي، ػوار اػدام. سًداًی پایاى داد ٤٦سًدگی 

ُوا ُوچٌواى    ، اس ػووار اػودام  ٠٩٩٢ُوا در طوال    پوض اس اّم اػودام  . ًلز اػدام ػدٍ بْدًد، کاُغ یاكت

حکون اػودام ؿوادر ػود کوَ بوا ایوي حوال، یوک طوْم            ٠٠٢، دطوت کون   ٠٢٠٢در طوال  . ػوْد  کاطوتَ هوی  

سًوداًی در اهزیکوا    ٣٠٢٢، بویغ اس  ٠٢٠٢در پایواى طوال   . اطوت  ٠٩٩٢ػوار احکام هز  در طوال  

 .بزًد سیز حکن اػدام بَ طز هی

در هٌووم کارائیب، ُویچ اػوداهی ؿوْرت ًیزكتوَ اطوت، اّهوا چٌودیي کؼوْر هزكودار لـوْ اػودام، بوَ             

َ . اًود  ای در جِت اس طز گزكتي اػدام کْػیدٍ کٌٌدٍ ػکل  ًیزاى ُوای هیبتوی ًیوش در ایوي هٌوووَ       ًؼواً

بوزای ًوًْوَ، پارلوواى گْیواى بوَ لـوْ هواًًْی رأی داد کوَ هتول ًلوض را كوزّر از            . طوْرد  بَ چؼن هی

 .ػوزد هظتْجب اػدام هی

، اُّووایْ (٠١)  کووشاص: ُووای اهزیکووا اس ایوي هووزار اطوت    بزحظووب ایالوت   آهووار اػودام  ٠٢٠٢در طوال  

، (٠)، آریشًّوا  (٠)، جیوْرجی  (٣)، ّیزجیٌیوا  (٣)، اّکیُْهوا  (٣)پی  ، هیظی طی(٥)، آالباها (٨)

ُا در  ٌِا در چٌد ایالوت   باس ُن بیؼتز اػدام(. ٠)، ّ ّاػٌیتي (٠)، یْ ا (٠)، لْییشیاى (٠)كلْریدا 

، بوزای ً ظوتیي بوار دطوت بوَ      ٠٢٢٠ّ ایالت ّاػٌیتي اس طال  ٠٩٩٩یْ ا اس طال   ایالت. بْدٍ اطت

 . اًد اػدام سدٍ

حکون   ٠٠٤هبن اهیػا ی کَ در دطت اطت، در پٌد کؼْر هاری اهزیکا،  در طوال گذػوتَ دطوت کون     

، (٠دطوت کون   )، گْیواى  (٠)، گْا وواال  (٠)، باربواد  (٥دطوت کون   )باُاهواص  : اػدام  ؿادر ػودٍ اطوت  

 (.٠٠٢دطت کن )مدٍ اهزیکا ، ّ ایاالت هت)+(،  زیٌیتَ ّ  ْباگْ (٤)جاهاییک 
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نْرای خصْصی، ٠٢٠٢در ژّییَ طال 
25
را  ایررلیي ّایرا  کوَ در لٌودى هظوتوز اطوت، حکون اػودام        

. ؿووادر ػوودٍ بووْد، کوواُغ داد  ٠٢٢٣در طووال  (ٌُوودّراص اًیلویض طووابن )یررس بلکوَ بووَ جووزم هتوول در   

ػوْرای طـْؿوی اػویم کوزد کوَ كووداى ارسیوابی اس ػوزاین اجتوواػی ّ ّكوؼیت رّاًوی هوتِن در             

، بوا  ٠٢٠٢با ّجْد ایوي، در ژّئوي طوال    . سهاى همکْم ػدًغ، بَ ّیژٍ هبٌای ایي  ـوین بْدٍ اطت

 َ کوار ػوْرای طـْؿوی پایواى داد ّ      بَ اجزا درآهدى هاًْى دیْاى ػدالت کاراییب در ایي کؼْر، بو

ُوای هودًی ّ    یي هزجوغ اطوتیٌاف بوزای رطویدگی بوَ پزًّودٍ      ؼوالیتز دیْاى ػدالت کاراییب را بوَ ػٌْاً 

طوْاُی در هزاجوغ هلوایی،     بیٌی ػودٍ بوْد کوَ كزجوام     در ایي هاًْى پیغ. کیلزی در کؼْر ایجاد کزد

 . در ػْرای طـْؿی هْرد رطیدگی هزار طْاُد گزكت

ُای اطیز، احکام اػدام چِوار  وي اس آطوزیي     ، کْبا بزای ً ظتیي بار در طال٠٢٠٢طال در دطاهبز 

، اؿلب احکوام هوز  را کواُغ دادٍ    ٠٢٢٨رائْل کاطتزّ در طال . همکْهاى بَ هز  را کاُغ داد

آطوزیي هوْرد   . بْد؛ كون حکن اػدام طَ  ي اس همکْهاى هتِن بَ  زّریظن، بوَ هوْت طوْد بواهی هاًود     

 .بْد ٠٢٢٣با در طال اػدام در کْ

ای هاًًْی را ّ ْ کزد ّ اس ایي هزین،  در هاٍ ًْاهبز، رئیض جوِْر گْا واال، آلْارّ کْلْم، الیمَ

ایووي (. اػوداهی در ایوي کؼووْر ؿوْرت ًیزكتوَ بوْد      ٠٢٢٢اس طوال  )ُوا ػوود   هواًغ اس طوزگیزی اػودام   

ریاطوت جوِوْری بزهوزار    الیمَ کَ  ْطن کٌیزٍ در هاٍ اکتبز  ـْیب ػدٍ بْد، رّالوی بوزای ػلوْ    

 ْاًود   بٌوا بوز ایوي  ـووین، گْا وواال ًووی      . دیْاى بیي اهزیکایی طاسگار ػْد  ٠٢٢٥کزد  ا با رأی  هی

احکوام هووز  را بووَ اجووزا درآّرد، چوزا کووَ همکْهوواى بووَ هووز  اس اهکواى  واكووای ػلووْ یووا کوواُغ       

ای ؿوادر ػود ّ ٌُوْس    ، حکن اػدام  واسٍ  (٠٢٢٩)طال گذػتَ .  همکْهیت طْد بزطْردار ًبْدٍ اًد

 .ًلز در بٌد همکْهاى بَ اػدام بَ طز هی بزدًد ٠٣دطاهبز،  ٣٠در  اریخ 

،  زاسًاهوم گزًّواد هْكوْع رطویدگی در بزرطوی ادّاری جِواًی ػوْرای حووْم         ٠٢٠٢هوَ   ٠٢در 

ایي کؼْر در سهیٌم هجاسات اػدام اظِار داػت کَ اگزچَ ایوي هجواسات ٌُوْس در هوْاًیي     . بؼز بْد

ُا طال اطت کَ بَ اجزا گذاػتَ ًؼدٍ ّ الشاهوی بوْدى آى، در پوی  ـووین      ْد دارد، اّها دٍکؼْری ّج

در پایوواى رطوویدگی بووَ ّكووؼیت گزًّوواد در ًِوواد   . ػووْرای طـْؿووی، لـووْ ػوودٍ اطووت   ٠٢٢٦طووال 

                                                 
25 - Conseil privé ًشدُن بَ ّجْد یهد" ّات ه ام ػْرای رصْصی اػلیذضزت"، کَ ًام کاهل یى ِاد کَ بزای . اطت، در قزى پا ایي ً

ی تؼزیفاتی دارد ایي ػْرا اس عزیق کویت  قضایی ػْرا، . ًوًَْ، در قزى ػاًشدُن قدرت اصلی را در دطت داػت، اهزّسٍ جای ُا
َ ػِدٍ داػت ّ با رفزم َ دیْاى ػالی تفْیض کزد٠٢٢٥قاًًْی در طال  هظوْلیت قضایی را ًیش ب یادداػت . )، ایي هظوْلیت را ب

   (هتزجن
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ُوا ّ لـووْ هجوواسات   بزرطوی ادّاری جِوواًی، ایوي کؼووْر  ْؿوویم ایوي ًِوواد را هبٌووی بوز  ؼلیوون اػوودام      

 . اػدام، ًپذیزكت

ای بووَ  ـوْیب رطواًد کوَ حکون الشاهوی اػوودام را       ، هواًْى  واسٍ  ٠٢٠٢پارلوواى گْیواى در اکتبوز طوال     

. اّها هجاسات اػدام بزای بزطی اس اًْاع هتل ُوچٌاى پابزجا هاًد. ػلیَ هتِواى بَ هتل ًلض لـْ کزد

ْ   ٤٢پض اس اؿی  هْاًیي،  . د ػودًد  ي اس سًداًیاى همکْم بَ اػدام طْاُاى   لیق در هجواسات طو

ایوي  .  ْطون بزرطوی ادّاری جِواًی هوْرد رطویدگی هوزار گزكوت        ٠٢٠٢هَ  ٠٠ شاسًاهم گْیاى در 

کؼووْر داّهلباًووَ هتؼِوود ػوود کووَ دربوواری لـووْ هجوواسات اػوودام بیٌدیؼوود، در ایووي بووارٍ ًظزطووٌجی ّ          

هؼْرت کٌد ّ دّبارٍ پض اس دّ طال بَ ػْرای حوْم بؼز گشارع دُد
26
 . 

ؿادر ػد، اّها بزای بیظت دّهیي طوال هتوْالی، ُویچ     ٠٢٠٢ػدام در طال در جاهاییکا چٌدیي حکن ا

بزگوشار   ٠٢٠٢ًوْاهبز طوال    ٨بزرطی ادّاری جِاًی بوزای جاهاییکوا در   . اػداهی ؿْرت ًیزكت

اؿوْل هتٌاطوب بوْدى    »ًوایٌودی دّلوت اػویم کوزد کوَ جاهاییکوا هجواسات اػودام را حلو  کوزدٍ ّ           . ػد

ُوا،    وزیي هتول   ٍ را، بوا اطتـواؽ دادى ایوي هجواسات بوزای كجیوغ      در احکوام ؿوادر  [ جزم با هجواسات ]

حکن اػدام، هْرد بَ هْرد، ّ پض اس هماکوَ بوزای  ؼیویي   »؛ اّ اكاكَ کزد کَ «رػایت ًوْدٍ اطت

حل  هجاسات هز ، ه الق هوْاًیي بویي الوللوی ًیظوت     »اّ  ؤکید داػت کَ . «ػْد  کلیق، ؿادر هی

دّ  ٌاهلی با رػایت حن سًدگی ًدار
27
جاهاییکوا كووي اػویم ایٌکوَ گوزایغ ػووْهی در کؼوْر        . «

در  ػولوی هْاكون لـوْ اػودام ًیظوت ّ بیؼوتز طْاُواى حلو  آى اطوت، ایوي را ًیوش پوذیزكت کوَ  ؼلیووی              

ایي ًوایٌدٍ اكاكَ کزد کَ بٌابزایي .  در کار بْد ٠٩٨٨هْرد اػدام بزهزار ػْد؛  ؼلیوی کَ اس طال 

احتوال بظیار کوی ّجْد دارد کَ جاهاییکا هْكغ طْد را ًظبت بَ هوؼٌاهم هجووغ ػووْهی دربواری    

ػلیوَ   ٠٢٠٢بز دطواه  ٠٠جاهاییکوا در  . ایي اظِارات پض اس چٌدی  ؤییود ػود  .  ؼلین اػدام  ـییز دُد

 .ُای هزبْم بَ لـْ هجاسات اػدام اس طْی جاهاییکا حوایت ًؼد  ْؿیَ. ایي هوؼٌاهَ رأی داد

اّ . بییٌواٍ ػوٌاطتَ ػود    ٠٢٠٢در ایاالت هتمدٍ، آًتًْی گزاّ کَ بَ هز  همکْم ػدٍ بوْد، در طوال   

اٍ كودرال  یوک دادگو  . بَ دلیل جزهی کَ ػغ کؼتَ بَ جای گذاػوت، همکوْم ػودٍ بوْد     ٠٩٩٤در طال 

دطتْر داد کَ چْى دّلت اظِارات یک ػاُد کلیدی بَ ًام رّبوزت کوار ز را پٌِواى     ٠٢٢٦در طال 

ایوي ػواُد کوَ بوَ ُوویي جوزم بوَ هوز  همکوْم          . کزدٍ بْد، یا بار دییز هماکوَ ػْد ّ یا آساد گوزدد 
                                                 

َ طٌد طاسهاى هلل - 26 ٍ کٌید ب  A/HRC/15/L.10: ً ا
َ طٌد طاسهاى هلل - 27 ٍ کٌید ب  A/HRC/WG/6/9/L.12: ً ا
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ای در ایي  ت  اسٍپض اس  مویوا.  ُا ًداػتَ اطت ػدٍ بْد، گلتَ بْد کَ آًتًْی گزاّ ًوؼی در ایي هتل

ُا ّجْد ًدارد ّ اّ  بارٍ، رّػي گزدید کَ ُیچ دلیل ّ هدرکی دال بز رابوم آًتًْی گزاّ با ایي هتل

، ٠٩١٣اس طوال  . آساد ػود  ٠٢٠٢اکتبز  ٠١ا ِاهات ػلیَ اّ هٌتلی گزدید ّ اّ در . بییٌاٍ بْدٍ اطت

ػووْد، ّ ًؼوواى  ٌاطتَ هوی ایوي ؿوود ّ طوی ُّؼووتویي همکووْم بوَ هووز  در اهزیکوا اطووت کووَ بییٌواٍ ػوو       

 .دُد کَ ایي طیظتن  ا چَ هیشاى هابل اػتواد اطت هی

، هاكی طابن دیْاى ػالی کؼْر، اس جولَ کظواًی اطوت کوَ در هوْرد اػودام  ـییوز       یًْضتجاى پل اط

طوالی کوَ    ٣٥، اػویم کوزد کوَ در هوی     ٠٢٠٢در ژّئوي طوال     اّ پض اس باسًؼظتیی. ًظز دادٍ اطت

چوزا کوَ در پزًّودی    : ْدٍ اطت، در یک هْرد، اس رأیی کَ دادٍ پؼیواى اطوت در دیْاى ػالی کؼْر ب

، بَ رأی اکیزیت پیْطت ّ ایي اهکاى داد کَ ٠٩١٦جْرجی در طال ایالت  بزػلیَ گز هْطْم بَ 

کوٌن کوَ    كکوز هوی  ». طال بْد کَ هتْهق ػدٍ بْد ٠٢اػدام در اهزیکا اس طز گزكتَ ػْد، درحالی کَ 

بَ ًظوز هوي،   . کَ هاًْى اػدام را  ؤیید کزد]...[ رأیی. کزدم دادم  جدیدًظز هیدر یکی اس آرائی کَ 

کٌن کَ ایي  ـوین درطت ًبْد كکز هی. بیٌی ًکزدین کَ چیًَْ  لظیز طْاُد ػد ها پیغ
28
.» 

در بوَ ٌُیوام ؿودّر رأی    . بیواى کوزدٍ بوْد    ٠٢٢٨ایي اظِارات،  ؤییدی بْد بوز ًظوزی کوَ در طوال     

هزجوغ هلوایی کؼوْر، بوَ       وزیي  ػوالی در  طودهت  ، اّ پض اس گذراى طی طالریض بزػلیَبیش  هْرد

هوي بوز پایوم    »: اّ ًْػوت . ایي ًتیجَ رطیدٍ بْد کَ هجواسات هوز ، ُودر دادى بیزحواًوم سهواى اطوت      

حاؿل یک سًدگی اطت کوَ    جزبیات ػ ؾ طْدم بَ ایي ًتیجَ رطیدم کَ هجاسات اػدام، حذف بی

ا ی کووَ هجوواس. ُووای همظوْص اجتووواػی یووا ػووْهی اطووت    كوون در حوود بظوویار ًواسلی در طوودهت ُوودف   

 « .آهیش ّ بیزحواًَ اطت بزای کؼْر دارد، آػکارا کیلزی گشاكَ ًاچیشای چٌیي  كایدٍ

 ٠١در جْرجیوا، بوَ  واریخ     براًرذّى رّد ای پیغ اس اػودام   ػاُد بیزحواًَ بْدى هجاسات هز  ُلتَ

طپتاهبز اػدام ػوْد، اّهوا در آى رّس، بوا ایٌکوَ      ٠٠ً ظت هزار بْد رّس  .پدیدار ػد  ٠٢٠٢طپتاهبز 

هاػد از هی بایظت بَ هْر هداّم سیز ًظوز باػود، اهودام بوَ طْدکؼوی کوزد ّ باسُّوا ّ گوزدًغ را بوا          

اس ًظوز پزطوٌل پشػوکی    . اّ را بَ طوزػت  ووام بوَ بیوارطوتاى رطواًدًد     .  زاػی ػویواز بزید  یؾ ریغ

هداّایغ کزدًد، . حال هز  بْد، چزا کَ ًیوی اس طْى طْد را اس دطت دادٍ بْد بیوارطتاى، اّ در

ّکیل اّ بؼد اس ظِز آى رّس بَ دیدارع . ُایغ را ب یَ سدًد ّ اّ را بَ سًداى باسگزدًداًد جزاحت
                                                 

28 -  َ ٍ کٌید ب   ,Justice Stevens: An open mind on a changed court”, NPR, 4 October 2010“ً ا
 www.npr.org/templates/story/story.php?storyld=130198344 

http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyld=130198344
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الؼوادٍ   اس درد ّ اس هْهؼیوت كوْم  »بوزد   بزاًدّى رّد، بز یک ؿٌدلی ثابوت ًؼظوتَ ّ رًود هوی    . ركت

 ٦سهوواى اػوودام اّ در ػووزف  . بووْد« ُزاطوواى، پزیوودٍ رًووگ، سرد »اع  ، چِووزٍ«َ داػووتًواراحتی کوو 

 .طپتاهبز، چٌدیي بار بَ  ؼْین اكتاد، اها در ًِایت لـْ ًؼد ٠١رّس،  ا 

، در رابووَ بوا ایواالت هتموودٍ، هزا وب ًیزاًوی طوْد را اس اػوودام       ٠٢٠٢الولول ًیوش در طووال    ػلوْ بویي  

ػوًْد کوَ اػلوای ُی وت ژّری      پی هماکوَ ای همکوْم هوی  پزیغ یا اػ اؿی کَ در  اػ اؽ رّاى

 .ًتْاًظتَ اًد در سهاى ػْر اس ػزاین ه للَ بَ طْد هتِواى اهیع یابٌد، ابزاس کزد

 ٩ُووای رّاًووی هِوووی داػووت، در ػووب    طووالَ کووَ کاطووتی  ٥٢اهزیکووایی -اكزیوووا دػووِزًّ ُووْلی ّّد،

طوال در راُوزّی هوز  طوپزی      ٠٦اّ   .طپتاهبز در ایالوت آالباهوا اس راٍ  شریون هزگبوار اػودام ػود      

بَ ّیژٍ، هؼکل هوْای  . در هزحلم بزیدى حکن، ارائم ػزاین ه للَ بَ حد اهل کاُغ یاكت. کزدٍ بْد

هوز  ًؼد، در حالی کَ ّکویی اّ گوشارع کارػٌاطوی در دطوت داػوتٌد کوَ        ّجَ ػویًی اّ بَ ُیچ

چِوار هاكوی كودرال اس طوَ حوْسی      . «اكتوادٍ اطوت   هوْای دٌُوی اّ در حود دٌُیتوی ػووب     »ًؼاى هی داد 

، در هزحلوم ؿودّر حکون، اس هؼاكودت     ٠٩٩٤هلایی ه تلق ػوِادت دادًود کوَ ُوالی ّّد در طوال      
 .اطتب ؼی بزطْردار ًبْدٍ  هلایی ركایت

اّ بوَ  . اکتبوز در ایالوت آریشًّوا اػودام ػود      ٠٦اس بْهیواى اهزیکوا، در   طالَ ّ  ٥٢جلزی الًدرییاى، 

ّکیول اّ در جزیواى هماکووَ در    . ، بوَ اػودام همکوْم ػودٍ بوْد     ٠٩٨٩یز در طوال   جزم هتل چظتز دی

زات آى ای بَ ػزاین ه للوَ هزبوْم بوَ گذػوتم آکٌودٍ اس كووز ّ طؼوًْت اّ ّ  و ثی         ، اػار٠٩٩٢ٍطال 

اػویم  ( کَ اهزّس باسًؼظوتَ ػودٍ  )، هاكی دادگاٍ بدّی ٠٢٢١در طال . بز ػ ـیت اع ًکزدٍ بْد

کوزد کووَ اگووز اس سًوودگی ّ گذػوتم هووتِن، ّ بووَ ّیووژٍ اس گوشارع کارػٌاطووی دربوواری طوویهت رّاًووی       
ایوي  . کزد داػت، حکن اػدام ؿادر ًوی جلزی الًدرییاى کَ در دادگاٍ اطتیٌاف ارائَ ػد، اهیع هی

در ًؼظوت کویتوم ػلوْ هوْی هجزیوَ       ٠٢٠٢اکتبز طوال   ٠٠هاكی هدیوی اس جولَ ػاُداًی بْد کَ در 

اّ در . طوْاُی جلووزی الًودرییاى اطتـوواؽ یاكتووَ بوْد حلووْر داػووت     ایالوت آریشًّووا کوَ بووَ كزجووام   

 .بزابز ایي کویتَ اػیم کزد کَ جلزی الًدرییاى هی بایظت بَ حبض ابد همکْم ػْد

،  زاسًاهم ایواالت هتمودٍ در بزرطوی ادّاری جِواًی ػوْرای حووْم بؼوز،        ٠٢٠٢ال ًْاهبز ط ٩در 

ُوایی کوَ دربواری هجواسات      ُی ت ًوایٌدگی ایي کؼْر در پاطخ بَ  ْؿیَ. هْرد رطیدگی هزار گزكت

كوي ادای احتوزام بوَ کظواًی کوَ  ْؿویَ      »اػدام اس طْی بزطی اس کؼْرُا هوز  ػد، اػیم کزد 

ًظزُوای ُویؼویی اطوت ّ در سهیٌوم هلشّهوات هوْاًیي         اطوتیف » ُا ًاػی اس  ، ایي  ْؿیَ«کٌٌد هی

بویي الوللوی حووْم بؼووز، اطوتیف ّاهؼوی در هیوواى ًیظوت      
29
اّهوا ایوي پاطووخ، ػاهول هِووی را ًادیوودٍ     . «

پوذیزد کوَ بزطوی کؼوْرُا هجواسات اػودام را حلو          الولول ایوي را هوی    ُزچٌد کَ حووْم بویي  : گزكت هی

                                                 
. ٠٢٠٢ًْاهبز  ٠ُای ػْرای د ْ  بؼز طاسهاى هلل هتذد در  پاطخ ایاتت هتذدٍ بَ تْصیَ - 29

www,state,gov/s/l/releases/remarks/150677.htm    
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الوللوی حووْم هودًی ّ     هییوام بویي   ٦/٦کٌٌد، اّها هادی  بزطی ػزاین همدّد هیکٌٌد ّ اجزای آى را بَ 

بوزای  ؼْیون لـوْ اػودام یوا      »ای باػد  طاسد کَ پذیزكتي ّاهؼیت کًٌْی ًباید بِاًَ طیاطی هؼ ؾ هی

جلْگیزی اس لـْ آى
30
». 

رّد،  کوبوْد  یْپاًتوال ط ودین در کؼوْر، یکوی اس طوَ دارّیوی کوَ بوزای  شریون هزگبوار بوَ کوار هووی             

ػوزکت دارّیوی ُْطوپیزا کوَ  ٌِوا  ْلیود       . ُوای پایواى طوال اجوزا ًؼوْد      هْجب ػد کَ بزطی اس اػودام 

کٌٌدی ایي دارّ در اهزیکوا اطوت، هوذاکزا ی بوا هواهوات ایتالیوایی آؿواس کوزد  وا  ْلیود ایوي دارّ را در            

اع در ایتالیوا اس طوز گیوزد    کارطاًَ
31
ییاى، هظو ْل  اکتبوز، ػوب هبول اس اػودام جلوزی الًودر       ٠٥در . 

