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  کليد

 آمار ارايه شده باالترين ارقامی را در بر می گيرند که می توان .اين گزارش تنها به استفاده قضايی از مجازات اعدام می پردازد
مربوط به بعضی از کشورها به مراتب واقعی گرچه تاکيد می کنيم که ارقام ابا اطمينان از تحقيقات عفو بين الملل استخراج کرد، 

کنند؛ بعضی ديگر تعداد اعدام های  مربوط به مجازات اعدام را پنهان می محاکمه هایبعضی از کشورها به عمد . بيشتر است
  .انجام شده و حکم های اعدام صادره را ثبت يا منتشر نمی کنند

يک عدد آمده به اين معناست که رقم مورد محاسبه عفو بين الملل در کنار و پس از نام يک کشور » +«در جاهايی که عالمت 
 عددی به چشم نمی خورد به اين معناست که در کنار آن و  پس از نام يک کشور آمده»+«در جاهايی که عالمت . حداقل است

به منظور محاسبه مجموع . انجام شده ولی دست يافتن به تعداد ممکن نبوده است) حداقل بيش از يک مورد(در آن کشور اعدام 
  . در نظر گرفته شده است2برابربا » +«در سطح جهان و مناطق، عالمت 
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 در سال اممجازات اعدبه کارگيری 
2011  

 با ده ها سال پيشينمدارکی که دادستان ها و قاضيان «
تجربه در نظام عدالت کيفری به من ارايه کرده اند من را 

، عاری از تبعيض منسجمکه قانع کرده که ايجاد سيستمی 
بر پايه نژاد، شرايط جغرافيايی يا اقتصادی باشد و هميشه 

  ».هم درست عمل کند غيرممکن است
   2011 مارچ 9کوئين، فرماندار ايلينوی، اياالت متحده امريکا، َپت 
 

، فرماندار پت کوئين به روشنی در باره تصميم به تالش برای پايان دادن به مجازات اعدام در ايالت 2011در اوايل سال 
سياست مداران، دانشگاهيان، در سراسر جهان، . ايلينوی امريکا سخن گفت، اما او تنها کسی نبود که عليه اعدام ها صحبت کرد

  .وکال و بسياری ديگر عليه اين مجازات به شدت ظالمانه، غيرانسانی و تحقيرآميز سخن گفتند

در ماه ژوئن، کمی پيش از .  حق زندگی را گنجانده است20 اصل تصويب شد در 2011قانون اساسی تازه مراکش که در سال 
اصل پايان اين  قصد از«: ته بازنگری در قانون اساسی، عبداللطيف منونی، گفترفراندم تصويب قانون اساسی تازه، رييس کمي

  1 ».دادن به اعدام هاست

ری ذ، در يک گردهمايی بحث عمومی به مناسبت روز جهانی عليه مجازات اعدام در مالزی، وزير قانون ن2011در اکتبر 
 قديمیو با کوشش های دولت برای بازنگری در قانون های عزيز گفت که به نظر او ابتکار جامعه مدنی کوششی به موقع است 

 در شرايطی که مالزی به اجرای حکم اعدام ادامه می 2 .و تصويب قانون های تازه و مطابق با اصول حقوق بشر هماهنگ است
   .دهد، اظهارات او که يک مسئول ارشد دولتی است نشانه تغيير در نگرش است

محدود کردن ، 2011اييه ايران، محمد جواد الريجانی، در سخنانی در سازمان ملل در نوامبر دبيرکل ستاد حقوق بشر قوه قض
. فکر می کنم راه هايی برای پايين آوردن تعداد اعدام ها وجود دارد«: استفاده از مجازات اعدام را مورد بحث قرار داد و گفت

چه درست باشد چه نباشد، سئوال . قاچاق مواد مخدر است در صد اعدام ها در ايران ناشی از جرايم مربوط به 74بيش از 
  3».آيا اين مجازات شديد از ميزان جرايم کاسته است يا خير؟ در حقيقت، نکاسته است: بزرگی مطرح است

نشانگر نياز مهم به رهبری برای اظهاراتی از اين دست از مسئوالن دولتی بازتاب شتاب جهانی به سوی الغای مجازات اعدام و 
  .اما صداهای جامعه مدنی نيز در اين بحث سهم مهمی داشته است. رسيدن به اين هدف است

اعدام مطلع شوند، جنجالی در چين، استاد حقوق در دانشگاه پکن ژانگ کيان فان گفت اگر مردم تنها از تعداد کمی از موارد 
اد اعدام ها علنی شود بحث منطقی در باره الغای تنها زمانی که تعد«: او خاطرنشان کرد که . بحث واقعی سرکوب خواهد شد

  4».مجازات اعدام در چين را می توان شروع کرد
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  5.، فدراسيون کانون های وکالی ژاپن تصميم گرفت کميته ای برای پيگيری الغای مجازات اعدام تشکيل دهد2011در دسامبر 

الغای مجازات اعدام به يک روند تزلزل ناپذير «: ار کرد مصوب نشست ساالنه حقوق بشر خود اظه اين فدراسيون در اطالعيه
  6».بين المللی تبديل شده و اکنون زمان آن فرا رسيده که بحثی اجتماعی در باره پايان دادن به آن به راه بيافتد

قربانی ده اند يا از دست دادر اثر جرايم خشونت آميز ترين صداها شايد از کسانی شنيده می شود که عزيزان شان را نيرومنداما 
در تگزاس در اياالت متحده امريکا، ِريس . اين جرايم بوده اند و نيز از کسانی که مدت زمانی را زير حکم اعدام گذرانده اند

 سپتامبر از 11 در جنايتی ناشی از تنفر در پی مارک استورمن.  مبارزه کرد اما موفق نشدمنوبويان به خاطر عفو مارک استر
دين ما می آموزد که عفو هميشه بهتر از انتقام . من هرگز از مارک متنفر نبودم«: او گفت. او را با تير زده بودفاصله نزديک 

   7».است

وزير دفاع زيمبابوه ِامرُسن منانگاگوا مخالفت خود با مجازات اعدام را به تجربه خود به عنوان يک محکوم به اعدام در پيش از 
 دوره محکوميت به از تجربه ناخوشايندمتاثر نظر من در باره مجازات اعدام تا حدود زيادی «. استقالل زيمبابوه ربط می دهد

  8». است، از مقدس بودن زندگی و نيازبه بازآموزی مجرماناعدام

 ثبت کرده و روند جهانی به سوی الغای مجازات 2011اين نظريات تحوالتی را بازتاب می دهند که عفو بين الملل در سال 
 که 2010 کشور ثبت کرد، در مقايسه با 20 اجرای اعدام را در 2011عفو بين الملل در سال . م را به نمايش می گذارنداعدا

بيشتر ناشی  افزايش نشان می دهد و 2010 اعدام ثبت شد که در مقايسه با 676سال گذشته، .  کشور انجام شده بود23اعدام در 
کمتر از سال پيش صادر شده اعدام  های تعداد حکم.  ايران، عراق و عربستان سعودی:از افزايش شديد اعدام در سه کشور است

  .بود

 8با وجود اين که اياالت متحده امريکا تنها کشور عضو گروه .  در تمام مناطق جهان پيشرفت هايی حاصل شد2011در سال 
)G8(9 فرماندار ه مجازات اعدام را ملغا کرد و در نوامبر بود که حکم اعدام را اجرا کرد، ايلينوی شانزدهمين ايالت آن بود ک

در نقاط ديگر قاره . ُارگون، جان کيتزهاِبر، اعالم کرد که در دوره فرمانداری خود ديگر اجازه انجام اعدام را نخواهد داد
  .کارائيب صادر شدکم شماِر  در چند کشور کمتریامريکا، حکم های اعدام 

اين دو کشورهايی .  سال ـ و سنگاپور هيچ اعدامی ثبت نشد19ر ژاپن ـ برای اولين بار در ظرف در منطقه آسيا ـ اقيانوسيه، د
در کشورهايی مثل چين، مالزی، کره جنوبی و تايوان بحث . دولتمردان آن از مجازات اعدام به شدت حمايت کرده اندهستند که 

  .های مهمی در باره مجازات اعدام و الغای آن گزارش شد

ون تعليق رسمی مجازات اعدام را اعالم کرد؛ تعليق اين مجازات در نيجريه نيز تاييد ، سيرا ليافريقای جنوب صحراها کشوردر 
سياست مداران ارشد در . کميسيون بازنگری قانون اساسی در غنا در قانون اساسی تازه الغای مجازات اعدام را توصيه کرد. شد

هيأت نمايندگی سوازيلند در هنگام بررسی ادواری . اعدام نظر دادندمجازات الغای بورکينا فاسو و زيمبابوه در حمايت از 
توصيف » مجری اعدام در قانون، الغای اعدام در عمل«عمومی در شورای حقوق بشر سازمان ملل وضعيت در اين کشور را 

  .کرد

ت شد، اما تغييرات در منطقه خاورميانه و در لبنان، حکومت خودگردان فلسطين و تونس افزايش استفاده از مجازات اعدام ثب
  .  ثبت تعداد اعدام ها و حکم های اعدام  را مشکلتر کرد2011در سال افريقای شمالی در 

نوامبر، پارلمان لتونی مجازات اعدام را  در پايان . اتحاد شوروی پيشين بود که به اعدام ادامه دادو تنها کشور اروپا بالروس 
برای تمام   اعدام را2012 ژانويه 1اده ملغا کرد و به اين ترتيب اين کشور نود و هفتمين کشوری شد که از برای جرايم فوق الع
  .جرايم ملغا کرده است

  الغای مجازات اعدام روند جهانی به سوی 

ه سه کشور از گرو.  مجازات اعدام را اجرا کرد2011 بود که در در سال 8اياالت متحده امريکا تنها کشور گروه  
  .چين، عربستان سعودی و اياالت متحده امريکا: کردندرا اجرا اعدام مجازات  2011 در در سال 20

که در بودند  کشور عضو سازمان امنيت وهمکاری دراروپا 56اياالت متحده امريکا و بالروس تنها کشورهايی از  
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 .  دست به اعدام زدند2011سال 

مصر، :  مجازات اعدام را اجرا کرده اند2011 گويا در در سال عضو اتحاديه افريقاکشور  54چهار کشور از 
 .در قانون يا در عمل ملغا کرده اندآن را اين اتحاديه سی و هشت کشور ديگر عضو . و سودان جنوبیسومالی، سودان، 

:  مجازات اعدام را اجرا کرده اند2011 کشور عضو کشورهای مشترک المنافع گويا در سال 54 کشور ازدو 
 .گالدش و مالزیبن

مصر، :  مجازات اعدام را اجرا کرده اند2011 عرب در سال کشورهای کشور عضو اتحاديه 22نه کشور از  
 . عراق، حکومت خودگردان فلسطين، عربستان سعودی، سومالی، سودان، سوريه، امارات متحده عربی و يمن

 مجازات اعدام را 2011ا در در سال  کشور عضو اتحاديه کشورهای آسيای جنوب شرقی گوي10دو کشور از  
 .مالزی و ويتنام: اجرا کرده اند

 .  مجازات اعدام اجرا نشد2011 کشور عضو سازمان ملل متحد در سال 193 کشور از 175در  

 پروتکل کنوانسيون امريکايی حقوق بشر برای الغای ی بود که در هندوراس دوازدهمين کشور،2011 اکتبر 11 تاريخ در
 کنوانسيون اروپايی حقوق بشر به 13  شمارهدر ماه اکتبر، لتونی نيز قانونی برای تاييد پروتکل. شدعضو عدام مجازات ا

پروتکل اختياری در بنين قانونی برای تاييد . اين پروتکل الغای مجازات اعدام را در هر شرايطی مقرر می کند. تصويب رسانيد
اين پروتکل الغای مجازات اعدام را مقرر می کند اما به کشورهای . ويب شدتص بين المللی حقوق مدنی و سياسی دوم ميثاق

اليحه مشابهی در پايان سال در پارلمان مغولستان . عضو اجازه می دهد در صورت ابراز شرط در زمان جنگ آن را اجرا کنند
   10.مطرح بود

ر ثبت شد، از جمله با کاهش از تعداد جرايم مستوجب گام های مثبتی برای محدود کردن استفاده از مجازات اعدام در چندين کشو
  . گامبيا و تايوان 11مجازات اعدام در چين،

الجزاير، بحرين، باربادوس، کامرون، چين، اتيوپی، :  کشور ثبت شد33 تخفيف مجازات اعدام يا عفو آن در 2011در در سال 
صحرای غربی، ميانمار، نيجريه، عربستان /مراکشنی، مغولستان، گامبيا، هند، ايران، اردن، کنيا، کويت، ماالوی، مالی، موريتا

اوگاندا، امارات متحده عربی، اياالت متحده تونس، تايلند، سودان، کره جنوبی، سودان جنوبی، ون، سنگاپور، يسعودی، سيرا ل
  .امريکا، ويتنام، يمن و زامبيا

ون، سنگاپور، سری النکا، يساوانا، چين، هند، سيرا لباربادوس، بوت:  کشور به ثبت رسيد12 در12برائت، 2011در سال 
 . امارات متحده عربی، اياالت متحده امريکا، يمن و زامبيا13تايوان،

  چرا؟: اعداممجازات تعليق 

مورد اعدامی را که پس از شروع دوباره اجرای دو اجازه اجرای تزهابر در دوره اول فرمانداری خود يفرماندار جان ک
هر دو نفر محکومانی بودند که .  در ُارگون انجام شده صادر کرد1977ر اياالت متحده امريکا در سال مجازات اعدام د

، در دوره سوم فرمانداری خود، فرماندار کيتزهابر 2011در در سال . از اعتراض به حکمشان دست برداشته بودند
  . تعليق اجرای مجازات اعدام را در ُارگون اعالم کرد

ديگر نقشی در اين سيستم مورد « صادر شد، ، فرماندار کيتزهابر گفت نمی خواهد 2011 نوامبر 22ه در در بيانيه ای ک
اين که بهترين «و » نه منصفانه است و نه عادالنه«و مجازات اعدام در ُارگون  باشد» داشتهترديد و غيرمنصفانه 

زندانی برای اعدام از طريق » وطلب شدنشاخص اين که چه کسی در ُارگون اعدام شود و چه کسی اعدام نشود دا
او خاطرنشان کرد که دادستان ها، قاضيان و قانون گذاران . است» انحرافی از عدالت«انصراف از اعتراض است 

  .است»درهم شکسته« ُارگون قضايی اعدام دربسياری اکنون توافق دارند که سيستم 
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ارزيابی سياست جاری و « اعدام باعث  مجازاتدام او برای تعليقفرماندار کيتزهابر گفت قصد و اميد او اين است که اق
چون ديگر نمی توانيم تضادها و نابرابری ها در نظام کنونی » سيستم مجازات اعدام ما شود که مدت هاست عقب افتاده

اه حلی که امنيت نتيجه گيری کرد که اطمينان دارد که ُارگون راه حل بهتری خواهد يافت، راو » .مان را ناديده بگيريم
  .جامعه را تضمين کند و از قربانيان جنايت و خانواده شان حمايت نمايد

 

 ارقام در سطح جهان: 2011مجازات اعدام در در سال 
حتا با به حساب آوردن سودان جنوبی که تازه مستقل . را اجرا کرده اندمجازات اعدام  2011در سال گويا  کشور 20حداقل 

ارقام ثبت شده  کشور گزارش شد و کاهشی شديدی نسبت به 23 است که اجرای اعدام در 2010  سالتر ازشده، اين تعداد کم
 .. اعدام را اجرا کرده بودند کشور31گويا يک دهه پيش نشان می دهد که 

   2011 های ثبت شده در سال اعدام

، کره )+(، مالزی )+68(، عراق +)360(، ايران +)1(، مصر (+)، چين )2(بالروس ، +)5(بنگالدش ، )2(افغانستان 
 به وسيله 6: 10(، سومالی +)82(، عربستان سعودی )14 نفر در غزه3(، حکومت خودگردان فلسطين )+30(شمالی 

، امارات )5(، تايوان )+(سوريه ، +)7(سودان ، )5(، سودان جنوبی ) در گالمودوگ1 در پونتلند؛3؛ دولت گذاِر فدرال
  +)41(، يمن +)5(، ويتنام )43( متحده امريکا ، اياالت)1(متحده عربی 

اعدام در جهان در مورد  527نسبت به است که شده  مشخص 2011اعدام در سراسر جهان در در سال مورد  676 اجرای
اين افزايش بيشتر ناشی از افزايش شديد قتل های قضايی در ايران، عراق و عربستان .  افزايش نشان می دهد2010سال 

عفو بين الملل از .  در چين اعدام شده اند نمی شود2011 شامل هزاران نفری که گويا در سال 676اما اين عدد . تسعودی اس
انتشار برآورد استفاده از مجازات اعدام در چين را متوقف کرد؛ اين ارقام در چين اسرار دولتی  خود 2009زمان گزارش 

که در چهار سال گذشته دال بر اين  فرا می خواند که برای تاييد ادعايشان عفو بين الملل دولتمردان چين را. محسوب می شوند
   .آمار افراد محکوم به اعدام و اعدام شده در هر سال را منتشر کننداستفاده از مجازات اعدام به شدت کاهش يافته، 

ا پنهانی در ايران دريافت کرده که تعداد عفو بين الملل همچنين گزارش های معتبری در باره تعداد زيادی اعدام تاييد نشده يا حت
  . را تقريبا دوبرابر می کندشده اعدام های رسما تاييد 

اطالعات مربوط به استفاده از .  تنها در بعضی کشورها در دست است2011آمار رسمی استفاده از مجازات اعدام در سال 
در باره مصر، اريتره، . ن اسرار دولتی طبقه بندی می شودمجازات اعدام در بالروس، چين، مغولستان و ويتنام هنوز به عنوا

به در بالروس، ژاپن و ويتنام . ليبی، مالزی، کره شمالی و سنگاپور اطالع کمی در دست است يا اصال اطالعی در دست نيست
وس و ويتنام، جنازه زندانيان در بالر. آتی آنها داده نشد؛ به خانواده و وکاليشان نيز به همچنيناعدام زندانيان اطالعی در باره 

  .بازنگرداندندبرای دفن به خانواده شان را اعدام شده 

  دگزارش ش 2011در سال که احکام اعدام صدور 

، (+)کامرون ، )3(فاسو ، بورکينا )1(، بوتسوانا )2(، بالروس +)49(، بنگالدش )5(، بحرين +)51(، الجزاير (+)افغانستان 
، گينه )4(، غنا )13(گامبيا ، +)123(مصر ، +)(کنگو جمهوری دمکراتيک ، )3 (جمهوری(کنگو ، (+)چين ، (+)چاد 

، کنيا +)15(، اردن )10(ژاپن ، +)291(، عراق +)156(ايران ، +)6(، اندونزی +)110(، هند +)3(، گويان )16(
، )8(، موريتانی )2(مالی ، +)108(مالزی ، )2(، ماالوی (+)گاسکار ا، ماد)1(، ليبريا )8(، لبنان +)17(، کويت +)11(

حکومت ، +)313(پاکستان ، (+)کره شمالی ، )72(، نيجريه +)33( ، ميانمار)5(صحرای غربی /مراکش، (+)مغولستان 
عربستان ، )1(، سنت لوسيا +)3(، قطر )5(پاپائو گينه جديد ، ) غربیکرانه نفر در 1؛ در غزه نفر4+: 5(خودگردان فلسطين 

 در 1 در پونتلند؛4 به وسيله دولت گذاِر فدرال؛ +32: +37(سومالی ، +)5(، سنگاپور )2(ون ي لسيرا، +)9(سعودی 
، تايوان (+)سوريه ، )1(سوازيلند ، +)13(سودان ، )106(سری النکا ، )+1(سودان جنوبی ، )1(کره جنوبی ، )گالمودوگ

، )78(، اياالت متحده امريکا )+31(امارات متحده عربی ، )5 (، اوگاندا)2(، ترينيداد و توباگو )40(، تايلند (+)تانزانيا ، )16(
   +).1(، زيمبابوه )48(، زامبيا +)29(، يمن +)23(ويتنام 
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اين رقم حداقلی است که می توان با اطمينان از تحقيقات عفو .  به اعدام محکوم شده اند نفر1923 حداقل گويا، 2011در سال 
  .  در سراسر جهان است2010 حکم اعدام در سال 2024ر کاهشی از رقم حداقل بين الملل نتيجه گيری کرد و نشانگ

تعداد حداقل بر اساس آماری است که عفو که بودند اعدام وم به حکم نفر در سراسر جهان 18750، حداقل 2011در پايان سال 
  .بين الملل به تفکيک کشورها به دست آورده است

افغانستان، بنگالدش، مصر، (، دار )عربستان سعودی(گردن زنی : ار گرفته شد به ک2011روش های اعدام زير در سال 
چين، تايوان، (، تزريق کشنده )، سودان جنوبی، سودان)غزه(ايران، عراق، مالزی، کره شمالی، حکومت خودگردان فلسطين 

، سومالی، امارات متحده )غزه(بالروس، چين، کره شمالی، حکومت خودگردان فلسطين (، و تيرباران )اياالت متحده امريکا
  ).عربی، ويتنام، يمن

 سالگی 18به خاطر جرايمی اعدام شدند که پيش از رسيدن به سن بر اساس گزارش های رسمی، حداقل سه نفر در ايران 
د  مور7مرتکب شده بودند که خالف حقوق بين المللی است؛ گزارش های غير رسمی نشان می داد که ممکن است تعداد اينها 

در موريتانی در مورد سه مرد . توصيف شد در عربستان سعودی اعدام شد» نوجوان«يک نفر که رسما به عنوان . بوده باشد
 سالگی مرتکب شده بودند حکم اعدام صادر شد، اما در تجديد نظر اين مجازات به 18به خاطر جرايمی که پيش از سن جوان 

در يمن چهار نفر که در زمان ارتکاب جرم ممکن . دام دو مجرم نوجوان تاييد شددر سودان حکم اع.  سال زندان کاهش يافت12
 وجود 15شناسنامهدر صورتی که مدرک مشخصی مثل .   سال بوده باشند در خطر اعدام قريب الوقوع هستند18است زير 

مان ارتکاب جرايم اتهامی عفو بين الملل نگران است که اشخاصی که در ز. اغلب مورد اختالف استنداشته باشد سن مجرم 
  . نوجوان بوده اند در نيجريه، عربستان سعودی و يمن زير حکم اعدام به سر می برند

اما، در . اعدام به وسيله سنگسار در دست نبودتازه اعدام های قضايی به وسيله سنگسار يا از صدور حکم اجرای گزارشی از 
  . شده است انجامام در انظار عمومیاعدايران، کره شمالی، عربستان سعودی و سومالی 

عفو بين الملل نگران است که در اکثر کشورهايی که اشخاصی به اعدام محکوم يا اعدام شدند، مجازات اعدام پس از محاکمه 
هايی استوار بوده که گويا از طريق »اعتراف«هايی صادر شده که با موازين محاکمه عادالنه سازگار نبوده و اغلب بر اساس 

اين موضوع به ويژه در مورد بالروس، چين، ايران، عراق، کره شمالی و . نجه يا فشارهای ديگر به دست آمده استشک
پيش از انجام محاکمه از تلويزيون پخش شد که » اعتراف ها« در ايران و عراق، بعضی از اين .عربستان سعودی صحت دارد

  .حقوق اصل بی گناهی متهمان را بيشتر نقض می کرد

  الزامیحکم.  زام به صدورحکم اعدام هنوز درهند، ايران، مالزی، پاکستان، سنگاپور، ترينيداد و توباگو و زامبيا برقرار بودال
اعدام با حمايت از حقوق بشر ناسازگار است زيرا اجازه در نظر گرفتن وضعيت شخصی متهم يا شرايط جرم مشخص را نمی 

  . دهد

اعدام محکوم يا اعدام شدند که جرم ارتکابی آنها شامل عمد به کشتن و سلب زندگی نبود و  اشخاصی به مجازات 2011در سال 
مجازات اعدام به اتهام جرايم . بر اساس ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی رعايت نشد» مهمترين جرايم«در نتيجه الزام 

کستان، عربستان سعودی، سنگاپور، تايلند، امارات متحده مواد مخدر در کشورهايی مثل چين، هند، اندونزی، ايران، مالزی، پا
  . استانجام شدهعربی و يمن 

، )عربستان سعودی(» جادوگری«، )پاکستان(و کفرگويی ) ايران(، جرايم مذهبی مثل ارتداد )ايران (ط زنا و لوا2011در سال 
» حاد«و انواع سرقت ) عربستان سعودی(جاوز و نيز ت) چين(و جرايم اقتصادی ) جمهوری کنگو(قاچاق استخوان های انسان 

و » اقدام عليه امنيت ملی«، » به کشورخيانت«بعضی انواع  برای 2011در سال سرانجام، . با اعدام مجازات شد) کنيا، زامبيا(
ن، کره گامبيا، کويت، لبنا( حکم اعدام صادر شد )ـ يا دشمنی با خدا ـ در ايران» محاربه«مثل (» جرايم ديگر ضد کشور«

در کره شمالی، حتا اگر . ، صرفنظر از اين که به سلب زندگی منجر شد يا خير)شمالی، حکومت خودگردان فلسطين و سومالی
  . اعدام نباشد، اغلب حکم اعدام صادر می شودمستوجبجرمی بر اساس قانون داخلی 

ين المللی الغای مجازات اعدام، اجرای اعدام را دو کشور ـ افغانستان و امارات متحده عربی ـ با حرکت در جهت خالف روند ب
گسترش محدوده مجازات اعدام در مغايرت با موازين حقوق بشر بين المللی در بنگالدش، چين، مصر، هند، . از سر گرفتند

  . ايران، نيجريه و سوريه آشکار بود



2011 در سال حکم اعدام و اجرای مجازات اعدام  

                                                1391عفو بين الملل، فروردين   ACT 50/001/2012: نمايه

 

8

، ) غربی و غزهکرانهدر (ن فلسطين در کشورهايی مثل بحرين، جمهوری دمکراتيک کنگو، مصر، لبنان، حکومت خودگردا
سومالی و اياالت متحده امريکا افزايش استفاده و تاکيد بر مجازات اعدام در دادگاه های نظامی از جمله عليه غيرنظاميان در طی 

  . باعث نگرانی بود2011سال 
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  مروری بر مناطق
  قاره امريکا

 نشان می داد که 2011شور اعدام کننده در منطقه بود، تحوالتی در سال با وجود اين که در اين سال اياالت متحده امريکا تنها ک
ايلينوی شانزدهمين ايالت امريکا بود که مجازات اعدام را ملغا کرد و . اين کشور نيز از اجرای مجازات اعدام دور می شود

قانون الغای مجازات اعدام را ، 2009 و نيومکزيکو در 2007، در پی نيوجرسی در 2007سومين ايالتی بود که پس از سال 
  . در ماه نوامبر تعليق اعدام در ايالت ُارگون به اجرا درآمدبه عالوه، . تصويب کرده است

در )  درصد74(از اين تعداد، اکثر آنها .  ايالت مجری اعدام در اياالت متحده امريکا اجرا شد13 اعدام در 43، 2011در سال 
ايالت های ديگر که حکم اعدام را .  درصد مجموع اعدام ها را انجام داد30 مورد 13اس با ايالت های جنوبی انجام شد و تگز

، می سی سی پی )1(، آيداهو )4(، جرجيا )2(، فلوريدا )1(ر ، دالِو)4(، آريزونا )6(آالباما : اجرا کردند از اين قرار بودند
  ).1(و ويرجينيا ) 1(، کارولينای جنوبی )2(اکالهما ، )2(اهايو ، )1(، ميسوری )2(

حکم اعدام تازه  مورد 78، 2011به نام مرکز اطالعات مجازات اعدام در سال در اياالت متحده امريکا يک سازمان غيردولتی 
 280ساالنه با متوسط در مقايسه نشان می دهد به ويژه را  کاهشی قابل توجه در استفاده از مجازات اعدام آماراين . ثبت کردرا 

  .1990 و 1980دهه های اعدام در مورد حکم 

پنج کشور در  در مقايسه با. رفتمنطقه کارائيب بدون اعدام بود و تعداد کشورهايی که حکم اعدام صادر می کردند رو به کاهش 
 .  در دست بود2011اطالع از صدور حکم اعدام در سال ) گويان، سنت لوسيا و ترينيداد و توباگو(سه کشور در تنها سال پيش، 
در واکنش به افزايش ميزان جنايت در  مجری اعدام تغييراتی در قوانين برای از سرگيری اعدام ِر در چندين کشودولتمردان

، ولی در مقابل دولت باربادوس متعهد شد که تا پيش از پايان سال قانون را برای الغای مجازات اعدام پيشنهاد کردندمنطقه 
 پيش نويس اين قانون با اين هدف تصويب شود، ترينيداد و توباگو تنها کشور منطقه در قاره زمانی که اليحه .الزامی اصالح کند

  .الزامی برای بعضی از جرايم حفظ می کندرا به عنوان مجازاتی امريکا خواهد بود که مجازات اعدام 

و اياالت ) 2( ترينيداد و توباگو ،)1(، سنت لوسيا +)3(گويان :  صادر شد حکم اعدام در قاره امريکا84 گويا، 2011در سال 
  ).78(متحده امريکا 

 در 2011 اکتبر 4کارنامه حقوق بشر اين کشور در .  صدور حکم تازه اعدام ثبت نشد2011در سال  آنتيگوا و باربودادر 
 کشور اعالم ايننمايندگی  مجازات اعدام، هيأت ار ارتباط با. بررسی ادواری عمومی شورای حقوق بشر سازمان ملل مطرح شد

  .کرد که آنتيگوا و باربودا در جهت الغای مجازات اعدام فعاليت خواهد کرد

اين گيری نمايندگان اين کشور مالحظه کردند که آنتيگوا و باربودا تعليق اجرای حکم اعدام را رعايت کرده که آشکارا جهت 
موازين بين المللی محاکمه عادالنه را در مورد تمام پرونده نمايندگان اين کشور تعهد کردند با دقت تمام . کشور را نشان می دهد

های اعدام رعايت کنند و به رويه های حقوقی و موازين الزامی شورای خبرگان و سازمان ملل برای حمايت از حقوق زندانيان 
زندان متهمان در انتظار برای کاستن از زمان اين کشور اين هيأت نمايندگی اظهارکرد که . محکوم به اعدام احترام بگذارند

. از جمله از طريق جايگزين کردن تعهد کتبی به جای تحقيقات مقدماتی در مورد جرايم قابل تعقيب مثل قتل می کوشدمحاکمه  
  .آنتيگوا و باربودا توصيه به الغای مجازات اعدام و اعالم تعليق رسمی اعدام را رد کرد

در پايان سال يک مرد در خطر اعدام قريب الوقوع بود، زيرا کمتر از پنج سال . دحکم اعدام تازه ای ثبت نش هيچ سباهامادر 
پرونده پَرت و مورگان عليه شورای خبرگان در  1993سال زير حکم اعدام بود و امکان تخفيف حکم اعدام او بر پايه حکم 

ای حکم اعدام مجازات يا رفتار غيرانسانی تاخير بيش از پنج سال در اجربر اساس حکم مذکور .  وجود نداشتدادستان جامائيکا
 . يا تحقيرآميز به شمار می رود و در اين گونه موارد حکم اعدام بايد به حبس ابد کاهش يابد

  برای حکم اعدام » دو اصل«شورای خبرگان و 
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 کبير و نهايی تجديد نظر برای مناطق خارجی بريتانيای کميته قضايی شورای خبرگان، دادگاه 2011 ژوئن 15در 
کشورهای مشترک المنافع که در لندن مستقر است، محکوميت ماکسو تيدو به جرم قتل را تاييد و پرونده را برای صدور 

که مجازات شد  دوباره تاکيد  16اين حکم مطابق با حکم های قبلی کميتهدر. حکم دوباره به ديوان عالی باهاماس بازگرداند
 بدترين از ميان بدترين"ار و استثنايی باشد، ککه حقايق مربوط به جرم بسيار آش«د صادر شوتنها بايد در مواردی اعدام 

نباشد و » هيچ چشم انداز معقولی برای اصالح مجرم«؛ و در صورتی که »" هانادرترين در ميان نادرترين"يا " ها
 رسيد که تشخيصم به اين حک» . به دست آوردهدف مجازات را نتوان به هيچ وسيله ديگری به جز حکم نهايی اعدام«

شرط دوم  را نمی توان مشخص کرد زيرا قاضی دستور معاينه تحقق اين مورد مجازات اعدام ايجاب نمی کند و 
با اين اظهار نظر نتيجه گيری کرد که دادگاه صادر کننده حکم، زمانی که امکان صدور حکم . روانپزشکی نداده است

  . در مورد امکان وجود اصالح خواهان نظريه تخصصی شودمجازات اعدام را بررسی می کند، بايد

به اين سوال که چه شرايطی برای صدور حکم اعدام مناسب است، کميته قضايی شورای خبرگان در حکم ديگری در 
ارنست الکهارت عليه  در پرونده 2011 آگوست 9در . ارتباط به يک پرونده ديگر از باهاماس در سال گذشته جواب داد

بدترين از ميان بدترين « کميته توضيح داد که ماهيت قتل بايد اول ارزيابی شود و تنها در مواردی که به عنوان ،ملکه
اين . را بايد در نظر گرفت» هيچ چشم انداز معقولی برای اصالح مجرم« مشخص می شود، شرط دوم يعنی نبوِد »ها

امکان به سوال صحيح  نظر قرار می گيرد پيش از پرداختن حکم باز تاکيد کرد که در هر موردی که مجازات اعدام مورد
معقول اصالح، گزارش يک روانپزشک مشاور ضروری است و اظهار کرد که يک گزارش مشروط فقط از زندان نمی 