دطتیاٍ هلایی آریشًّا كاع کزد کَ دارّی یاد ػدٍ را اس هٌبؼی ًاػٌاطتَ در اًیلظوتاى،  ِیوَ کوزدٍ    

 ٦در پی اػتزاف ُْاداراى لـوْ اػودام، ّسیوز ؿوٌایغ، اطتزاػوات ّ اطوتؼدادُا در اًیلویض در        . اًد

ٍ اطوت کوَ ؿوادرات    در بزابز دیْاى ػدالت اػویم کوزد کوَ ّسار  اًوم اّ دطوتْر داد      ٠٢٠٠ًْاهبز 

 .هزبْم بَ ؿادرات، کٌتزل ػْد ٠٢٢٠هاًْى  ٦ یْپاًتال ط دین بَ اهزیکا، هبن هادی 

 :يسیا ّ اقیاًْش يرام  

، با اػیم  ؼلین رطوی هجواسات اػودام در هـْلظوتاى اس طوْی رئویض جوِوْر ایوي        ٠٢٠٢در ژاًْیَ 

    ّ در . اهیوواًْص آرام آؿوواس ػوود  کؼوْر، هزحلووم هِوووی اس پیؼووزكت لـووْ ایووي هجواسات در هٌووووم اطوویا 

ُا در ایي هٌووَ، اس ُز جای جِاى باال ز اطوت، جشایوز اهیواًْص آرام ُوچٌواى      حالی کَ ػوار اػدام

ًَ حکن اػدام ؿادر ػدٍ ّ ًَ اػداهی ؿْرت گزكتوَ   ٠٢٠٢ای بدّى اػدام اطت کَ در طال  هٌووَ

بوا  . ػوْد  ایوي سهیٌوَ هؼواُدٍ هوی     ای در کٌٌودٍ  ُوای دلیوزم   اطت ّ در چٌدیي کؼْر دییوز ًیوش پیؼوزكت   

ّجْد ایي، ؿدّر حکن اػودام بوزای جوزاین هزبوْم بوَ هوْاد ه ودر کوَ ؿالبوا بوزای  بؼوم کؼوْرُای             

ُوای السم بوزای هماکووم     طارجی اطت، ّ همزّهیت هتِواى اس کوک ّکویی هوداكغ ّ ًبوْد  لوویي    

 .ػادالًَ، هْجب ًیزاًی ػلْ بیي الولل در کل ایي هٌووَ اطت

را در کؼْرُای چویي، هوالشی، کوزی      الولل ًتْاًظت آهار کاهل هْارد اػدام ، ػلْ بیي٠٢٠٢در طال 

ؿوْرت گزكتوَ     ػوالی، طٌیاپْر ّ ّیتٌام  ؤیید کٌد، درحالی کَ در کلیم ایي کؼْرُا هجاسات اػودام 

اػودام در پوٌد کؼوْر دییوز در ایوي هٌوووَ        ٨٠اهیػات هْجْد حاکی اس آى اطت کَ دطت کون  . بْد

                                                 
َ طٌد طاسهاى هلل - 30 ٍ کٌید ب  A/HRC/WG.6/9/L.9: ً ا
َ اس ایي پض اس باسار تیْپاًتال طدین کٌار هی - 31  .کؼد ایي ػزکت دارّیی اػالم کزد ک
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 ٦٢دطوت کون   )، کوزی ػووالی   (هوْرد  ٠)، ژاپوي  (هوْرد  ٩دطوت کون   )بوٌییدع  : جزا درآهدٍ اطوت بَ ا

ُوای حوداهلی اًود،     ُا حاؿول بوزآّرد   ایي دادٍ(. هْرد ٤)ّ  ایْاى ( هْرد ٠دطت کن )، هالشی (هْرد

ُووا در چوویي بووَ ُووشاراى   ػوووار اػوودام. کٌٌوود ُووا اس اًتؼووار آهووار رطوووی طووْدداری هووی   چووزا کووَ دّلووت 

 . رطد هی

 ٠٢٢دطوت کون   )اكـاًظوتاى  : اًود  کؼْر اػدام ػدٍ ٠٩ًلز در  ٨٢٥هبن اهیػا ی کَ در دطت اطت، 

، (ًلووز  ٣٦٥)، پاکظووتاى  (ًلووز  ٠)، هیاًوووار  (ًلووز  ٠)، هالوودیْ  (ًلووز  ٠٠٤دطووت کوون   )،  هووالشی  (ًلووز

ت دط)، ّیتٌام (ًلز ١دطت کن )،  ایلٌد (ًلز ٩)،  ایْاى )+(، طزی الًکا (ًلز ٨دطت کن )طٌیاپْر 

 (.ًلز ٣٤کن 

 ٠٢٢٩ًظووبت بووَ طووال   ٠٢٠٢در ایووي هٌووووَ، ػوووار کؼووْرُای ؿووادر کٌٌوودی حکوون اػوودام در طووال     

کؼوْر احکوام اػودام ؿوادر کووزدٍ      ٠٦بزاطواص اهیػوات هْجوْد، در ایوي طوال      . اكوشایغ یاكتوَ اطوت   

م کؼْر احکام اػدام ؿوادر کوزدٍ اًود، اّهوا ُوچٌواى اس اجوزای ایوي احکوا         ٠٠، ٠٢٠٢در طال . بْدًد

اكـاًظتاى، بزًّی دارالظیم، کزی جٌْبی، ٌُدّطتاى، اًدًّشی، الئوْص، هالودیْ،   : اًد طْدداری کزدٍ

 .هیاًوار، پاکظتاى، طزی الًکا ّ  ایلٌد

اًود ّ   کَ بَ هز  همکْم ػدٍ ًلز ٠٢٢. در اكـاًظتاى اس دّ طال پیغ اػداهی ؿْرت ًیزكتَ اطت

در اًتظار آى بْدًد کَ رئیض جوِْر  ٠٢٠٢ر پایاى طال دیْاى ػالی ًیش حکن آًاى را  ؤیید کزدٍ، د

 . ًظبت بَ  واكای ػلْ آًاى ًظز بدُد

، دّلت هملی طْاطتار هجاسات اػودام بوزای هوا یى    ٠٢٠٢در جشیزی اهزیکایی طاهْآ در اّت طال 

 . گزدد باسهی ٠٩٣٩آطزیي اػدام در ایي کؼْر بَ طال . پلیض ػدٍ اطت

. حکون اػودام ؿوادر ػودٍ اطوت      ٣٠ًلز اػدام ػدٍ ّ حد اهول   ٩طت کن د ٠٢٠٢در بٌییدع در طال 

طوواػت پووض اس  ؤییود احکووام اس طووْی دیوْاى ػووالی، اػوودام      ٠٣ ٌِوا   ٠٢٠٢ژاًْیووَ  ٠٨پوٌد هووزد در  

الودیي احودًود    طید كارّم رحوواى، طولواى ػوِزیار رػوید طواى، هموی الودیي احوود ّ آکون هموی          . ػدًد

َ ؿیووابی هماکووَ هوی ػوودًد، بوَ جوزم هتوول یکوی اس رُبووزاى       بواسّل ُودا ُوووزاٍ بوا ػوغ ًلووز دییوز کو      

چِوار ًلوز   . ، ػیخ هجیوب الزحوواى، هجوزم ػوٌاطتَ ػودًد     (ّ پدر ً ظت ّسیز كؼلی)بٌیاًیذار کؼْر 

اّهوا رئویض جوِوْر هؼووْال پویغ اس      . اس آًاى اس رئیض جوِْر سییر رحواى  واكوای ػلوْ کوزدٍ اًود    
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بوا ّجوْد ایوي،  واكوای طوَ  وي اس آًواى،        . گی ًووی کٌود  ؿدّر رأی ًِایی بَ ایي ًْع  واكاُا رطوید 

 .   پیغ اس رأی دیْاى ػالی، رد ػدٍ اطت

ًلوز بوَ هتول،  ْه وَ، هؼوارکت در هتول، طوزهت طوی  ًظواهی ّ           ٨٠٤ژّییوَ،   ٠٠در بٌییدع، در 

در پاطویاٍ پلویض هووزسی رّی داد ّ    ٠٢٠٢اكوزّسی ػوودی در جزیوواى ػْرػوی کوَ در كْریووَ      آ وغ 

ًلوز بوَ هتول ػوود هوتِن ػوًْد، هجواسات         ٨٠٤اگز ایوي  . ًلز گزدید، هتِن ػدًد ١٤ى هْجب کؼتَ ػد

ای بَ پارلوواى بوزد    الیمَ ٠٢٠٢ّسیز کؼْر، ػِارا طا ْى، در طپتاهبز . هز  در اًتظارػاى اطت

 . داد کَ دایزی ػوْل اػدام را بَ طاسهاى دٌُدگاى ػْرع ًیش  ؼوین هی

ُوا ظواُزآ اس ُوْاداراى     کوْم را ػلوْ کوزد کوَ ُویوی آى     هم ٠٢در ػزف ُواى هاٍ، رئویض جوِوْر   

ایوووي سًوووداًیاى ب ؼووْدٍ ػووودٍ کووَ ؿوووابز احووود گاهوووا اس حوووش       . حووش  حووواکن، لیووگ ػوووْاهی بْدًوود   

 ٠٢٢٦ًاطیًْالیظووت بووٌییدع را کووَ در آى سهوواى در هوودرت بووْد، بووَ هتوول رطوواًدٍ بْدًوود، در طووال    

کووزدٍ بووْد، بووزای  ظووزیغ رطوویدگی بووَ   دادگوواُی کووَ آًوواى را هماکوووَ  . همکوْم بووَ هووز  ػوودٍ بْدًوود  

ػلوْ  . بوزد  ػوْد ّ طوزیؼا هماکووَ را بوَ پویغ هوی       ای دارًد،  ؼکیل هوی  ُایی کَ باس ا  رطاًَ پزًّدٍ

همکْم بَ هز  در ایي کؼوْر را هوْرد ػلوْ     ٠٢٢٢الولل اس رئیض جوِْر طْاطت کَ بیغ اس  بیي

 .  هزار دُد

ی در بوٌییدع، حکون الشاهوی اػودام را بوزای      ، دادگواٍ ػوالی دیوْاى ػوالی هلوای     ٠٢٠٢هوارص   ٠در 

دادگواٍ پوض اس رطویدگی بوَ     . ػاهیى  جاّس جٌظی کَ بَ هتل بیٌجاهد، هـایز با هاًْى اطاطی ػوٌاطت 

كـول ػؼون    اس ٠درطْاطتی کوَ حکون اػودام  بِکوار ؿوـیزی بوَ ًوام ػوکْر ػلوی را بزاطواص هوادی            

اكوشّى بوزایي،   . د، چٌیي  ـویوی گزكوت هاًْى هزبْم بَ حوایت اس سًاى ّ کْدکاى هزدّد هی ػوز

ایوي دادگوواٍ بووَ هاًًْیووذاراى كزهوواى داد کووَ آى دطووتَ اس هووْاد هوواًًْی کووَ هجوواسات اػوودام را الشاهووی      

 .   کٌٌد، لـْ کٌٌد هی

ُوچٌواى هجواسات اػودام را در طوومی ّطویغ ّ در هوْرد ُوشاراى ًلوز بوَ کوار            ٠٢٠٢چیي در طوال  

الوللوی   اگْى، گاٍ جزاین ؿیز طؼي، ّ بودّى رػایوت اؿوْل بویي    احکام اػدام بزای جزاین گًْ. گزكت

گًَْ آهار رطوی درباری اجزای احکوام هوز  هٌتؼوز     ُیچ. اًد ؿادر ػدٍ ُا  ػدالت در جزیاى هماکوَ

 ٠٢٢١، هظ ْالى دیْاى ػالی طلن چیي اػیم کزدًد کوَ در طوال   ٠٢٠٢در ًْاهبز طال . ًؼدٍ اطت

احکوام  % ٠٢اًود ّ بوَ هوْر هتْطون      احکوام هوز  در کؼوْر ػودٍ     طْاُاى پذیزكتي هظ ْلیت باسبیٌی
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    َ ایوي هوودار احتوواال بوَ هیووشاى اًودکی اس ػووار اػودام ُوا در طووال         . اًوود اػودام بزرطوی ػودٍ را ػکظوت

 . کاطتَ اطت ٠٢٢١

ای طووا  بوَ دادگواٍ هٌتؼوز کوزد  وا        طوْم راٌُوای  اسٍ (چیي) ، دیْاى ػالی طلن٠٢٠٢در كْریم 

بوَ اجوزا درآّرد، ّ ایوي    « بوا هاهؼیوت  »را « بوَ ؿایوت ّطوین   »ػواهیى جٌایوات    هجاسات هوز  بوزای  

ُووا ّجووْد دارد،   هجوواسات بووزای اهلیووت بظوویار اًوودکی اس جووزاین، کووَ دالیوول هؼتبووزی بووزای اثبووات آى     

َ . اطتـوواؽ یابوود را  ؼویوون « ػوودالت هؼتوودل ػوودٍ اس راٍ گذػووت »ُووا  لاطوویز اس طیاطووت   ایووي  ْؿووی

یي طووٌد هـووْ  در ػؼووویي ًؼظووت اس ػوواًشدُویي گزدُوووایی کویتووم     ایووي طیاطووت در ً ظووت . دادًوود

ُوا طْاطوتَ ػودٍ کوَ      در ایوي طوٌد اس دادگواٍ   . ، هووزر ػود  ٠٢٢٦هزکشی حش  کوًْیظت چیي در طال 

طوال بوا گذػوت     دار ػدت ػوول ًؼواى دٌُود ّ در بزابوز اكوزاد ؿوـیز ّ کِوي        ًظبت بَ  بِکاراى طابوَ

ُووزاٍ بوا ػوزاین هؼوددٍ ّ  جواّس جٌظوی،         هبیل هتل، طوزهت ػول کٌٌد، ّ در هْارد جزاین طؼي، اس 

 .در   لیق هائل ػدى در احکام، اهظا  ّرسًد

ای هؼووتزکاز بووا ُوکوواری دیووْاى ػوالی طلوون، دادطووتاًی طلوون، ّسارت اهٌیووت ػوووْهی،      هووزرات  وواسٍ 

ایوووي . ّسارت اهٌیووت دّلووت ّ ّسارت دادگظوووتزی كووزاُن گزدیووود ّ اس اّل ژّییووَ بووَ اجوووزا درآهوود       

آسهوایی ّ  ؼو یؾ هواًًْی     آّری، رطیدگی، راطت زرات با  مکین آییي دادرطی در رابوَ با جوغهو

بووْدى ػووْاُد ّ هوودار  در هووْارد همکْهیووت بووَ اػوودام، هوٌْػیووت اطووتلادٍ اس هوودار  ّ ػووْاُد         

َ     « اػتوزاف »ُوای جٌوایی را، اس هبیول     ؿیزهاًًْی در پزًّودٍ  ای کوَ بوَ    گوزكتي سیوز كؼوار ّ طوایز ادلو

 . کٌٌد  ز هی همکن ػًْد، جَ یا بدركتاری كزاُن هیسّر ػکٌ

در هواٍ اّت، طبزگوشاری رطووی چٌویي ًووْ گوشارع داد کوَ الیموم اؿووی  آیویي کیلوزی چویي هوکووي            

دطوواهبز بووزای   ٠٢ایووي الیمووَ در . جووزم هظووتْجب اػوودام بیٌجاهوود  ٦٨هووْرد اس  ٠٣اطووت بووَ حووذف  

در ؿوْرت  ـوْیب ایووي   . چویي گزدیود   هزائوت دّم  ظولین کویتوم دایووی هاًًْیوذاری در هجلوض طلون       

بِووا ّ ػتیوووَ هجوواسات اػوودام ً ْاٌُوود     الیمووَ، جزایوووی چووْى  ولووب هالیووا ی، ّ هاچووام اػوویاء گووزاى     

داػت
32
ایوي اؿویحات   . طال بَ ایي کیلز همکوْم ًووی ػوًْد    ١٥اكشّى بز ایي، اػ اؽ باال ز اس . 

طوت، اگزچوَ بوا ایوي کوار، جزایووی       دٌُدی  وایل ایي کؼْر بَ همدّد کزدى ایوي هجواسات ا    اسٍ، ًؼاى

                                                 
 .بَ تصْی  رطید ٠٢٠٠ایي قاًْى در فْریَ   - 32
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اس دایزی ػوْل اػودام طوارم هوی ػوًْد کوَ در طوال ُوای گذػوتَ بوَ ًودرت حکون اػودام دربواری ػواى               

 . ؿادر هی ػد

. ُْا اس طْی دیْاى ػالی طلون هوْرد رطویدگی هوزار گزكوت      ، حکن اػدام جاى جیي٠٢٠٢در ژاًْیم 

. ًی اًجاهیدٍ بْد، همکوْم بوَ هوز  ػود    در جزیاى یک دسدی کَ بَ هتل دّ رّحا ٠٢٢٥اّ در طال 

اّ سیوز كؼوار اطوذ ػودٍ بوْد ّ گوْاٍ آى، ًواُو ْاًی ػوِادت اّ بووا         « اػتوزاف »بوَ گلتوم ّکیول هوداكغ،     

َ   . ای اطت کَ در جزیاى هماکوَ ارائَ ػد ادلَ ای کوَ احتوواال در    هدار  هِن پزًّدٍ، بوَ ّیوژٍ اطولم

کارػٌاطواى دادگواٍ ّ ًیوش ًشدیکواى     . َ ارائوَ ًؼود  ایي جٌایت بَ کار گزكتَ ػدٍ بْد، در جزیاى هماکو

ُْا کَ اػیم کزدٍ بْدًد کَ اّ در سهاى ّهْع هتل با آًواى بوْدٍ اطوت، اجواسٍ ػوِادت دادى       جاى جیي
 . ًیاكتٌد

پزًّدی اّ . ، پزًّدی ّاًگ یاًگ بزای بزرطی ًِایی  ظلین دیْاى ػالی طلن گزدید٠٢٠٢در كْریم 

اّ . دادگاٍ ه تلق ارجاع ػودٍ بوْد   ٩، در هجوْع بَ ٠٢٢٣در طال  اع اس سهاى ً ظتیي همکْهیت

ایوي پزًّوودٍ در پایوواى طووال   . هووتِن بووْد« كوزار »ّ «  ولووب در رُووي»، «آّری هتولباًووم پوْل  جوووغ»بوَ  

َ    .  ْطن دیْاى ػالی ٌُوْس در دطوت بزرطوی بوْد     اًود کوَ بوا ّجوْد چٌودیي       طواًْادی ّاًوگ یاًوگ گلتو

اس ایي رّ، ُوْارٍ ُوواى ادلوم   . وات  کویلی ؿْرت ًیزكتَ اطتبزرطی ّ هماکوَ، ُیچ گًَْ  موی
ُووای ه تلووق در هووْرد    ُویؼوویی هوووز  ػوودٍ، ّ ایووي پزطؼووی را پوویغ هووی آّرد کووَ چووزا دادگوواٍ        

 .اًد ای ّاحد، آراء هتلاّ ی دادٍ پزًّدٍ

اّ در . کیٌوگ بزگوشار گزدیود    در دادگواٍ هزدهوی ػوِز چوْى     ٠٢٠٢دادگاٍ كاى کی ًُْوگ در ژاًْیوم   

ایجوواد یووا رُبووزی  »، ّ «هتوول ػووود »رد جووزاین ه تللووی هجووزم ػووٌاطتَ ػوود؛ ا ِاهووات اّ بووَ ّیووژٍ    هووْ

یووک اس  در رّس هماکوووَ، ُویچ . بوْد   «ُووای  بِکوار یووا ػوزکت كؼووال در آى     ؼوکیی ی هؼووابَ طواسهاى  

. كْریَ بَ هز  همکْم ػود  ٠٢اّ در  اریخ . ًلزی کَ هزار بْد ػِادت بدٌُد، حاكز ًبْدًد ٠٨١
كاى کی ًُْوگ اػویم کوزد    . اس دادگاٍ ایي ػِز، حکن اّ را  ؤیید کزد ؼالیتزَ، دادگاٍ هزدهیه ٣٠در 

کٌود کوَ   « اػتوزاف »کَ در باسداػتیاُی ؿیزرطوی چٌدیي بار ػوکٌجَ ػودٍ  وا بوَ ار کوا  جزایووی       

اًوود، ّکیوول اّ  ووا ًووْاهبز    باسداػووت کووزدٍ  ٠٢٢٩در حووالی کووَ اّ را در ژّئووي  . هز کووب ًؼوودٍ اطووت 

ّکیل هداكغ اس دیودارع  . اًد، اجاسی دیدار با اّ ًیاكتَ اطت اّ را بَ یک سًداى هٌتول کزدٍکَ  ٠٢٢٩

َ . با اّ ه لیاًَ كیلن گزكت ُوایی را کوَ  موول کوزدٍ بوْد  ْكویل        كاى کی ًُْگ در ایي دیدار ػوکٌج

ّیودیْی  . ُا را در ًاحیم هچ دطت ًؼاى داد ّ گلت کَ دطوت بوَ طْدکؼوی سدٍ اطوت     داد ّ جای سطن
ُای دییوز سًوداًیاى در هوْرد ػوکٌجَ، اس جولوَ هودارکی بوْد کوَ در آطوزیي            ِیَ ػدٍ ّ ًیش ػِادت

اس آًجا کَ دیْاى ػالی پاط ی ًداد، ایي هودار   . هزحلم رطیدگی در اطتیار دیْاى ػالی گذاػتَ ػد

ي ػوِز  یاكتوَ در ایو   ػلیَ جٌایات طواسهاى " كزبم همکن"اهداها ی کَ در جزیاى کوپیي . هٌتؼز گزدید

ؿوْرت گزكتووَ بووْد، بوَ دلیوول کوواربزد ّطوویغ ػوکٌجَ ّ طواُووای هلووایی، بارُوا هووْرد اًتووواد هووزار        

 ي اس ّکویی هوداكغ در پکوي اس دیوْاى ػوالی طلون طْاطوتٌد کوَ          ٥٢بیغ اس  ٠٢٠٢در اّت . گزكت

 ٠٦ُاًوگ در   كواى کوی  . درباری ا ِاهات هزبْم بَ ایوزاد ػوکٌجَ در ػوِز چًْوگ کیٌوگ  مویون کٌود       
 .پض اس  ؤیید حکوغ  ْطن دیْاى ػالی طلن، اػدام ػد ٠٢٠٢بز طپتاه
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كیجی در پاطخ بَ ػْرای حوْم بؼز هلل هتمود هتؼِود ػود کوَ هجواسات اػودام        ٠٢٠٢كْریم  ٠٠در 

را بزای جزاین هزبْم بَ هْاًیي ًظاهی کَ ُوچٌاى در هْرد طیاًوت ّ ػوْرع اػووال هوی ػود لـوْ       

 .  ام را بزای جزاین ػادی لـْ کزدٍ بْدایي کؼْر پیغ اس آى، هجاسات اػد. کٌد

ُویچ اػوداهی ؿوْرت ًیزكتوَ      ٠٢٢٤ًلوز در ٌُدّطوتاى کوَ اس طوال      ٠٢٥در طال گذػتَ، دطت کن 

در كْریوَ  .  ًلوز را بوَ حوبض کواُغ داد     ٠٣رئیض جوِْر احکام اػدام . بَ هز  همکْم ػدًد بْد،

دُود،   هواًی کوَ جٌوایتی رّی هوی    ، دیْاى ػالی کؼْر با  ـویوی  واری ی ًظوز داد کوَ س   ٠٢٠٢طال 

بزای   لیق هائل ػدى یا ًؼدى، باید در ًظز داػت کَ آیا آى ػزاین اهتـادی ّ اجتواػی کَ هٌجوز  

اّت  ٠٩ػووًْدد دّلووت ٌُدّطووتاى در    بووَ جٌایووت ػوودٍ، اسجولووَ ػووزاین هِوون ّ ه للووَ همظووْ  هووی     

ًووْع هجوواسات جووزاین   را کووَ ه ووالق  ؼووْیق    ٠٩٨٠ای را بووَ پارلووواى بووزد  ووا هوواًْى طووال      الیمووَ

دیوْاى ػوالی در چوارچْ  پزًّودی راجبیوز، راجوْ ّ آًوز در ایالوت         . هظتْجب اػدام بْد اؿی  کٌود 

هوووز  بزگوووشار ػووود، در اهوووداهی بوووزای حووول هظووو لم     ٠٢٠٢ًوووْاهبز  ٠٠ُاریٌوووا کوووَ دادگووواٍ آى در  

ُوا دطوتْر    ، بَ کلیوم دادگواٍ  (پیغ یا پض اس اسدّام)ُوظزاى بَ دلیل ػدم پزداطت هِزیَ  هبیؼیؿیز

 ْاًود بوَ    ایوي  ـووین هوی   . ُوا، ػواهیى كوْت هزباًیواى بوَ هتول هوتِن ػوًْد         داد کَ در ایي ًوْع پزًّودٍ  

 . اكشایغ احکام اػدام هٌجز ػْد

بٌا بَ گوشارع  . ؿْرت ًیزكتبزای دّهیي طال هتْالی، ُیچ اػداهی در اًدًّشی  ٠٢٠٢در طال 

دّ ًلز بَ اػدام همکْم ػدًد ّ احکام ُلت ًلز دییوز اس همکْهواى    ٠٢٠٢دّلت اًدًّشی، در طال 

حکون جدیود اػودام     ١الولل در هی ایي طال دطوت کون اس    با ّجْد ایي، ػلْ بیي. بَ هز  کاُغ یاكت

در پایواى طوال،   . ه ودر بوْد   هولغ گزدید کَ طوَ هوْرد آى بوزای ا بواع طوارجی ّ در رابووَ بوا هوْاد        

سًوداًی دییوز    ٠٢٠سًداًی در اًتظار اجزای احکام اػدام طْیغ بَ طز هوی بزًود ّ    ٠٠٢دطت کن 

 . در هؼزف همکْهیت بَ اػدام اًد

دطوتْر اػودام ایوي    . اػدام ػدًد ٠٢٠٢ژّییَ  ٠٨ای در  در ژاپي، دّ سًداًی بَ ؿْرت ؿیزهٌتظزٍ

 َ ایووي ػوو ؾ ػلووْ هوودیوی گووزٍّ  . ز ّهووت دادگظووتزی، رطووید کووْ ػوویبا، ّسیوو  دّ  ووي، بووَ اهلووای کیوو

ُوا کوَ طوْد ػ ـوا در هزاطون آى حلوْر        اّ پوض اس ایوي اػودام   . ه الق اػدام در پارلواى ژاپوي بوْد  

داػوت، گلوت کوَ هـود دارد در ّسار  اًوم طوْد گوزٍّ کواری بوزای بزرطوی هجواسات اػودام  ؼوکیل              

ُوا دػوْت کوزد کوَ اس      طابوَ، اس رطاًَ بی ، در اهداهی٠٢٠٢اّت  ٠١ایي ّسیز دادگظتزی در . دُد
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در ژّییووَ ( هجلووض طووٌا)اّ در اًت ابووات هجلووض هؼوْر ی  . ا وام اػوودام در سًووداى  ْکیووْ دیودى کٌٌوود   

 ٠٢٠٢، کزطوی طووْد را در ایووي هجلووض اس دطووت داد، اّهوا پظووت ّسارت طووْد را  ووا طووپتاهبز     ٠٢٠٢

َ  ٠١در . ُوچٌاى حل  کزد ػٌوْاى ّسیوز جدیود دادگظوتزی، طوْگٌد       طپتاهبز، آهای هیٌْرّ یاًاگیدا بو

اّ اًوودکی پووض اس اًتـووا  طووْد در یووک کٌلووزاًض هوبْػووا ی اػوویم کووزد کووَ در دّراى      . یوواد کووزد

ً ظوت  . ًوْاهبز اس هووام طوْد اطوتؼلا کوزد      ٠٠اّهوا در  . ّسار غ، هجاسات اػدام را حل  طْاُد کوزد 

ی دییوز، طوْد بوَ ػِودٍ طْاُود      ّسیز اػیم کزد کَ هظ ْلیت ّسارت دادگظتزی را  ا اًتـوا  كوزد  

دطاهبز گلتَ اطت کوَ گوزٍّ    ٣٢بَ گلتم طاسهاى طزاطزی پ غ، ّسیز هْهت دادگظتزی در . گزكت

اس طوز   ٠٢٠٠ّ بزرطوی هزبوْم بوَ اػودام را در طوال        کاری ایجواد ػودٍ  ْطون ّسیوز پیؼویي، بمور      

دام در ػوزف طوال   حکون  واسی اػو    ٠٠٤الولول ُوچٌواى ًیوزاى اطوت اس ایٌکوَ       ػلْ بیي. طْاُد گزكت

 . بزًد در اًتظار اػدام بَ طز هی ٠٢٠٢دطاهبز  ٣٠ًلز در  ٠٠٠ؿادر ػدٍ ّ 

 زاسًاهوم الئوْص در چوارچْ  بزرطوی ادّاری جِواًی ػوْرای حووْم بؼوز هوْرد           ٠٢٠٢هَ  ٤در 

ًوایٌدگاى دّلت الئْص اػیم کزدًد کَ ُدف هجاسات اػودام، باسداػوتي اكوزاد    . رطیدگی هزار گزكت

  جٌایووات ّطووین ُّْلٌووا  ّ بووَ ّیووژٍ جٌایووات هزبووْم بووَ هووْاد ه وودر اطووت؛ ّ بووا ایٌکووَ      اس ار کووا

چٌودیي طوال اطوت    . بیٌی ػدٍ، اّها ُزگش اػوداهی ؿوْرت ًیزكتوَ اطوت     هجاسات اػدام در هاًْى پیغ

ُوای آ وی    کَ هجواسات اػودام بوَ حالوت  ؼلیون درآهودٍ ّ جوِوْری دهْکزا یوک طلون الئوْص در طوال           

ر هوْاًیي کیلوزی را، بوَ ّیوژٍ بوَ هٌظوْر همودّد کوزدى هیوق جوزاین هظوتْجب            اهکاى  جدیود ًظوز د  

اػدام، بزرطی طْاُد کزد
33
با ّجْد ایي، ایي کؼْر در جزیاى پواًشدُویي اجویص ػوْرای حووْم     . 