  . تواند پايه کافی برای چنين تصميم مهمی باشد

جازات اعدام يا حبس ابد را برای قتل مشخص ، پارلمان باهاماس قانونی را تصويب کرد که شرايط صدور م2011در اکتبر 
اعدام را در خود دارد، زيرا دادگاه ها در موارد قتل حاد می الزامی نوعی از مجازات  2011) اصالحی(قانون مجازات . کرد

  . توانند تنها بين مجازات اعدام و حبس ابد موثر انتخاب کنند

دُوِکيت به نقل از دادستان  روزنامه باربادوس َا2011 اکتبر 2در . ثبت نشددر سال گذشته هيچ حکم اعدام تازه ای  باربادوسدر 
 گزارش داد که او انتظار دارد تغييراتی در قانون کشور برای حذف الزامی بودن ، آدريل براتوايت،داخلیکل و وزير امور 

قانون پيشنهادی در .  را کاهش دهدمجازات اعدام تا پيش از پايان سال قطعی شود و احتمال صدور مجازات اعدام در کشور
  .پايان سال در پارلمان مطرح بود

 مه، دولت پيش 13اما، در . يک نفر در پايان سال زير حکم اعدام بود. در سال گذشته هيچ حکم اعدام تازه ای ثبت نشد بليزدر 
قانون ) اصالحيه هشتم( قانون. دام بودنويس قانونی را به پارلمان ارسال کرد که هدف آن آسانتر کردن استفاده از مجازات اع

 قانون اساسی را اصالح کند، شکنجه و مجازات ها و رفتارهای ظالمانه، غيرانسانی يا 7 قرار بود بخش 2011 بليزاساسی
پيش نويس قانون مشخص می کرد که . تحقيرآميز را منع نمايد، صدور حکم اعدام يا اجرای اعدام به هر وسيله ای را مجاز کند

ناسازگار با قانون اساسی يا در مغايرت با آن تلقی شود از جمله به علت تاخير در » به هر دليل«ستفاده از مجازات اعدام نبايد ا
محاکمه يا تعيين اتهام مستوجب اعدام، تاخير در اجرای حکم اعدام، شرايط نگهداری يک فرد در زندان در انتظار اجرای حکم 

  .ای حکم صادره برای شخص بيش از يک بار يا اثر ابالغ حکم اجراعدام

در پی درخواست سازمان غيردولتی پروژه مجازات اعدام و کميسيون حقوق بشر بليز از کميسيون حقوق بشر بين امريکايی 
 2011قانون اساسی بليز ) اصالحيه هشتم(قانون  اعالم کرد که 2011 ژوئيه 26برای بررسی قانون پيشنهادی، دولت بليز در 

  .پس گرفته استرا 

  ثبت نشد و در پايان 2011، هيچ حکم اعدام تازه ای در سال 2010 پس از تخفيف در آخرين حکم های اعدام در سال کوبادر 
کميته رفع تبعيض نژادی گزارش های ادواری کوبا در باره اجرای کنوانسيون رفع تبعيض .  نبود کسی زير حکم اعدامگوياسال 

 مارس، ضمن قدردانی از 3کميته در مالحظات پايانی خود در .  بررسی کرد2011 فوريه 17و  16نژادی را در تاريخ 
توصيف آپارتايد به عنوان يک جرم کيفری، تاکيد کرد که مجازات قانونی برای اين جرم نمی تواند اعدام باشد و از دولتمردان 

ر اين صورت، تعليق کنونی مجازات اعدام را رسمی درنظر بگيرند يا در غيرا امکان الغای مجازات اعدام «کوبا خواست 
  17 ».کنند

، گرچه هيچ اعدام و حکم اعدام تازه ای در سال گذشته ثبت نشد، سياست مداران هنوز به مجازات اعدام به عنوان گواتماالدر 
بسياری از نامزدهای ، 2011در طی مبارزه انتخاباتی سال . راه کاری برای برخورد با بحران امنيت عمومی اشاره داشتند
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  .، از جمله برنده نهايی، تعهد کردند اعدام را از سر بگيرندرياست جمهوری

در پايان سال، .  اعدام بودندمحکوم به نفر هنوز 34، 2011 دسامبر 31، حداقل سه نفر به اعدام محکوم شدند و در گوياندر 
مطرح بود بر اين پايه که مدت زمانی در دادگاه عالی دو زندانی با درخواست لغو حکم اعدام اليحه هايی بر اساس قانون اساسی 

به شمار می  سال ـ مجازات و رفتار ظالمانه، غيرانسانی يا تحقيرآميز 16 سال و 23که آنها در انتظار اعدام به سر برده اند ـ 
  . بودند اعدام محکوم بههر دو مرد در پايان سال هنوز . رود

 آپريل 8در .  حداقل هفت نفر در زير حکم اعدام بودندگويا ، اما نشد خبری از صدور حکم اعدام  در پايان سالجامائيکادر 
 که  کردقانونیرا  آن 2011) اصالحيه قانون اساسی(منشور حقوق و آزادی های اساسی قانون با امضای ، فرماندار کل 2011

 در .ادی های اساسی جايگزين فصل سوم قانون اساسی شدبا فصل تازه ای برای تامين حمايت بيشتر و جامعتر از حقوق و آز
قرار نگرفتن در معرض شکنجه و مجازات ها و رفتارهای عين اين که فصل اصالح شده قانون اساسی حق زندگی و حق 

 بشر که با موازين حقوق) 8/13 و 7/13(ظالمانه، غيرانسانی يا تحقيرآميز را به رسميت می شناسد، متن تازه مقرراتی دارد 
با تعيين اين که اجرای مجازات اعدام نبايد ناسازگار با بخشی از قانون اين مقررات . بين المللی و منطقه ای ناسازگار است

اساسی يا در مغايرت با آن تلقی شود که حقوق و آزادی های اساسی را به رسميت می شناسد، از جمله در ارتباط با تاخير در 
در انتظار اجرای حکم، از مقابله با به کارگيری مجازات اعدام  زندانی بازداشتيا شرايط اجرای حکم و شرايط جسمانی 

  . جلوگيری می کند

موازين حقوق بشر بين المللی و مقررات قضايی ملی و منطقه ای بارها اين عوامل را به عنوان مجازات ها و رفتارهای 
 يک زندانی محکوم به اعدام را برای استفاده حداکثر از فرايند ظالمانه، غيرانسانی يا تحقيرآميز تشخيص داده اند و حق

  . دادخواهی موجود به رسميت شناخته اند

.     در کميته حقوق بشر مورد بررسی قرار گرفت2011 اکتبر 19رعايت ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی در جامائيکا در 
 هيچ حکم 1988ی اعدام را برای بعضی از جرايم حذف کرده و از سال  حکم الزام2005با مالحظه اين که جامائيکا در سال 

اجرا نکرده است، کميته حقوق بشر از نبوِد قصد الغای مجازات اعدام ابراز نگرانی کرد و جامائيکا را به را اعدام قضايی 
  .دوم ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی تشويق کردپيوستن به پروتکل اختياری 

 در بررسی 2011 ژانويه 28وضعيت اين کشور در .  هيچ حکم اعدام تازه ای ثبت نشد2011 در سال ويسيتز و ِنسنت کدر 
هيأت نمايندگی اين کشور اعالم کرد که دولت تصميم گرفته مجازات اعدام را به . ادواری عمومی مورد رسيدگی قرار گرفت

ممکن است مدارکی در دست باشد که نشان ذيرد که اول می پ، اما از عنوان يکی از حکم های مورد استفاده دادگاه ها حفظ کند
در عين اين که اين هيأت توصيه به بازنگری و تحقيق در باره ِاعمال حقوق قانونی . دهد حکم اعدام الزاما بازدارنده نيست

سنت کيتز و نويس توصيه پذيرفت، زندانيان محکوم به اعدام برای تضمين دسترسی کافی آنها به تجديد نظر و امکانات ديگر را 
   18 .به الغای مجازات اعدام و برقراری تعليق رسمی اعدام را رد کرد

 در بررسی ادواری 2011 ژانويه 25وضعيت اين کشور در .  يک حکم اعدام تازه  صادر شد2011در سال سنت لوسيا در 
اظهار کرد که اين مجازات برای فجيع ترين جرايم در در باره مجازات اعدام، سنت لوسيا . عمومی مورد رسيدگی قرار گرفت

 اضافه کردند نمايندگان اين کشور.  سال گذشته هيچ مورد اعدام در اين کشور به اجرا در نيامده است15نظر گرفته شده و در 
دام يا الغای آن که دولتمردان به علت افزايش ميزان جرايم در موقعيتی نيستند که به سوی برقراری تعليق رسمی مجازات اع

هدف الغای برقراری تعليق اجرای اعدام با :  سنت لوسيا توصيه های زير از کميته حقوق بشر را رد کرد19 .حرکت کنند
مجازات اعدام، تخفيف در تمام حکم های اعدام، حمايت از قطعنامه آتی مجمع عمومی سازمان ملل در باره تعليق مجازات 

  20 .ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسیدوم ی اعدام؛ و تصويب پروتکل اختيار

 2011 مه 10کارنامه حقوق بشر اين کشور در .  خبری از صدور حکم اعدام نشد2011 در سال سنت وينسنت و گرناديندر 
 اظهار کردند که صدور الزامی نمايندگان سنت وينسنت و گرنادين. در بررسی ادواری عمومی مورد رسيدگی قرار گرفت

به عالوه، حکم اشخاصی که بيش از . ت اعدام حذف شده و مجازات اعدام تنها برای مهمترين جرايم به کار گرفته می شودمجازا
سنت وينسنت و گرنادين توصيه به برقراری تعليق رسمی اعدام . پنج سال به اعدام محکوم بوده اند به حبس ابد کاهش يافته است

   21 .را رد کرد

هيأت نمايندگی آن اعالم کرد که پيش .  در بررسی ادواری عمومی مورد رسيدگی قرار گرفت2011  مه6 در سوريناموضعيت 
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نويس اصالحيه قانون مجازات که در آن مجازات اعدام حذف شده، به شورای وزيران ارايه شده و سپس برای تصويب به 
  .ملی تصويب نشده بود هنوز در مجلس 2011 قانون پيشنهادی در پايان  22.پارلمان تقديم خواهد شد

 28در .  اعدام بودندمحکوم به نفر در پايان سال 31 دو نفر به اعدام محکوم شدند، و 2011در سال  ترينيداد و توباگودر 
فوريه، پارلمان ترينيداد و توباگو عليه اليحه ای رای داد که دولت برای واکنش به افزايش ميزان جنايت پيشنهاد کرده بود و 

در پی بحث در پارلمان ترينيداد، اين اليحه به علت نبوِد حمايت . ح قانون اساسی و از سرگيری اعدام در کشور بودمستلزم اصال
اليحه پيشنهادی اجرای حکم اعدام را در حالی که درخواست تجديد نظر هنوز درجريان بود مجاز می . از مخالفان شکست خورد

 .قوق بشر ده ها نفر از محکومان به اعدام را در خطر فوری اعدام قرار می دادساخت و با نقض حقوق و موازين بين المللی ح

  ترينيداد و توباگو و صدور الزامی مجازات اعدام 

 منع کرده قانون اساسی پارلمان را از صدور يا دادن مجوز برای ِاعمال مجازات ها و رفتارهای ظالمانه وغيرعادی
برای قانون : است که در موارد زير استثنا قائل می شود» ماده استثنايی«، دارای يک 2، بخش 1اما در فصل . است

ممنوعيت و حمايت از حقوق و آزادی های زمينه  وجود داشتند در 1976هايی که در زمان ابالغ قانون اساسی در سال 
 شده در قانون  و برای مصوبه هايی که يک قانون موجود را تغيير می دهند اما از هيچ حقوق اساسی تضميناساسی

قانون اساسی در . دننمی کاه» به روشی که قانون موجود پيشتر از آن حقوق نکاسته يا تا حدی که از آن نکاسته«اساسی 
مقرر می دارد که هر قانون پيشنهادی که شامل مقرراتی ناسازگاربا حقوق و آزادی های اساسی موجود در عين حال 

از رای « در باره آن کاربرد نداشته باشد بايد در رای گيری نهايی مجالس پارلمان »ماده استثنايی«قانون اساسی باشد و 
  . برخوردار باشد» مثبت حداقل سه پنجم تمام اعضای پارلمان

در پی اعتراض زندانيان محکوم به حکم سازگاری صدور الزامی مجازات اعدام با قانون اساسی در ترينيداد و توباگو 
در سال های اخير به عنوان بخشی از درخواست فرجام نهايی آنها يته قضايی شورای خبرگان کمنزد های غيراختياری 

در طی ساليان دراز، مجامع بين المللی، منطقه ای و . مورد رسيدگی قرار گرفته استاين مرجع قضايی چندين بار در 
ته حقوق بشر، برای مثال، اظهار نظر کمي. ملی حکم کرده اند که صدور الزامی حکم اعدام با حقوق بشر ناسازگار است

در شرايطی که مجازات اعدام بدون امکان  ميثاق، 1، بند 6حکم اعدام با نقض ماده  صدور اتوماتيک و الزامی«کرده که 
 به شمار می  خودسرانه از زندگی کردنمحروم،  صادر می شوددر نظر گرفتن وضعيت شخصی يا شرايط جرم خاص

  23 ».آيد

، رای داد که بالکيسون رودال عليه دولت ترينيداد و توباگوکميته قضايی شورای خبرگان، در پرونده ، 2003در سال 
قرار نگرفتن در معرض مجازات ها و رفتارهای ظالمانه يا غير معمول است و قانون مجازات اعدام الزامی نقض حق اساسی 

  . خيراشد اما تنها مجازات آنجاری بايد طوری تفسير شود که اعدام مجازات حداکثر برای قتل ب

دولت  چارلز ماتيو عليه قضايی در پرونده مرجعاين .  اين حکم را نقض کرد2005يک حکم بعدی شورای خبرگان در سال 
 اعدام يک مجازات ظالمانه و غيرمعمول است، اما تشخيص داد حکم دوباره تاکيد کرد که صدور الزامی ترينيداد و توباگو

 مصوب صاشخاقانون جرايم عليه است زيرا  اساسی سازگار قانونیبا ختياری در ترينيداد و توباگو که صدور حکم غيرا
بنابراين حکم الزامی اعدام تنها از .  موجود بوده است1976 قانونی است که در زمان تصويب قانون اساسی در 1925

   . ، قابل تجديد نظر است هر دو مجلس پارلمانسه پنجم آرایبا رای اکثريت بر اساس قانون اساسی طريق تغيير قانونی، 

در پرونده . اعدام را مورد بررسی قرار دادالزامی ، کميته قضايی شورای خبرگان دوباره مساله حکم 2011در سال 
حکم غيراختياری خود به خاطر جنايت قتل را بر اساس  تجديد نظر خواه دولت ترينيداد و توباگو، عليه نيمرود ميگوئل

 2011 ژوئن 15در در حکمی که کميته .  مورد سوال قرار داد1997 اصالحيه قانون جرايم کيفری) 1( الف 2بخش 
حکم الزامی اعدام يک مجازات ظالمانه و غيرمعمول موضوع رايج اين است که «صادر کرد، به اين تشخيص رسيد که 

زامی اعدام برای جنايت قتل، قانون کيفری را  که با برقرار کردن حکم ال1997) اصالحی(قانون جرايم کيفری و » است
، اين به اين ترتيب. اصالح کرده، جرمی ـ جنايت قتل ـ را به ميان آورده که در زمان تصويب قانون اساسی وجود نداشت

 مجرميتبنابراين .  تصويب می شد اکثريت سه پنجم پارلمانیا ببايدبرای تصويب » ماده استثنايی«قانون بر اساس 
   . د ميگوئل تاييد اما حکم الزامی اعدام او لغو شدنيمرو
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هيأت نمايندگی اين کشور .  در بررسی ادواری عمومی مورد رسيدگی قرار گرفت2011 اکتبر5وضعيت ترينيداد و توباگو در 
در عليق عملی  يک ت1999در واقع، پس از «اعدام را اعالم نکرده اند، اعالم کرد که با وجود اين که دولتمردان رسما تعليق 

نمايندگان اضافه کردند که بحثی پربار » . اين مجازات وجود داشته و هيچ يک از حکم ها از آن سال به بعد اجرا نشده استباره
در باره اين موضوع در داخل دولت و جامعه در جريان است، اما توصيه به الغای مجازات اعدام و برقراری تعليق رسمی اعدام 

    24.ها را رد کردند

در حالی که بقيه اين .  در جهانی که از قتل های قضايی دور می شود مشهودتر شداياالت متحده امريکاانزوای  2011در سال 
سياست . کردرا اجرا اعدام حکم  بود که سال گذشته 8منطقه بدون اعدام باقی ماند، اياالت متحده امريکا تنها کشوری در گروه 

ی در اياالت متحده امريکا و ديگر قدرت های اقتصادی برجسته جهان مجازات اعدام را مورد مداران و قانون گذاران متعدد
خود پابرجا بود و به اين ترتيب از سوال و بحث قرار دادند، اما دولت فدرال امريکا ظاهرا محکم بر سياست حفظ مجازات اعدام 

   25 .ر از روح حقوق بين المللی حقوق بشر است ـ کوتاهی کردارايه رهبری مورد نياز برای الغای اعدام ـ که هدفی مورد انتظا

 به توصيه های دولت های ديگر در طی رسيدگی به کارنامه حقوق بشر واکنش، اياالت متحده امريکا در 2011در مارس 
رای  کشور ب23امريکا فراخوان .  يک پاسخ کتبی رسمی منتشر کرد2010امريکا در رسيدگی ادواری عمومی در نوامبر 

به طور اصولی از مطالعه درباره دولت امريکا گفت که . برقراری تعليق اعدام با هدف الغای مجازات اعدام را رد کرد
اين دولت فراخوان کوبا و ايرلند را . استراتژی های موثر ضد نابرابری های نژادی در کاربرد مجازات اعدام حمايت می کند

 بيماری روانی را رد کرد و گفت از توصيه تنها در باره اعدام اشخاص دارای برخی برای پايان دادن به اعدام افراد دچار
در پاسخ به يک توصيه ديگر، . بيماری روانیهر گونه حمايت می کند، اما نه در باره تمام افراد دارای عقلی  معلوليت های

اعدام با تعهدات بين المللی خود ادامه می سازگاری اجرای مجازات به کسب اطمينان از ما «اياالت متحده امريکا گفت که 
  26 ».دهيم

در پرونده شش تبعه خارجی که در تناقض با اين تعهد و تنها چند هفته پس از دادن آن، وزارت دفاع امريکا اعالم کرد که دولت 
واهان حکم اعدام خواهد  کميسيون نظامی متهم هستند، خمحاکمه نزددر پايگاه دريايی امريکا در خليج گوانتانامو در کوبا در 

عالوه بر ايرادهای ديگر، اين . کميسيون های نظامی امريکا موازين بين المللی محاکمه عادالنه را برآورده نمی کنند 27.شد
مستقل نيستند؛ اين شاخه های سياسی به آنها برای نقض حقوق بشر شامل ارتکاب جنايت های های سياسی جريان کميسيون ها از 
هستند،  حقوق بين المللی عليه بازداشت شدگان گوانتانامو از جمله کسانی که در برابر اين کميسيون ها متهم مشخص شده در
اين کميسيون ها تبعيض آميز نيز هستند زيرا شهروندان امريکا از حق محاکمه در برابر هيأت منصفه غيرنظامی . مجوز داده اند

لی که اين زندانيان گوانتانامو در برابر هياتی از افسران نظامی امريکايی در دادگاه عادی فدرال برخوردار هستند، در حا
در نتيجه، صدور حکم اعدام . حاوی موازين پايينتری از عدل عمل می کنندمحاکمه می شوند که بر اساس مقررات و رويه های 

 در پی محاکمه هايی است که باالترين پس از اين گونه محاکمه ها ناقض منع حقوق بين المللی بر استفاده از مجازات اعدام
  . شروع نشد2011 محاکمه هيچ يک از شش بازداشتی مورد نظر در سال 28 .موازين عدل را برآورده نمی کنند

، مثل موارد ديگر در سال های پيش، اياالت متحده امريکا يک بار ديگر تعهدات بين المللی خود را با اعدام 2011در سال 
 36، ديوان بين المللی دادگستری رای داده بود که اياالت متحده امريکا ماده 2004در سال . ژوئيه نقض کرد 7هومبرتو ليل در 

در اياالت متحده امريکا که ـ شامل هومبرتو ليل ـ  مرد مکزيکی محکوم به اعدام 51کنوانسيون روابط کنسولی وين را در مورد 
ديوان بين المللی دادگستری به اياالت متحده امريکا . ودند، نقض کرده است محروم شده بدر پی دستگيری از نفی حقوق کنسولی

قضايی در باره محکوميت ها و حکم ها فراهم کند تا معلوم شود که آيا دفاع از اين » بازنگری و تجديد نظر«دستور داد امکان 
ين که يکی از اين مردان به نام خوزه ِمِدلين  پس از ا.افراد در اثر نقض کنوانسيون روابط کنسولی وين صدمه ديده است يا خير

است، از جمله اين » کامال درست« در تگزاس اعدام شد، ديوان بين المللی دادگستری تاييد کرد که حکم اوليه آن 2008در سال 
م آن تعهدی برای ديوان بين المللی دادگستری تاکيد کرد که حک. که هومبرتو ليل نبايد پيش از بازنگری و تجديد نظر اعدام شود

بين المللی از نظر اشتباه ی بايد بدون قيد و شرط اجرا شود؛ اجرا نکردن آن رفتار«اياالت متحده امريکا ايجاد می کند که 
برای اجرای رای ديوان بين  اليحه ای را 2011ن ئ ژو14با وجود اين و اين واقعيت که سناتور پاتريک ليهی در » .است

برد، دادگاه ها حاضر نشدند اعدام هومبرتو ليل را به تعويق بيندازند و هيات عفو و آزادی گره امريکا  به کنالمللی دادگستری 
  .به کنگره رای داداقدام مشروط تگزاس عليه تعويق و دادن فرصت 

 نگرانی  هم باعث2011استفاده از مجازات اعدام در اياالت متحده امريکا عليه اشخاص دارای معلوليت های روانی در سال 
 ساله با شيزوفرنی پارانويايی پس از سه دهه محکوميت به اعدام در اهايو اعدام 66 نوامبر، رجينالد بروک، مردی 15در . بود
يک مرد امريکايی افريقايی تبار ادی دووال پاول، .  به خاطر قتل سه پسرخود به اعدام محکوم شده بود1983او در سال . شد
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اتکينز عليه  در پرونده 2002ناتوانی از يادگيری که بر اساس رای ديوان عالی کشور در سال  ساله، با وجود ادعای 41
  . ژوئن در ايالت آالباما اعدام شد16  تاريخ، در، اعدام او را غيرقانونی می کردويرجينيا

رده اند، در بعضی موارد در حالی که در بسياری از پرونده ها، اعضای خانواده قربانيان قتل از اعدام شخص محکوم حمايت ک
برای مثال، خانواده چونگ هون ماه، که از کره جنوبی  به . ديگر، اعضای خانواده فعاالنه با اجرای حکم اعدام مخالفت کرده اند

جانی باستون کشته شد، با استفاده از مجازات اعدام در  به ضرب گلوله  در اهايو1994امريکا مهاجرت کرده بود و در سال 
دريک مورد ديگر، ِريس بويان، که . و مخالفت کردند زيرا به عقيده آنها اين کار با احترام به زندگی انسانی مغاير استمورد ا

، از گلوله  رخ داد سپتامبر11 از تعدادی از جرايم خشونت آميزی که در واکنش به حمله های  مورد در يک2001در سال 
 در تگزاس 2011 ژوئيه 20، عليه اعدام استورمن فعاليت کرد، اما اعدام او در ه بودهای مارک استورمن جان سالم به در برد

 . اجرا شد

در محاکمه او .  محکوم به اعدام شد2001 اکتبر 4قتل يک مهاجر هندی در   به خاطر2002سال در من رومارک است
 يک 2001 سپتامبر 15ومن در به خاطر قتل واسوِدو پاتل، دولت مدارکی را ارايه کرد که نشان می داد مارک استر

، مهاجری از ِريس بويان به 2001 سپتامبر 21مهاجر پاکستانی به نام وقار حسن را به ضرب گلوله کشته و در تاريخ 
ِريس بويان، با وجود اين که از نزديک مورد اصابت گلوله تفنگ شکاری به صورتش . بنگالدش، تيراندازی کرده است

  .راست را از دست داده بود، زنده ماندقرار گرفته و بينايی چشم 

نفرت در هيچ «: او گفت. با وجود اين، او درخواست کرد مارک استرومن اعدام نشود و حکم اعدام او تخفيف يابد
 قربانی يک 2001 سپتامبر 11وضعيتی راه حل نيست و اين را من زمانی که به خاطر تراژدی مرکز تجارت جهانی در 

که نفرت تنها ترس، اين حادثه يگانه تمام زندگی من را تغيير داد و به من کمک کرد بفهمم . کردمجنايت تنفر شدم درک 
مانع رشد سالم انسانی می شود که به نوبه خود کل . بدبختی، بيزاری و مصيبت در زندگی انسان ها به بار می آورد

 معتقدم او جاهل بود و نمی توانست بين حق و من. من مارک استرومن را سالها پيش بخشيدم... جامعه را تقليل می دهد
  ».تمايز قايل شود، در غير اين صورت کاری را که کرد نمی کردباطل 

، از او سوال شد چرا می کوشد زندگی مارک استرومن 2011در مصاحبه ای با ِريس بويان در نيويورک تايمز در سال 
آنها مرا با اخالق خوب و ايمان قوی . و مادر و معلمانم داشتممن تربيت بسيار خوبی نزد پدر «: او گفت. را نجات دهد
. حتا اگر ديگران به تو آسيب برسانند، انتقام نگير. آنها به من ياد دادند خودم را به جای ديگران قرار بدهم. تربيت کردند

می من اين را به من می ايمان اسال. اين کار هم برای تو و هم برای آنها نتيجه خوبی خواهد داشت. ببخش و پيش برو
گفت اين کار را به عنوان يک عمل جنگی انجام داده وبسياری از امريکايی ها می خواستند اين کار ] استرومن[او . آموزد

پس از اين اتفاق من فقط تالش می کردم در اين . را بکنند اما او جرات اين کار را داشت که مسلمانان را با تير بزند
به اين تصميم . اين کار را او از روی جهل کرده بود. به اين تصميم رسيدم که بخشش کافی نيست. کشور زنده بمانم

 سپتامبر 11در داالس پاسخی برای اتفاق شخصی آن قتل . رسيدم که بايد کاری برای نجات زندگی اين شخص انجام بدهم
  ».نيست

ازات اعدام به ويژه در آستانه اعدام تروی ديويس، که ايالت فعاليت برای الغای مجازات اعدام و بحث عمومی در باره مساله مج
 او به قتل يک افسر 1991ترديدهای جدی در باره محکوميت سال .  به اجرا گذاشت، اوج گرفت2011 سپتامبر 21جرجيا در 

 محاکمه اوليه مدرک عليه او در اساس بر گواهی شهود استوار بود و هفت نفر از ُنه شاهد اصلی پس از: پليس وجود داشت
بعضی از آنها ادعا کردند که پليس آنها را تحت فشار يا اجبار قرار داده بود تا عليه . گواهی خود را پس گرفته يا تغيير داده بودند

  . تروی ديويس شهادت دهند يا اظهاريه امضا کنند

 در مخالفت با 2007عفو بين الملل از سال هزاران نفر از افراد و بسياری از سازمان های سراسر جهان در پيکاری به ابتکار 
تقريبا يک ميليون امضا برای درخواست عفو او . اعدام تروی ديويس شرکت کردند و خواهان تخفيف مجازات اعدام او شدند

  . تحويل شد و مساله او در سراسر جهان در سطح گسترده ای مورد پوشش رسانه ها قرار گرفت

  

  آسيا ـ اقيانوسيه
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 مجازات اعدام را اجرا کردند از جمله افغانستان که پس از دوسال اعدام را از 2011در آسيا ـ اقيانوسيه در سال هفت کشور 
 برای 2011در سال . از زير سوال بردن مجازات اعدام در سراسر منطقه به چشم می خورداما، نشانه های مثبتی . سر گرفت

  . پن ثبت نشد سال، هيچ مورد اعدام در ژا19اولين بار در طی 

برونئی دارالسالم، هند، اندونزی، الئوس، مالديو، مغولستان، ميانمار، پاکستان، کره . در سنگاپور هيچ مورد اعدام ثبت نشد
 استثنای پنج اعدام که در پاپائو گينه جديد انجام شد، ه اقيانوسيه بمنطقه. جنوبی، سری النکا و تايلند کشورهای بدون اعدام بودند

مساله مجازات اعدام در چين، ژاپن، مالزی، کره جنوبی و تايوان در سطح ملی مورد بحث قرار گرفت و . دون اعدام بودمنطقه ب
  . خارج اقدام کردندکشورهای به نفع شهروندان محکوم به اعدام خود در چندين دولت 

دادگاه ها در .  به اجرای حکم اعدام ادامه دادندبا وجود تحوالت مثبت، دولت ها در آسيا ـ اقيانوسيه بر خالف موازين بين المللی
که گويا در اثر شکنجه يا » اعتراف«عادالنه و اغلب بر اساس ناسراسر منطقه به صدور مجازات اعدام پس از محاکمه 

کشورهای  در شهروندان خارجی به ميزان بی تناسبی قربانی ايرادهای نظام قضايی. فشارهای ديگر به دست آمده بود ادامه دادند
نمی شد، مثل » مهمترين جرايم«بسياری از خارجيان به خاطر جرايمی به اعدام محکوم شدند که شامل توصيف . مختلف بودند

  . جرايم مواد مخدر که اغلب مستوجب مجازات الزامی اعدام است

و بين الملل نتوانست آمار مربوط عف. بيشتر دولت های منطقه آمار و اطالعات مربوط به اجرای مجازات اعدام را منتشر نکردند
. به اجرای مجازات اعدام در چين را تاييد کند و نتوانست اطالعات دقيق در باره مالزی، کره شمالی و سنگاپور گردآوری کند

ازات در طبقه بندی باقی ماند، در حالی که در ويتنام انتشار آمار اجرای مجدر مغولستان، مجازات اعدام به عنوان اسرار دولتی 
  .اعدام قانونا منع شده است

 مورد اعدام در هفت کشور منطقه آسيا ـ اقيانوسيه 51بدون احتساب هزاران مورد اعدام که گويا در چين انجام شده، انجام 
  +).5(و ويتنام ) 5(، تايوان (+)، کره شمالی (+)، مالزی (+)، چين +)5(، بنگالدش )2(افغانستان : گزارش شده است

، (+)، چين +)49(، بنگالدش (+)افغانستان :  کشور منطقه صادر شده است18 حکم اعدام در 833حداقل  گويا 2011در سال 
، +)313(، پاکستان (+)، کره شمالی (+)، ميانمار (+)مغولستان ، +)108(مالزی ، )10(، ژاپن +)6(، اندونزی +)110(هند 

  +).23(ويتنام و ) 40(، تايلند )16(، تايوان )106(، سری النکا )1(، کره جنوبی +)5(، سنگاپور )5(پاپائو گينه جديد 

 با اعدام دو مرد به وسيله دار در زندان پل چرخی 2011 ژوئن 20 پس از دو سال بدون اعدام، قتل قضايی در افغانستاندر 
اهللا از واليت ُکنار در يع طاين مردان، زرعجم، يک تبعه پاکستان از وزيرستان شمالی و م. در بيرون کابل از سر گرفته شد

 19تاريخ به شعبه کابل بانک در ای  نفر ديگر در طی حمله 78 نفر و زخمی کردن 40افغانستان، به خاطر کشتن در حدود 
در سال . طالبان مسئوليت حمله را به عهده گرفته بود. محکوم شده بودندشهر جالل آباد در شرق کشور  در 2011فوريه 
  . نفر در زير حکم اعدام به سر می بردند140حداقل در پايان سال عدام باز صادر شد و  گويا احکام ا2011

در شهرهای هرات، کابل و مزار شريف عليه تظاهراتی  ژانويه، در اعتراض به اجرای حکم اعدام در ايران 21در تاريخ 
  . بودنداعداممحکوم به در ايران افغانستان  نفر از شهروندان 4000گويا در حدود  2011در پايان . برگزار شدمجازات اعدام 

در ژوئيه، دولت فرايند .  حکم اعدام صادر شده است49 در سال گذشته گويا حداقل پنج حکم اعدام اجرا شده و بنگالدشدر 
کابينه اليحه پيشگيری و کنترل قاچاق انسان، که هدف . قانونگذاری برای گسترده تر کردن محدوده مجازات اعدام را شروع کرد

اين است که قاچاق انسان را به فهرست جرايم  تصويب کرد و در پايان سال در پارلمان مطرح بود، 2011 ژوئيه 11در تاريخ 
 در کابينه 2011 دسامبر 26اليحه ديگری برای گسترش محدوده مجازات اعدام در تاريخ . مستوجب مجازات اعدام اضافه کند

 در پارلمان بنگالدش به 2012، که در فوريه 2011ضد تروريزم ) اصالحی(قانون ی پيش نويس نهاي. بنگالدش تصويب شد
تروريستی در کشور، حمايت از آنها يا تامين خشونت آميز تصويب رسيد صدور مجازات اعدام را برای شرکت در اقدامات 

  .مالی برای آنها مقرر می دارد

جام می دهند به پرده پوشی و پنهان کاری در باره اجرای مجازات اعدام  که هنوز اکثريت اعدام های جهان را انچيندولتمردان 
آمار در نبوِد .  شدند2007ادامه دادند و مانع تحقيق در باره ادعاهايشان در مورد کاهش شديد در اجرای مجازات اعدام پس از 