   َ ُووای طووایز کؼوْرُا را کووَ هوی بزرطووی ادّاری جِواًی در جِووت لـووْ       بؼوز اػوویم کوزد کووَ  ْؿوی

ٌُوْس  »جوِوْری دهْکزا یوک طلون الئوْص اػویم کوزد       . پوذیزد  هجاسات اػدام هوز  ػدٍ بوْد، ًووی  

آهادگی لـْ ایي هجاسات را ًدارد، چزا کَ ابشار هؤثزی بزای جلْگیزی اس ار کوا  جٌایوات ّطوین،    

الوللوی حووْم هودًی ّ     ػلْ هییام بویي »ّ ایي کؼْر کَ « بَ ّیژٍ در سهیٌم هاچام هْاد ه در اطت

ایوي   ٦اًیي کیلزی کؼْر آهدٍ، بَ هٌظْر ُواٌُیی با هوادی  طیاطی اطت، هیق جزایوی را کَ در هْ

باسبیٌی طْاُد کزد« هییام
34
 . 
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َ    ٠٢٠٢ًوْاهبز   ٣کؼْر هالودیْ در جزیواى بزرطوی ادّاری جِواًی در      ُوا را در   پوذیزكت کوَ  ْؿوی

هوْرد  ؼلیوون هجواسات اػوودام ّ لـوْ آى را هووْرد بزرطوی هووزار دُود ّ بووَ دّهویي پزّ کوول اطتیوواری         

لوللووی حووْم هوودًی ّ طیاطوی بپیًْوودد ّ پاطوخ طووْد را حود اکیووز در ػواًشدُویي ًؼظووت        هییوام بویي ا  

 . ػْرای حوْم بؼز ارائَ کٌد

 ٠٠٤، دطت کن یک ًلز اػدام ػدٍ ّ دطوت کون   ٠٢٠٢الولل  ؤیید کزد کَ در هالشی در طال  ػلْ بیي

ر، ّ  وزیبوا بواهی   بیغ اس ًیوی اس ایي احکام هزبْم بَ هوْاد ه ود  . حکن اػدام جدید ؿادر ػدٍ اطت

 .  حکن اػدام در ُزدّ هْرد، بَ ؿْرت هوؼی ؿادر ػدٍ اطت. ُا در هْرد هتل ػود بْدٍ اطت آى

هجواسات اػودام را بوا ُودف لـووْ      ٠٢٠٢ژاًْیوم   ٠٤رئویض جوِوْر هـْلظوتاى،  اطیوا البیودّری، در      

ک در پوویغ راُوی کووَ هـْلظوتاى دهْکز یو   »در طوو ٌزاًی سیوز ػٌوْاى   . آى، بوَ حالوت  ؼلیون درآّرد   

، اػویم کوزد کوَ اس سهواى بوَ هودرت رطویدى اّ در هواٍ هوَ          «طْاُد گزكت، باید بَ طْى آؿؼتَ ًؼوْد 

اّ اكواكَ کوزد اس سهواًی کوَ بوَ ایوي هووام رطویدٍ،         . ، ُیچ اػداهی ؿْرت ًیزكتوَ اطوت  ٠٢٢٩طال 

، ٠٢٠٢در پایوواى طووال  . احکووام اػوودام کلیووم همکْهوواى هتواكووی ػلووْ را بووَ حووبض کوواُغ دادٍ اطووت    

هجاسات اػدام ٌُوْس بوَ ػٌوْاى اطوزار دّلتوی، بوَ هلِوْم هوْاًیي هزبوْم بوَ اطوزار دّلتوی ّ هواًْى              

هـْلظتاى آهار رطوی در هْرد احکوام اػودام ّ   .  بٌدی ػدٍ بْد هبوَ هزبْم بَ كِزطت اطزار دّلت

 در گذػوتَ، طواًْادی همکوْم بوَ اػودام اس ًشدیوک بوْدى سهواى اجوزای آى         . کٌود  اجوزای آى ارائوَ ًووی   

هبوون اهیػووا ی کووَ ػلووْ  . دادًوود هولووغ ًوووی ػوود ّ جظوود كووزد اػوودام ػوودٍ را  مْیوول ًشدیکوواًغ ًوووی   

ًلز در اًتظار اجوزای حکون اػودام بْدًود،      ٩دطت کن  ٠٢٢٩الولل در دطت دارد، در ژّئي طال  بیي

 . ػکظتَ ػد ٠٢٢٩ُا در اکتبز  ّ احکام دطت کن طَ ًلز اس آى

یي پزّ کل اطتیاری هییام بیي الوللی حوْم هدًی ّ طیاطی کَ یک الیمم هاًًْی بزای پذیزكتي دّه

در .  طْاُواى لـووْ هجوواسات اػودام اطووت در جزیوواى ًؼظوت بِوواری بووَ پارلوواى هـْلظووتاى  ظوولین ػوود       

جزیاى بزرطی ادّاری جِاًی در هْرد هـْلظتاى، ًوایٌدگاى ایي کؼوْر اػویم کزدًود کوَ کویظویْى      

پارلووواى »مووَ را هووْرد بزرطووی هووزار طْاُوود داد، ّ ایٌکووَ    دایوووی پارلووواى هظوو لَ  ـووْیب ایووي الی  

  َ ُوای اؿویحی بوزای کلیوم هوْاًیي هزبوْم بوَ هجواسات اػودام، بوَ ّیوژٍ             هْاكوت طْاُد کوزد ّ الیمو
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«هاًْى اطزار دّلتی،  ٌظین طْاُد ػد
35
، رأی ًِوایی پارلوواى بوَ ایوي الیموَ      ٠٢٠٢در پایواى طوال   . 

 . ٌُْس دادٍ ًؼدٍ بْد

ًلوز   ٦٢الولول در دطوت دارد، دطوت کون      ، هبن اهیػا ی کَ ػلوْ بویي  ٠٢٠٢ر طال در کزٍ ػوالی د

ُای ایي کؼْر در ؿودّر احکوام اػودام، حتوا بوزای جزایووی کوَ در هوْاًیي ایوي           دادگاٍ. اًد اػدام ػدٍ

ػوًْد، اهوا ًظوبت بوَ      ُا هؼووْال ه لیاًوَ اجوزا هوی     اػدام. کٌٌد  زدید ًوی کؼْر طشاّار اػدام ًیظتٌد،

ُایی در هیء ػام ؿوْرت گزكتوَ  وا     غ اهیػات بیؼتزی در دطت اطت حاکی اس آًکَ اػدامطال پی

 . ػبزت دییزاى ػْد

ػلیوزؿن  . بزای دّهیي طال هتْالی، ُیچ اػوداهی در پاکظوتاى ؿوْرت ًیزكتوَ اطوت      ٠٢٠٢در طال 

ي ژّئو  ٠٠اظِارات ً ظت ّسیوز پاکظوتاى، یْطوق ركوا گییًوی، در پارلوواى ایوي کؼوْر بوَ  واریخ           

سًداًی در  ٨٢٢٢هبٌی بز ایٌکَ کلیم احکام اػدام باید بَ حبض ابد  بدیل ػًْد، ًشدیک بَ ، ٠٢٢٨

اػیم کزد کوَ  وا    ٠٢٠٢رئیض جوِْر، آؿق ػلی سرداری، در اّت . بزًد اًتظار اػدام بَ طز هی

م ػلیوَ  ُوای  زّریظوتی ّ اهودا    ، بَ جش اػدام بوَ دلیول كؼالیوت    اجزای احکام اػدام ٠٢٠٢دطاهبز  ٣٠

 . کؼْر، هتْهق طْاٌُد ػد

اکیزیوت ػظوین ایوي همکْهواى  واسٍ، هوزد ّ ُلوت        . اًود  ًلز دییز بَ اػدام همکوْم ػودٍ   ٣٥٦دطت کن 

 ٨در . طوال داػوتَ اطوت    ٠٨ًلز سى ُظتٌد کَ اس ایي هیاى یک ًلز در سهاى ار کا  جوزم کوتوز اس   

هوتِن بوَ کلزگوْیی ػودٍ ّ در جزیواى      ًْاهبز، سًی بَ ًام آطیا بوی بوی، هظویمی ّ هوادر پوٌد كزسًود،       

اّ گلتَ اطوت کوَ در هوْل باسداػوت ّ آطوزیي رّس      . ای ًاػادالًَ همکْم بَ هز  ػدٍ اطت هماکوَ

آطوویا بووی بوی ایووي ا ِووام را رد کوزدٍ ّ ُوظووزع، ػاػوون     . هماکووَ، دطتزطووی بوَ ّکیوول ًداػووتَ اطوت    

ا ّجْد ایوي، هاكوی پزًّودٍ ایوي     ب. کلزگْیی بْدٍ اطت«  ِوت»هظیل، گلتَ اطت کَ ا ِام اّ بزپایم 

َ   ُیچ»ّ گلتَ اطت کَ « کاهی رد کزدٍ»احتوال را  ایوي سى اس  . ّجوْد ًودارد  « ای گًَْ ػوزاین ه للو

 واكای  جدیود ًظوز در دیوْاى ػوالی هلوایی      . بزد در ػزاین  وزیبا اًلزادی بَ طز هی ٠٢٢٩ژّئي 

 .الُْر ٌُْس پاط ی ًیزكتَ اطت

جزاین الشاها اػدام اطت، بوَ ّیوژٍ در هوْرد جوزاین هزبوْم بوَ هوْاد        در طٌیاپْر هجاسات بزطی اس 

 . حکن اػدام ؿادر ػدٍ اطت ٨طال گذػتَ، دطت کن . ه در ّ ػلیَ ا باع بییاًَ
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، دادگاٍ  جدید ًظز  واكوای كزجوام یوک  بؼوَ هوالشی، یًْوگ ّّیوی کٌوگ، را کوَ          ٠٢٠٢هَ  ٠٤در 

طوالیی بوَ جوزم     ٠٩اّ در . دٍ بْد، رد کزدبَ ؿْرت الشاهی بَ هز  همکْم ػ ٠٢٢٩در ژاًْیم 

گزم ُزّییي همکْم ػدٍ بْد ٤١هاچام 
36

  . 

یکی بْد، یکوی ًبوْد،   "ًیار بزیتاًیایی بَ ًام آلي ػادرا ، ًْیظٌدی  ، رّسًاه٠٢٠٢ًَْاهبز  ٠٦در 

، بوَ جوزم اًتوواد اس هوْاًیي هزبوْم بوَ       (اػوارٍ بوَ هوْی هلواییَ طوٌیاپْر     " )جیدی بْد ػاد ّ طزسًدٍ

دالر طوٌیاپْر همکوْم    ٠٢٢٢٢دام در طٌیاپْر ّ ػیْی اًتوادع، بَ ػغ ُلتوَ حوبض ّ پزداطوت    اػ

 . ػد

كْریَ، دیْاى ػوالی کؼوْر    ٠٥در . ، چِار ًلز در کزی جٌْبی همکْم بَ اػدام ػدًد٠٢٠٢در طال 

َ « ػؤى ّ هٌشلت اًظاًی كوزد »با پٌد رأی در بزابز چِار رأی، ًظز داد کَ هجاسات اػدام ًاهق   کو

، ّسیوز دادگظوتزی، لوی کوْی ًوام، طْاُواى       ٠٢٠٢در هوارص  . در هاًْى اطاطی  لویي ػودٍ، ًیظوت  

طوًْگ در اطوتاى    ای بزای اػودام در سًوداى چ وْى     موین درباری ػزایوی ػد کَ بَ طاطتي ا ام  اسٍ

، هْهتووا ٠٢٠٢ای طبزُوا، ایوي پوزّژٍ در اکتبوز      بزاطوواص پوارٍ .  ػوْد  طواى، هٌجوز هوی    ػووالی گیًْوگ  

 .ق گزدیدهتْه

،  ْجوَ جاهؼوم جِواًی    ٠٢٠٢اطتؼلای ّسیز پیؼیي دادگظتزی  ایْاى، ّاًوگ چویي كٌوگ، در هوارص     

اّ در سهاى ّسارت طْد، بَ دلیل ه اللتغ با اػودام، اس  . را بَ هظ لم اػدام در ایي کؼْر جلب کزد

َ كوْ بو   پوض اس گووارٍ ػودى  ظوٌگ یًْوگ     . اهلای دطتْر اجوزای احکوام هوز  طوْدداری کوزدٍ بوْد      

بٌا بز اهیػا ی کوَ بوَ ػلوْ    . آّریل اػدام ػدًد ٣٢ّسارت دادگظتزی در هاٍ هارص، چِار ًلز در 

الولل رطیدٍ اطت، ایي ّسیز بَ  اسگی اػیم کوزدٍ بوْد کوَ ُودف ًِوایی اع لـوْ هجواسات اػودام          بیي

را کَ همکْم بَ اػدام  ٤٤، دیْاى ػالی  ایْاى  واكای رطیدگی بَ پزًّدی ٠٢٠٢هَ  ٠٨در . اطت

    َ چِوار ًلوز اس آًواى پویغ اس ارطوال ایوي       . ای ًیزكتوَ بْدًود، ًپوذیزكت    اس دادگاٍ  جدیود ًظوز ُون ًتیجو

در ایي  واكاًاهَ طْاطتَ ػدٍ بْد کوَ  لظویزی اس هواًْى اطاطوی در هوْرد      .  واكا، اػدام ػدٍ بْدًد

تزی  ؼوکیل ػود  وا    ای اس طْی ّسیز دادگظ اکتبز، گزٍّ ّیژٍ ٠٥در . هاًًْی بْدى اػدام ارائَ ػْد

بٌودی رطویدٍ اطوت     با ایٌکَ گلتَ هی ػد کَ گزٍّ ّیژٍ بوَ ایوي جووغ   . اهکاى لـْ اػدام را بزرطی کٌد

پذیزًد کَ هجاسات اػدام با حبض ابد بدّى اهکاى آسادی هؼزّم،  ُا هی احتواال اکیزیت  ایْاًی»کَ 

                                                 
دارت ٠٢٠٠گیزی در بارۀ ایي پزًّدٍ را در ژاًْیَ  ایي دادگٍا تصوین - 36  .بَ تؼْیق ًا
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جواییشیي ػووْد 
37
»  َ ػوا ی اػوویم کووزد کووَ در   ای هوبْ ، بووا ّجووْد ایوي، ّسیووز دادگظووتزی در اهیػیوو

. اًد ای ًزطیدٍ هْرد جاییشیٌی هجاسات اػدام با حبض ابد بدّى اهکاى آسادی هؼزّم، بَ ُیچ ًتیجَ

 وا سهوواًی کوَ هووزدم  وایْاى در هووْرد کیلوزی جوواییشیي کوَ هؼوووْل ّ       »ایوي ّسیوز طووپض اػویم کووزد    

  . اّ هـد لـْ ایي هجاسات را ًدارد« اًد هٌاطب باػد بَ اجواع ًزطیدٍ

ُیچ اػداهی در  ایلٌد بَ اجزا گذاػتَ ًؼد، اّها دطت کن ُلت حکن اػدام  اسٍ ؿوادر   ٠٢٠٢در طال 

ًلوز سیوز حکون     ١٢٨هٌتؼز ػود،    ٠٢٠٢ُا در اّت طال  هبن آهاری کَ اس طْی اداری سًداى. گزدید

همکْهیوت   . ُوا بوَ  ؤییود دیوْاى ػوالی رطویدٍ بوْد        ًلوز اس آى  ٦٥اػدام بْدًود ّ اس ایوي هیواى، احکوام     

ًلز دییز هتِن بَ  ٣٦٩هزبْم بَ هْاد ه در بْد ّ  سًداًی، بَ دلیل جزاین ١٢٨ وزیبا ًیوی اس ایي 

 .هتل ػود ّ جزاین دییز بْدًد

در ّیتٌام، اهیػات هزبْم بَ اػودام در سهوزی اطوزار دّلتوی اطوت ّ ػلوْ بویي الولول هوادر بوَ  ؤییود            

. همکْهیوت بوَ هوز  گوشارع ػودٍ اطوت       ٣٤ت کون  ، دطو ٠٢٠٢در طوال  . ُوا ًبوْدٍ اطوت    ػوار اػدام

هاًًْی را بَ  ـْیب رطاًد کَ بَ ػٌوْاى ػویْی اػودام،  شریون       ٠٢٠٢پارلواى ایي کؼْر در ژّئي 

 .ػْد بَ اجزا گذاػتَ هی ٠٢٠٠ایي هاًْى اس ژّییَ . کزد ُای اػدام هی هزگبار را جاییشیي جْطَ

یووَ هجوواسات اػوودام، گزدُوووایی ؿیزرطوووی     كْریووَ، در جزیوواى چِووارهیي کٌیووزی جِوواًی ػل     ٠٣در 

اػلووای . ػلووْ ایوي ػووبکَ حلووْر داػووتٌد   ٠٥بوویغ اس . بزگوشار ػوود " ػوبکم آطوویایی ػلیووَ اػوودام  "

راٍ هواًًْی در جِوت  ؼلیون اػودام ّ لـوْ      : آطویا "ٌُدی،  ایْاًی ّ اًدًّشیایی ایي ػوبکَ در هیشگوزد   

 . کزدًد الولل طاسهاى دادٍ ػدٍ بْد ط ٌزاًی کَ اس طْی ػلْ بیي" آى

ُایی را  ـْیب کزد ّ دطت بَ اهداها ی در رابوَ بوا کوزی جٌوْبی،     بیاًیَ ٠٢٠٢ایي ػبکَ در طال 

    َ ای ػوودٍ بووزای   ژاپووي، هـْلظووتاى، طووٌیاپْر ّ  ووایْاى، بووَ ّیووژٍ طووٌیاپْر سد، کوپیٌووی بظوویار رطوواً

ّ طووزی  حوایوت اس  بؼووم هالشیوایی، یًْووگ ّّی کٌوگ، بووَ هوودیزیت ّکیول هووداكغ اّ بوَ راٍ اًووداطت       

، بوا پیْطوتي   ٠٢٠٢در طال . ُای ػلْ ػبکَ بزپا کزد ُایی با طاسهاًدُی یکی اس طاسهاى کٌلزاًض

کؼوْر در ایووي   ٠٣ػلوْ اس   ٥٢پوٌد ػلوْ جدیود بووَ ایوي ػوبکَ، ػوووار اػلوای ػوبکَ بوَ بوویغ اس          

 .هٌووَ رطید

                                                 
37 - Taipei Times ،٠. ، ؽ٠٢٠٢اکتبز  ٠٢. 
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 ارّپا ّ آطیای هزکشی

اػداهی در ارّپا ّ ا ماد ػوْرّی طوابن   طالَ کَ هی آى بزای ً ظتیي بار، ُیچ  پض اس گظظتی یک

ّاطوویلی یْسچکووْف ّ   . اػوودام کووزد   ٠٢٠٢ؿووْرت ًیزكتووَ بووْد، بوویرّص دّ ًلووز را در هووارص      

 .ای در پض طز، اػدام ػدًد ای یْ  با گلْلَ آًدرٍ

ای جووّْ ، طْاطوووت بووزای دّ سًووداًی در سًوووداى     ، سهوواًی کووَ هوووادر آًوودرٍ   ٠٢٠٢هووارص   ٠٩در 

، هؤهْراى سًداى هْاد یادػدٍ را باسپض كزطتادًد ّ گلتٌد کَ ایي دّ ًلوز  هیٌظک هْاد ؿذایی بزطاًد

بایظت بزای طبز گزكتي اس كزسًدع بَ سًوداى   بَ اّ گلتَ ػد ًوی. «اًد بَ سًداى دییزی هٌتول ػدٍ»

 ٠٠هوؤهْراى سًوداى در ؿوبل رّس    . آهود، ّ بایود هٌتظوز بواًود  وا دادگواٍ رطوواز بوَ اّ اهویع دُود           هی

جظود  . ي هوادر اهویع دادًود کوَ كزسًودع ُووزاٍ بوا ّاطویلی یْسچکوْف، اػودام ػودٍ اًود            هارص بَ ایو 

، هوادر ایوي هوزد بوَ طواهز ًووق       ٠٢٠٢در اکتبوز  . اع  مْیول دادٍ ًؼود   ای جوّْ  بوَ طواًْادٍ    آًودرٍ 
حوْم اع در ابزاس ّ ػول بَ هذُب طْد اس هواهات بویرّص ػوکایت کوزد، چزاکوَ جظود كزسًودع       

 .اًد یا همل دكي اّ را اػیم ًکزدٍاًد  را  مْیل ًدادٍ

هواٍ هوَ، دّ هوزد بوَ جوزم       ٠٤در . ، طَ ًلز دییز در بیرّص همکْم بَ اػدام ػودًد ٠٢٠٢در طال 

ُووا در هتوول ػووود، حولووم   ُووزدّی آى. ، همکووْم  بووَ  یزبوواراى ػوودًد ٠٢٢٩طووزهت هظوولماًَ در اکتبووز  

ربایی، دسدی ّ دسدی ُوزاٍ با ػزاین هؼوددٍ، هجوزم ػوٌاطتَ     هظلماًَ، آ غ اكزّسی ػودی، کْد 

طپتاهبز احکام آًاى را  ؤیید کزد ّ ایي دّ ًلز اس رئیض جوِْر،  ٠٢دیْاى ػالی بیرّص در . ػدًد

ًلوز  . در طْاطوت آًواى در پایواى طوال، ٌُوْس در دطوت بزرطوی بوْد        . لْکاچٌکْ،  واكای ػلْ کزدًود 

 .  طْم در هاٍ طپتاهبز بَ هز  همکْم ػد

بویرّص در چوارچْ  بزرطووی   جزیواى رطویدگی بووَ ّكوؼیت حووْم بؼووز در     در  ٠٢٠٢ َهو  ٠٠در 

ادّاری جِاًی ػْرای حوْم بؼز، ُی ت ًوایٌدگی ایوي کؼوْر اػویم کوزد کوَ احکوام اػودام در ایوي         

ُوای لـوْ    کؼْر بظیار بَ ًدرت بوَ اجوزا گذاػوتَ ػودٍ ّ یوک گوزٍّ کوار پارلوواًی بوزای بزرطوی راٍ          

ای هووز  ػودٍ در ایوي    ُ ایي ُی ت در ػیي حال پذیزكت کَ  ْؿیَ. هجاسات اػدام  ؼکیل ػدٍ اطت

ُا ػبارت بْدًود اس اًتؼوار اهیػوات کاهول در هوْرد       ایي  ْؿیَ. ًؼظت را هْرد بزرطی هزار دُد

ای در جِوت   بَ ػٌْاى هزحلَ  ای ّ ّاطیلی یْسچٌکْف، ّ پذیزكتي  ؼلین هجاسات اػدام اػدام آًدرٍ

اّهوا در ُوواى طوال،    . تاهبزلـْ آى، ّ ارائم پاطخ در پاًشدُویي ًؼظت ػْرای حوْم بؼز در هواٍ طوپ  
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پذیزد ّ بوا  ْجوَ بوَ ًتیجوم      ُای یاد ػدٍ را ًوی بیرّص بَ ػْرای حوْم بؼز اػیم کزد کَ  ْؿیَ

ّ . گیوزی کٌود    ْاًد درباری لـْ اػدام یا  ؼلین ایي هجواسات  ـووین   ركزاًدم در هْرد ایي هظ لَ، ًوی

ُوا گذاػوتَ ػودٍ اطوت      رص در اطتیار رطاًَاكاكَ کزد کَ اهیػات در هْرد اػدام دّ ًلز در هاٍ ها

ّ هظ ْالى سًداًی کَ اػدام در آًجا ؿْرت گزكتَ، هبن هاًْى هْظق اًد کَ طبز آى را بوَ دادگواٍ   

در . ؿوادر کٌٌوودی حکون اهوویع دٌُود ّ ایووي دادگوواٍ ًیوش ّظیلووَ دارد بوَ طوواًْادی همکوْم اهوویع دُوود        

بیٌی ًؼدٍ اطت ا اػ اؽ پیغهْاًیي ایي کؼْر كزّرت آگاٍ طاطتي دییز ًِادُا ی
38

  . 

كْریووَ در چوووارچْ  بزرطوووی ادّاری جِووواًی هوووْرد    ٠٠ّكووؼیت حووووْم بؼوووز در هشاهظوووتاى، در   

در ایي کؼْر، هجاسات هز  بزای اهداهات  زّریظتی هٌجز بَ هتول اًظواى ّ   . رطیدگی هزار گزكت

یم کزد کَ طیاطوتی  ُی ت ًوایٌدگی ایي کؼْر اػ.  ًیش جٌایات ّطین در سهاى جٌگ، حل  ػدٍ اطت

بوَ حالوت    ٠٢٢٣دطواهبز   ٠٩هجواسات اػودام کوَ اس    . بزای لـْ  ودریجی اػودام در دطوت اجوزا اطوت     

 .  ؼلین درآهدٍ اطت، ُوچٌاى پابزجاطت

دطوواهبز  ٦هجوواسات اػوودام را بووزای کلیووم جووزاین لـووْ کووزدٍ بووْد، در       ٠٢٢١هشاهظووتاى کووَ اس طووال  

الوللوی حووْم هودًی ّ طیاطوی ًواظز بوز لـوْ هجواسات         بَ دّهیي پزّ کل اطتیاری هییام بویي   ٠٢٠٢

 .سًداًی بَ حبض ابد  ویل یاكت ٠١٠در آؿاس طال، احکام اػدام . اػدام پیْطت

، بوْریض  (پارلوواى )بَ دًبال طْءهـدُایی کَ در هاٍ هارص در رّطیَ ؿْرت گزكت، رئیض دّهوا  

ْ  ٦گزیشلق، اػیم کزد کَ كدراطیْى رّطیَ پزّ کول ػوواری    ى پاطوداری اس حووْم بؼوز ّ    کٌْاًظوی

پوض اس  ودیود  ؼلیون اػودام  ْطون دیوْاى       . پوذیزد  ُای اطاطی را در هْرد لـْ اػدام ٌُْس ًووی  آسادی

سًوداًی بووَ   ٦٩١، احکوام اػوودام  ٠٢٢٩ ـووْیب ػودٍ بووْد، در پایواى طووال     ٠٩٩٩ػوالی کووَ در طوال   

 . حبض ابد کاُغ یاكت

بزهزار ػدٍ بْد، ُوچٌواى   ٠٢٢٤گذاػتي آى اس طال در  اجیکظتاى کَ  ؼلین احکام اػدام ّ بَ اجزا 

در هواٍ آّریول، رئویض جوِوْر  اجیکظوتاى، اهواهؼلی رطووْى، گوزٍّ کواری          . بَ هْت طْد باهی اطت

    َ ایوي ًِوواد،  . ُوای اجتووواػی ّ حووْهی آى بزرطوی کٌٌوود     ؼوکیل داد  وا لـووْ هجواسات اػودام را اس جٌبوو

اکتبووز در  ٠٥در . گیووزد هیوواًجی را در بووز هووی  هظوو ْالى بلٌدپایووم اجزایووی ّ هلووایی ّ ًیووش ػٌاؿووز  

جزیاى کٌلزاًض طاالًم طاسهاى اهٌیت ّ ُوکاری ارّپا کَ بَ هظ لم اػدام ًیوش پزداطوت، جْهواُْى    
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هوا  »: دّلتق، رئیض ایي گزٍّ کار ّ ًیش هؼاّر رئیض جوِْر در سهیٌم طیاطت هلایی اػویم کوزد  

 .«بَ سّدی سّد بَ لـْ هجاسات اػدام طْاُین رطید

 

 :خاّرهیاًَ ّ ادریقای نوالی

بوا ّجوْد   .  کواُغ یاكتوَ اطوت    ٠٢٢٩ُا در طاّرهیاًوَ ّ اكزیووای ػووالی ًظوبت بوَ طوال        ػوار اػدام

ُایی ًاػادالًَ ّ بزای جزایوی چْى هاچام هْاد ه در یا سًوا   ایي، احکام اػدام ؿالبا پض اس هماکوَ

ْ  ػووزدٍ ًووی  « بظویار ّطوین  »ػًْد؛ جزایوی کَ  ؿادر هی ًد ّ بٌوابزایي ؿودّر ایوي احکوام ًووق      ػو

 . الوللی اطت هْاًیي بیي

، بموزیي  (ًلوز  ٥)، كلظویي (ًلز ٠١دطت کن )الجشایز : اًد کؼْر اػدام ػدٍ ٩ًلز در  ٣١٨دطت کن 

دطوت کون   )، طوْریَ  (ًلوز  ٠٥٠دطوت کون   )ایوزاى  ( ًلوز  ٠دطوت کون   )، ػوزام  (ًلز ٤)، هـز (ًلز ٠)

 (.ًلز ٥٣دطت کن )، ّ یوي (ًلز ٠١

، ػزبظوتاى  (ًلوز  ٠٣٢دطوت کون   )الجشایوز  : کؼْر ؿادر ػدٍ اطت ٠٦حکن اػدام در  ١٤٨دطت کن 

، (ًلووز ٠٨٥)، هـووز (ًلووز ٠)، بمووزیي (ًلووز ٠٠دطووت کوون  )، كلظووویي (ًلووز ٣٤دطووت کوون )طووؼْدی 

، (ًلوز  ٩)، اردى )+(، ایوزاى  (ًلوز  ٠١٩دطوت کون   )، ػوزام  (ًلوز  ٠٨دطت کون  )اهارات هتمد ػزبی 

، (ًلوز  ٤)، هوزاکغ ّ ؿومزای ؿزبوی    )+(، لیبوی  (ًلز ٠٠دطت کن )، لبٌاى (زًل ٣دطت کن )کْیت 

 (.ًلز ٠١دطت کن )، یوي (ًلز ٠٠دطت کن )،  ًْض (ًلز ٠٢دطت کن )طْریَ 

احکام اػدام در کؼْرُای الجشایز، اهارات هتمد ػزبوی، اردى، کْیوت، لبٌواى، هوزاکغ ّ ؿومزای      

 . ًیزكتَ اطتؿزبی ّ  ًْض ؿادر ػدٍ، ّلی ُیچ اػداهی ؿْرت 

جاطین ػبدالزحواى اُل بٌییدع کَ بَ جزم هتول ػوود در   : بمزیي بار دییز اػدام را اس طز گزكت 

حکون   دادگواٍ ػوالیتز  . بَ اػودام همکوْم ػودٍ بوْد، در ژّییوَ بوَ جْطوم اػودام طوپزدٍ ػود           ٠٢٢١طال 

ػوالی ٌُوْس رأی    در پایواى طوال دیوْاى   . اػدام یک بٌییدػی دییز را بَ ًام رّطل هاسى  ؤیید کوزد 

 .ًِایی طْد را ؿادر ًکزدٍ اطت
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ًَ همکْهاى، ًَ ًشدیکواى  . ُایی بَ اجزا درآهد در هـز، اهظال ًیش احکام اػدام ؿادر ػد ّ اػدام

الوول اهویع دارد    ػلْ بویي . الْهْع آًاى اهیع ًیاكتٌد یک اس اػدام هزیب ّ ًَ ّکیی هداكؼؼاى، ُیچ

اؿلب همکْهاى بَ دلیل هتول  . حکن اػدام ؿادر ػدٍ اطت ٠٨٥ّ ًلز اػدام ػدٍ  ٤کَ در هی طال، 

 . ػود هجزم ػٌاطتَ ػدٍ بْدًد ّ احکام اػدام بزطی ًیش هزبْم بَ هْاد ه در بْد

هوارص بوَ دار آّی توَ ػود، در حوالی کوَ ػوْاُدی حواکی اس آى          ٠٠ػاهق رّحیام ػبودالزّحیام در  

اهیػووی اس رد ػوودى  واكووای كزجووام در هوواٍ هووَ   بووَ طوواًْادی اّ ُوویچ  . بووْد کووَ احتووواال بییٌوواٍ اطووت 

دادٍ ًؼد، با ّجْد ایٌکَ دّ رّس پیغ اس اػدام، کتباز طْاُاى آگاُی اس ّكؼیت طوْیغ ػودٍ    ٠٢٢٩

 .بْد

كْریووَ بووَ ٌُیووام رطوویدگی بووَ ّكووؼیت حوووْم بؼووز در هـووز در بزرطووی ادّاری جِوواًی،      ٠١در 

ون در بزابوز جٌایوات بظویار ّطوین در ًظوز      ُی ت ًوایٌدگی ایي کؼْر اػیم کزد کَ هجاسات هز  ك

در پایواى ایوي رطویدگی، هـوز     . گزكتَ ػدٍ ّ اس ػوار احکام هز  ّ اجزای اػدام کاطوتَ ػودٍ اطوت   

          َ ای را کوَ    ْؿیَ درباری رػایوت اؿوْل حوداهلی هزبوْم بوَ هجواسات اػودام را پوذیزكت، اّهوا  ْؿوی

ْ آى بْد رد کزدُا بَ ػٌْاى ً ظتیي گام در جِت لـ طْاُاى  ؼلین اػدام
39
 . 

سى ّ یوک ؿوـیز در هیواى آًواى بوْد،  ؤییود        ٥ًلز را در ػزف طوال، کوَ    ٠٥٠اػدام  ایراىهواهات 

ًلووز، ّ اؿلووب در سًووداى ّکیوول آبوواد هؼووِد    ٣٢٢الولوول اهیػووات هووْثوی اس اػوودام    ػلووْ بوویي. کزدًوود

با هْاد ه در هجوزم   اکیزیت اػدام ػدگاى در رابوَ. دریاكت کزد کَ بَ هْر رطوی اػیم ًؼدٍ اًد

احکام اػدام بظیاری در هی طال ؿوادر ػودٍ   . ًلز در هیء ػام بْدٍ اطت ٠٤اػدام . اًد ػٌاطتَ ػدٍ

 . اطت

بزًود، ّ در هوی ایوي هودت      در ایزاى، سًداًیاى پیغ اس هماکوَ سهاى دراسی را در سًداى بَ طز هی

سًووداًیاى طیاطووی ؿالبووا ه لیاًووَ    . در هؼووزف ػووکٌجَ ّ طووایز اػووکال بوودركتاری هووزار هووی گیزًوود      

  ْاًٌود، هبون هواًْى، پویغ     ُا بَ هْر کلی ًاػادالًَ اطت ّ سًداًیاى ًوی هماکوَ. ػًْد ًیِداری هی

هماکووا ی کوَ بوَ    . ُا هْل هوی کؼود، اس هؼواّری ّکیول بزطوْردار ػوًْد       ُا کَ هاٍ اس پایاى باسجْیی

ػوًْد، ؿالبوا بظویار طوزیغ اطوت ّ چٌود دهیووَ بیؼوتز بوَ هوْل            ّیژٍ در بیزّى اس  ِوزاى بزگوشار هوی   

 . اًجاهٌد ًوی
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الوللوی،   ْاًیي بویي ػوًْد، بوا ًووق هو     احکام اػدام بزای جزایوی کوَ جٌایوات بظویار ّطوین ػووزدٍ ًووی      

ػْد، جزایوی چْى هاچام هْاد ه در یوا ا ِاهوا ی در رابووَ بوا اهٌیوت کؼوْر کوَ         ُوچٌاى ؿادر هی

ا ِواهی اطوت کوَ بوَ ػوکل هوبِن ّ بودّى  ؼزیلوی         « هماربَ بوا طودا  ». ػْد بَ ػکل هبِوی ػٌْاى هی

ت بوَ اطولمَ   ایوي ا ِوام ػوْهواز در هوْرد کظواًی کوَ ػلیوَ رژیون دطو         . ػوْد  هؼ ؾ ّ رّػوي سدٍ هوی  

 .  ْاًد بَ اػدام هتِن بیٌجاهد ػْد ّ هی بزًد، بَ کار گزكتَ هی هی

بوَ اػودام همکوْم ػودٍ بوْد، در      « ار وداد »در پایاى طال، پزًّدی یوک ًلوز کوَ در هواٍ اکتبوز بوَ جوزم        

كوووزد دییوووزی در هووواٍ دطووواهبز بوووَ جوووزم ایجووواد طوووایتی       . دادگووواٍ اطوووتیٌاف در حوووال رطووویدگی بوووْد   

 . بَ هز  همکْم ػدٍ اطت«  ُْیي بَ دیي هودص اطیم»ّ « پْرًْگزاكیک»

الولل بَ ایي ًتیجَ رطیدٍ اطوت کوَ در ػوزف طوال ؿودّر احکوام اػودام بوزای هاچوام هوْاد            ػلْ بیي

در هواٍ اکتبوز، ّسارت کؼوْر اػویم کوزد کوَ هبوارسٍ ػلیوَ هاچوام          . ه در رّام بیؼتزی داػتَ اطوت 

هوواٍ، دادطوتاى کول کؼوْر اػوویم کوزد کوَ بووزای        در ُوویي . هوْاد ه ودر ػودت بیؼووتزی طْاُود گزكوت     

ُووای هزبووْم بووَ هاچووام هووْاد ه وودر، بووَ ّیووژٍ بووا ارجوواع کلیووم       ُووا در هووْرد پزًّوودٍ   ظووزیغ هماکوووَ

بودیي  ز یوب، هتِوواى اس  واكوای كزجوام      . ای ا  اد ػدٍ اطت  دابیز  اسٍ ُا بَ دّایز دادطتاًی پزًّدٍ

 .  اًد الوللی پیغ بیٌی ػدٍ اطت، همزّم ػدٍ ، چٌاى کَ در هْاًیي بیيؼالیتزاس دادگاُی

..... 

رطد کَ هاًْى اؿیحی هزبْم بَ هبوارسٍ ػلیوَ هوْاد ه ودر کوَ اس هواٍ دطواهبز بوَ اجوزا           بَ ًظز هی

ایوي هواًْى، حوْسی    .  ز کوزدٍ اطوت   گذاػتَ ػد، همکْهیت بَ اػدام هجزهاى هْاد ه در را بظی آطاى

ؿیزهوواًًْی گظووتزع دادٍ اطووت، اس هبیوول، هووْاد ه وودر     ػوووْل اػوودام را بووَ ب ووغ جدیوودی اس هووْاد    

هبون ایوي هواًْى، بزطوی اس همکْهواى کوَ       . ػیویایی کَ اس ایي پض، داػتي آى هظوتْجب اػودام اطوت   

 .طْاُی ًدارًد ػاى بَ  ؤیید دادطتاى کل کؼْر رطیدٍ اطت، حن كزجام هجزهیت ّ حکن

طوت، ؿودُا هاچواهچی هوْاد ه ودر در      الولول رطویدٍ ا   بزاطاص اهیػات هْثوی کَ بوَ دطوت ػلوْ بویي    

رطوود کووَ ایوي هجوواسات ػوواهل    بووَ ًظووز هوی . اًود  آبوواد هؼوِد بووَ ػووکل ه لیاًوَ اػوودام ػوودٍ    سًوداى ّکیوول 

در هاٍ آّریل،  ظواُزات بشرگوی در اكـاًظوتاى در اػتوزاف     . پذیز زیي هؼز جاهؼَ گؼتَ اطت آطیب
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ُوا، اػویم    یزاًی كوي  کذیب ایوي اػودام  هواهات ا. ُا اكـاى در ایزاى بزگشار ػد بَ اػدام ه لیاًم دٍ

 . اًد کَ جزم اکیزیت آًاى هاچام هْاد ه در اطت اكـاًی در ایزاى سًداًی ٤٢٢٢کزدًد کَ بیغ اس 

یوک  . آباد اػدام ػدٍ اطوت   ي دییز ه لیاًَ در سًداى ّکیل ٦٢در هاٍ اّت، یک ًیجزیایی بَ ُوزاٍ 

َ . اکتبوز اػوودام ػودًد   ًلووز دییوز ًیووش در هواٍ   ٩ًلوز اُول ؿٌووا ّ دطوت کون      ُووای ایوي دّ  بؼووم   طولار  اً

 . الْهْع آًاى اهیع ًیاكتَ بْدًد طارجی اس اػدام هزیب

در هواٍ ژاًْیووَ، دّ ًلووز اس  . اًوود ه ووالق دّلووت اػودام ػوودٍ    در هوی طووال، اػ اؿوی بووا ػوایوود طیاطوی    

ای ًاػادالًوَ  َ پوض اس هماکوو  « هماربوَ بوا طودا   »ُْاداراى باسگؼت ًظام پادػاُی در ایزاى، بَ جزم 

ُوای پوض اس اًت ابوات     در ار بام بوا طؼوًْت    ُای ػٌاطتَ ػدٍ ایي ً ظتیي اػدام. بَ دار آّی تَ ػدًد

ّکویی ایوي دّ هوزد، بوزطیف هوْاًیي ایووزاى،      . ایوزاى را بوَ لووزسٍ درآّرد   ٠٢٢٩بوْد کوَ در ژّئوي    

 . ُا ًداػتٌد اهیػی اس اػدام آى

اس آى بوَ اػوودام همکووْم ػوودٍ بووْد، بوودّى آًکووَ اس پوویغ    در هواٍ دطوواهبز، هووزدی کووَ یووک طووال پوویغ    

اّ ًیووش بووَ جووزم ػلووْیت در یووک طوواسهاى هوٌْػووَ   . اهیػوی بووَ اّ دادٍ ػووْد، بووَ دار آّی تووَ ػوود  

اّ ُوشهواى بوا ػلوی اکبوز طویادت، کوَ بوَ جوزم جاطْطوی          . همکْم ػودٍ بوْد  ( طاسهاى هجاُدیي طلن)

 . بزای اطزائیل همکْم ػدٍ بْد، بَ دار آّی تَ ػد

ػغ هزد دییز بوَ ُووزاٍ یوک سى بوَ جوزم ػلوْیت احتووالی در طواسهاى هجاُودیي طلون بوَ اػودام             

در بزطی هْارد، ایي ار بام احتوالی، بَ  واطی طادٍ بوا ًشدیکواًی طیؿوَ هوی ػوْد      . همکْم ػدًد

کَ ػلْ ایي طاسهاى ُظتٌد
40

  . 

 . تَ هی ػْدُای هْهی ًیش ُوچٌاى بَ اجزا گذاػ هجاسات اػدام ػلیَ اػلای اهلیت

کزد، اس جولَ یک سى بَ ًام سیٌب جیلیاى، کَ هتِن بَ ار کوا  جوزاین    ٠١در پایاى طال، دطت کن 

ُووم آًواى در پوی هماکووا ی ًاػادالًوَ بوَ دلیوول       . اًود، سیوز حکون اػودام بوَ طوز هووی بزًود        طیاطوی ػودٍ  

 .  ٍ اًدػٌاطتَ ػد« همار  با طدا»ُای ه الق ّ هوٌْػم کزد،  ػلْیت احتوالی در گزٍّ

                                                 
د ّ دکن ًفز طْم کاُغ یافت ٠٢٠٠ژاًْیَ  ٠٤دّ ًفز در  - 40 َ کَ ه اهات ایزاى  ایي دّ تي در جزیاى هْجی اس اػدام. اػدام ػًد ُا ک

َ ػدًد ٠٢٠٠ ًفز را در هاٍ ژاًْیَ ١٥  .اػدام کزدًد،  بَ دار یّیصت
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 َ بوین آى هوی رّد   . اًود  بزطی اس آًاى در سهاى باسداػت، ػکٌجَ ػدٍ ّ اجاسی هؼْرت با ّکیل ًداػوت

اػودام ػووْد، در حوالی کووَ    ٠٢٠٠ژاًْیوم   ٠٥کوَ یکوی اس ایووي سًوداًیاى بوَ ًووام حظویي طلووزی، در       

ُوای   ىؿوْرت گیوزد، بوَ دًبوال كزاطوْا      ٠٢٠٢دطواهبز   ٠٦اهلل لویلوی کوَ هوزار بوْد در      اػدام حبیوب 

ژاًْیوَ در سًوداى    ٠٥حظیي طلوزی در باهوداد رّس   . ]الوللی بَ طْد اّ بَ  ؼْین اكتاد هملی ّ بیي

 .[ارّهیَ بَ دار آّی تَ ػد

چِار کزد، كزساد کواًیز، ػلی حیدریاى، كزُاد ّکیلی ّ ػیزى ػلون ُوْلی، ّ ًیوش هِودی اطویهیاى      

پووٌد ًلووز در طووَ پزًّوودی جداگاًووَ بووَ دلیوول   ایووي . هواٍ هووَ در سًووداى اّیووي بووَ دار آّی تووَ ػوودًد    ٩در 

یکوی اس ا ِاهوات   « هماربوَ بوا طودا   ». همکوْم ػودًد  « هماربَ با طدا»بَ جزم « اهداهات  زّریظتی»

ایي ا ِام بَ هْر کلی ػلیَ کظاًی بَ کار هی رّد کَ .  ْاًد بَ اػدام هٌجز ػْد هبِوی اطت کَ هی

دی اطواػیلی بَ جزم کووک هوالی بوَ بوزادرع کوَ      هِ. بزًد بزای هبارسٍ با رژین دطت بَ اطملَ هی
، اػودام ػودٍ   ٠٢٢٨ّ ػزکت در اًلجار هظجدی در ػیزاس در آّریل طال « هماربَ با طدا»بَ ا ِام 

 .بْد، بَ دار آّی تَ ػد

ُووا  بوَ گلتوَ طبزگوشاری كوارص، آى    . هوزد اس اهلیوت بلوْر در سًوداى ساُوداى بوَ دار آّی توَ ػودًد         ٠٠

 ٠٥بِوار در   ت طلن بلْم، جٌداهلل داػتَ اًد کَ هظ ْلیت اًلجاری را در چواٍ رّابوی با جٌبغ هواّه

ًلوز بوَ جوزم یوک طلظولَ       ٠٠ایوي   .کؼتَ بز جای گذاػت ٣٩ایي اًلجار . دطاهبز بَ ػِدٍ گزكتَ بْد

گذاری ّ هتل پلیض ّ پاطدار، طْءهـد اًلجواری در هظوجد ػویؼیاى، آدهزبوایی      ػولیات اس هبیل کویي
بوا ّجوْد ایوي، یکوی اس     . هوتِن ػودٍ بْدًود   « هماربوَ بوا طودا ّ كظواد در ارف    »َ، بَ ّ طزهت هظلماً

دطواهبز ػوزکت ًداػوتَ     ٠٥یک اس آًاى در طْء هـود   هظ ْالى هملی هْی هلایی اػیم کزد کَ ُیچ

 . اطت

، ػلیزؿن  ْؿویم کویظویْى هلوایی هجلوض ایوزاى، در هوْرد حوذف هواًْى طٌیظوار          ٠٢٢٩در ژّئي 

اؿی  هْاًیي جشایی کَ بمر درباری آى در هجلض اداهَ دارد، طٌیظار ُوچٌواى   ای جدید در الیمَ

َ  »کیلز الشاهی بزای سًاى یا هزداى هوتِن بوَ    سى ّ چِوار هوزد در    ٠٢ظواُزاز  . اطوت « سًوای همـوٌ

پایوواى طووال در هؼووزف طٌیظوووارًد؛ چٌوودیي پزًّوودٍ در جزیوواى رطووویدگی اطووت ّ اهکوواى دارد کوووَ          

دطت کن یوک سى دییوز بوَ ًوام هوزین هزبواًشادٍ کوَ بوَ         . طٌیظار ػْد ُای دییزی جاییشیي هجاسات

َ  »جزم  ابتودا بوَ طٌیظوار همکوْم ػودٍ بوْد، اکٌوْى در هؼوزف اػودام اس هزیون دار           « سًوای همـوٌ

 . سدى اطت

همکوْم بوَ طٌیظوار ػودٍ بوْد، در پایواى        ٠٢٢٦طکیٌَ همودی آػتیاًی اس اهلیت آدری، کَ در طوال  
ای  حکوون طٌیظوار اّ اس هواٍ ژّییوَ بوَ ًموْ گظووتزدٍ     . یدگی هجودد اطوت  اع در دطوت رطو   طوال پزًّودٍ  

سبواى اّ آدری اطوت ّ آػوٌایی اًودکی بوا سبواى كارطوی کوَ         .  ْجَ جاهؼم جِاًی را بَ طْد جلب کزد

اًود،   طَ ًلز اس پٌد هلا ی کَ بَ پزًّدی اّ رطیدگی کوزدٍ . ُاطت، دارد سباى هْرد اطتلادٍ در دادگاٍ

اع بووَ سّر گزكتووَ ػوودٍ ّ  «اػتزاكووات»بووا ایٌکووَ اّ گلتووَ اطووت کووَ   . اًوود ادٍرأی بووَ همکْهیووت اّ د 
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ایوي هلِوْم کوَ در    . اّ را هجوزم ػوٌاطتَ اًود   « ػلون هاكوی  »ًادرطت اطت، ایي طَ هاكوی بوز اطواص    

دُد کَ بوَ هوْر دٌُوی، حتوا در ًبوْد ُزگًْوَ        هْاًیي حوْهی ایزاى ّجْد دارد، بَ هلات اهکاى هی

، ٠٢٢١در هواٍ هوَ   . کارًاپذیز، هجزهیوت یوا بییٌواُی هوتِن را  ؼیویي کٌٌود      دلیل ّ هدر  آػکار یا اً
طوپض، کویظویْى ػلوْ،  واكوای ػلوْ طوکیٌَ را رد       . دیْاى ػالی حکن طٌیظار طوکیٌَ را  ؤییود کوزد   

ژّییوَ، هظو ْالى    ١حودّد  . ایي همکْهیت طٌیظار هوْم ّطویؼی در طوول جِواًی بزاًیی وت     . کزد

 َ هظوو ْل هووْی هلووایی ًْػووتٌد، طْاُوواى هجووْسی ػوودًد  ووا بووَ جووای    ای کووَ بووَ  هلووایی  بزیووش در ًاهوو

اس ایوي  واریخ بوَ بؼوود، هواهوات ایزاًوی اظِوارات ًوَ چٌوداى رّػووٌی         . طٌیظوار، اّ را بوَ دار آّیشًود   

ػوْد ّ اس   اّ در سًداى هزکشی  بزیش ًیِوداری هوی  . اًد درباری ّكؼیت طکیٌَ اس ًظز هاًْى داػتَ

پظوووزع، ّکیووول هوووداكغ ّ دّ  . ّ ّکیووول طوووْیغ هموووزّم اطوووت اس هیهوووات بوووا كزسًوووداى   ٠٢٠٢اّت 
ًیار آلواًی کَ دربواری ّكوؼیت طوکیٌَ بوا اّ هـواحبَ کوزدٍ بْدًود، در هواٍ اکتبوز دطوتییز            رّسًاهَ

َ           . ػودًد  ًیووار  كزسًود اّ ظواُزا در هواٍ دطواهبز بوا طوپزدى ّثیووَ آساد ػود، اّهوا ّکیول اّ ّ دّ رّسًاهو

طووکیٌَ ّ ًیووش كزسًوود ّ ّکیوول اّ چٌوودیي بووار در     . اى بْدًوودآلووواًی، در پایوواى طووال ُوچٌوواى در سًوود   

« اػتزاكوا ی » لْیشیْى دّلتی ایزاى ظاُز ػدٍ اًد، در ػزایوی کَ حاکی اس آى اطوت کوَ بوَ اجبوار     

 .الوللی اطت اًییش ػلیَ طْد داػتَ اًد، چیشی کَ ًاهق حوْم آًاى اس ًظز هْاًیي بیي ه اهزٍ

 

اّ در سهواى ار کوا  ایوي    . یَ بَ جزم  جاّس بَ دّ پظز اػدام ػود كزدی بَ ًام همود الق در هاٍ ژّی