2011 در سال حکم اعدام و اجرای مجازات اعدام  

                                                1391عفو بين الملل، فروردين   ACT 50/001/2012: نمايه

 

16

 به بحث شديدی در چين دامن 2011 ، گزارش های رسانه های دولتی در باره چند پرونده پرسروصدا در سال منتشر شدهرسمی
  .زد، اما حقايق الزم و کافی برای بحث عميق در دست نبود

را از که در مورد آنها حکم اعدام به ندرت انجام می شد ـ  جرم ـ اغلب جرايم اداری 13 دولت چين 2011گرچه در سال 
يم غيرخشونت آميز ديگر، مثل قاچاق مواد مخدر ، مجازات اعدام را در مورد بسياری از جرامحدوده مجازات اعدام حذف کرد

 اشخاص به اهدای اعضای بدنشان بدولتمردان همچنين محدوده مجازات اعدام را به جرايمی مثل اجبار يا فري. حفظ کرد
 مستوجب  يا قتل عمدی توصيف کرد که هر دوگسترش دادند و اکنون اين گونه جرايم را می توان به عنوان زخمی کردن

تقلبی يا مواد غذايی سمی يا زيان برای توليد و فروش داروهای را دولت همچنين شرايط صدور حکم اعدام . ت اعدام استمجازا
  . آور گسترش داد

متهمان بی گناه محسوب نمی شدند و .  افراد محکوم به اعدام در چين هنوز از محاکمه عادالنه برخوردار نبودند2011در سال 
بر . ثابت می کردند و پليس اغلب از طريق شکنجه و بدرفتاری های ديگر از آنها اعتراف می گرفتبايد بی گناهی خود را 

در ايرادهای شديد . اساس قوانين چين، زندانيان محکوم به اعدام حق ندارند از قوه مجريه درخواست عفو يا تخفيف مجازات کنند
 . از زندگی قرار می دهدبا خطر محروميت خودسرانههزاران نفر را آيين دادرسی هنوز 

 به حکم کتبی دادگاه عالی 2009 نوامبر 12 در تاريخ يانک هونگی و شانگ ژيهونگ، ُوو چن رویسه مرد به نام های 
اما، دوسال طول کشيد تا بی گناهی آنها اعالم شود و دادگاه ميانی خلق . خلق در ايالت ِهبی از اتهام های خود تبرئه شدند

  .  آزاد کند2011 نوامبر 4ه دادگاه بدوی بود، آنها را در تاريخ در شهر النگفانگ ک

خود را درباره  گويا تجربه مستقيم 2011،29 نوامبر 27 در پکنُوو در سخنانی در يک سمينار حقوقی در  چن روی
 .تحقيقات پليس و محکوميت به اعدام در چين تشريح کرد

سيم های مسی يک تلفن قديمی را به دور . کنجه شده است ش2001او مدعی شد که از روز اول بازداشت در سال 
او تعريف . بفرستندبه بدن او انگشتان دست و پای او بسته و دسته تلفن را چرخانده بودند تا از طريق سيم ها جريان برق 

  .تکان داده و سعی کرده بودند از او اعتراف بگيرندبه شدت او را بارها کرد که نگهبانان 

او از ضربه با . يُوو در دادگاه در باره شکنجه خودش توضيح داده بود نامه هالونگ جيانگ، چن روبه گزارش روز
با کيسه پالستيکی، سوزاندن پاشنه های پايش با باتون برقی به آلت تناسلی اش، اجبار به نوشيدن آب فلفل تند، خفگی 
ُوو سعی  در طی بازداشت، گويا چن روی. لفن گفته بودفندک، فشار دادن انگشتانش با گاز انبر، و روش استفاده از سيم ت

به زندان هفت بخيه کرده بود با گاز گرفتن زبانش خودکشی کند و او را در بيمارستان بستری کرده و پيش از بازگرداندن 
  . زده بودند

ه پليس دست او را زمانی ک«اما، . ُوو گويا به جرم اعتراف کرده بود پس از بيش از يک ماه شکنجه مداوم، چن روی
. گرفت تا متن بازجويی را امضا کند، او به عمد با استفاده از يک حرف کمی متفاوت چينی نامش را به اشتباه امضا کرد

ردم، شايد دادگاه باالتر بفهمد که امضای من قالبی است و شايد واقعا ُم"او اين کار را با اين اميد ضعيف کرد که اگر 
  »."خانوادگی ام بشومنام باعث سرافکندگی تم نمی خواس... تحقيق کند

يک . نمی شد» مهمترين جرايم«خاطر جرايمی به اعدام محکوم شدند که شامل توصيف ويژه به  به  در چينشهروندان خارجی
 با  پس از تاييد حکم اعدام او در ديوان عالی در بی جينگ2011 سپتامبر 21مرد پاکستانی به نام سيد زاهد حسين در تاريخ 

 در شانگهای به اتهام مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود، گرچه مدعی بی گناهی 2010مارس او در . تزريق کشنده اعدام شد
خانواده او گفت که او از کمک کنسولی کافی در دوره بازداشت برخوردار نشده و آنها از طريق نامه از نخست وزير . بود

مشاور حقوق بشر پاکستان به . هوری آصف علی سرداری درخواست کمک کرده بودندپاکستان يوسف رضا گيالنی و رييس جم
خواهان عفو بين الملل گفت که او از رييس جمهور درخواست کرده بود در اين موضوع مداخله کند و از همتای چينی خود 

  .تعويق اعدام شود

مقررات اين پيش نويس که برای بحث .  بودبحثو ه تهيدر دست آيين دادرسی کيفری چين قانون ، اصالحاتی به 2011در سال 
 پخش شد، مقررات افزوده ای را در مورد مظنونان و متهمان در پرونده های اعدام در برمی گرفت و 2011عمومی در سال 

نونان در اين اصالحات پيشنهاد شده که بازجويی تمام مظ. توضيحاتی در باره نقش وکال در رسيدگی تجديد نظر نهايی می داد
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ضبط يا با ويدئو فيلم برداری شود و در مورد مظنونانی که در معرض حکم اعدام يا حبس ابد هستند به طورکامل ضبط شود 
در تمام پرونده های اعدام و ديگر پرونده هايی که وکيل و دادستان در مورد حقايق يا مدارک توافق ندارند ).  جديد120ماده (

در باره آيين رسيدگی برای تاييد نهايی حکم اعدام در ديوان ). 222ماده اصالحی (دوم انجام شود ر باالتبايد در دادگاه محاکمه 
اختيارات اين ديوان را افزايش داده اند تا در صورت عدم موافقت با حکم اعدام ) 238ماده اصالحی (عالی خلق، اصالحات 

مام پرونده ها بتواند محاکمه ای برگزار و حکم را مورد تجديد ضمن تعويق، پرونده را برای دادرسی دوباره بازگرداند و در ت
به پرسش سوال از متهم در روند تجديد نظر و اصالحات پيشنهادی ديوان عالی خلق را ملزم ).  يو گايپانتيشن(نظر قرار دهد 

   ).239ماده اصالحی (در صورت درخواست وکيل مدافع شنيدن استدالل های او می کند 

بر اساس موازين بين المللی بايد شديدترين که نهادی محدود هستند اما تقويت آيين دادرسی در پرونده های اعدام را اصالحات پيش
 مورد بحث و بررسی قرار 2012 زمانی که کنگره ملی خلق آنها را در مارس اما. ، ممکن می سازندتضمين ها را دربربگيرند

نهادهای مربوط به دادرسی تجديد نظر نهايی در ديوان علی خلق به بحث های  پيش.می دهد، ممکن است همه آنها تصويب نشود
  . و نياز به منابع زياد دامن زده استباالتر سوم خاصی در باره ايجاد سيستمی شبيه به دادگاه 

 پس از او.  به حبس ابد کاهش يافت2011 نوامبر 23، فروشنده مواد غذايی دريايی، در تاريخ کواننگ گوئوِلحکم اعدام 
 در دادگاه 2009 دسامبر 16، در مواد مخدر استو فروش اين که متهم شد که رهبر يک باند جنايتکار فعال در قاچاق 

محکوميت او در پی محاکمه ای ناعادالنه و بر پايه اعتراف . در لياُانينگ به اعدام محکوم شدميانی خلق شهر داندونگ 
 آن يا گواهی شان را پس گرفته اند يا گفته اند برای ادای شهادت مورد شکنجه خود او و گواهی شهودی رخ داد که بعد از

  .نگ گوئوکوان هميشه اتهام ها را رد کرده و گفته که در اثر شکنجه اعتراف کرده استِل. قرار گرفته اند

کنجه شده است  بارها ش2009 مارس 24 بازداشت شد و گواهی کرده که تا 2009 دسامبر 19نگ گوئوکوان در تاريخ ِل
اين فيلم اولين گزارش رسمی از بازجويی او در . و در آن زمان مجبور شد در برابر دوربين يک اعتراف کتبی را بخواند

  . دادستانی در دادگاه اول هيچ مدرکی در تاييد اظهارات شهود ارايه نکرد. پرونده اش است

را موردبررسی ادعای شکنجه  محاکمه کرد، 2009ا در سال نگ گوئوکوان ردادگاه ميانی خلق شهر داندونگ که ابتدا ِل
گوئوکوان زخم و جای ايالت لياُانينگ نتيجه گيری کرد که روی بدن حقوقی ، مشاور 2010 آگوست 23در . قرار نداد

يجاد زخم وجود دارد، اما مدرک کافی برای اين نتيجه گيری وجود ندارد که اين زخم ها در اثر تيم فرعی تحقيق کيفری ا
به ِلنگ گوئوکوان همچنين گفته شد که صرفنظر از اين که به چه مرجع ديگری شکايت کند، گروه مشاوره . شده است

  . حقوقی شهر داندونگ است که تحقيق را انجام خواهد داد و تصميم آن قطعی است

ه تجديد نظر، او جای زخم های روی در دادگا. عليه حکم به دادگاه عالی خلق ايالت لياُانينگ اعتراض کردِلنگ گوئوکوان 
 شاهد را احضار 56وکالی مدافع . سر، مچ ها و ساق هايش را نشان داد و گفت آنها در اثر شکنجه به وجود آمده است

، دادگاه لياُانينگ پرونده ِلنگ 2011 مه 6در تاريخ . کردند، اما دادگاه تنها به سه نفر آنها اجازه ادای شهادت داد
در پی دادرسی دوباره در . برای دادرسی دوباره بازگرداند» نقص مدارک«و » ناروشنی حقايق« به خاطر گوئوکوان را

  .او هنوز مدعی است بی گناه است.  نوامبر به حبس ابد محکوم شد23دادگاه ميانی خلق شهر داندونگ، ِلنگ در تاريخ 

افراد  صادر شد که جمع 2011 حکم اعدام تازه در سال 110 برای هفتمين سال پی در پی کسی را اعدام نکرد، اما حداقل هند
  .  نفر رساند500 تا 400 را گويا به 2011محکوم به اعدام در سال 

درخواست ـ که آخرين مرجع استيناف برای محکومان به اعدام در هند است ـ ، رييس جمهوری پراتيبها پاتيل 2011در پايان مه 
 به خاطر طراحی حمله تروريستی که در 2001بوالر در سال . ندرا نات داس را رد کردِدويندر پال سينگ بوالر و ماه عفو

 در گواهاتی، 1996در سال  به مرگ نه نفر در دهلی انجاميد به اعدام محکوم شد و داس به خاطر ارتکاب قتل 1993سال 
ديگر را که در ارتباط با قتل راجيو رييس جمهوری درخواست عفو سه نفر .  محکوم به اعدام بوده است1997آسام، از سال 

) مشهور به پراريواالن(موروگان، سانتان و آريوو . رد کرد 2011گاندی، نخست وزير پيشين، محکوم شده بودند، در آگوست 
 در ديوان عالی هند تاييد 1999 در دادگاه ويژه ضد تروريستی به اعدام محکوم شدند و حکم هايشان در مه 1998در ژانويه 

معلق کردند تا امکان رسيدگی به اعتراض های حقوقی جداگانه در باره تاخير در ها  اما، اعدام در موارد باال را دادگاه .شد
  . رسيدگی به درخواست های عفو و قانونی بودن انتظار طوالنی زير حکم اعدام فراهم شود

 ـ الف 31ور الزامی حکم اعدام بر اساس بخش به اين تشخيص رسيد که صد، دادگاه عالی مومبای 2011 ژوئن 16در تاريخ 
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 قانون اساسی است و رای به تغيير آن و اعطای انتخاب اختياری 21، ناقض اصل 1985قانون مواد مخدر و مواد روانگردان، 
هند شرکت در توليد، ساخت، مالکيت، حمل مواد مخدر، وارد کردن به هند، صدور ازدر پی اين حکم، . مجازات به قاضيان داد

يا حمل آنها با وسايل نقليه مختلف و نيز حمايت مالی مستقيم يا غيرمستقيم از اين فعاليت ها، جرايمی هستند که به اختيار قاضی 
  . هستندمستوجب مجازات اعدام 

 را، عمليات تروريستی با هدف خرابکاری در خطوط لوله نفت و گاز، پارلمان هند قانونی را تصويب کرد که 2011در دسامبر 
در همان ماه، در . در مواردی که عمل خرابکاری ممکن است باعث مرگ شخص ديگری شود، قابل مجازات با اعدام می کند

  . سمی را قابل مجازات با اعدام می کندجارات، قانونی به اجرا در آمد که توليد و فروش الکل شهر غربی ُگ

 به اعدام  2011حداقل شش نفر گويا در سال . دام گزارش نشد برای سومين سال پی در پی اع2011 در سال اندونزیدر 
 در طی سال گزارش شد که . محکوم به اعدام باشند2011 نفر در پايان سال 100 بيش از محکوم شده اند و گمان می رود

ژوئيه در . گروه ويژه ای برای بررسی وضعيت شهروندان محکوم به اعدام اندونزی در کشورهای ديگر تشکيل شده است
مهاجرت ُمحای امين اسکندر گويا گفته است که دولت برای شهروندان محکوم به اعدام اندونزی ، وزير نيروی انسانی و 2011

 اندونزيايی به عنوان انگويا دولت با دولتمردان مالزی و عربستان سعودی، که شهروند. در خارج درخواست عفو کرده است
بر اساس آماری که همفری آر جمات، سخنگوی گروه ويژه حمايت از . تماس گرفته استد، کارگر مهاجر در آنجا زندگی می کنن
محکوم به  اندونزيايی در سه کشور خارجی 221 منتشر کرد، در مجموع 2011 نوامبر 3کارگران مهاجر اندونزی در تاريخ 

ه نقل از مفتوح بسيونی، رييس گروه ويژه، ب.  نفر در چين28 نفر در مالزی و 148 نفر در عربستان سعودی، 45: اعدام هستند
 کارگر مهاجر محکوم به اعدام را 37 تيم او توانسته آزادی 2011در روزنامه جاکارتا گلوب اندونزی گزارش شد که در سال 

  30 . نفر در چين و يک نفر در ايران11 نفر در مالزی، 14هشت نفر در عربستان سعودی، : تامين کند

 14وزير دادگستری ساتسوکی ادا، که در تاريخ .  سال اعدام ثبت نشد19 برای اولين بار در ظرف 2011 در سال ژاپندر 
جای  سپتامبر 2در تغييرات کابينه در تاريخ  به اين پست منصوب شد و شخصا با مجازات اعدام مخالف است، 2011ژانويه 

در پايان اکتبر . ک از اين دو وزير حکم اعدام امضا نکردنددر طی دوره خود در اين پست هيچ ي. ُاکا دادخود را به هيدئو هيرا
جلسه يک کميسيون پارلمانی وزير هيراُاکا را ترغيب کرد که از اختيارات سرمنشی کابينه ُاسامو فوجيمورا گويا در ، 2011

  . خود برای صدور اجازه اعدام  استفاده کند

بخش پايان نشست ساالنه حقوق بشر خود در تاکاماتسو، در پن ، فدراسيون کانون های وکالی ژا2011 اکتبر7در تاريخ 
بحث هايی را «اين فدراسيون از دولت خواست فوری . کشوری کاگاوا، اعالميه ای را در مخالفت با مجازات اعدام تصويب کرد

  . ام ها را تعليق کندبا هدف الغای مجازات اعدام شروع  کند و در مدت زمانی که بحث ها در جريان است اعد» در سطح جامعه

محکوم به اعدام  نفر 130، گويا 2011 مورد تازه حکم اعدام صادر کرد و در پايان 10، در 2011با وجود اين، ژاپن در سال 
سالمت روانی . مجازات اعدام هنوز عليه افراد دارای معلوليت روانی صادر می شود. بودند که حکم هايشان قطعی شده است

بر .  به اعدام محکوم بوده است، هنوز باعث نگرانی است1968 که پس از محکوميت به خاطر قتل از سال هاکامادا ايوائو،
اگر شخص محکوم به اعدام « قانون آيين دادرسی کيفری ژاپن، او بايد از محکوميت به اعدام معاف شود، زيرا 479اساس ماده 