ُوای اطیوز را کوَ در     ًلوز اس همکْهواى طوال    ٠٤٢الولول   ػلْ بویي . طال داػتَ اطت ٠٨جزم کوتز اس 

آّری کووزدٍ اطووت، ُزچٌوود کووَ   طوال داػووتَ اًوود، در كِزطووتی جووغ    ٠٨سهواى ار کووا  جووزم کوتووز اس   

 .بْدٍ اطتآگاُی اس طزًْػت بؼدی  آًاى دػْار 

اس طْی هْی هلاییَ در چِارم ژّییَ بَ طاًْادی هموود ركوا حودادی اهویع دادٍ ػود کوَ كزسًدػواى        

. ژّییَ در ًظز گزكتَ ػدٍ بْد بَ  ؼْین اكتاد ١اػدام اّ کَ بزای . را بزای آطزیي بار هیهات کٌٌد

طوال   ٠٥ا  هتول  اّ در سهواى ار کو  . بَ جزم هتل همکْم ػدٍ بْد ٠٢٢٤همود ركا حدادی در طال 
 ْطن دیوْاى ػوالی    ٠٢٢٥حکن اػدام اّ در ژّئیَ . طالَ اطت ٠٠[ ٠٢٠٢در طال ]داػت ّ اکٌْى 

اػدام ػْد، اّها بَ دطوتْر رئویض هوْی هلوایی اجوزای حکون        ٠٢٢٨ابتدا هزار بْد در اکتبز .  ؤیید ػد

اجزا گذاػوتَ ػوْد، کوَ    بَ  ٠٢٢٩هاٍ هَ  ٠١بار دّم هزار بز ایي ػد کَ حکن اّ در . بَ  ؼْین اكتاد

 ٠٢٢٩دطواهبز   ٩بایظوت در   ای، هوی  بٌا بز اهیػات  ؤییود ًؼودٍ  . هْکْل گزدید ٠٢٢٩ژّییَ  ٠٦بَ 

اّ ًیوش  . اس ّكؼیت ًـز هاطوی ًیش کَ بَ اػدام همکْم ػدٍ، اهیػی در دطوت ًیظوت  . اػدام ػْد

 .طال داػتَ اطت ٠٨در سهاى ار کا  جزم، کوتز اس 

اًود، در هؼوزف  ِدیود ّ بوَ      با همکْهیت ّ اػدام هْکیى طوْد ه اللوت کوزدٍ   چٌدیي ّکیل هداكغ کَ 

«  بلیووؾ ػلیووَ ًظووام »همووود اّلیووایی كووزد، در اّل هوواٍ هووَ بووَ جووزم     . ّیووژٍ همکْهیووت بووَ حووبض اًوود  

اّ پیغ اس دطتییزی اػیم کزد کَ همکْهیت اّ بَ . باسداػت ػد ّ بَ یکظال سًداى همکْم گزدید
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هووم كارطووی ؿوودای اهزیکووا بووْدٍ کووَ اًوودکی پووض اس اػوودام هووْکلغ بٌِووْد      اع بووا بزًا دلیوول هـوواحبَ

 . طال داػتَ اطت ٠١بٌِْد ػجاػی بَ ٌُیام ار کا  جزم . ػجاػی اًجام دادٍ اطت

همود هـولایی، ّکیل هداكغ در سهیٌم دكاع اس حوْم بؼوز، در آؿواس هواٍ اّت ًاچوار ػود، بوَ ّیوژٍ        

همکْهیوت طٌیظوار طوکیٌم هموودی آػوتیاًی بوَ جوزم سًووای        بوَ دلیول جلوب اكکوار جاهؼوم جِواًی بوَ        

ّکیل دییزی بَ ًام جاّیود ُوْ ي کیواى بوَ ُووزاٍ كزسًود طوکیٌَ ّ دّ        . همـٌَ اس کؼْر طارم ػْد

 .اّ در پایاى طال ٌُْس در سًداى بْد. ژّرًالیظت آلواًی دطتییز گزدید

بَ دلیل اػتزاف بَ اػدام دّ  ي طلیل بِزاهیاى کَ ّکالت چٌدیي سًداًی طیاطی را بَ ػِدٍ داػت، 

. ُای كزساد کواًیز ّ ػیزیي ػلن ُْلی، هدت کْ اُی در هاٍ هوَ بوَ سًوداى اكتواد     اس هْکیًغ بَ ًام

 وُْیي بوَ هظو ْالى    »، « بلیؾ ػلیوَ ًظوام  »بَ جزم  ٠٢٠٠اّ در هاٍ دطاهبز هماکوَ ػد ّ در كْریَ 

اّ در ٌُیام  دّیي ایي طوٌد،  . همکْم گزدیدهاٍ سًداى  ٠٨بَ « اهدام ػلیَ اهٌیت کؼْر»ّ « هلایی

 .آساد بْد ّ در اًتظار دادگاٍ  جدید ًظز

ًشدیکواى اػوودام ػوودگاى ًیووش، در بزطووی هووْارد، هوْرد ادیووت ّ آسار هووزار گزكتووَ اًوود ّ اؿلووب جظوود      

بزطوی دییوز ًیوش اػویم     . ػشیشاًؼاى بزای اًجام هزاطن طاکظپاری در اطتیارػاى گذاػتَ ًؼدٍ اطت

اًد کَ در اسای  مْیل اجظاد ًشدیکاًؼاى، هبلـی بَ ػٌْاى ُشیٌم هٌوا  دار   کَ هجبْر ػدٍ اًد کزدٍ

 . پزداطت کٌٌد

ُاػاى کَ بزای اػتزاف بَ  ِوزاى ركتوَ    کزد بَ طاًْادٍ ٤در هاٍ هَ هواهات ایزاى اس  مْیل اجظاد 

ُوْلی بوزای هودت     هادر، طْاُز، ػوْ، بزادرسادٍ ّ پدر بشر  ػیزیي ػلون . بْدًد طْدداری کزدًد
کْ اُی  ا سهاى پزداطت ّثیوَ باسداػت ػدًد، ّ هواهات ایزاى ركتي هزدم را بزای ابوزاس ُوودردی   

بووَ طوواًْادی یکووی اس اػوودام ػوودگاى در کاهیوواراى    . ّ  ظوولیت بووَ طوواًْادی اّ در هوواکْ، هوٌووْع کزدًوود  

 .ُا هوغ ػد ُا  واص ًییزًد ّ طن  للٌی آى دطتْر دادٍ ػد کَ با رطاًَ

« هماربوَ بوا طودا   »بوَ جوزم    ٠٢٢٨اهلل لویلوی در هواٍ دطواهبز، کوَ در طوال       ض اس  ؼْم اػدام حبیبپ

ًلوز اس   ٥٢ًشدیوک بوَ   . اع دیودار کزدًود   همکْم ػدٍ بوْد، بزطوی اس كؼواالى حووْم بؼوز بوا طواًْادٍ       

ک ُوز یو  . ًلز دییز را دطوتییز کزدًود   ٠١ ي اس ًشدیکاى ّ  ١ًیزُّای اهٌیتی بَ ایي طاًَ آهدًد ّ 
آساد ػدًد ٠٢٠٢دطاهبز  ٣٢ُشار دالر، در  ٠٠اس اػلای طاًْادٍ پض اس طپزدى ًشدیک بَ 

41
.  

                                                 
لتی ّ ی  رّسًاَه٠٢٠٠ًْیَ ژا ٦در  - 41 ً ار سًداًی یساد ػدًد، اّها دٍ ًفز در هٌشل راًْادۀ لغیفی  ، ی  ػضْ طاسهاًی غیزّد

 دطت یز ػدًد کَ بزری چٌدیي رّس ّ بزری دی ز ی  ُفتَ در باسداػت بظز بزدًد 
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در چوارچْ  بزرطوی ادّاری جِواًی     ٠٢٠٢كْریوَ   ٠٥پزًّدی ّكؼیت حووْم بؼوز در ایوزاى، در    

دّلوت ایوزاى  ْؿویَ هزبوْم بوَ رػایوت اؿوْل حوداهلی هلواد          . هلل هتمد، هْرد بزرطی هزار گزكت

وللووی حوووْم هوودًی ّ طیاطووی ّ کٌْاًظوویْى حوووْم کووْد  را دربوواری هجوواسات اػوودام         ال هییووام بوویي 

دبیز کل طاسهاى هلل در گشارػی کَ در هاٍ طپتاهبز بَ هجوغ ػوْهی  وودین کوزد، اس آهوار    . پذیزكت

ُوچٌواى بوواالی اػوودام در ایووزاى، بوَ ّیووژٍ بووزای جووزاین طیاطووی، ّ ًیوش اػوودام در هوویء ػووام، اػوودام       

طال ّ اطتلادٍ اس طٌیظار بَ ػٌْاى رّع اػدام، اظِار  ؤطوق کوزد   ٠٨ هجزهاى کوتز اس
42
هجووغ  . 

  َ ای در بواری ّكووؼیت حوووْم بؼووز در جوِوْری اطوویهی ایووزاى بووَ      ػووْهی در هوواٍ دطوواهبز هوؼٌاهوو

ُا، ّ ًیش اػودام در هویء ػوام     کزد اس ػوار باال ّ اكشایغ اػدام  ـْیب رطاًد کَ ابزاس ًیزاًی هی

گیزًود،  وداّم اػودام هجزهواى      الوللوی ؿوْرت هوی    كتي  لوویي ُوای ػوٌاطتَ ػودی بویي     ٍ گوز دکَ بوا ًادیو  

ؿـار، ؿدّر احکام اػدام بزای جزایوی کَ  ؼزیق دهیوی ًدارًد، هیل هماربَ با طدا، یوا جزایووی   

الوللی، جٌایات بظیار ّطین  لوی ػًْد، ّ ًیش اطتلادٍ اس طٌیظوار    ْاًٌد، بزطیف هْاًیي بیي کَ ًوی

در دطواهبز، ایوزاى بوَ هوؼٌاهوم هجووغ ػووْهی هلول هتمود         . ُوای اػودام   کزدى بَ ػٌوْاى رّع  ّ طلَ

 .بزای  ؼلین هجاسات اػدام، رأی هٌلی داد

ُوا   اهویع یاكوت، اّهوا ػووار ّاهؼوی اػودام       ٠٢٠٢در طوال   عررا  الولل اس اػودام یوک ًلوز در     ػلْ بیي

ژاًْیوَ   ٠٥بوَ ػلوی ػویویایی، در    ػلوی حوض ػلوی هجیود، هؼوزّف      . احتوواال بویغ اس ایوي بوْدٍ اطوت     

ژاًْیَ بزای چِارهیي بار بَ جزم ؿدّر كزهاى حولم ػویایی بوَ ػوِز حلبچوَ     ٠١اّ در . اػدام ػد

. ًلوز اس اهلیوت کوزد کؼوتَ ػودًد      ٥٦٢٢در ایوي حولوَ، بویغ اس    . همکْم بَ اػدام ػد ٠٩٨٨در طال 

ّ   ٠٩٨٢طؼدّى ػکیز، ّسیز طوابن کؼوْر در طوال     ػشیوش طوالیي الٌؼوواى، اس     ، هیشبواى طودر ُوادی 

بَ دلیول هؼوارکت در هتول ّ کْچاًودى      ٠٢٠٢ًْاهبز  ٠٩هواهات بلٌد پایَ در سهاى سهاى حظیي، در 

کزدُای ػیؼَ هذُب كیلوی در سهواى جٌوگ ایوزاى ّ ػوزام، هجوزم ػوٌاطتَ ػودٍ ّ همکوْم بوَ اػودام            

 .ػدًد

 ٣٩اػوویم کووزدٍ اطووت کووَ  دطوواهبز، ّسیووز کؼووْر ػووزام، جووْاد البووْالًی، در هیوواى حاكووزاى    ٣در 

اًد، بَ دلیل ػلْیت در الواػودٍ هوکوي اطوت در پایواى طوال بوَ اػودام         سًداًی کَ ٌُْس هماکوَ ًؼدٍ

ًلوز کوَ    ٣١در پایواى طوال،   . اها در پایاى طال، پزًّدٍ ایٌواى در هزحلوم رطویدگی بوْد    . همکْم ػًْد

                                                 
ٍ کٌی دبَ طٌد طاسهاى هلل - 42  A/65/370: ً ا
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اس طووْی دییووز، ظوواُزاز  . اًوود، ُووز لمظووَ در هؼووزف اػوودام اًوود    ووام هزاحوول دادرطووی را هووی کووزدٍ  

 .بزًد ًلز ًیش سیز حکن اػدام بَ طز هی ٠٣٢٢

، بووَ جووزم ٠٢٢٩لووز در طووال ً ١١هودحت الوِوودی، رئوویض دیووْاى ػووالی، در هوواٍ هووَ گلتووَ اطووت کووَ     

هوْرد   ٠٠٢، دطوت کون   ٠٢٢٩الولول در طوال    ػلوْ بویي  . اهداهات  زّریظتی بَ اػدام همکْم ػدٍ اًود 

 .اػدام ثبت کزدٍ اطت

در چووارچْ  بزرطووی ادّاری جِوواًی   ٠٢٠٢كْریووَ  ٠٦حوووْم بؼووز در ػووزام بووَ  واریخ   ّكوؼیت  

ُی وت ًوایٌودگی ػوزام گوشارع داد کوَ ػووار جوزاین        . طاسهاى هلل هتمد هْرد رطیدگی هزار گزكوت 

کؼووی، جٌایووت ػلیووَ   هؼوووْل هجوواسات اػوودام کوواُغ یاكتووَ ّ بووَ جٌایووات بظوویار ّطووین، اس هبیوول ًظوول    

ایووي ُی وووت اكووواكَ کووزد کوووَ هتِوووواى اس کلیوووم    . ی هموودّد ػووودٍ اطوووت بؼووزیت ّ اهوووداهات  زّریظوووت 

ػوْد   ػًْد ّ کْػغ هی هٌد هی ُای هلایی در  واهی هزاحل دادرطی  ا اجزای احکام، بِزٍ  لویي

ػزام  ْؿیم هبٌی بز ا  اد  دابیزی در جِت لـْ اػدام، ّ . ُا بَ حد اهل کاُغ یابد کَ ػوار اػدام

اّهوا  . ُوا را پوذیزكت   الوللی ًاظز بوز همودّد کوزدى دایوزی ػووْل اػودام        ا آى سهاى، رػایت اؿْل بیي

 .ُای ًاظز بز  ؼلین هجاسات اػدام ّ لـْ آى را رد کزد  ْؿیَ

بزًود   ًلز، اس جولَ چِار سى، سیز حکن اػدام بَ طوز هوی   ٤٦ ؤیید کزد کَ در پایاى طال  اردىدّلت 

الولول در   اّها هبن اهیػا ی کَ ػلْ بویي . ًدًلز دییز در هی طال بَ اػدام همکْم ػد ٦ّ دطت کن 

دّلووت اردى اػویم کووزد کووَ در طووال   . اًوود همکوْم بووَ هووز  ػودٍ   ٠٢٠٢ًلووز در طووال  ٩دطوت دارد،  

 ٠/٠٣١در پووی اؿووی  آیوویي کیلووزی، کووَ ایووي هجوواسات را بووزای جووزاین هزبووْم بووَ هووادی             ٠٢٠٢

حوذف کوزدٍ   ( ػوودی هٌجوز بوَ هتول    اكوزّسی   آ غ) ٣١٠ّ هادی (  زؿیب بَ هیام هظلماًَ ػلیَ دّلت)

 . بْد، ػوار جزاین هظتْجب اػدام کاُغ یاكتَ اطت

حکون اػودام جاکا یوا پواّا،     . اًود  ، دطت کن طَ سًوداًی همکوْم بوَ اػودام ػودٍ     ٠٢٠٢در طال  کْیادر 

هووَ  ٠٤ایوي سى در  . طودهتکار كیلیپیٌوی، در هواٍ ژاًْیوَ بووزای اهلوا  ظولین اهیوز، رئوویض دّلوت، ػود         

جاکا یووا پوواّا در هووی هزاحوول    . طووالم ؿوواحبکار همکووْم ػوودٍ بووْد    ٠٠هتوول دطتووز   ، بووَ جووزم ٠٢٢١

بَ گلتم ّکیل اّ، ُیچ هدرکی کَ دال بوز هجزهیوت   . دادرطی ُوْارٍ اػیم کزدٍ بْد کَ بییٌاٍ اطت

در جزیاى هماکوَ اػیم کزد کَ ایي دطتوز  ْطون یکوی      ٠٢٢٩در ژاًْیَ . اّ باػد در پزًّدٍ ًیظت

 . ای رابوَ داػتَ اطت اع کؼتَ ػدٍ، چزا کَ با ُوظایٍَ اس اػلای طاًْاد
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در چارچْ  بزرطی ادّاری جِواًی طواسهاى هلول     ٠٢٠٢هَ  ٠٠در  کْیتّكؼیت حوْم بؼز در 

ًوایٌدگی کْیت درباری هجاسات اػدام گلت کَ ایي کیلز  ا آًجوا کوَ   . هتمد هْرد بزرطی هزار گزكت

ػوْد، چوزا کوَ     ات بظیار طؼي ّ بیزحواًَ اػوال هیهوکي اطت بَ ؿْرت همدّد ّ كون بزای جٌای

ُووای یووک دادرطووی   اّ اكوواكَ کوزد احکووام اػوودام  ٌِووا پوض اس رػایووت ُوووم  لوویي     . باسدارًودٍ اطووت 

. ػوًْد  هاًًْی ّ حن هتِن بوَ بزطوْرداری اس هماکووم ػادالًوَ در کلیوم هزاحول دادرطوی ؿوادر هوی         

اس ایوي کؼوْر هوی طْاطوت  وا سهواًی کوَ        کْیت ایي  ْؿیم بزرطوی ادّاری جِواًی را پوذیزكت کوَ     

هجاسات اػدام لـْ ًؼدٍ، دطت کن اؿْل حداهلی در ایي سهیٌَ، بَ ّیوژٍ در ًظوز گوزكتي اػودام كوون      

با ّجْد ایي، کْیت ُؼت  ْؿویم دییوز را در سهیٌوم  ؼلیون     . بزای جٌایات بظیار ّطین، رػایت کٌد

هجاسات اػدام ّ لـْ آى رد ًوْد
43
 . 

ًلوز، اس   ٥٢ؿادر ػودٍ ّ در پایواى طوال دطوت کون       ٠٢٠٢حکن اػدام در طال  ٠٠دطت کن  لبٌاى در

كْریوَ، یوک لبٌواًی بوَ ًوام همووْد راكوَ در         ٠٨در . جولَ یک سى، سیز حکن اػدام بَ طز هی بزًود 

 َ َ       جزیاى هماکوو ّ   » ای ػودٍ بوْد، بوَ جوزم      در دادگواُی ًظواهی کوَ بظویار رطواً  ُوکواری بوا دػووي 

در  ٠٢٢٦گووذاری ػوودٍ در طووال   ؼووارکت در اًلجووار یووک طووْدرّی بوووب ّ ه« جاطْطوی بووَ طووْد آى 

ؿیدا کَ بَ کؼتَ ػدى یکی اس هظ ْالى جِواد اطویهی ّ بوزادرع اًجاهیودٍ بوْد، همکوْم بوَ اػودام         

بٌا بز گشارع بزطی هٌابغ، ایي هزد پیغ اس هماکوَ در سًداى ػکٌجَ ػودٍ ّ هوْرد بودركتاری    . ػد

 .در ُویي پزًّدٍ ؿیابا همکْم بَ اػدام ػد یک كلظویٌی ًیش. هزار گزكتَ بْد

در هاٍ ژّئي، هیؼل طلیواى، رئیض جوِْر، اػویم کوزد کوَ آهوادٍ اطوت احکوام اػودام همکْهواًی را         

ًوْاهبز   ٠٢ّكوؼیت حووْم بؼوز در لبٌواى در     . اًد اهلا کٌود  کَ بَ هاًٌد هؤهْراى اطزائیل ػول کزدٍ

دّلوت  . لول هتمود هوْرد رطویدگی هوزار گزكوت      در چارچْ  بزرطی ادّاری جِاًی طاسهاى ه ٠٢٠٢

 . ُای هبٌی بز  ؼلین هجاسات اػدام ّ لـْ آى را رد کزد لبٌاى  ْؿیَ

ُوا در هوْارد هتول یوا      دٌُود کوَ اؿلوب آى    ُوچٌواى بوَ ؿودّر احکوام هوز  اداهوَ هوی       لیبی ُا در  دادگاٍ

 ٠٨ایواى هواٍ ژّئوي،    در پ. اًود  همکْهواى را  یزبواراى کوزدٍ   . ًوق هْاًیي هزبْم بَ هْاد ه در اطت

ریشی ػدٍ  اًد بَ جزم هتل اس پیغ بزًاهَ ای بْدٍ سًداًی کَ بزطی اس  آًاى چادی، هـزی ّ ًیجزیَ

در چارچْ  بزرطوی ادّاری جِواًی    ٠٢٠٢ًْاهبز  ٩ّكؼیت حوْم بؼز در لیبی در . اػدام ػدًد

                                                 
َ طٌد طاسهاى هلل - 43 ٍ کٌید ب  A/HRC/15/15: ً ا
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اػویم کوزد کوَ ایووي    دربواری هجواسات اػودام، ًوایٌوودی لیبوی     . طواسهاى هلول هوْرد بزرطوی هووزار گزكوت     

هوْرد بووَ   ٠٢٠،  ٌِوا در  ٠٩٩٢هجواسات بوزای جٌایوات بظویار ّطوین در ًظوز گزكتوَ ػودٍ ّ اس طوال          

 . اجزا درآهدٍ اطت

ُوا را ًیوش بزرطوی     لیبی  ْؿیم ًاظز بز  ؼلین هجاسات اػدام را پذیزكت ّ هْل داد کَ طایز  ْؿیَ

. ارائوَ دُود   ٠٢٠٠ْم بؼوز در هوارص   کٌد ّ پاطخ طْد را حداکیز در ػاًشدُویي ًؼظت ػْرای حو

 جدید ًظز در هْاًیي ّ همدّد ز کزدى ػوار جزایوی کوَ هظوتْجب   : ُا ػبارت بْدًد اس ایي  ْؿیَ

اػدام اًد، بَ ّیژٍ جزاین هزبْم بَ ایجاد گوزٍّ، طواسهاى یوا اًجووي؛  ؼلیون هجواسات اػودام  وا سهواى          

اًوود بوا حووبض، بووَ ػٌووْاى    ی کوَ ؿووادر ػوودٍ ُووا ّ جواییشیي کووزدى احکووام اػووداه   لـوْ آى؛  ؼلیوون اػوودام 

الللوی حووْم    هییوام بویي   ٦ً ظتیي گام بَ طْی لـْ اػدام؛ ُواٌُوگ کوزدى هوْاًیي بوا هلشّهوات هوادی       

 .هدًی ّ طیاطی، ّ در ًظز داػتي  ؼلین هجاسات اػدام با ُدف لـْ آى

ایوي ً ظوتیي   بوَ ایوي طوْ،     ٠٢٢٥اس طوال  . كلظوویٌی را اػودام کوزد    ٥، حکوزاى ًوْاس ؿوشٍ،    حواش

بوا ار وغ اطوزاییل ّ هؼوارکت در     « ُودطتی»دّ هزد کَ بَ جزم . بْد دلسطیي ُا در دّ ب غ اػدام

در  ٠٢٠٢آّریول   ٠٥بوَ اػودام همکوْم ػودٍ بْدًود، در       ٠٢٢٩هتل، در یک دادگواٍ ًظواهی در طوال    

م هتوول ُوای هبول ّ بوا پزًّودٍ ُوایی دییوز، بوَ جوز         طوَ ًلوز دییوز کوَ در طوال     . ػوِز ؿوشٍ اػودام ػودًد    

ًلووز در  ٠٠، دطوت کون   [٠٢٠٢]در هوی طوال   . هوَ در ؿوشٍ اػوودام ػودًد    ٠٨همکوْم ػودٍ بْدًود، در    

ُوای کزاًوم ؿزبوی رّد اردى، ُویچ      دادگواٍ . ُای ػادی ّ ًظواهی ؿوشٍ، بوَ اػودام همکوْم ػودًد       دادگاٍ

 .کض ًیش اػدام ًؼدٍ اطت اًد ّ ُیچ حکن اػداهی ؿاد ًکزدٍ

در هووی طووال، حکون اػوودام یووا هووْارد اجووزای آى    .  اًوود اػوودام ًلووز سیووز حکون   ٠١، دطووت کوون قطرر در 

كْریووَ در چووارچْ  بزرطووی ادّاری     ٨ّكووؼیت حوووْم بؼووز در هوووز، در    . گووشارع ًؼوودٍ اطووت  

در هووْرد هجوواسات اػوودام، هوووز ایووي  ْؿوویَ را   . جِوواًی طوواسهاى هلوول هووْرد رطوویدگی هووزار گزكووت  

  َ در پویغ گزكتوَ ػودٍ بوْد، بوَ ّیوژٍ در        پذیزكت کَ اهداها ی را کَ در جِت  لویي هماکووم ػادالًو

ُوای   با ّجْد ایي،  ْؿیَ. ُایی کَ هوکي اطت بَ اػدام هٌجز ػْد، ُوچٌاى اداهَ دُد هْرد پزًّدٍ

ُوا بوَ هٌظووْر    ًواظز بوز جواییشیي طواطتي احکوام اػوودام ؿوادر ػودٍ بوا حوبض، ّ  ؼلیوون رطووی اػودام           

 .رطیدى بَ لـْ آى را رد کزد
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 ٠١یػا ی کَ ػلْ بیي الولل در دطت دارد، در هی طوال، دطوت کون    ، هبن اهعربستاى ساْدیدر 

ُوا ّ احکوام ؿوادرٍ     حکن اػدام ؿادر گزدید، اّها ػووار ّاهؼوی اػودام    ٣٤ًلز اػدام ػدًد ّ دطت کن 

اؿلوب ایوي احکوام در جزیواى هماکووَ ُوایی ؿوادر هوی ػوًْد کوَ           . ُاطوت  احتوواال بظویار بویغ اس ایوي    

بییاًیاى، ّ بَ ّیوژٍ کوارگزاى   . هماکوات ػادالًَ را رػایت ًوی کٌٌدالوللی  اؿْل ػٌاطتَ ػدی بیي

هِوواجز اُوول کؼووْرُای در حووال  ْطووؼم اكزیوووایی ّ آطوویایی بووَ هووْر طوواؽ در هؼووزف هماکوووات      

ایووي طارجیواى ػوْهواز در کؼوْری بییاًوَ  ٌِوا ُظووتٌد،      . طوّزی ّ ػوتابشدی ًظوام هلوایی ایوي کؼوْرًد      

ک گزكت، ّ هؼوْال بَ سباى ػزبی هظلن ًیظتٌد ّ داًوغ آى را  بدّى ًشدیکاًی کَ بؼْد اس آًاى کو

ُای با ًلوْد، اهکواى بزطوْردار     ًدارًد کَ اس جزیاى دادرطی آگاٍ ػًْد، ّ بظیار کوتز اس ػزبظتاًی

 .ػدى اس ػلْ پادػاٍ را دارًد

ا الًکوا ر  طوالَ ّ اُول طوزی    ٠٠دیْاى ػالی ػزبظتاى طؼْدی، حکن اػدام ریشاًوا ًاكیوک، طودهتکار    

طال داػوتَ، همکوْم ػودٍ     ٠٨اّ بَ جزم ار کا  هتل در سهاًی کَ کوتز اس . اکتبز  ؤیید کزد ٠٥در 

ریشاًا در دّراى باسجْیی پیغ اس هماکوَ ّ . حکن اّ در هزحلَ  ؤیید هوؼی آى  ْطن ػاٍ بْد. بْد

هتووول اّ در آؿوواس بوووَ  . در جزیوواى هماکووووَ در دادگوواٍ اّل اس کووووک ّکیووول هووداكغ بزطوووْردار ًبوووْد    

کزد، اّها طپض اػتزاكات طْد را پض گزكت ّ اظِار داػت کوَ ایوي اػتوزاف را بوَ سّر     « اػتزاف»
هزدی کَ ًوغ هتزجن اّ را داػت، هتزجوی رطووی ًبوْد   . ّ پض اس حولَ بَ اّ در سًداى گزكتَ اًد

َ اس ایوي هتوزجن پوض اس هماکوو    .  ْاًظت بَ درطتی سباى  اهْلی را بَ ػزبی بزگزداًد ّ ظاُزا ًوی

 . ػزبظتاى طارم ػد

، در هؼزف اػدام بَ طز هوی  «جادّگزی»دّ هزد، یکی اُل طؼْدی ّ دییزی اُل لبٌاى، بَ جزم 

در یووک  ٠٢٢١هووارص  ٠١ػبدالمویوود ابووي حظوویي ابووي هـووولی اللوواکی، اُوول ػزبظووتاى، در     . بزًوود

وم هؼتزی طْد را اّ هتِن بْد کَ هلظوی سدٍ  ا پدر ّ هادر هول.  دادگاٍ هدیٌَ بَ هز  همکْم ػد
طَ طال پوض اس  .  اهیػات اًدکی اس جزیاى هماکوم ؿیزػلٌی اّ در دطت اطت. ّادار بَ آػتی کٌد

همکْهیووت اػوودام اّ، ٌُووْس ُوویچ اهیػووی اس جزیوواى هماکوووَ در دطووت ًیظووت ّ اّ ُووز لمظووَ در       

زبوی اس  ػلی طیبت،  بؼوم لبٌواى، هجوزی بزًاهوم  لْیشیوًْی بوْد کوَ بوَ سبواى ػ         . هؼزف اػدام اطت

اّ در هواٍ  . اّ در ایي بزًاهَ پیؼیْیی هی کزد. ػْد ای لبٌاى بَ ًام ػِزساد پ غ هی کاًال هاُْارٍ

اّ . سهاًی کَ بزای حود ػووزٍ بوَ ػزبظوتاى ركتوَ بوْد بوَ دطوت پلویض دیٌوی دطوتییز ػود             ٠٢٢٨هَ 

َ    ٩هوتِن ػود ّ در   « جوادّگزی »ػیٍّ بز جوزاین دییوز، بوَ     لٌوی در  ای ؿیزػ ًوْاهبز پوض اس هماکوو
الولوول اّ را سًووداًی ػویوود ی    ػلووْ بوویي . دادگوواٍ هدیٌووَ ّ بوودّى داػووتي ّکیوول، بووَ اػوودام همکووْم ػوود     

 .آهیش اس حن آسادی بیاى اطتلادٍ کزدٍ اطت ػوارد کَ بَ ؿْرت هظالوت هی

در طووال ]ًلووز  ٠١دطووت کوون  . ُووای پوویغ، ؿووادر ػوودٍ اطووت   ، احکووام اػوودام ُوچووْى طووال سررْریَدر 

ُا را  آى. ًْاهبز اػدام ػدًد ٤الیاسا الـالل، احود الؼباص ّ هاسى بظًْی در . اًد اػدام ػدٍ[ ٠٢٠٢

 . ػوْد  اًد، چزا کَ بزای اػدام سًداًیاى ػادی هؼوْال اس ایي رّع اطوتلادٍ هوی   احتواال بَ دار آّی تَ

ػوْاُد ّ هودار  حواکی اس ایٌکوَ     .  ُز طَ ًلز بَ جزم هتل ػُْز الیاسا الـالل همکوْم ػودٍ بْدًود   
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ُا هزباًی آسارُای جظوی ّ جٌظی ػُْزع بوْدٍ، در جزیواى دادگواٍ اّل ّ  جدیود      ایي سى هی طال

 . طاًْادی الیاسا الـالل پض اس طَ رّس اس اػدام اّ اهیع یاكتٌد. ًظز در ًظز گزكتَ ًؼد

ُووا در  حکوون اػودام ؿوادر ػود کوَ بیؼوتز آى      ٠٨دطوت کون    ٠٢٠٢، در طوال  اهرارات هتحرذٍ عربری   ر د

یک سى کَ كون اطن کْچوک اّ دکوز ػودٍ بوَ ًوام طواّال،       . هْرد هاچام هْاد ه در، هتل ّ  جاّس بْد

ّ ًیوش ػبوداهلل حظویي، اُوول     -هؼؼوْم اّ، كِود، ّ دّطوت ایوي كوزد بوَ ًوام ه توار         -ّ دّ  بؼوم اهوارا ی  

طواّال در ُوواى   . دع، بَ جزم هتل ػود ُز لمظَ در هؼزف اػدام در ػارجَ بَ طز هی بزًدبٌیی

ُوا اس طوال    ُووم آى . کٌد ّ طَ هتِن دییز كزدای آى رّس دطتییز هی ػوًْد  رّس ّهْع هتل اهزار هی

 . در سًداى هزکشی ػارجَ ُظتٌد ٠٢٢٣

ًشاػوی کوَ بوز طوز هاچوام هؼوزّبات       کارگز هِاجز ٌُدی بَ جزم هتل یوک پاکظوتاًی در جزیواى     ٠١

در دادگواٍ اّل   ٠٢٠٢ صهوار  ٠٩الکلی ؿیزهاًًْی رّی داد ّ طَ پاکظتاًی دییز سطوی ػودًد، در  

آّریول، ّکویی ػلوْ یوک طواسهاى ؿیزدّلتوی ٌُودی بوَ ًوام           ٠٢در  .ػارجَ بَ اػدام همکْم ػدًد

ًلوز   ٠١ای اػویم کزدًود کوَ ایوي      الوللی حوْم بؼز، در جزیاى دیدار اس اهارات در بیاًیَ ّکیی بیي

بییزًود، آًواى   « اػتوزاف »طْاطوتٌد   هؤهْراى سًداى کَ هی. اًد رّس ػکٌجَ ػدٍ ٩در سًداى بَ هدت 

ُووای   هوودت »اًوود کووَ   را بووا بووا ْى کتووک سدٍ، اس طْابیوودى آًوواى جلووْگیزی کووزدٍ ّ ّادارػوواى کووزدٍ        

الوللوی، آًواى    هبون هوْاًیي بویي   . ًود بز رّی یک پا بایظتٌد ّ بَ آًاى ػْ  الکتزیکی دادٍ ا« هْالًی

ُوا،   ّکیول  ظو یزی آى  . اًد کَ بَ اطتیار طْد اًت وا  کٌٌود   حن بزطْرداری اس ّکیی هداكؼی داػتَ

. ای بَ ػکٌجم آًواى ًکوزدٍ بوْد    بَ سباى هادری آًاى، پٌجابی، آػٌا ًبْدٍ ّ در جزیاى هماکوَ، اػارٍ

اس گذػوت چٌود هواٍ اس باسداػوت آًواى هولوغ هوی        بَ گلتم ایي طاسهاى ؿیزدّلتوی، هواهوات ٌُودی پوض     

آّریول بوَ    ٠٤کٌود ّلوی ایوي حکون در      هارص، دادگاٍ اّل حکن اػدام آًاى را ؿوادر هوی   ٠٩در . ػْد

بَ گلتم ایي طاسهاى، هظ ْالى سًداى ػوارجَ، ػییون هوذُبی آًواى را بوَ سّر اس      . ػْد آًاى ابیؽ هی

اًود، بوا گلوتي     را کَ بَ جش یک ًلز، بویَ ػاى طیک بوْدٍ دارًد ّ ایي سًداًیاى  گزدى ّ هچ آًاى بزهی

کٌٌود کوَ آى ػییون     ، ّادار هوی «طوْاُین اّ را ببیٌوین   هوا هوی  . طودای ػووا کیظوتد طبوزع کٌیود     »ایٌکَ 

ایي پزًّدٍ در هزحلم كزجام اطت کَ پوض اس درطْاطوت طواًْادی هزبواًی بوَ      . هذُبی را لیدهال کٌٌد

 . هْکْل ػد ٠٢٠٠كْریَ  ٠١دریاكت دیَ، اس هاٍ ًْاهبز بَ 
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هجوواسات . حکوون اػوودام ؿووادر گزدیوود  ٠١ًلووز اػوودام ػوودًد ّ دطووت کوون   ٥٣، یورري در ٠٢٠٢در طووال 

اػدام بزای یک طلظلَ اس جزایوی کَ بزطی هـدام طؼًْت هزگبار ًیظتٌد بَ ًموْ گظوتزدٍ ای بوَ    

اطوت، بوَ ّیوژٍ اس آى    ُا پیغ ًیوزاى اػودام در یووي بوْدٍ      الولل اس هدت ػلْ بیي. کار گزكتَ هی ػْد

الوللی دادرطوی ػادالًوَ    رّ کَ احکام هز  ؿالبا در پی هماکوا ی ؿادر هی ػًْد کَ با اؿْل بیي

دّ هجوزم ؿوـیز کووَ حکون اػداهؼواى بوَ  ؤییود رئوویض جوِوْر رطویدٍ اطوت در هؼووزف           . طْاًٌود  ًووی 

. م، بوَ  ؼْیون اكتواد   دطواهبز، یوک رّس پویغ اس اػودا     ٠٨اػدام كْآد احوود ػلوی ػبوداهلل در    . اػدام اًد

 .پزًّدی اّ باید هْرد رطیدگی هجدد هزار گیزد

 

 :ادریقای جٌْب صحرا

بٌووابزایي، ػوووار  . یکووی دییووز اس کؼووْرُای اكزیوووایی هجوواسات اػوودام را لـووْ کووزد      ٠٢٠٢در طووال 

الولوول  ػلوْ بویي  . رطوید  ٠٦کؼوْرُای لـوْ کٌٌودی اػودام در هیواى کؼوْرُای ػلوْ ا مادیوَ اكزیووا بوَ           

اهوا در طوال   . بْ ظوْاًا ّ طوْداى  :  ٌِا دّ هوْرد اػودام در کؼوْرُای جٌوْ  اكزیووا بوْدٍ اطوت       ػاُد 

دطوت کون   )ّ طوْداى  ( ٨دطوت کون   )، طوْهالی  (٤)، گیٌوَ اکْا وْر   (٠)، چِار کؼْر بْ ظْاًا ٠٢٠٢

 .هجاسات اػدام داػتَ اًد( ٦

دطوت  )کیٌاكاطوْ  ، بْر(٠دطوت کون   )بٌویي  : کؼْر ؿادر ػودٍ اطوت   ٠٤حکن اػدام در  ٣٣٣دطت کن 

دطوت  )، کٌیا (٤)، گیٌَ اکْا ْر (٠١)، ؿٌا (٠٣)، گاهبیا (٥دطت کن )، ا یْپی )+(، کاهزّى (٠کن 

، هْریتوواًی (٠٤دطووت کوون  )، هووالی (٠)، هوواالّی (٠دطووت کوون  )، هاداگاطووکار (٠٠)، لیبزیووا (٥کوون 

، (٠٤)کوشی  ، جوِوْری اكزیووای هز  (٥دطوت کون   )، اّگاًدا (٠٥٠دطت کن )، ًیجزیَ (٠٦دطت کن )

، (٠٢دطوت کون   )، طوْداى  (٨دطوت کون   )، طوْهالی  (٠)، طویزال ْى  )+(جوِْری دهْکزا یک کٌیوْ  

 (.       ٨)، سیوبابٍْ (٣٥)، ساهبیا (٠)، چاد (٥دطت کن ) اًشاًیا 

اكوشایغ یاكتوَ اطوت، بوَ ّیوژٍ در ؿوز         ٠٢٢٩ػووار احکوام اػودام در ػوزف طوال، ًظوبت بوَ طوال         

 . اطت طال پیغ بْدٍػوار ایي احکام در س هْرد بیغ ا ٠٣١اكزیوا کَ 

، یک حکن اػدام ؿادر ػدٍ، اّها بزای بیظت ّ طْهیي طوال هتوْالی، ُویچ اػوداهی ؿوْرت      بٌیي در

ایي کؼْر در هاٍ آّریول هیشبواى کٌلزاًظوی دربواری هجواسات اػودام در ػووال ّ ؿوز          . ًیزكتَ اطت
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   ْ بوَ ُوویي   . ُوا طواسهاًدُی ػودٍ بوْد     م طلون اكزیوا بْد کَ  ْطن کویظیْى اكزیوایی حووْم بؼوز ّ حوو

ای در  اًود، هووادٍ  هٌاطوبت، هواهوات بٌیٌووی اػویم کزدًود کووَ در هواًْى اطاطوی کووَ  ظولین پارلوواى کووزدٍ         

 . هْرد لـْ هجاسات اػدام ّجْد دارد

ْ در  بودّى  »الوللوی   در جزیواى پٌجوویي کٌلوزاًض بویي    . یوک حکون اػودام ؿوادر ػودٍ اطوت       بْرکیٌاداسر

، کَ اس طْی جاهؼم طاًت ایجیدّ هظتوز در ر م بزگشار گزدید، ّسیوز  «ّجْد ًداردسًدگی، ػدالتی 

 .دادگظتزی بْرکیٌاكاطْ اػیم کزد کَ رّال هاًًْی بزای لـْ اػدام آؿاس طْاُد ػد

کویظوز راهْلوق، هظو ْل    . ای اس پٌِاًکاری بْدٍ اطوت  ، هجاسات اػدام ُوچٌاى در ُالَبْتسْاًادر 

، اػودام هوْدیش كویی هْکوْادی،  بؼوم      ٠٢٠٢هوَ   ٠٤ُوا در بْ ظوْاًا در    داىرّابن ػوْهی اداری سًو 

ادػوای ایٌکوَ بوا اّ بودركتاری ػودٍ، در ػوِز همول اػودام رّام         . اكزیوای جٌْبی را  ؤیید کوزدٍ اطوت  

 .  همکْم ػدٍ بْد ٠٢٢٨اّ بَ جزم هتل در طال . یاكتَ اطت

ُوای کیْطووتْ بزاًودّى طوپظووْى ّ    َ ًووامدر پایواى طوال، بٌظووْى کیواى ّ دّ  بؼووم اكزیووای جٌووْبی بو      

ػاى  پیغ اس اطتزداد آًاى اس اكزیوای جٌْبی کَ همل دطتییزی. هایکل هْللَ، سیز حکن اػدام بْدًد

بوْد، دّلوت اكزیووای جٌوْبی اس دّلوت بْ ظوْاًا اهویٌواى گزكتوَ بوْد کوَ ایوي دّ ًلوز              ٠٢٢٠در طال 

 . اػدام ً ْاٌُد ػد

َ   کاهرّى جوِْر، پل بیا، رئیض ٠٢٠٢هَ  ٠٢در  ای ؿوادر کوزد    بزای دّهیي طال هتوْالی ب ؼوٌاه

بووا ایٌکووَ  بوودیل احکووام اػوودام در ایووي ب ؼووٌاهَ   . کوزد  کوَ کلیووم احکووام هوؼووی را بووَ حووبض  بوودیل هووی   

هوادٍ  . ػدًد بظویار اًود  بوْد    هٌد هی بیٌی ػدٍ بْد، اّها ػوار همکْهاًی کَ اس ایي ب ؼٌاهَ بِزٍ پیغ

لَ بَ جزم هتل ػود ّ طوزهت هظولماًَ همکوْم ػودٍ بْدًود ّ      چِار ایي ب ؼٌاهَ، کظاًی را کَ اس جو

 .کزد دار را هظتیٌی هی ًیش هجزهاى طابوَ

ُوای   ، اهظوال ًیوش اکیزیوت احکوام هوز  ػلیوَ ؿیزًظاهیواى در دادگواٍ        جوِْری دهْکراتیک کٌگْدر 

ي ، دادگاٍ ًظاهی کیٌؼاسا یک هداكغ حوْم بؼوز را بوَ ًوام كیوزهی    ٠٢٠٢در هارص . ًظاهی ؿادر ػد

یاًیاهبی، بَ جزم داػتي ؿیزهاًًْی اطلمَ ّ کْػغ بوزای ایجواد جزیواًی ػْرػوی در کیشاًیواًی،      

در هواٍ ًوْاهبز، پارلوواى بوا گذاػوتي الیموم لـوْ        . ّاهغ در ػوال ػزهی کؼْر، بَ اػودام همکوْم کوزد   

 .   ایي الیمَ، اس طْی دّ  ي اس ًوایٌدگاى پیؼٌِاد ػدٍ بْد. اػدام در دطتْر ه اللت کزد
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ُای طْسٍ آبظْ اًظْ، هاًْئل اًودًّگ آًظون، ّ کواکیٌْ     در گیٌَ اکْا ْر، دّ اكظز طابن ار غ بَ ًام

یوک طواػت پووض اس    ٠٢٠٢اّت  ٠٠هیؼوا اّبیاًوگ، گوارد جٌیوول ّ ًیوش آلیپیوْ اًودًّگ آطووْهْ، در       

م بَ ا ِام طْءهـد ػلیَ رئویض دّلوت ّ یوک هووا     آًاى. همکْهیت در یک دادگاٍ ًظاهی، اػدام ػدًد

 ٠٢٢٩دّلتی، طیاًت ّ ػولیات  زّریظتی در جزیاى حولَ ػلیوَ کوا  ریاطوت جوِوْری در كْریوَ      

همل باسداػوت آًواى ه لوی    . آًاى بَ ٌُیام ؿدّر رأی در دادگاٍ حلْر ًداػتٌد. همکْم ػدٍ بْدًد

. اًوود بوْد ّ بووَ گلتوم بزطووی هٌووابغ، بوزای اػتووزاف بوَ هؼووارکت در ایووي طْءهـود سیووز ػوکٌجَ بووْدٍ        

الوللوی ًواظز بوز هماکووات ػادالًوَ طْاًوایی ًداػوتَ ّ اػودام          م آًاى با اؿْل ػٌاطتَ ػودی بویي  هماکو

، ّ درطْاطووت ػلووْ بزاطوواص حوووْم   ؼووالیتزطووزیغ ػوواى، آًوواى را اس حوون  واكووای كزجووام اس دادگاُی   

 .  الولل ّ هْاًیي کؼْر، همزّم کزدٍ اطت بیي

اع بوَ   اّهوا سهواًی کوَ طواًْادٍ    . اع دیودار کٌود  ٍ پیغ اس اػدام طْاطتَ بْد با طاًْاد خْزٍ يبسْ اًسْ

سًداى بی  بیچ در ػِز هاالبْ، همل باسداػوت ایوي چِوار ًلوز، ركتٌود، بوَ آًواى گلتوَ ػود کوَ چٌویي            

ُایؼوواى  مْیوول  جظوود اػودام ػوودگاى را بووَ طواًْادٍ   . چیوشی اهکوواى ًودارد ّ کووار اس کووار گذػوتَ اطووت    

 .ػدام در گْرطتاى هاالبْ دكي کزدًدػب ُواى رّس ا ًدادًد؛ جظد آًاى را در ًیوَ

 .   كْریَ هاًْى لـْ اػدام را  ـْیب کزد ٠٥در  گابيپل بیْ  اهبا، رئیض جوِْر 

كْریووَ در چووارچْ  بزرطووی ادّاری جِوواًی طوواسهاى هلوول    ٠٢در  گاهبیرراّكووؼیت حوووْم بؼووز در  

هواهوات گاهبیوایی دربواری هجواسات اػودام اػویم کزدًود کوَ اگزچوَ          . هتمد هْرد رطیدگی هزار گزكت

ایي هجاسات بزای هتل ػود ّ طیاًت ُوچٌاى حل  ػدٍ اطت، اهوا ایوي کؼوْر بوَ  ؼلیون ایوي هجواسات        

. ر دّراى حکْهوت كؼلوی، ُوید اػوداهی ؿوْرت ًیزكتوَ اطوت       کَ اس پیغ هوزر ػدٍ پایبٌد اطوت ّ د 

ُؼوت  وي اس همکْهواى، هوتِن بوَ كوزاُن کوزدى        . ، طیشدٍ حکن اػدام ؿادر ػدٍ اطوت ٠٢٠٢در طال 

ایوي ُؼوت ًلوز بوَ جوزم      . اًد اطلمَ، هِوات ّ هشدّراًی بزای اًجام کْد ا ػلیَ دّلت یاُا جاهَ ػدٍ

طتَ ػودٍ ّ بویي الوللوی ػودالت طْاًوایی ًداػوت همکوْم        ای کوَ بوا هوْاسیي ػوٌا     طیاًت در پی هماکوَ

 .ػدًد

 َ آیوویي  ٠١٣ّ  ٠٠٠دربوواری هاچوام اًظوواى ّ هووْاد    ٠٢٢١ُوای اؿوویحی هوواًْى   پارلوواى گاهبیووا الیموو

ُا، بزای هاچوام اًظواى،  جواّس ّ     در ایي الیمَ. ایي کؼْر را در هاٍ اکتبز بَ  ـْیب رطاًدکیلزی 

پارلواى در هوی ُوویي هواٍ، بوا در ًظوز      . بیٌی ػدٍ اطت ػدام پیغطزهت ُوزاٍ با طؼًْت، هجاسات ا

گوزم ُوزّییي یوا کْکواییي، دایوزی ػووْل هجواسات اػودام را          ٠٥٢گزكتي اػدام بوزای داػوتي بویغ اس    
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در پایاى طال، طَ الیمم دییز ًیش در اًتظار  ـْیب رئیض جوِْر اطت  ا بَ هزحلوم  . گظتزع داد

 . اجزا گذاػتَ ػْد

ژاًْیوَ کویظویًْی    ٠٠رئویض جوِوْر، اّاى ػووا هویلض، در     . حکن اػدام ؿوادر گزدیود   ٠١، غٌادر 

لـْ هجاسات اػدام اس جولوَ هظوائل هوْرد بزرطوی ایوي      . کزد ٠٩٩٠را هؤهْر باسبیٌی هاًْى اطاطی 

 .کویظیْى اطت

ای دربواری هجواسات اػودام ًیظوت،      ، هاًْى اطاطی جدیدی کَ حاّی هادٍگیٌَبَ كزهاى رئیض جوِْر 

هوَ در چوارچْ  بزرطوی     ٤ّكوؼیت حووْم بؼوز در ایوي کؼوْر در      . هاٍ هَ بَ  ـْیب رطید ١ر د

گیٌَ در طْاطت ایي ًِاد را هبٌوی بوز   . ادّاری جِاًی طاسهاى هلل هتمد هْرد رطیدگی هزار گزكت

ًوایٌودگاى ایوي کؼوْر در جزیوواى    .  ؼلیون رطووی هجواسات اػودام بوا ُودف لـوْ ایوي هجواسات رد ًووْد          

جلظم ػْرای حوْم بؼز در هاٍ طوپتاهبز، اػویم کوزدٍ بْدًود کوَ بوَ اػتوواد آًواى گذاػوتي          پاًشدُویي 

ْ )هظ لم لـْ اػدام در دطتْ ایوي کؼوْر سّدرص اطوت ّ راٍ حول، ُوچٌواى  ؼلیون ػولوی         آى ( دّكواکت

اطت
44
. 