به عنوان بخشی از درخواست محاکمه دوباره » .علق خواهد شددر وضعيت ديوانگی باشد، اعدام به دستور وزير دادگستری م
هاکامادا، دادگاه بخش شيزوکا دستور آزمايش دی ان ِا لباس های خونی را داد که گويا هاکامادا ايوائو در زمان قتل به تن داشته 

 2011 دسامبر 23نجام شد، در تاريخ روی لباس ها به قربانيان انتيجه آزمايش دی ان ِا، که به قصد يافتن دليل تعلق خون . است
  . برنامه ريزی شده است2012يک آزمايش دی ان ِا ديگر برای اوايل سال . منتشر و بدون نتيجه قطعی تلقی شد

 در کميته حقوق کودک مورد بررسی 2011 ژانويه 27 در باره اجرای کنوانسيون حقوق کودک در تاريخ الئوسجواب دوم 
 تصويب شد، نگرانی خود را از اين که مجازات اعدام 2011 فوريه 4رمالحظات پايانی خود که در اين کميته د. قرار گرفت

) 2007 (10ست نظريه عمومی شماره ابرای کودکان به صراحت در قانون کشور منع نشده ابرازکرد و به تاکيد از الئوس خو
 نظريه به منع صريح اجرای مجازات اعدام يا حبس ابد اين. در نظر بگيرد31کميته را در باره اجرای عدالت در مورد نوجوانان

  32 . سال در هنگام ارتکاب جرم اشاره دارد18عليه اشخاص زير ) الف (37در ماده 

 حکم اعدام صادره 118 انجام شد، تاييد کند، اما حداقل 2011 در سال مالزیعفو بين الملل نتوانست تعداد اعدام هايی را که در 
به در حدود دو سوم حکم های اعدام برای جرايم مواد مخدر صادر شد که يک سوم از آنها .  کرده استدر اين سال را ثبت
 در پاسخ به يک 2011 آوريل 2بر اساس آماری که وزير داخله هشام الدين حسين در تاريخ . مربوط می شدشهروندان خارجی 
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 نفر 441 به بعد، در مجموع 1960ه سر می برند و از سال  نفر در کشور در انتظار اعدام ب696سوال پارلمانی منتشر کرد، 
 دولتمردان مالزيايی به درخواست های خود برای تخفيف در حکم اعدام شهروند مالزی يونگ ووی کونگ در 33 .اعدام شده اند

  .سنگاپور ادامه دادند

، 2011 آوريل 18در تاريخ . ادر نشد صحکم تازه اعدامگويا  برای اولين بار در سال های اخير 2011در سال  مالديودر 
 پذيرفت که مقرر می دارد حکم اعدام پس از تاييد يا صدور به وسيله ديوان عالی قانون عفوپارلمان مالديو اصالحاتی را بر 

  .اجرا شود و اختيار رييس جمهوری را برای اعطای عفو در اين موارد حذف می کندکشور 

 و 2011ه عنوان اسرار دولتی طبقه بندی شده است و آمار حکم های تازه اعدام در سال ، مجازات اعدام هنوز بمغولستاندر 
ديوان عالی مغولستان به عفو بين الملل اطالع داد که تعداد حکم اعدام رو به . زندانيان محکوم به اعدام در پايان سال منتشر نشد
 2010ن تساخيا البگدورج بر اساس تعهد خود در ژانويه رييس جمهور مغولستا. کاهش است، اما اين حکم هنوز صادر می شود

، پارلمان، مجمع بزرگ 2011 در پايان سال .به تخفيف حکم زندانيان محکوم به اعدام که درخواست عفو می کنند ادامه داد
 22 و 21در  34 . بين المللی حقوق مدنی و سياسی رای نداده استپروتکل اختياری دوم ميثاق، هنوز به قانون تصويب کشور

، کميته حقوق بشر گزارش ادواری پنجم مغولستان در باره  رعايت ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی در اين 2011مارس 
 مارس تصويب شد، کميته حقوق بشر با نگرانی 30در مالحظات پايانی خود که در تاريخ   35 .کشور را مورد بررسی قرار داد
ليق مورد استقبال بر اجرای اعدام، مجازات اعدام هنوز ملغا نشده است و به تاکيد از مغولستان مالحظه کرد که ، با وجود تع

دوم اختياری خواست هر چه زودتر اقدامات الزم برای الغای مجازات اعدام را در قانون به اجرا درآورد و پيوستن به  پروتکل 
، پارلمان مغولستان مصوبه ای را برای اجرای 2011 در مه 36 .د را مورد نظر قرار دهميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی

 2012 ـ 2011را در فاصله » اقدام به حذف مجازات اعدام از قوانين«توصيه های مجامع حقوق بشری سازمان ملل از جمله 
  . تصويب کرد

 دفتر رياست 2011/28دستور مه، بر اساس 16در .  صادر شد2011 حکم تازه اعدام در سال 33حداقل گويا ، ميانماردر 
شش چينی، يک مالزيايی، پنج : پانزده خارجی در ميان اين عده بودند.  نفر به حبس ابد کاهش يافت657جمهوری، حکم اعدام 

  37 . نفر، از جمله دو زن، در پايان سال محکوم به اعدام بودند30گويا حداقل . سنگاپوری، يک تايوانی و دو تايلندی

 در بررسی ادواری عمومی شورای حقوق بشر سازمان ملل مورد رسيدگی قرار 2011 ژانويه 27 تاريخ درميانمار وضعيت 
 به بعد هيچ حکم اعدام اجرای نشده است، اما 1988 در ارتباط با مجازات اعدام، ميانمار اعالم کرد که از سال 38 .گرفت

طرنشان کرد که قوه مجريه و وزارت خانه های مربوطه هيأت نمايندگی کشور خا. توصيه به الغای مجازات اعدام را رد کرد
مشخص . ی را مد نظر قرار خواهند داد، اما تصميم نهايی در اختيار قوه قانونگذاری است حقوق بشرعهدنامهتصويب چندين 

  39 . بين المللی حقوق مدنی و سياسی مد نظر قرار خواهد گرفت يا خيرپروتکل اختياری دوم ميثاقنيست که 

 در بررسی ادواری عمومی شورای حقوق بشر سازمان ملل مورد رسيدگی قرار 2011 ژانويه 24 در تاريخ نائورو وضعيت
 آن صدور 4)1( بررسی جامع قانون اساسی را، که اصل 2004اين کشور اعالم کرد که دولت در سال نمايندگی  هيات  .گرفت

ی در قانون اساسی منجر به تهيه پيش نويس دو قانون شد که در سال فرايند بازنگر. حکم اعدام را مجاز کرده، شروع کرده است
اليحه دوم، که مقرراتی رابرای حذف اشاره به مجازات اعدام در قانون .  از حمايت يک پارچه پارلمان برخوردار شد2009

 رای دهندگان در فوريه گی،هيات نمايندبه گزارش . اساسی در برمی گرفت، بايد در يک رفراندم مورد تاييد قرار می گرفت
 اصالحات پيشنهادی را رد کردند و يک کميسيون ثابت پارلمانی به نام کميسيون بازنگری قانون اساسی شکست رفراندم 2010

ناشی از احتماال رييس هيات نمايندگی گفت که به باور او، رد شدن اصالحات در رفراندم بيشتر .را در دست بررسی دارد
به عالوه هيات نمايندگی تصريح کرد که قانون . الحات بود تا نگرانی مردم نائورو از تغييرات پيشنهادیپيچيدگی و تعداد اص

پروتکل محتمل نيست که پارلمان اين مجازات را تصويب کند، زيرا نائورو نائورو استفاده از مجازات اعدام را مقرر نکرده و 
ا امضا کرده و اين موضوع چيزی است که احتماال نه مردم نائورو و نه  بين المللی حقوق مدنی و سياسی راختياری دوم ميثاق

توصيه های مربوط به دولت نائورو ، نائورو در پاسخ کتبی خود نوشت که  بررسی در پی  40 .جامعه بين المللی می پذيرد
   41.را پذيرفته استتصويب ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی و دو پروتکل اختياری آن و الغای مجازات اعدام 

رو به ظاهرا  2011، تعداد حکم های اعدام و اعدام های اجرا شده بر اساس گزارش های رسانه ای در سال کره شمالیدر 
 اين تعداد برآوردی به شدت کمتر از ولی به نظر می رسد.  اعدام در طی اين سال گزارش شد30کاهش بود، اما حداقل اجرای 

مستقل نبودن قوه قضاييه و مقررات متعدد مشکل ساز حقوقی نظر به . مجازات اعدام در اين کشور باشدواقعيت در باره واقعيت 
  .  و دادرسی قانونی سازگاری ندارندعدلهيچ يک از محاکمه ها در کره شمالی با موازين بين المللی و قانون اساسی، 
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ره امنيت ملی در اقدامی برای تحکيم رهبری کيم جونگ اون ، گزارش های تاييد نشده حاکی از اين بود که ادا2011در ژانويه 
، عفو بين الملل 2011ه ئيدر ژو.  نفر از مسئوالن را بازداشت کرده و باعث اين نگرانی شد که آنها اعدام شده اند200بيش از 

تگوهای بين دو کره شرکت  نفر از مسئوالنی را که در گف30گزارش های تاييد نشده ای دريافت کرد که دولتمردان کره شمالی 
کرده يا بر گفتگوهای دوجانبه با کره جنوبی نظارت داشته اند، به وسيله تيرباران اعدام کرده اند يا در تصادف های ساختگی 

اعدام در انظار عمومی، از جمله در داخل اردوگاه های زندانيان سياسی، گويا در سراسر سال انجام . ترافيک به قتل رسانده اند
، عفو بين الملل براين »اعدام قضايی «یعالوه بر تعداد. اعدام در انظار عمومی نقض قانون مجازات کره شمالی است. شودمی 

  . تعداد زيادی اعدام فراقضايی در اين کشور انجام می شودباور است که 

 مورد اعدام به 37در باره ، گزارشگر ويژه اعدام های فراقضايی، فوری يا خودسرانه نامه ای 2011 مارس 10در تاريخ 
  . برای دولت کره شمالی فرستاد2010 و 2007خاطر جرايم اقتصادی در فاصله بين 

 2011 حکم تازه اعدام در سال 313 برای سومين سال پی در پی هيچ مورد اعدام ثبت نشد، حداقل پاکستاندر عين اين که در 
به خاطر قتل و بقيه به خاطر قاچاق مواد مخدر، تجاوز و آدم ال گذشته بيش از نيمی از افراد محکوم به اعدام در س. صادر شد

سه نفر به خاطر کفرگويی به اعدام محکوم شدند، اما هيچ کس گويا به اين دليل اعدام . ربايی به خاطر پول مجرم شناخته شدند
  .  نفر محکوم به اعدام بودند8300در پايان سال، . نشده است

 را به خاطر قتل ]تکاوران[گروه شبه نظامی رنجرز ، يک دادگاه ضد تروريسم شهيد ظفر، عضو 2011 آگوست 12در تاريخ 
 سپتامبر، يک دادگاه ضد تروريسم 21در تاريخ . در ژوئن به اعدام با دار محکوم کردبه وسيله گلوله سرفراز شاه در کراچی 

دادگاه های . قتل دو برادر نوجوان را به اعدام محکوم کرد نفر محکوم به 22ديگر در گوجرانواال، ايالت پنجاب، هفت نفر از 
   .ضد تروريسم موازين دادرسی قضايی بين المللی شناخته شده را برآورده نمی کنند

 در 2011  مه13در تاريخ  پاپائو گينه جديدوضعيت .  در سال گذشته گويا پنج حکم اعدام صادر شده استپاپائو گينه جديددر 
در پاسخ به اظهار نظرها و توصيه های   .ومی شورای حقوق بشر سازمان ملل مورد رسيدگی قرار گرفتبررسی ادواری عم

مربوط به مجازات اعدام، هيات نمايندگی اين کشور اعالم کرد که مجازات اعدام در حال حاضر بخشی از قوانين اين کشور 
هيات نمايندگی اضافه کرد که دادگاه . ات اعدام اجرا نخواهد شداست و تنها زمانی که پارلمان قانون را لغو يا اصالح کند، مجاز

در بعضی موارد به مجازات اعدام استناد می کنند و ديوان عالی کشور در تمام اين موارد حکم اعدام را در تجديد نظر کاهش ها 
را مجازات اعدام مورد استناد قرار هيات نمايندگی خاطرنشان کرد که گفتن اين که تعليق برقرار است اشتباه است زي. داده است

 42.ودشانجام  اما، اين موضوع در کشور مورد بحث قرار گرفته و يحثی در باره آن بايد در ميان جوامع کشور. گرفته است
  43 . سپتامبر خود توصيه به الغای مجازات اعدام را رد کرد30 کتبی در پاسخپاپائو گينه جديد هيات نمايندگی 

حداقل پنج حکم اعدام گويا صادر شد که به جز يک مورد بقيه .  را تاييد کندسنگاپورتوانست اجرای اعدام در عفو بين الملل ن
  . صدور حکم اعدام به صورت الزامی از جمله در مورد جرايم مواد مخدر ادامه يافت. عليه شهروندان خارجی بود

رای حقوق بشر سازمان ملل مورد رسيدگی قرار  در بررسی ادواری عمومی شو2011 مه 6 در تاريخ سنگاپوروضعيت 
سنگاپور در باره مساله مجازات اعدام موازين بين المللی حقوق بشری را ناديده گرفت و به نبوِد اتفاق نظر بين المللی به   .گرفت

 مجازات اعدام تنها هيات نمايندگی اين کشور گفت که. نفع يا عليه مجازات اعدام، از جمله مجازات الزامی اعدام، اشاره کرد
  .  قانون صادر می شود و آمار اعدام ها نيز منتشر می گردداس از دارسی قضايی و در سازگاری ببرای مهمترين جرايم و پ

جامعه مدنی و ديگر اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل، سنگاپور خاطرنشان کرد که توصيه به با وجود تداوم نگرانی 
ن منظور اجرا کرده يا در جريان اجرای آن است تا به جای درخواست از متهمان برای اثبات بی گناهی، تغيير قوانين را برای اي

به دادستانی محول کند؛ و آمار و اطالعات ديگر در باره استفاده از مجازات اعدام را را در پرونده های اعدام بار اثبات تقصير 
 اعدام ها با هدف الغای مجازات اعدام؛ تصويب ميثاق بين المللی حقوق مدنی سنگاپور توصيه به اعالم تعليق فوری. منتشر نمايد
 آن؛ انتشار عمومی اطالعات در باره اعدام ها و حکم های اعدام دادگاه ها در گذشته، و پروتکل اختياری دوم و سياسی و 

مام مقررات مربوط به مجازات الزامی اعدام بازنگری در قانون مجازات و قانون سوءاستفاده از مواد مخدر با چشم انداز الغای ت
  44.را رد کرد

 رامالينگام راوينتران با اعتراض به سازگاری ، درخواست تجديد نظر زندانی محکوم به اعداِم2011 سپتامبر 9در تاريخ 
نظر سنگاپور مطرح با توجه به نقض محاکمه عادالنه و رفتار متفاوت با متهم ديگر پرونده در دادگاه تجديد صدور حکم اعدام 
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  . رد شد2012 ژانويه 12اين درخواست تجديد نظر در تاريخ . شد

 روز بدون 5000 سپتامبر، سازمان های غيردولتی کره جنوبی 8در تاريخ .  اعدام انجام نشد2011در کره جنوبی در سال 
شان قطعی شده است و گويا يک حکم در پايان سال شصت نفر محکوم به اعدام هستند که حکم اعدام . جشن گرفتنداعدام را 

، چهار نماينده پارلمان از برنامه ای در مجلس ملی حمايت 2011 سپتامبر 8در تاريخ .  صادر شده است2011اعدام در سال 
لوايح قانونی برای الغای مجازات اعدام را بررسی و تصويب می خواست اعضای کميسيون قانونگذاری و قضايی کردند که از 

  . ن لوايح در پايان سال هنوز در جريان بودنداي. کنند

  حکم تازه اعدام 106 سری النکا  در2011در سال اطالعات رسمی که عفو بين الملل دريافت کرده حاکی از آن است که 
ه ، کميسيون ملی حقوق بشر اعالم کرد ک2011در اواخر دسامبر .  نفر محکوم به اعدام بودند362صادر شده و در پايان سال 

 ديسانايکه، گويا گفته .اما، دبير وزارت اصالح زندان و بازپروری، آ. قصد دارد الغای مجازات اعدام را به دولت پيشنهاد کند
مسئوالن زندان از اداره خدمات مديريتی خزانه درخواست تاييد استخدام يک مامور اعدام کرده و چندين درخواست برای است 

  .  نفر محکوم به اعدام بودند750گفته ديسانايکه، در اواخر دسامبر، به . اين شغل دريافت کرده اند

 4 در تاريخ  جداگانه به اعدام محکوم شده بودند2005 و 1988، پنج مرد که برای جرايم ارتکابی در فاصله بين تايواندر 
گويا در اول مجلس تايوان، ری، قانونگذا يواِندر جلسه ای در  وزير دادگستری تسنگ يونگ ـ فو.  تيرباران شدند2011مارس 