ژّییوَ، دادگواٍ  جدیود     ٣٢در . بوَ اػودام همکوْم ػودٍ اًود      ٠٢٠٢، دطت کون پوٌد ًلوز در طوال     کٌیادر 

آیویي کیلوزی کوَ کیلوز هوز  را بوزای هتول ػوود الشاهوی کوزدٍ اطوت،             ٠٢٤ز اػیم کوزد کوَ هوادی    ًظ

ُووای ؿیزاًظوواًی یووا    ُووا یووا بوودركتاری  بووزطیف هووْاد هوواًْى اطاطووی دربوواری حوایووت ػلیووَ هجوواسات    »

َ  آهیش ّ ُویي  ُْیي اطوت؛ چوزا کوَ همکْهواى را اس ُزگًْوَ اهکواى  ولیول        « هْر هماکوات ًاػادالًو

ایووي دادگوواٍ در رأی طووْد ؿووزیما اػوویم  . کٌوود ػلیووَ آًوواى ؿووادر ػوودٍ اطووت، هموزّم هووی   حکووی کووَ  

 ْاًد جزاین  کزد کَ اطتداللی کَ هبٌای ه اللت اّ با الشاهی بْدى اػدام بزای هتل ػود اطت، هی هی

دییوزی ُوچووْى طیاًوت، طووزهت ُووزاٍ بووا طؼوًْت ّ اهوودام بوَ آى را ًیووش کوَ بزاطوواص آیویي کیلووزی          

 ٠٢٠٢اّت  ٤هاًْى اطاطی جدید کٌیا کوَ در ركزاًودم   . ػًْد، در بزگیزد م ػوزدٍ هیهظتْجب اػدا

بیٌوی ػودٍ    آى پویغ  ٠٦کٌد، اّهوا هجواسات اػودام در هوادی      بَ  ـْیب رطید، حن سًدگی را  لویي هی

 .اطت

هووَ در چووارچْ  بزرطووی ادّاری جِوواًی طوواسهاى هلوول هووْرد     ٦ّكووؼیت حوووْم بؼووز در کٌیووا در  

گشارػوی کوَ ایوي کؼوْر پویغ اس بزرطوی بوَ ػوْرای حووْم بؼوز هلول هتمود             . كوت رطیدگی هوزار گز 

                                                 
َ طٌد طاسهاى هلل - 44 ٍ کٌید ب  A/HRC/15/L.10: ً ا
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َ   »کزد کَ رٌُوْدی اس طْی ریاطت جوِْری   ظلین کزد، اػیم هی ُوا ّ ادارات   بوَ کلیوم ّسار  اًو

اًودرکاراى،   بوا كزاطْاًودى کلیوم دطوت    »ابویؽ ػودٍ ّ اس آًواى طْاطوتَ هوی ػوْد کوَ        « دیـی  دّلتی

 ز هؼ ؾ طاسًد کَ آیا حل  هجاسات اػودام هلیودیتی    بشًٌد  ا ُزچَ طزیغدطت بَ  مویوا ی  جزبی 

ایي اهدام، پاط ی اطت بوَ ایوي ّاهؼیوت کوَ     « دارد یا در هبارسٍ ػلیَ جزم ّ جٌایت  ؤثیز گذار اطتد

هاًدى هْالًی هدت در راُزّی هز ، هْجوب  ؼوْیغ ّ رًود رّحوی ًاهْجوَ، كوزبم رّحوی ّ        »

.«ؿیزاًظاًی اطت ػْد ّ هـدام ركتار دلِزٍ هی
45
ُای هبٌوی   در پایاى جلظم رطیدگی، کٌیا  ْؿیَ 

     َ ای را کوَ اس   بز اداهَ دادى بَ باسبیٌی هْاًیي طْد را در هْرد هجواسات اػودام پوذیزكت، اّهوا  ْؿوی

طْاطووت بووزای لـووْ اػوودام، هووْاًیي کؼووْری را اؿووی  کٌوود ّ هجوواسات اػوودام را  ووا     ایووي کؼووْر هووی 

َ حالت  ؼلین درآّرد ّ ػدیدا هزاهبت کٌد کوَ در هوْرد کْدکواى بوَ اجوزا      رطیدى بَ لـْ آى، رطواز ب

 .گذاػتَ ًؼْد، رد کزد

هوَ در چوارچْ  بزرطوی ادّاری جِواًی طواسهاى هلول هوْرد         ٥در لسرْتْ  ّكؼیت حوْم بؼوز در  

ایوي کؼوْر در پاطوخ بوَ پزطؼوی کوَ اس پویغ دربواری اػودام هووز  ػودٍ بوْد،             . رطیدگی هزار گزكوت 

اگزچَ هجاسات اػدام بَ ػٌوْاى هجواسا ی باسدارًودٍ در هوْاًیي کؼوْر حلو  ػودٍ، اّهوا          اػیم کزد کَ

.طال پیغ، ُیچ اػداهی ؿْرت ًیزكتَ اطت ٠٥اس 
46

     

بوا ًووق    ٠٢٢٨بَ دًبال هاًًْی کزدى هجدد ایوي هجواسات در طوال     ٠٢٠٢در طال  لیبریا ُای دادگاٍ

الوللوی حووْم هودًی ّ      ؼِدات ایي کؼْر بَ ػٌْاى اهلا کٌٌودی دّهویي پزّ کول اطتیواری هییوام بویي      

، در جزیواى رطویدگی بوَ    ٠٢٠٢اّل ًوْاهبز  . اًود  طیاطی، ُوچٌاى بَ ؿدّر احکوام اػودام اداهوَ دادٍ   

در ایوي کؼوْر در ًِواد بزرطوی ادّاری جِواًی طواسهاى هلول، ُی وت ًوایٌودگی          ّكؼیت حوْم بؼوز  

ُوا در پوی هواًًْی ػودى هجودد اػودام، ایوي         ایي کؼْر اػیم کزد کَ ػلیزؿن بزاًیی تَ ػودى ًیزاًوی  

َ   »کؼْر  اع در سهیٌوم حووْم بؼوز ػوول کٌود       ای ّ جِواًی  ُوچٌاى هـون اطت کَ بوز  ؼِودات هٌووو

د داهٌم  ؼِدات طوْد را در سهیٌوم حووْم بؼوز هؼو ؾ طواسد ّ هاًًْیوذاراى        لیبزیا بای[ ّ ایٌکَ]... 

الوللی را هلشم ًواید کَ بوَ ٌُیوام  ٌظوین لوْایل      ُای بیي ُا ّ پزّ کل آگاٍ اس حوْم بؼز ّ کٌْاًظیْى

ُایی را هْرد بزرطی هزار دُود   ًوایٌدگی ایي کؼْر پذیزكت  ْؿیَ. «ُا را رػایت کٌٌد هاًًْی، آى

هبون ایوي هواًْى هجواسات طوزهت هظولماًَ،       . را باهل ًوایود  ٠٢٢٨طْاُد هاًْى  کؼْر هی کَ اس ایي

                                                 
َ طٌد طاسهاى هلل - 45 ٍ کٌید ب  A/HRC/15/WG.6/8KEN/1: ً ا
َ طٌد طاسهاى هلل - 46 ٍ کٌید ب  A/HRC/15/7: ً ا
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ػویٍّ بووز ایوي در ایووي   . ربوایی در ؿووْر ی کوَ بووَ هوز  کظووی بیٌجاهود اػودام اطووت        زّریظون ّ آدم 

اع طواسگار طواسد ّ    الوللوی  ُا اس ایي کؼْر درطْاطت ػدٍ کَ هْاًیي طْد را بوا  ؼِودات بویي     ْؿیَ

.کَ پاطخ طْد را در ػاًشدُویي ًؼظت ػْرای حوْم بؼز ارائَ کٌدهتؼِد ػْد 
47
  

كْریووَ در چووارچْ  بزرطوی ادّاری جِوواًی طوواسهاى    ٠٥در  هاداگاسرکار ّكوؼیت حوووْم بؼووز در  

َ   . هلوول هووْرد بزرطووی هووزار گزكووت   ُووایی کووَ اس ایووي کؼووْر    ًوایٌوودی ایووي کؼووْر در پاطووخ بووَ  ْؿووی

طْاطت هجاسات اػدام را لـْ کٌد، اظِار داػت کَ ػزاین هظاػد بزای لـوْ كوْری اػودام ٌُوْس      هی

د کووَ ابتوودا بمیووی را دربوواری هجوواسات اػوودام بووا   ّ اكوواكَ کووزد کووَ دّلووت اّ هـوود دار . كووزاُن ًیظووت

.ػوزکت هواهوات اجزایوی، هاًًْیوذاری ّ هلوایی ّ ًیوش جاهؼوم هودًی طواسهاى دُود          
48
در هوی طووال،   

 .ُا ؿادر ػدٍ اطت ای اس طْی دادگاٍ احکام اػدام  اسٍ

ػوغ هوْساهبیکی را بوا ًوووق  ؼِودات طوْد ًظوبت بوَ کٌْاًظویْى ّیووي در          هراوّی ، ٠٢٠٢در طوال  

دّلوت هْساهبیوک کوَ اس دطوتییزی ا بواع طوْد هولوغ        . هٌاطبات کٌظْلی بَ هز  همکْم کزد هْرد

اّل ًوْاهبز، ّكوؼیت حوووْم   . ُوای السم حووْهی در اطتیوار آًوواى بیوذارد     ًؼودٍ بوْد، ًتْاًظوت کوووک   

. بؼووز در هوواالّی در چووارچْ  بزرطووی ادّاری جِوواًی طوواسهاى هلوول هووْرد رطوویدگی هووزار گزكووت   

 .ُا بَ هٌظْر لـْ هجاسات اػدام را ًپذیزكت ٌی بز  ؼلین رطوی اػدامُای هب هاالّی  ْؿیَ

ًلز، اس جولَ ػغ  بؼم  ٠٦. ًیزاًی ػلْ بیي الولل را بزاًیی ت هْریتاًیاكشایغ احکام اػدام در 

 .ز  ػدًدههمکْم بَ  ٠٢٠٢طارجی، بَ جزم هتل ػود در طال 

ْ   ّ  هاررّ  اّلرذ حیبرا   ، سیذی اّلذ سیذًاطَ هْریتاًیایی،  هوَ بوز هبٌوای     ٠٥در  هحورذ اّلرذ نرابارً

 .اػتزاف سیز ػکٌجَ همکْم بَ اػدام ػدًد

در جزیوواى رطوویدگی بووَ ّكووؼیت حوووْم بؼووز در هْریتوواًی در چووارچْ  بزرطووی ادّاری جِوواًی      

ایوي  . طاسهاى هلل، هْریتاًی بَ ُیچ یک اس  ْؿیَ ُوای گوزٍّ کوار دربواری اػودام پاطوخ هیبوت ًوداد        

طْاطوت دّهویي پزّ کول اطتیواری هییوام       ُایی را کَ اس ایي کؼْر هی َ  ْؿیَکؼْر  ٌِا پذیزكت ک

دُوود   الللووی حوووْم هوودًی ّ طیاطووی را اهلووا کٌوود ّ هوواًًْی را در آیوویي کیلووزی کووَ اجوواسٍ هووی           بوویي

                                                 
َ طٌد طاسهاى هلل - 47 ٍ کٌید ب  A/HRC/WGR.6/9/L.1: ً ا
َ طٌد طاسهاى هلل - 48 ٍ کٌید ب  A/HRC/14/13/Add.1: ً ا
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هزار بز ایي ػود کوَ   . گزایی را هظتْجب اػدام بؼوارد باهل ًواید، هْرد رطیدگی هزار دُد ُوجٌض

 .در ػاًشدُویي ًؼظت ػْرای حوْم بؼز ارائَ ًواید ایي کؼْر پاطخ طْد را

ػلیَ پوزّژی كزهواى ریاطوت جوِوْری      جوِْری ًیجر، ػْرای هلی هؼْر ی ٠٢٠٢دطاهبز  ٠١در 

 . بزای لـْ اػدام رأی داد

َ  جوِررْری دررذرالكزهاًوودار ایواالت   ٣٦، ٠٢٠٢در آّریول   در جلظووم ػوْرای دّلتووی  ـوووین    ًیجریر

ایوي  ـووین در   . ؼیت اًبٍْ سًداًیاى، همکْهاى بَ هز  را اػدام کٌٌود گزكتٌد کَ بزای کاطتي اس جو

در جزیوواى ایوي ًؼظووت، كزهاًوداراى ایوواالت    . ژّئوي  ؤییوود ػود   ٠٦ًؼظوت ػووْرای اهتـوادی هلووی در   

كزهاًدار ایالت .  ـوین گزكتٌد کَ کلیم احکام اػدام را باسبیٌی کٌٌد  ا بییٌاُاى بَ دار آّی تَ ًؼًْد

گلوت، در پایواى ایوي ًؼظووت     ْاى کوَ ظوواُزا بوَ ًوایٌودگی اس ُوکواراًغ طو ي هووی     بٌوْ، گابزیول طْطو   

در پوی بیاًیوم   . ُوا بوْدٍ اطوت    اظِار داػت کَ ُدف اس ایي  ـوین، طبک کزدى جوؼیوت اًبوٍْ سًوداى   

ُوا،   بَ کویظیْى اكزیووایی حووْم بؼوز ّ حووْم طلون     " اهتـادی ّ هظ ْلیت -پزّژی حوْم اجتواػی"

ُووا،  ووا سهوواًی کووَ بووَ      زد کووَ دّلووت ًیجزیووَ را اس اس طووز گووزكتي اػوودام     ایووي ًِوواد رأیووی ؿووادر کوو    

 .کٌد همکْم بَ هز  رطیدگی ًؼدٍ، هٌغ هی ٨٢٢طْاُی بیغ اس  كزجام

پوزّژی  "ّ  Legal Resources Consortium (LRC)  دّ درطْاطوت كزجوام ًیوش کوَ اس طوْی     

، بَ ًام کلیم همکْهاى بَ هز  در ًیجزیَ، بوَ دیوْاى ػوالی کؼوْر  ظولین      "دكاع ّ هؼاكدت هلایی

ایالت را اس اجزای احکام اػودام   ٣٦گزدید، دّلت ًیجزیَ را ّاداػت  ا با ؿدّر حکوی هْهت ایي 

. ت هْهتی گزكتوَ ػود  ُا، بَ ؿْر ایي  ـوین  ا پایاى یاكتي رًّد رطیدگی بَ بیاًیَ ّ كزجام. باسدارد

 . هْرد   ویي سدٍ ػدٍ اطت ٠٥٠، ػوار احکام اػدام، دطت کن ٠٢٠٢در طال 

، دطووت کوون ُؼووت ًلوز همکووْم بووَ هووز  ّ ُؼووت ًلوز، ػوواید بیؼووتز، اػوودام ػوودًد     سرْهالی در 
49
در . 

. هٌووم طْده تار پاًتیًد، دطت کن ُلت ًلز اػدام ػودًد ّ ػوغ ًلوز دییوز همکوْم بوَ اػودام ػودًد        

دّلوت هزکوشی، ًوْر احوود ػویز را در هواٍ دطوواهبز       . لییًد، دّ ًلوز بوَ هوز  همکوْم ػودًد     در طوْها 

در هواٍ  . ایي ً ظتیي اػداهی بْد کَ بَ دطتْر ایي دّلوت ؿوْرت گزكوت    ٠٢٢١اػدام کزد؛ اس طال 

دطاهبز، طْهالی بَ طْهیي هوؼٌاهم هجوغ ػوْهی هلل هتمود بوزای  ؼلیون جِواًی اػودام رأی هیبوت       

                                                 
ٍّ ایي ارقام، در بزگیزًدۀ اػدام - 49 ُای هظلذی چْى الؼبا، صْرت  ُایی ًیظت کَ بَ صْرت غیزقاًًْی در هالء ػام تْطظ گز

ًْد. گیزد هی ن بَ جاطْطی یا ً ذیزفتي قزائت ایي گزٍّ هظلخ اس ادکام اطالهی هی ػ  . اػصاؽ اػدام ػدٍ، هِت
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ًیوش بوَ هوؼٌاهوم هؼوابِی اس طوْی هجووغ ػووْهی طواسهاى هلول رأی           ٠٢٢٨ر در طال ایي کؼْ. داد

 . دادٍ بْد

بْدًود، بوَ    ٠٢٢٥پلیض در طال  ٠٣ایٌاى کَ هتِن بَ هتل . ، دطت کن ػغ ًلز اػدام ػدًدسْداىدر 

جٌوبغ  "بوَ دًبوال  وْاكوی کوَ در هواٍ كْریوَ هیواى        . کوزدٍ اًود  « اػتوزاف »رطد کَ سیوز كؼوار    ًظز هی

ًلوزی   ٠٢٦ًلوز اس   ٥٢، گزٍّ هظلل اپْسیظیْى، ّ دّلوت ؿوْرت گزكوت،    "ػدالت ّ بزابزی بزای

 وا ژاًْیوَ    ٠٢٢٨ُای ّیوژی كد زّریظوتی همکوْم بوَ اػودام ػودٍ بْدًود، اس ژّییوَ          کَ  ْطن دادگاٍ

ایوي اكوزاد در هماکووا ی ًاػادالًوَ بوَ جوزم ػوزکت در        . ، بدّى ُیچ هیود ّ ػوزهی آساد ػودًد   ٠٢٠٢

ُووایی کووَ سیووز ػووکٌجَ گزكتووَ ػوودٍ بووْد،    «اػتووزاف»، ّ بزاطوواص ٠٢٢٨ ْم در طووال حولووَ بووَ طووار 

در اًتظوار رأی   ًلوز، اسجولوَ احتوواال ُؼوت ؿوـیز،      ٥٥در پایواى طوال   . همکْم بَ اػدام ػدٍ بْدًد

سًداًی همکْم بَ هز  بَ ًوام   ٠٢٦یکی اس . بزدًد دادگاٍ  جدید ًظز، ُوچٌاى در سًداى بَ طز هی

 .در اثز بیواری طل درگذػت ٠٢٢٩اى، در اکتبز احود طلیواى طلو

ًلووز را بووَ جووزم حولووَ بووَ یووک کووارّاى دّلتووی ّ     ٠٢اکتبووز، یووک دادگوواٍ ّیووژٍ در داركووْر،    ٠٠در 

هماکووم آًواى بوا هوْاسیي دادرطوی ػوٌاطتَ ػودی        . هماكظاًغ در جٌْ  داركْر، همکْم بَ هز  کزد

طووال  ٠٨ُزا در سهوواى ّهووْع حادثووَ سیووز   جِووار ًلووز اس هتِووواى، ظووا  . الوللووی هوووابوتی ًداػووت   بوویي

َ     ُا بوزای  ؼیویي طوي ػواى هوْرد آسهوایغ       اًد، اّها كون دّ ًلز اس آى بْدٍ . اًود  ُوای پشػوکی هوزار گزكتو

. طال اطت ّ حکن اّ  ولیول یاكوت   ٠٨گشارع پشػکی  ؤیید کزد کَ طي یکی اس ایي دّ ًلز کوتز اس 

در ال  ٠٢٢٩زحواى دکزیووا هموود در طووال  در ایوي طوال، هبوون اهیػوا ی کووَ در دطوت اطووت، ػبودال      

 . اع رّی دادٍ بْد اػدام ػد طالیی ٠٨كاػز، بَ دلیل ار کا  جزهی کَ در سهاى سیز 

ُیچ اػداهی ؿوْرت ًیزكتوَ، اّهوا احکوام هوز  ُوچٌواى ؿوادر ػودٍ اطوت ّ دّلوت ُوید            تاًساًیا در 

ْی طوَ ًِواد هملوی  ظولین     ، درطْاطوتی کوَ اس طو   ٠٢٢٨در طال . کٌد اهداهی در جِت لـْ اػدام ًوی

ػدٍ ّ هجواسات اػودام را بوزطیف هواًْى اطاطوی داًظوتَ، در دیوْاى ػوالی کؼوْر ُوچٌواى در دطوت            

 .بزرطی اطت

گزایوووی کوووَ در ؿوووْرت  ـوووْیب،      در اّگاًووودا، یوووک الیموووم هووواًًْی بوووزای هبوووارسٍ بوووا ُوجوووٌض       

ى طووال هووْرد  را هظووتْجب اػوودام هووی ػوووارد، در پایووا   « گزایووی ُوووزاٍ بووا ػووزاین هؼووددٍ    ُوجووٌض»

 .دادًد ُا ُوچٌاى بَ ؿدّر احکام هز  اداهَ هی دادگاٍ. رطیدگی پارلواى هزار ًیزكتَ بْد
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حکون   ٣٥بزدًود ّ   ًلز در پایاى طال سیز حکون اػودام بوَ طوز هوی      ٠٦١، هبن آهار رطوی، زاهبیادر 

. ػودًد ًلوز کواُغ یاكوت ّ طوَ سًوداًی دییوز ب ؼوْدٍ         ٣٦احکام هوز   . جدید اػدام ؿادر ػدٍ اطت

كْریوَ، کٌلوزاًض هلووی دربواری هوواًْى اطاطوی،  ـووین گزكووت کوَ هجوواسات اػودام را در هوواًْى          ٣در 

ایي  ـوین، بَ  واكای لـْ اػدام در هز  هواًْى  . اطاطی کَ باید بَ ركزاًدم گذاػتَ ػْد، حل  کٌد

یْى اطاطی اػتٌایی ًداػت؛ ایي  واكا اس طوْی اکیزیوت اػ اؿوی کوَ درطْاطوت طوْد را بوَ کویظو        

هوارص، کویتوم حووْم بؼوز اػویم       ٠٢در . باسبیٌی هاًْى اطاطی  ظولین کوزدٍ بْدًود،  ٌظوین ػودٍ بوْد      

الوللوی   الوللی طْد در سهیٌم حوْم بؼز را کَ بَ ػٌْاى ػلوْ هییوام بویي    کزد کَ ساهبیا  ؼِدات بیي

ًووق کوزدٍ    حوْم هدًی ّ طیاطی بز دّع دارد، در هْرد پزًّدی ًّّیّْاهبْ ْ کابٍْ پتوز اهْاهبوا  

اكشّى بز ایي، کویتوَ هؼتوود اطوت    . اطت، چزا کَ بَ ػکل الشاهی، اّ را همکْم بَ اػدام کزدٍ اطت

     َ ای ػادالًووَ، ّ حوون هـووًْیت اس ػوووکٌجَ ّ     کووَ ساهبیووا حوون هووتِن را در بزطوووْرداری اس هماکووو

ًاػوی اس ػودم    آهیش را بوَ دلیول ركتوار ؿیزاًظواًی     ُا یا ركتار بیزحواًَ، ؿیزاًظاًی یا  ُْیي هجاسات

.ُای یک هماکوم ػادالًَ، کَ در حن اّ رّا داػتَ ػدٍ، ًوق کزدٍ اطت رػایت  لویي
50

     

هبن آهواری کوَ کویظوز ًوْربزت چاهْرًیوا،      . ، ُؼت حکن اػدام دییز ؿادر ػدٍ اطتزیوبابٍْ در

ًلووز  ٤٩،  ٠٢٠٢هودیز سًوداى هزکووشی ُوارار، بوَ کویظوویْى حووْم بؼوز طووٌا دادٍ اطوت، در هوارص          

 .سیز حکن اػدام بْدٍ اًد

در پایواى طوال، در بٌویي، ؿٌووا، طویزال ْى ّ ریوبوابٍْ، اؿویحا ی در هوواًْى اطاطوی در جزیواى بووْدٍ          

ُایی در جاهؼَ هدًی بوزای هبوارسٍ ػلیوَ هجواسات اػودام       در هْریتاًی ّ بْرکیٌاكاطْ، ائتیف. اطت

پیؼوٌِاد ػودٍ     ٠٢٢١ػودام در طوال   ای هاًًْی بزای لـْ هجواسات ا  در هالی، الیمَ. ػکل گزكتَ اطت

 .ُوچٌاى در دطت بزرطی پارلواى بْدٍ اطت[ ٠٢٠٢]اطت کَ در پایاى طال 

 

 

  

                                                 
َ طٌد طاسهاى هلل - 50 ٍ کٌید ب  CCPR/C/98/D/1520/2006: ً ا
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 ٠پیْطت 

 ٠٢٠٢ُای ثبت ػدٍ در  احکام هز  ّ ػوار اػدام 

 

بوا  .  ْاى بدّى ُیچ طوایی اس  مویوات ها بَ دطوت آّرد  آهار دکز ػدٍ، باال زیي هیشاًی اطت کَ هی

بزطوی اس کؼوْرُا هماکووات    . ُاطوت  هوی کٌوین کوَ ػووار ّاهؼوی کواهی بویغ اس ایوي         ّجوْد ایوي  ؤکیود   

پْػاًٌد، بزطی دییز، اػتٌایی بَ آهار احکام هز   هٌجز بَ احکام اػدام را اس اًظار بیي الوللی هی

 .کٌٌد ُا را هٌتؼز ًوی ُا ًدارًد یا آى ّ ػوار اػدام

رهوی آهدٍ اطت، بَ هؼٌی آى اطت کوَ بوزآّرد ػلوْ    پیغ اس « + » آًجا کَ پض اس ًام کؼْر، ًؼاًم 

سهاًی کَ پیغ اس ایي ًؼاًَ، ُیچ رهووی دکوز ًؼودٍ، بوَ هؼٌوی      . الولل ػوار حد اهلی اػدام ُاطت بیي

یوا همکْهیوت بوَ هوز  ّجوْد داػوتَ         داًد کَ در کؼوْر یواد ػودٍ اػودام     الولل هی آى اطت کَ ػلْ بیي

 .ًظتَ ًیظتُا دا ، اّها ػوار آى(دطت کن یک هْرد)

 

 ٠٢٠٢ُای ثبا نذٍ در سال  اعذام

 ٤هـز  چٌدیي ُشار  –چیي   ٥كلظویي 

 + ٦٢کزٍ ػوالی  ٤گیٌَ اکْا ْر    +          ٠٥٠ایزاى 

 ٠بیرّص   +      ٥٣یوي  ٤ ایْاى  

 + ٠١ػزبظتاى طؼْدی      ٠ژاپي   ٤٦ایاالت هتمدٍ اهزیکا 

 +٠هالشی  +٠٨لیبی  + ٠ػزام 

 +٩بٌییدع  ٠بمزیي   +٠١طْریَ 

 +طٌیاپْر   + ٨طْهالی  ٠بْ ظْاًا  

   +ّیتٌام 
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 ٠٢٠٢احکام اعذام ثبا نذٍ در 

 + ٠١٩ایزاى                                                                            ٣٦٥پاکظتاى  +  چیي 

 +٠٣٢الجشایز  +٠٥٠ًیجزیَ  ٠٨٥هـز 

 +٠٢٥ٌُدّطتاى  +٠٠٢ایاالت هتمدٍ اهزیکا  +                                                                   ٠٠٤هالشی 

 +                                                      ٣٤ػزبظتاى طؼْدی                                                      ٣٥ساهبیا  +٠٢٢اكـاًظتاى 

 +٠١یوي +٠٨اهارات هتمد ػزبی  .  ّیتٌام

 +                                                                    ٠٦هْریتاًی  ٠١ؿٌا  +٠٠ ًْض

 ٠٤ژاپي  ٠٤جوِْری اكزیوای هزکشی  +  ٠٤هالی 

 +٠٠كلظویي  +٠٠لبٌاى  ٠٣گاهبیا 

 +                                                               ٠٢طْریَ +٠٢طْداى  ٠٠لیبزیا 

 +٨طٌیاپْر  ٩ ایْاى  ٩اردى 

 +١اًدًّشی  ٨سیوبابٍْ  +٨طْهالی 

 +٥کٌیا  +٥ا یْپی  +١ ایلٌد 

 +٥باُاهاص  +٥اّگاًدا  +٥ اًشاًیا 

 ٤الئْص  ٤جاهاییک  ٤گیٌَ اکْا ْر 

 ٣بیرّص  ٤کزٍ جٌْبی  ٤هزاکغ ّ ؿمزای ؿزبی 

 ٠هیاًوار  ٠هاالّی  +٠هاداگاطکار 

 +٠گیٌَ  +٠بْرکیٌاكاطْ  +٠بٌیي 

 ٠چاد  ٠باربادص  ٠بمزیي 

 ٠طیزال ْى  ٠هالدیْ  ٠گْا واال 

 +جوِْری دهْکزا یک کٌیْ  +کاهزّى  +بزًّی دارالظیم 

 +کزٍ ػوالی  +لیبی +ایزاى 

  +  زیٌیتی ّ  ْباگْ +طزی الًکا 
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 ٠پیْطت 

دطاهبز  ٣٠كِزطت کؼْرُای ه الق ّ هْاكن هجاسات اػدام  ا  

٠٢٠٢ 

 

ػووار  . اًود  اکٌْى بیغ اس دّ طْم کؼْرُای جِاى هجواسات اػودام را هاًًْوا ّ یوا در ػوول لـوْ کوزدٍ       

 :ُا اس ایي هزار اطت آى

 ٩٦:  کؼْرُایی کَ هجاسات بزای ُوم جزاین لـْ ػدٍ

 ٩: اًد  کؼْرُایی کَ اػدام را كون بزای جزاین ػادی لـْ کزدٍ

 ٣٤: اًد  کؼْرُایی کَ اػدام را در ػول لـْ کزدٍ

 ٠٣٩: اًد  هجوْع کؼْرُایی کَ اػدام را هاًًْاز ّ ػوی لـْ کزدٍ

 ٥٨: اًد  هجوْع کؼْرُایی کَ لـْ ًکزدٍ

اػوودام را بووزای کلیووم جووزاین هاًًْوواز لـووْ    کؼووْرُایی کووَ: بٌوودی کؼووْرُا در چِووار گووزٍّ سیووز    وظوین 

اًود؛ کؼوْرُایی کوَ اػودام را      اًد؛ کؼْرُایی کوَ اػودام را بوزای جوزاین ػوادی هاًًْواز لـوْ کوزدٍ         کزدٍ

 .اًد اًد ّ کؼْرُایی کَ لـْ ًکزدٍ ػوی لـْ کزدٍ

 کشْرُایی کَ هجازات اعذام را برای کلیۀ جراین لغْ کردٍ اًذ. ٠

، آلووواى، آًوودّر، آًیوْال، آرژاًتوویي، اطووتزالیا، ا ووزیغ، آدربایجوواى، بلژیووک،    آكزیووای جٌووْبی، آلبوواًی 

گوووْیي، بلـارطوووتاى، بزًّووودی، کووواهبْم، کاًوووادا، کوووا، ّر، هبوووزص، کلوبیوووا،      بْ ووواى، بْطوووٌی ُوووزسٍ 

کاطتاریکا، طاحل ػام، کزّاطوی، داًووار ، جیبوْ ی، اکْا وْر، اطوپاًیا، اطوتًْی، كٌیًود، كزاًظوَ،         

 ْ ًوواى، گیٌووَ بیظووائْ، ُووائیتی، ٌُوودّراص، هجارطووتاى، جشیووزٍ کووْ ، جشیووزٍ         گووابْى، گزجظووتاى، ی
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هارػوال، جشیووزٍ طووالْهْى، ایزلٌوود، ایظوولٌد، ایتالیوا، هزهیشطووتاى، کزیبووا ی، لیؼووتي اػووتایي، لیتووْاًی،      

لْکشاهبووْر ، هودًّیووَ، هالووت، هووْریض، هکشیووک، هیکزًّووشی، هْلووداّی، هًْوواکْ، هووًْتٌیزّ،        

یکاراگْئَ، ًیْ، ًزّژ، سالًد ًْ، اسبکظتاى، پاالئْص، پاًاهوا، پاراگْئوَ،   هْساهبیک، ًاهیبی، ًپال، ً

ُلٌد، كیلیپویي، لِظوتاى، پز ـوال، جوِوْری دّهٌویکي، جوِوْری چوک، رّهواًی، اًیلظوتاى، رّاًودا،           

، طیؼوول، (ّ کْطووّّْ)طووٌت هووارى، طووٌت طووید، طوواهْآ، طووائْ  ْهووَ ّ پزًظووی ، طووٌیال، ؿووزبی      

،  یوووْر ػووزهی،  ْگووْ،  زکوٌظووتاى،  زکیووَ،  ّْالووْ، اّکووزاییي،    اطوولْاکی، اطوولّْى، طووْئد، طووْیض 

 .اّرّگْئَ، ّاًْآ ْ، ًّشّئی

 

 اًذ کشْرُایی کَ اعذام را برای جراین عادی لغْ کردٍ. ٠

هوْاًیي ایووي کؼووْرُا، هجوواسات اػوودام را بووزای جووزاین اطوتیٌایی پوویغ بیٌووی کووزدٍ اًوود، هاًٌوود جووزاین       

 :یا جزایوی کَ در ػزایوی اطتیٌایی رّی هی دٌُد  بیٌی ػدٍ در آییي کیلزی ًظاهی پیغ

 .بْلیْی، بزسیل، ػیلی، كیجی، اطزائیل، هشاهظتاى، لیتْاًی، پزّ، طالْادّر

 

 اًذ کشْرُایی کَ اعذام را در عول لغْ کردٍ. ٣

کؼْرُایی کوَ هجواسات اػودام را بوزای جوزاین ػوادی اس هبیول هتول ػوود در هوْاًیي طوْد دارًود، اّهوا              

ُا را در سهزی کؼْرُای لـْ کٌٌدی اػدام داًظت، چوزا کوَ اس دٍ طوال پویغ کظوی در ایوي        ىػْد آ هی

ػواى ایوي اطوت یوا در ػوول اس ُزگًْوَ اػوداهی         رطود کوَ طیاطوت    کؼْرُا اػودام ًؼودٍ ّ بوَ ًظوز هوی     

 :کٌٌد  طْدداری هی

هواالّی، هالودیْ،   الجشایوز، بٌویي، بزًّوْآ، گاهبیوا، ؿٌوا، گزًّواد، کٌیوا، الئوْص، لیبزیوا، هاداگاطوکار،           

گیٌووَ جدیوود، جوِووْری اكزیوووای     -هووالی، هووزاکغ، هْریتوواًی، هیاًوووار، ًووائْرّ، ًیجووز، پاپْئْطووی      

هزکشی، رّطیَ
51

 .، طزی الًکا، طْریٌام، طْاسییًد،  اجیکظتاى،  اًشاًیا،  اًیْ،  ًْض، ساهبیا

                                                 
ُایی در  ، اػدام٠٠٠٠تا  ٠٠٠٦با ّجْد ایي، اس طال . هجاسات اػدام را َب دالت تؼلیق دریّرد ٠٠٠٦فدراطیْى رّطیَ در اّت  - 51

َ ُاجزا گذاػتَ ػد  .جوِْری چچي ب
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 اًذ کشْرُا ّ هٌاطقی کَ هجازات اعذام را لغْ ًکردٍ. ٤

 :اًد  بیٌی کزدٍ َ هجاسات اػدام را بزای جزاین ػادی در هْاًیي طْد پیغکؼْرُا ّ هٌاهوی ک

اكـاًظوتاى، آًتییوْآ ّ بْربووْدا، ػزبظوتاى طووؼْدی، هٌوووَ طوْدگزداى كلظووویي، بموزیي، بووٌییدع،        

باربوواد، بوویرّص، بلیووش، بْ ظووْاًا، چوویي، کْهووْر، کووزٍ ػوووالی، کْبووا، دّهیٌیووک، هـووزف اهووارات     

هتموودٍ اهزیکووا، ا یووْپی، گْا ووواال، گیٌووَ، گیٌووَ اکْا ووْر، گْیوواى، ٌُدّطووتاى،    هتموودٍ ػزبووی، ایوواالت  

اًدًّشی، ػزام، ایزاى، جاهائیوک، ژاپوي، اردى، کْیوت، لیظوْ ْ، لبٌواى، لیبوی، هوالشی، هـْلظوتاى،         

 -ّ-ًیجزیَ، ػواى، اّگاًدا، پاکظتاى، هووز، جکِوْری دهْکزا یوک کٌیوْ، طوٌت لْطوی، طوٌت کیوت        

گزًّووادیي، طویزال ْى، طوٌیاپْر، طوْهالی، طووْداى، طوْریَ،  وایْاى، چوواد،        -ّ-ًوْیض، طوٌت ًّظواى   

 . ْباگْ، ّیتٌام، یوي، سیوبابٍْ -ّ - ایلٌد،  زیٌیتی
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 ٣پیْطت 

 ٠٢٠٢دطاهبز  ٣٠ُای بیي الوللی  ا  پذیزع پیواى 

 

 ـْیب کوزدٍ  بیٌی ػدٍ،  ُا لـْ هجاسات اػدام پیغ الوللی را کَ در آى جاهؼم جِاًی چِار پیواى بیي

ایوي چِوار   . ُا ػووْل جِواًی دارد ّ طوَ دییوز، هؼاُودا ی هٌوووَ ای ُظوتٌد        یکی اس ایي پیواى. اطت

ُوای سیوزیي  ْكویل دادٍ ػودٍ ّ كِزطوت کؼوْرُای ػلوْ         پیواى بَ ؿوْرت طیؿوَ در پواراگزاف   

آى را کؼوْری کوَ بوَ پیوواًی بپیًْود یووا      .  )ُوا آهودٍ اطوت    ایوي اطوٌاد ّ ًیوش کؼوْرُای اهلوا کٌٌودی آى      

کٌوود، ًؼوواى  سهوواًی کووَ یووک کؼووْر پیوواًی را اهلووا هووی   . بپوذیزد، ػلووْ آى پیووواى ػوووزدٍ هووی ػوْد   

اس ًظووز هووْاًیي  (. دُوود کووَ هـوود دارد بووا پووذیزكتي آى در هزحلووم بؼوودی، ػلووْ آى هؼاُوودٍ ػووْد      هووی

اهی ػًْد رػایت کٌٌد ّ اهود  ُا هی ُایی را کَ ػلْ آى اًد کَ هلاد هؼاُدٍ الوللی، کؼْرُا هْظق بیي

 (.ُای اهلا ػدٍ اًجام ًدٌُد بزطیف هْكْع ّ ُدف هؼاُدٍ

الوللری حقرْ  هرذًی ّ سیاسری، کرَ ُرذدش لغرْ هجرازات اعررذام          دّهریي پرّتکرل اختیراری هی را  بریي     

 اسا

بَ  ـوْیب رطویدٍ اطوت، ػووْل      ٠٩٨٩ایي طٌد کَ  ْطن هجوغ ػوْهی طاسهاى هلل هتمد در طال 

بیٌوی ػودٍ، اّهوا بوَ کؼوْرُای ػلوْ اجواسٍ         هجواسات اػودام پویغ   در ایي طٌد، لـْ کاهول  . جِاًی دارد

دُد کَ در ؿْر ی کَ در ٌُیام پذیزكتي یا پیْطوتي بوَ آى، هیود ّ ػوزهی در ایوي هوْرد گذاػوتَ         هی

الوللوی حووْم هودًی ّ     کؼوْرُای ػلوْ هییوام بویي    . باػٌد، ایي کیلز را در سهاى جٌگ بَ کوار بزًود  

 . ّ کل درآیٌد ْاًٌد بَ ػلْیت ایي پز طیاطی، هی

آكزیوای جٌْبی، آلباًی، آلوواى، آًودّر، آرژاًتویي، اطوتزالیا، ا وزیغ، آدربایجواى،       :  کؼْرُای ػلْ 

گْیي، بزسیل، بلـارطتاى، کاًادا، کوا، ّر، ػویلی، هبوزص، کلوبیوا، کاطوتاریکا،       بلژیک، بْطٌی ُزسٍ

ظوووَ، گزجظوووتاى، یًْووواى،  کزّاطووی، داًووووار ، جیبوووْ ی، اکْا وووْر، اطوووپاًیا، اطوووتًْی، كٌیًووود، كزاً   

ٌُووودّراص، هجارطوووتاى، ایزلٌووود، ایظووولٌد، ایتالیوووا، هزهیشطوووتاى، لیبزیوووا، لیؼوووتي اػوووتایي، لیتوووْاًی،          

لْکشاهبْر ، هودًّیَ، هالت، هکشیک، هْلوداّی، هًْواکْ، هوًْتٌیزّ، هْساهبیوک، ًواهیبی، ًپوال،       
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یپویي، پز ـوال، جوِوْری چوک،     ًیکاراگْئَ، ًزّژ، سالًد ًْ، اسبکظتاى، پاًاهوا، پاراگْئوَ، ُلٌود، كیل   

رّهاًی، اًیلظتاى، رّاًدا، طٌت هارى، ؿزبی، طیؼول، اطولْاکی، اطولّْى، طوْئد، طوْیض،  یووْر       

 (.١٣: هجوْع)ػزهی،  زکوٌظتاى،  زکیَ، اّکزاییي، اّرّگْئَ، ًّشّئی 

َ   کؼْرُایی کَ اهلا کزدٍ ْ    : اًود   اًد ّلی ٌُوْس ًپیْطوت َ -گیٌوَ بیظوائْ، لِظوتاى، طوائ زًظوی   ّ پ- ْهو

 (. ٣: هجوْع)

 پردازد پرّتکل کٌْاًسیْى اهریکایی حقْ  بشر، کَ بَ هجازات اعذام هی

بوَ  ـوْیب    (OEA) ْطن هجوغ ػوْهی طاسهاى کؼْرُای اهزیکوایی   ٠٩٩٢ایي طٌد کَ در طال 

دُود کوَ در    بیٌوی کوزدٍ، اّهوا بوَ کؼوْرُای ػلوْ اجواسٍ هوی         رطید، لـْ کاهل هجاسات اػودام را پویغ  

در ٌُیام پذیزكتي یا پیْطتي بَ آى، هید ّ ػزهی در ایي هْرد گذاػتَ باػٌد، ایوي کیلوز   ؿْر ی کَ 

 ْاًٌود بوَ ػلوْیت     کؼْرُای ػلوْ کٌْاًظویْى اهزیکوایی حووْم بؼوز، هوی      . را در سهاى حل  کٌٌد

 . ایي پزّ کل درآیٌد

پاًاهووا، آرژاًتوویي، بزسیوول، ػوویلی، کظووتاریکا، اکْا ووْر، هکشیووک، ًیکاراگْئووَ،    : کؼووْرُای ػلووْ 

 (.٠٠: هجوْع)پاراگْئَ، ارّگْئَ، ًّشّئی 

ُرای اساسری در هرْرد لغرْ هجرازات       کٌْاًسیْى پاسذاری از حقرْ  بشرر ّ يزادی   ٦پرّتکل نوارۀ 

 اعذام

 ْطن ػْرای ارّپا  ـْیب ػد، هجاسات اػدام در سهواى ؿولل را لـوْ     ٠٩٨٠ایي طٌد کَ در طال 

در سهواى جٌوگ یوا در آطوتاًم     »هجواسات را بوزای اهوداها ی     ْاًٌود ایوي    کؼْرُای ػلْ هی.  کٌد هی

کؼووْرُای ػلووْ کٌْاًظوویْى پاطووداری اس حوووْم بؼووز ّ       . بووَ کووار گیزًوود   « الْهووْع  جٌیووی هزیووب  

 ْاًٌود ػلوْ ایوي     هوی ( کَ کٌْاًظیْى ارّپایی حووْم بؼوز ًیوش طْاًودٍ هوی ػوْد      )ُای اطاطی  آسادی

 .پزّ کل ػًْد

 ْ گوووْیي،   ، ا وووزیغ، آدربایجووواى، بلژیوووک، بْطوووٌی ُوووزسٍ    آلبووواًی، آلوووواى، آًووودّر  : کؼوووْرُای ػلووو

بلـارطووتاى، کزّاطوووی، هبووزص، داًووووار ، اطوووپاًیا، اطووتًْی، كٌیًووود، كزاًظووَ، گزجظوووتاى، یًْووواى،       

هجارطوتاى، ایزلٌود، ایظولٌد، ایتالیوا، لتوًْی، لیؼوتي اػوتایي، لیتوْاًی، لْکشاهبوْر ، هودًّیوَ، هالوت،            
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، لِظوتاى، پز ـوال، جوِوْری چوک، رّهواًی، اًیلظوتاى،       هْلداّی، هًْاکْ، هًْتٌیزّ، ًوزّژ، ُلٌود  

 (.٤٦: هجوْع)طٌت هارى، ؿزبی، طیؼل، اطلْاکی، اطلًّْی، طْئد، طْیض،  زکیَ، اّکزاییي، 

 (.٠: هجوْع )كدراطیْى رّطیَ : اًد  کؼْرُایی کَ اهلا کزدٍ ّلی ٌُْس ًپیْطتَ

ُرررای اساسرری، در هرررْرد لغرررْ    پاسرررذاری از حقرررْ  بشررر ّ يزادی  کٌْاًسرریْى  ٠٣پرّتکررل نررروارۀ  

 هجازات اعذام در ُر نرایطی

 ْطوون ػووْرای ارّپووا بووَ  ـووْیب رطووید، هجوواسات اػوودام را در ُووز       ٠٢٢٠ایووي طووٌد کووَ در طووال   

کؼوْرُای ػلوْ   . الْهوْع جٌوگ لـوْ کوزدٍ اطوت      ػزایوی، اس جولَ در سهواى جٌوگ یوا طووز هزیوب     

ٌْاًظویْى ارّپوایی حووْم بؼوز ًیوش      کوَ ک )ُوای اطاطوی    کٌْاًظیْى پاطوداری اس حووْم بؼوز ّ آسادی   

 . ْاًٌد ػلْ ایي پزّ کل ػًْد هی( طْاًدٍ هی ػْد

گوْیي، بلـارطوتاى، کزّاطوی،     آلباًی، آلواى، آًدّر، ا زیغ، بلژیک، بْطوٌی ُوزسٍ  : کؼْرُای ػلْ

هبزص، داًوار ، اطوپاًیا، اطوتًْی، كٌیًود، كزاًظوَ، گزجظوتاى، یًْواى، هجارطوتاى، ایزلٌود، ایظولٌد،          

یا، لیؼتي اػتایي، لیتْاًی، لْکشاهبْر ، هودًّیَ، هالت، هْلداّی، هًْواکْ، هوًْتٌیزّ، ًوزّژ،    ایتال

ُلٌد، پز ـال، جوِْری چک، رّهاًی، اًیلظتاى، طٌت هارى، ؿزبی، اطولْاکی، اطولًّْی، طوْئد،    

 (.٤٠: هجوْع)طْیض،  زکیَ، اّکزاییي، 

 (.٣: هجوْع)تاى، لتًْی، لِظتاى ارهٌظ: اًد  کؼْرُایی کَ اهلا کزدٍ ّلی ٌُْس ًپیْطتَ
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  ٤پیْطت 

 ٠٠هجوغ ػوْهی هلل هتمد هـْ   ٠٢٦/٦٥رأی بَ هوؼٌاهم  

 ٠٢٠٢دطاهبز 

 

 ٠٢٠٢دساهبر  ٠٠هجوش عوْهی هلل هتحذ هصْب  ٠٢٦/٦٥کشْرُای هبتکر قطاٌاهۀ 

آكزیووای جٌوْبی، آلبوواًی، الجشایوز، آلوواى، آًوودّر، آرژاًتویي، ارهٌظوتاى، اطووتزالیا، ا وزیغ، بلژیووک،         

گْیي، بزسیل، بلـارطتاى، بزًّدی، کاهبْم، کاًادا، کا، ّر، ػیلی، هبوزص، جوِوْری    بْطٌی ُزسٍ

راطویْى  کٌیْ، کلوبیا، کاطوتاریکا، طواحل ػوام، کزّاطوی، داًووار ، اکْا وْر، اطوپاًیا، اطوتًْی، كد        

رّطویَ، كٌیًوود، كزاًظووَ، گووابْى، گزجظووتاى، یًْواى، گیٌووَ بیظووائْ، ُووائیتی، ٌُوودّراص، هجارطووتاى،      

جشیووزٍ هارػووال، ایزلٌوود، ایظوولٌد، اطووزائیل، ایتالیووا، هزهیشطووتاى، لتووًْی، لیؼووتي اػووتایي، لیتووْاًی،           

اکْ، لْکشاهبووْر ، هودًّیوووَ، هاداگاطوووکار، هوووالی، هالووت، هکشیوووک، هیکزًّوووشی، هْلوووداّی، هًْووو    

هًْتٌیزّ، ًیکاراگْئَ، ًزّژ، سالًد ًْ، پاالئْص، پاًاها، پاراگْئَ، ُلٌد، كیلیپیي، لِظتاى، پز ـوال،  

       ْ َ  -جوِووْری دّهیٌوویکي، جوِووْری چووک، رّهوواًی، اًیلظووتاى، رّاًوودا، طووٌت هووارى، طووائ ّ - ْهوو

پزًظووی ، ؿوووزبی، طیؼووول، اطوولْاکی، اطووولًّْی، طوووْئد، طوووْیض،  یوووْر ػوووزهی،  زکیوووَ،  ْالوووْ،      

 (.٩٢: هجوْع)کزاییي، اّرّگْئَ، ّاًْآ ْ، ًّشّئی اّ

 اًذ کشْرُایی بَ ایي قطاٌاهَ رأی ه با دادٍ

آكزیووای جٌووْبی، آلبواًی، الجشایووز، آلووواى، آًودّر، آًیووْال، آرژاًتوویي، ارهٌظوتاى، اطووتزالیا، ا ووزیغ،       

كاطوووْ،  گوووْیي، بزسیوول، بلـارطوووتاى، بْرکیٌوووا   آدربایجوواى، بلژیوووک، بْ ووواى، بْلیووْی، بْطوووٌی ُوووزسٍ   

بزًّودی، کواهبْم، کاًوادا، کوا، ّر، ػویلی، هبوزص، جوِوْری کٌیوْ، کلوبیوا، کاطوتاریکا، کزّاطوی،            

داًووووار ، اکْا وووْر، اطوووپاًیا، اطوووتًْی، كدراطووویْى رّطووویَ، كٌیًووود، كزاًظوووَ، گوووابْى، گاهبیوووا       
52
 ،

گزجظتاى، یًْاى، گْا وواال، گیٌوَ بیظوائْ، ُوائیتی، ٌُودّراص، هجارطوتاى، جشیوزٍ هارػوال، ایزلٌود،          

ایظووولٌد، اطوووزائیل، ایتالیوووا، هشاهظوووتاى، هزهشیظوووتاى، کیزیبوووا ی، لتوووًْی، لیؼوووتي اػوووتایي، لیتوووْاًی،         

                                                 
َ قصد داػتَ اس رأی دادى رْدداری کٌد ًوایٌدۀ گاهبیا پض اس رأی - 52  . گیزی اػالم کزد ک
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ًْواکْ،  لْکشاهبْر ، هودًّیَ، هاداگاطکار، هادیْ، هالی، هالت، هکشیک، هیکزًّوشی، هْلوداّی، ه  

هـْلظتاى، هًْتٌیزّ، هْساهبیک، ًاهیبی، ًارّ، ًپال، ًیکاراگْئوَ، ًوزّژ، سالًود ًوْ، اّسبکظوتاى،      

پواالئْص، پاًاهووا، پاراگْئوَ، ُلٌوود، پوزّ، كیلیپوویي، لِظوتاى، پز ـووال، جوِوْری دّهیٌوویکي، جوِووْری        

   ْ َ  -چک، رّهاًی، اًیلظتاى، رّاًدا، طٌت هوارى، طواهْآ، طوائ اطولْاکی،   ّ پزًظوی ، ؿوزبی،  - ْهو

اطوولًّْی، طووْهالی، طووزی الًکووا، طووْئد، طووْیض،  اجیکظووتاى،  یوووْر ػووزهی،  ْگووْ،  زکوٌظووتاى،       

 (.٠٢٩: هجوْع) زکیَ،  ْالْ، اّکزاییي، اّرّگْئَ، ّاًْآ ْ، ًّشّئی 

 اًذ کشْرُایی کَ رأی هخالف دادٍ

بوویرّص، بلیووش،   اكـاًظووتاى، آًتییووْآ ّ بْربووْدا، ػزبظووتاى طووؼْدی، باُاهوواص، بووٌییدع، باربوواد،     

بْ ظْاًا، بزًّی دارالظیم، چیي، کْهْر، کزٍ ػوالی، هـز، اهارات هتمودٍ ػزبوی، ایواالت هتمودٍ     

اهزیکووا، ا یووْپی، گزًّوواد، گْیوواى، ٌُدّطووتاى، اًوودًّشی، ػووزام، ایووزاى، جاهائیووک، ژاپووي، کْیووت،      

ًوْیض، طووٌت   -ّ -لیبوی، هوالشی، هیاًووار، اّگاًوودا، پاکظوتاى، پواپْسی گیٌووَ جدیود، هووز، طووٌت کیوت         

 ْبواگْ،   -ّ-گزًّادیي، طٌت لْطی، طٌیاپْر، طْهالی، طْداى، طْریَ،  ًْیا،  زیٌیتوی  -ّ -ًّظاى

 (.٤٠: هجوْع. )یوي، سیوبابٍْ

 يراء هوتٌش

کوواهزّى، کْهووْر، کووزٍ جٌووْبی، کْبووا، جیبووْ ی، اهووارات هتموود ػزبووی، اریتووزٍ،     ،بموزیي، بوویرّص 

دى، کٌیوا، الئوْص، لظوْ ْ، لبٌواى، لیبزیوا، هواالّی، هوزاکغ ّ        كیجی، ؿٌا، گیٌَ، جشیزٍ طالْهْى، ار

ؿووومزای ؿزبوووی، هْریتووواًی، ًیجوووز، ًیجزیوووَ، ػوووواى، جوِوووْری اكزیووووای هزکوووشی، جوِوووْری          

دهْکزا یک کٌیْ، جوِْری دّهیٌیکي، طٌیال، طیزال ْى، طْریٌام،  اًشاًیا،  ایلٌد، ّیتٌام، ساهبیوا  

 (.٣٥: هجوْع)

 غایباى

بٌیي
53

 (.١: هجوْع)یٌَ اکْا ْر، هْریض، چاد،  ًْض ، طاحل ػام، گ

                                                 
ٌاهَ، ًوایٌدۀ بٌیي در تْضیخ رأی پیغ اس  - 53 ٌُ ام بزرطی عزح قغؼ هی طاسهاى هلل هتذد، بَ  در طْهیي کویظیْى هجوغ ػْو

ِادی طٌد  رأی اى ایي طاسهاى هلل  A/C,3/65/L.63گیزی در هْرد اصالدی  پیؼٌ اػالم کزد کَ ً غ ػضْیت رْد را در گزٍّ پؼتیًا

لتغ دربارۀ   .  یّرد ایي اصالدیَ، بَ دالت تؼلیق در هیطٌد تا دریافت دطتْرات ّد
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