اما، زندانيان اعدام شده، خانواده ها و وکاليشان پيش .  ماهه در استفاده از مجازات اعدام را اعالم کرده بود11مارس پايان وقفه 
  .اطالعی دريافت نکردنداز انجام اعدام ها 

ـ جو رسما به خاطر اعدام يک مرد بی گناه، سرباز اين اعدام ها درست يک ماه پس از آن انجام شد که رييس جمهوری ما يينگ 
 دستگير شده و 2011مرد ديگری در اواخر ژانويه .  عذرخواهی کرده بود1997نيروی هوايی چيانگ کوو ـ چينگ، در سال 

  . به آن جرم اعتراف کرده بود

، 2011در سال . کوم به اعدام بودند نفر گويا در پايان سال مح55شانزده حکم تازه اعدام گويا در سال گذشته صادر شد و 
هنوز نمی توانستند درخواست عفو يا تحفيف مجازات کنند؛ اين حق را ميثاق بين المللی زندانيان محکوم به اعدام در تايوان 

  که بر اساس آن تمام قوانين2009حقوق مدنی و سياسی به رسميت شناخته است و دولت تايوان با تصويب قانون داخلی در سال 
صدور مجازات .  بين المللی سازگار شوند، متعهد به اجرای ميثاق شده استعهدنامه های بايد با 2011و مقررات تا دسامبر 

  . ادامه يافت2011اعدام پس از محاکمه ناعادالنه در سال 

ازات اعدام را به  اصالح و مج2011 آوريل 4مجازات به خاطر تخلف از سيستم خدمت نظامی را در تاريخ قانونگذاری  يواِن
بازنگری شده، کسانی که به صورت بر اساس ماده های .  حذف کرد17 و 16عنوان يکی از گزينه های مجازات در ماده های 

گروهی اسلحه حمل می کنند و به کسانی که وظايف نظامی شان را انجام می دهند آسيب جدی می رسانند، حداکثر حبس ابد 
ربايی، قاچاق اسلحه، جلوگيری از خدمات نظامی و جعل اسکناس از فهرست جرايم قابل مجازات حذف آدم . دريافت خواهند کرد

 قضايی، باالترين ارگان قضايی تايوان، پيش نويس ، يواِن2011در سپتامبر .  مورد بررسی بود2011گويا در سال با اعدام 
اين آيين دادرسی، دادستان ها پس از صدور حکم نهايی در صورت تصويب . بازنگری در قانون آيين دادرسی را به پايان رسانيد

  .به وسيله قاضی، ديگر اجازه درخواست محاکمه دوباره متهمان را نخواهند داشت

 25در تاريخ .  پس از محاکمه ناعادالنه در تايوان به اعدام محکوم شد1989 در سال نچيو هوـ شوشهروند تايوانی 
تجديد نظر فوق العاده در پی محاکمه دوباره او را رد کرد و او را با خطر اعدام ، دادستان کل درخواست 2011آگوست 

  . قريب الوقوع مواجه نمود

آدم ربايی و قتل لو چنگ و قتل کو :  بازداشت و در ارتباط با دو جرم جداگانه محاکمه شد1988چيو هوـ شون در سال 
 متهم هم پرونده با او به حکم های زندان محکوم شدند که 11فقط چيو هوـ شون به اعدام محکوم شد؛ . هونگ يو ـ الن

  .گذرانده اند به جز يک نفر که در زندان درگذشتحبس خود را همگی 

چيو هوـ شون و هم پرونده های او گفتند که در چهار ماه اول بازداشت در انزوای کامل بوده و برای اعتراف شکنجه شده 
  . فتندآنها بعدا اعترافشان را پس گر. اند
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 افسر پليس که پرونده آدم ربايی و قتل لو چنگ را در 10، پس از تحقيقات رسمی، دو دادستان عمومی و 1994در سال 
 تاييد کرد 2003پليس در سال. دست رسيدگی داشتند به علت کسب اعتراف به زور از طريق شکنجه مجرم شناخته شدند

ديگر درست پيش از اعدام به قتل لو چنگ اعتراف کرده است، پنهان اين حقيقت را که يک زندانی محکوم به اعدام که 
  .کرده است

دادگاه .  بار بين دادگاه و ديوان عالی پس و پيش رفته است11 سالی که چيو هوـ شون در زندان بوده، پرونده او 23در 
تراف محکوم به اعدام ديگر به  و در مورد اعها از کنار گذاشتن اعتراف او که زير شکنجه کسب شده خودداری کرده اند

  .قتل لو چنگ تحقيق نکرده اند

آماری که وزارت امور خارجه منتشر کرد نشان می داد که در .  برای دومين سال پی در پی هيچ مورد اعدام ثبت نشدتايلنددر 
 مرد و 81 اعدام حکم های، 2011در پايان . ه مورد برای مواد مخدر صادر شده است حکم اعدام شامل ُن40، 2011سال 

چهل و نه نفر از مردان و تمامی شش زن به جرايم مواد مخدر . شش زن محکوم به اعدام در دادگاه های تايلند قطعی شده بود
پيشنهاد دولت تايلند برای جايگزين کردن .  نفر در پايان سال محکوم به اعدام بودند610در مجموع حداقل . محکوم شده بودند
جامعه .  تحقق نيافت2011 در سال 2013 تا 2009حبس ابد در برنامه دوم ملی حقوق بشر برای سال های مجازات اعدام با 

  . اولين ائتالف عليه مجازات اعدام را تشکيل داد 2011در فوريه مدنی تايلند 

 .ی قرار گرفت در بررسی ادواری عمومی شورای حقوق بشر سازمان ملل مورد رسيدگ2011 اکتبر 5وضعيت تايلند در تاريخ 
 سال ملغا کرده و آن را برای زنان 18در ارتباط با مجازات اعدام، تايلند تاکيد کرد که مجازات اعدام را برای اشخاص زير  

های زير را مورد هيات نمايندگی اين کشور تصميم گرفت توصيه . حامله و اشخاص دارای اختالل روانی به کار نمی گيرد
 بين پروتکل اختياری دوم ميثاقتصويب :  پاسخ دهد2012ت نوزدهم شورای حقوق بشر در مارس بررسی قرار دهد و به نشس

ملی حقوق بشر پيش بينی شده؛ بازنگری در المللی حقوق مدنی و سياسی؛ تصويب قانون الغای مجازات اعدام که در برنامه 
  45 .ی اعدام با هدف الغای مجازات اعدامصدور حکم اعدام برای جرايم مواد مخدر؛ و هرچه زودتر اعالم تعليق اجرا

 هنوز به عنوان اسرار دولتی طبقه بندی می شد، عفو بين ويتنام آمار استفاده از مجازات اعدام در 2011با اين که در سال 
شور خاطر جرايم مواد مخدر را در اين ک حکم تازه اعدام اغلب به 23حداقل پنج اعدام و صدور حداقل در طی اين سال الملل 

 2011 سپتامبر 24 در تاريخ تانه نينبه نقل از يک مقام ارشد وزارت امنيت عمومی، کائو نگوک ُاآناه، در روزنامه . ثبت کرد
 گزارش کرد که 2011 نوامبر 3در تانه نين .  حکم اعدام صادر می شود100گزارش شد که در ويتنام ساالنه در حدود 
 360رای احکام کيفری و پشتيبانی قضايی، خاطر نشان کرده که درسراسرکشور بيش ازسرلشگر هو تانه دينه، معاون اداره اج

در سال . ، هانوی، نگه آن و سون ال به سر می برندرند که بيشترشان در شهر هوشی مينزندانی محکوم به اعدام وجود دا
  .  اجرای اعدام ادامه يافت2011

 به اجرا در آيد، تا نوامبر و سپس به 2011که قرار بود در ژوئيه ، 2010 سال اجرای حکم های کيفریعملی شدن قانون 
اين قانون تزريق کشنده را به عنوان روش اعدام قضايی جايگزين تيرباران می کند و برای .  به تعويق افتاد2012 سال عشرو
برای اين کار، . نها فراهم می سازددرخواست دريافت جنازه زندانيان اعدام شده را برای خانواده ها و وکالی آ بار امکان ناولي

  .خانواده های زندانيان اعدام شده بايد هزينه حمل جنازه را بپردازند و حفظ نظم عمومی و بهداشت محيط زيست را تضمين نمايند

پنج مرکز تزريق  2011در اواخر  داشت برنامه منتشر شد، دولت 2011بر اساس بيانيه های مسئوالن ارشد که در نوامبر 
در اين بين، آموزش تيم های مجری اعدام . بسازدشنده در هانوی، شهر هوشی مين و استان های سون ال، انگ آن و داک الک ک

گزارش ها حاکی است که وزارت دفاع برنامه دارد سه مرکز تزريق کشنده ديگر بسازد و اين مراکز تزريق . در جريان بود
  . د شدکشنده کم کم در هر منطقه کشور ساخته خواهن

  انسانی نيستهيچ روش برای کشتن اين 

 ميلی گرم 100پنج گرم سديم تيوپنتال که يک هوشَبر است؛ : تزريق کشنده در ويتنام با استفاده از سه ماده انجام می شود
  . گرم پتاسيم کلرايد برای ايستادن قلب100پانکيورونيوم برومايد که عضله ها را شل می کند؛ و 

سيستم تازه در سطح گسترده ای درجهان به کار می «کميسيون قضايی مجلس ملی، گويا گفته که ، رييس لی تی تو باخانم 
در ضمن . رود، انسانی تر است، درد کمتری برای محکوم و خانواده اش ايجاد و فشار بر ماموران اعدام را کم می کند
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  . ر هم اظهارات مشابهی کرده اند مسئوالن ارشد ديگ46 ».بدن زندانی اعدام شده را سالم نگه می دارد

 اين ا ب47،يک ربع قرن مسموم کردن دولتی: اعدام با تزريق کشنده خود با عنوان 2007عفو بين الملل در گزارش سال 
تيرباران، گاز يا صندلی اعدام مثل دار، گردن زنی، » سنتی«برای روش های » انسانی«ادعا که تزريق کشنده جايگزين 

  . مقابله برخاست به استالکتريکی 

بيش از يک بعضی از زندانيان . اين گزارش تعدادی از اعدام های ناشيانه به وسيله تزريق کشنده را شرح داده است
عمل جراحی برای پيدا کردن تحت يا شدند فوت کردند، بعضی ديگر دچار تشنج يا سوختگی پوست طول کشيد تا ساعت 

 کشنده به طور جدی مورد سوال قرار گرفته و نگرانی عميقی وجود دارد پزشکی تزريق» کارآيی« . قرار گرفتندرگ 
بيندازد که در عين هشياری کامال » قيد و بند شيميايی« که مخلوط داروهای مورد استفاده ممکن است زندانی را در يک 

  .ودپيش از مرگ دچار درد کشنده و رنج شديد روانی شفلج و ناتوان از حرکت يا فرياد زدن باشد و 

 در باره مجازات اعدام در ويتنام منتشر کرد که شناخت کميابی از 48 دو سری مقالههتووی ِتر، روزنامه ويتنامی 2011در سال 
از طريق گفتگو با مسئوالن اجرای قانون، شاهدان عينی،زندانيان اين مقاله ها . واقعيت مجازات اعدام در کشور ارايه می کرد

پنهان کاری و احساسات حاکم در لحظات آخر پيش از اعدام و نيز تاثير آن را بر ماموران ال، پيشين محکوم به اعدام و وک
  .زندان، خانواده ها و کسانی که در اطراف محل اعدام زندگی می کنند، به نمايش می گذارد

ند که هميشه محوطه ای جدا بر اساس اين گزارش ها، زندانيان در ويتنام به محض محکوميت به اعدام به بند اعدام منتقل می شو
 است و در ناميده می شوند و پهنای سلول هايشان کمتر» روح زنده«زندانيان بند اعدام . از محل بازداشت زندانيان ديگر است

اين سلول ها برای دو زندانی طراحی . آنها دو تخت سيمانی برای خواب قرار دارد که در پايين آنها غل و زنجير وجود دارد
زندانيان محکوم به اعدام اغلب با هم از طريق ديوارهای زندان .  نفر در آنها می ماندتنها يکا در بعضی از زندان ها شده، ام

به زندانی، خانواده يا وکيل او هيچ ابالغيه ای . حرف می زنند يا شفاهی شطرنج بازی می کنند، بدون اين که يک ديگر را ببينند
  . در باره اعدام ارايه نمی شود

 بيدار می کند و از اعدام قريب الوقوع او مطلع 3پس از رد شدن فرجام نهايی، ناظر زندان زندانی را يک روز صبح ساعت 
زندانی به حمام می رود، لباس نو می پوشد و آخرين غذايش را شامل يک کاسه سوپ و يک ليوان آب می خورد و در . می کند

سپس زندانی . ه دارد برای خانواده اش يک نامه بنويسد يا پيامی ضبط شده بدهدزندانی اجاز. صورت تمايل يک سيگار می کشد
از بند اعدام به بيرون هدايت می شود و برای تشريفات نهايی، شامل کنترل اثر انگشت، به کميته اجرای مجازات تحويل داده می 

  . شود

زندانی به يک ديرک . د که معموال مرکب از پنج مرد است، اعدام در ويتنام به وسيله جوخه آتش انجام می ش2011تا پايان سال 
هر : بودميدان تير در عين حال محل دفن . چوبی هدايت می شد و رييس کميته اجرای مجازات اعدام حکم را برای او می خواند

زه ها برای جنا. که نام شخص متوفی، شهر والدت، سن و تاريخ فوت بر آن حک شده مشخص می شدقبر با يک نشانگر چوبی 
  . دفن به خانواده تحويل نمی شد

اين .  کشور در آسيا و اقيانوسيه گسترش داد24 حضور خود را با اعضايی در شبکه ضد مجازات اعدام آسيا، 2011در سال 
عدام منتشر کرد و در آن به دادن گزارش در باره نفی موازين بين المللی محاکمه عادالنه و اشبکه اولين نشريه مهم خود را 

 درخواست های تجديد نظر افرادی از چين، هند، اندونزی، ژاپن، 49 .هزاران نفر در آسيا پس از محاکمه ناعادالنه پرداخت
توصيه کرد که تا زمان در نشريه و درخواست های تجديد نظر، اين شبکه . مالزی، سنگاپور، تايوان و پاکستان در آن منتشر شد

دام ، سياست ها و عملکردها مورد بازنگری قرار گيرد تا انجام محاکمه عادالنه در سازگاری تصويب قوانين الغاگر مجازات اع
  .با موازين بين المللی، به ويژه فرض بی گناهی، حق داشتن وکيل و حمايت در برابر اعتراف اجباری و تبعيض تضمين شود

 

 اروپا و آسيای مرکزی

 ساله، و يک مرد 28آندريه بورديکا، .  اعدام کرد2011پيشين بود که در سال  تنها کشور در اروپا و از اتحاد شوروی بالروس
پيش از انجام اعدام يا بالفاصله پس .  اعدام شدند2009 ژوئيه به خاطر سرقت مسلحانه در سال 19 و 14ديگر در فاصله بين 
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 فقط زمانی که مادر آندره بورديکا به زندان محل .از آن به خانواده هيچ يک از اين مردان رسما در باره اعدام ها اطالعی داده نشد
اعدام ها با وجود اين انجام شد که کميته . بازداشت پسرش رفت، به او اطالع دادند که او تيرباران شده و وسايل او را دريافت کرد

  . حقوق بشر رسما برای ارزيابی مورد او درخواست تعويق آن را کرده بود

 ساله، در ديوان عالی کشور که به عنوان دادگاه 26 ساله، و اوالدسالو کاوااليو، 25تری کاناوالو،  نوامبر، دزمي30در تاريخ 
 آوريل به 11انفجاری در ايستگاه مترو مينسک در بدوی عمل می کرد، به خاطر يک سری بمب گذاری در بالروس از جمله 

 موازين بين المللی محاکمه عادالنه بود و در به دور ازه کصادر شد اين حکم در پی محاکمه ای پرايراد . اعدام محکوم شدند
. مغايرت با حقوق بين المللی، به جز درخواست عفو از رييس جمهوری، جايی برای درخواست تجديد نظر باقی نمی گذاشت

 به انفجار مينسک قانونی که آنها راادعاهايی وجود داشت حاکی از اين که اين دو مرد وادار به اعتراف شده اند و هيچ مدرک 
در دادگاه، اوالدسالو کاوااليو اعترافش را پس . مرتبط کند وجود نداشته و هيچ ردی از مواد منفجره بر آنها يافت نشده است

  . مادر او ادعا کرد که هر دو نفر در بازجويی ها مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند. گرفت

تامين تضمين بد محکومان به اعدام در بالروس و عدم   مربوط به شرايط، کميته ضد شکنجه از گزارش های2011در نوامبر 
  اين کميته به ويژه از پنهان کاری و خودسرانه بودن اعدام 50 .ابراز نگرانی کردقانونی به زندانيان محکوم به اعدام اساسی 

م شدگان روزها يا هفته ها پس از اجرای محکومان به مرگ ابراز نگرانی کرد، از جمله در باره اين گزارش ها که خانواده اعدا
به آنها فرصت ديدار آخر با زندانيان داده نمی شود؛ جنازه زندانی اعدامی به خانواده تحويل نمی اعدام از آن اطالع می يابند؛ 

اشت اشخاص کميته از بالروس خواست تمام اقدامات الزم را برای بهبود شرايط بازد. شود و محل دفن به اطالع آنها نمی رسد
محکوم به اعدام به عمل آورد؛ و برای پنهان کاری و خودسرانه بودن اعدام ها چاره جويی کند تا اعضای خانواده ها با 

  . بالتکليفی و رنج بيشتر روبرو نشوند

، که می سکميته هلسينکی بالروويازنا و  دسامبر، نمايندگان عفو بين الملل و سازمان های حقوق بشری بالروس، 9در تاريخ 
 امضا از سراسر جهان را به رييس جمهوری بالروس لوکاشنکو با درخواست پايان 250000کوشيدند فراخوانی با بيش از 

  .پس رانده شدنددادن به اعدام در بالروس تحويل دهند، 

در تاريخ . ت شد نيز رعاي2011 برقرار شده بود در سال 2003 دسامبر 19، تعليق رسمی اجرای اعدام که در قزاقستاندر 
، رييس کميسيون حقوق بشر رياست جمهوری از دولت خواست مجازات اعدام را ملغا کند و توصيه کرد 2011 مارس 28

، کميته حقوق بشر در باره 2011در ژوئيه . قزاقستان پروتکل دوم اختيار ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی را تصويب کند
فهرست وسيعتر جرايم مستوجب اده ای که قانون اساسی هنوز مجازات اعدام را مجاز می کند و ن شرايط فوق العيب ناسازگاری

کميته الغای مجازات اعدام و پيوستن به پروتکل دوم اختيار ميثاق بين المللی . مجازات اعدام در قانون کيفری ابراز نگرانی کرد
   51 .حقوق مدنی و سياسی را توصيه کرد

 در مالحظات پايانی خود در باره يک شکايت فردی اظهار کرد که با منع دسترسی به 2011رس کميته حقوق بشر در ما
 ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی را نقض 19 ماده قرقيزستانمربوط به تعداد افراد محکوم به اعدام، دولتی اطالعات 
مورد عالقه عموم است و بنابراين حق دسترسی  اعدام کميته اظهار کرد که اطالعات مربوط به استفاده از مجازات. کرده است

کميته حقوق بشر اظهار کرد که دولت عضو بايد هر گونه محروميت از اطالعات را . به اطالعات به طور اصولی وجود دارد
 نتيجه رسيد  در يک مورد ديگر، کميته حقوق بشر به اين52 .توجيه کند و قرقيزستان در اين مورد از اين کار سر باز زده است

 پس از محاکمه ای که با الزام های محاکمه عادالنه ناسازگار بود به معنای نقض ماده 2001که صدور يک حکم اعدام در سال 
   53 . ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی بوده است6

ز حقوق بشر و آزادی های  کنوانسيون اروپايی حمايت ا13 به تصويب پروتکل شماره لتونی اکتبر، پارلمان 14در تاريخ 
در پايان نوامبر، پارلمان مجازات اعدام را با زمان اجرا از اول . دادرای ر باره الغای مجازات اعدام در هر شرايطی اساسی د
 از تمام جرايم باقی مانده حذف کرد و به اين ترتيب تمام مراحل قانونگذاری را در جهت الغای کامل مجازات 2012ژانويه 
  . لتونی پيش از آن، مجازات اعدام را تنها برای جرايم عادی لغو کرده بود.  کردکميلتاعدام 

 ادامه 2011 به مدتی نامحدود برقرار کرد، در سال 1999، که دادگاه قانون اساسی در سال روسيهتعليق مجازات اعدام در 
ها کشور عضو شورای اروپا است که پروتکل شماره روسيه تن. اما اقدامات بيشتری برای الغای مجازات اعدام انجام نشد. يافت

امضا کرده، اما آن را تصويب در باره الغای مجازات اعدام  کنوانسيون اروپايی حمايت از حقوق بشر و آزادی های اساسی را 6
يی حمايت از  کنوانسيون اروپا13، و به جز آذربايجان الغاگر مجازات اعدام، تنها کشوری است که پروتکل شماره نکرده است



  2011 در سال حکم اعدام و اجرای مجازات اعدام                                                         

 

 ACT 50/001/2012: نمايه                                                 1391عفو بين الملل، فروردين 

25

  .حقوق بشر و آزادی های اساسی در باره الغای مجازات اعدام در هر شرايطی را امضا نکرده است

، معاون کميسيون امور حقوقی و قضايی شورای فدراسيون 2011در يک اجالس مجمع پارلمانی شورای اروپا در آوريل 
 در 6 و اظهار اميدواری کرد که پروتکل شماره تاس» عیغيرطبي«روسيه، نيکوالی شاکلين، گفت که امروزه مجازات اعدام 

 در مترو مسکو و بمب گذاری تروريستی در فرودگاه 2010اما در پی بمب گذاری های سال . آينده نزديک تصويب شود
، درخواست اجرای مجازات اعدام برای محکومان به ارتکاب اقدامات تروريستی از 2011 ژانويه 24وو در تاريخ ددوموِد

جه رسيد که روسيه با صدور حکم اعدام در يته مارس، کميته حقوق بشر به اين ندر ما. حمايت قابل توجه عمومی برخوردار شد
 پس از محاکمه ای که با الزام های محاکمه عادالنه ناسازگار بوده و در طی آن ادعاهای شکنجه مورد تحقيق قرار 1995سال 

   54.وق مدنی و سياسی را نقض کرده است ميثاق بين المللی حق6نگرفته، ماده 

تاجيکستان تنها کشوری .  هيچ مورد اجرای اعدام ثبت نشدتاجيکستان در 2011، در سال2004با ادامه تعليق رسمی از سال 
در بررسی ادواری عمومی اين کشور در . در آسيای مرکزی است که مجازات اعدام را فقط برای جرايم عادی حفظ کرده است

سال ، هيات نمايندگی تاجيکستان اظهار کرد که گروه تحقيق بين وزارتخانه ها که به دستور رييس جمهوری در 2011اکتبر 
به عالوه هيات نمايندگی .  تشکيل شد به مطالعه در باره جوانب اجتماعی و حقوقی الغای مجازات اعدام ادامه می دهد2010

  .يب شد شامل اشخاصی که در اصل محکوم به اعدام شده اند نمی شود تصو2011که در آگوست » قانون عفو«اظهار کرد که 

 در باره امکان نقض حق زندگی بر اساس شورای اروپادو مورد جداگانه در حال حاضر در دادگاه اروپايی حقوق بشِر 
 اين دو کشور در در زمان همکاریکنوانسيون اروپايی حمايت از حقوق بشر و آزادی های اساسی به وسيله آلبانی و لهستان 

المير راپو، يک 55 . ـ با وجود خطر مجازات اعدام در آن زمان ـ مطرح استاياالت متحده امريکاانتقال افراد به اختيار بازداشت 
 برای محاکمه در يک دادگاه فدرال نيويورک 2010تبعه آلبانی و امريکا، در حال حاضر پس از استرداد او از آلبانی در سال 

اتهام های اوليه احتمال مجازات اعدام .  در امريکا در بازداشت پيش از محاکمه به سر می بردی متعدد و جدی کيفریبه اتهام ها
، عبدالرحيم النشيری شکايتی طرح و مدعی بدرفتاری 2011 مه 6در تاريخ . را در بر می گرفت، اما آن اتهام ها بعدا منتفی شد

شراکت دولت در انتقال او به پايگاه دريايی امريکا در خليج گوانتانامو در لهستان و با او در طی بازداشت در يک زندان مخفی 
. قرار است او در برابر يک کميسيون نظامی امريکا محاکمه شود و در صورت مجرميت ممکن است به اعدام محکوم شود. شد

 در باره مجازات اعدام در کشورهای را) 2011 (1807 قطعنامه 2011 آوريل 14مجمع پارلمانی شورای اروپا در تاريخ 
عضو و ناظر شورای اروپا تصويب کرد که در آن از اياالت متحده امريکا، ژاپن و بالروس خواست به سوی الغای مجازات 

  . اعدام حرکت کنند

را در ) EC(شورا  2005/1236 اصالحيه هايی بر مقررات 2011 دسامبر 21، کميسيون اروپا در تاريخ اتحاديه اروپادر 
باره تجارت بعضی کاالها به اجرا گذاشت که ممکن است برای مجازات اعدام، شکنجه و مجازات ها و رفتارهای ظالمانه، 

تورات را به فهرست موادی افزود که برای صدور آنها يعوامل بيهوشی بارباين اصالحات . غيرانسانی يا تحقيرآميز به کار رود
ور محصوالت دارويی را از اروپا به کشورهايی که ممکن است از آنها برای اعدام ستفاده مجوز الزامی است و بدين ترتيب صد

را در مورد روش ارزيابی خطر يک توضيح راهنما نيز منتشر شد که کشورهای عضو اتحاديه اروپا . کنند مشکل تر کرد
ی را در باره مجازات اعدام تصويب کرد و پارلمان اروپا قطعنامه هاي. استفاده اين محصوالت برای اعدام راهنمايی می کرد

.  اظهاراتی در باره مجازات اعدام ابراز کرد2011نماينده عالی اتحاديه اروپا در امور خارجی کاترين اشتون در سراسر سال 
می در خليج او از جمله استفاده از مجازات اعدام را در ايران، بحرين و غزه و احتمال اجرای آن را به وسيله کميسيون های نظا

  .گوانتانامو و هند مورد انتقاد قرار داد

  

  خاورميانه  و افريقای شمالی

 

شورش ها در افريقای شمالی، که در تونس شروع شد و به مصر، ليبی، يمن، بحرين، سوريه، عراق و جاهای ديگر سرايت 
. رين تونس، مصر، ليبی و يمن سرنگون شدندحاکمان دي. کرد، منظره سياسی افريقای شمالی و خاورميانه را به شدت تغيير داد

  .اما، اميدهای اوليه که اين وضعيت به تغييرات مثبتی در زمينه مجازات اعدام بيانجامد هنوز تحقق نيافته است
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تداوم خشونت در کشورهای مثل ليبی، سوريه و يمن گردآوری اطالعات کافی در باره استفاده از مجازات اعدام را در منطقه در 
 هيچ اطالعی در دست نيست و از 2011در باره اعدام های قضايی در ليبی در سال .  به ويژه دشوار کرده است2011ل سا

، شکنجه و بازداشت اما در مقابل، گزارش های زيادی در باره اعدام های فراقضايی. صدور حکم اعدام گويا خبری نبوده است
  .خودسرانه دريافت شد

، حکومت +)68(، عراق +)360(، ايران +)1(مصر :  اعدام در هشت کشور قابل تاييد بود558 حداقلانجام  2011در سال 
امارات +). 41(و يمن ) 1(، امارات متحده عربی (+)، سوريه (+)، عربستان سعودی ) نفر در غزه3(خودگردان فلسطين 

  .  اعدام کرد2008متحده عربی برای اولين بار از سال 

، ايران +)123(، مصر )5(، بحرين +)51(الجزاير :  کشور صادر شد15 حکم اعدام در 750 حداقل 2011در سال 
، حکومت خودگردان فلسطين )5(صحرای غربی /، مراکش)8(، لبنان +)17(، کويت +)15(، اردن +)291(، عراق +)156(
، يمن +)31(متحده عربی ، امارات (+)، سوريه +)9(، عربستان سعودی +)3(، قطر ) غربیکرانه در 1 در غزه؛ 4+: 5(
)29.(+  

صحرای غربی و قطر حکم اعدام را صادر کردند اما از اجرای اعدام /دولتمردان در الجزاير، اردن، کويت، لبنان، مراکش
  .  هيچ مورد اعدام را اجرا نکرد2011بحرين در سال . خودداری نمودند

جمع کل تعداد .  کمی کاهش يافته است2010سال  در مقايسه با و حکم اعدام صادر می کنندرا اجرا تعداد کشورهايی که اعدام 
م های تاييد شده تقريبا به اما، تعداد اعدا.  در منطقه صادر شده در حدود يک سوم کاهش يافته است2011حکم اعدام که در 

ايران، عراق و عربستان اين افزايش بيشتر به علت تعداد زياد اعدام ها در . ميزانی برابر با نصف قبل افزايش يافته است
کاهش در استفاده از مجازات اعدام، در مقايسه با سال های پيش، در لبنان، حکومت خودگردان فلسطين و تونس . سعودی است

 در صد تمام اعدام های ثبت شده 99 کشور منطقه، تنها چهار کشور ـ ايران، عراق، عربستان سعودی و يمن ـ 19از . ثبت شد
   .را انجام دادند

در باره افزايش استفاده عالوه بر نگرانی مداوم در باره محاکمه ناعادالنه، روندهای نگران کننده ای در بخش بزرگی از منطقه 
به شمار نمی روند و به خاطر » مهمترين جرايم«از دادگاه های نظامی و نيز صدور حکم اعدام برای جرايم مواد مخدر، که از 

  .ايی بر اساس قوانين ضد تروريسم وجود داشتجرايم مبهم از جمله اتهام ه

اعدام را الغا کرده و از توان حرکت به سوی  سال شرايط اضطراری در فوريه لغو شد، در عمل 19، که در آن پس از الجزاير
در  صا2011 حکم اعدام در سال 51اما، حداقل .  هيچ مورد اعدام اجرا نشده است1993از سال . الغای کامل برخوردار است

  . شد که بيشتر عليه افرادی بود که غيابی به اتهام جرايم مربوط به تروريسم محاکمه شدند

 فوريه 14 هيچ مورد اعدام اجرا نشد، اما پنج نفر به اتهام قتل در طی اعتراض هايی که در تاريخ بحرين در 2011در سال 
اين پنج نفر اولين شهروندان . ديد، به اعدام محکوم شدندشروع شد، هفت ماه ادامه يافت و واکنشی خشونت آميز از سوی دولت 

  . سال گذشته به اعدام محکوم شده اند10بحرينی بودند که در بيش از 

 نفر در ارتباط با اعتراض ها در بحرين بازداشت شدند و اکثر آنها در دادگاه نظامی ـ دادگاه امنيت ملی ـ که بر 2500در حدود 
  .  مورد محاکمه به شدت ناعادالنه قرار گرفتنديل شد،اساس حاکميت اضطراری تشک

در چهار مورد از پنج مورد، حکم اعدام عليه معترضان غيرنظامی صادر شد که اول در جلسه غيرعلنی در دادگاه امنيت ملی 
کميسر . وم شدند آوريل به اتهام قتل دو پليس درطی ناآرامی ها به اعدام با تيرباران محک28محاکمه شدند و سپس در تاريخ 

 مه، دادگاه تجديد نظر امنيت ملی بحرين دو 22در تاريخ . عالی حقوق بشر سازمان ملل از اين احکام ابراز نگرانی شديد کرد
، اما حکم اعدام دو تاييد کردحسين ابراهيم  و عبدالعزيز عبدالرضا سعليه علی عبداهللا حسن السنکيم اعدام را احکمورد از اين ا
محاکمه دوباره دو مردی که حکم اعدام شان تاييد شده بود در دادگاه های غيرنظامی به سال . ا به حبس ابد کاهش دادمرد ديگر ر

   56 . به تعويق افتاد2012

اهداف «هام قتل يک پليس و شرکت در گردهمايی غيرقانونی با به اتدر سپتامبر طويل، معترض پنجم، علی يوسف عبدالوهاب ال
در پايان سال، او هنوز در انتظار نتيجه تجديد نظر به سر می .  در زمان ناآرامی ها به اعدام محکوم شددر ستره» تروريستی



 اعدام و صدور حکم اعدام در سال 2011
حقایق و ارقام 

روش های اعدام:
گردن زنی
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اعدام در انظار عمومی
در کشورهای زير انجام شد: 
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۱۸ سالگی مرتکب شده بودند 
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هستند

حکم اعدام 
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شوروی پيشين است که 
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اياالت متحده امريکا 
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اعدام می کند 
  ژاپن

در
برای اولين بار در ظرف ۱۹ سال 

هيچ مورد اعدام ثبت نشد

کشور۲۰
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 تعداد کشورهایی که اعدام را در سال های 2011 ـ 2001 
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اعدام های انجام شده

 2
00

1

20
02

 2
00

3

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

 2
00

1

20
02

 2
00

3

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

10 60
65
70
75
80
85
90
95

100

15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70



عفو بین الملل  فروردین 1391 )مارچ 2012(        ACT 50/001/2012 :نمایه

iiiاعدام و صدور حکم اعدام در سال 2011

عالمت + به این معناست که رقم شمارِش عفو بین الملل حداقل است. در جاهایی که در کنار عالمت + عددی وجود ندارد به 
این معناست که اعدام انجام شده )حداقل بیش از 1 نفر( اما تعیین تعداد ممکن نبوده است.

این نقشه به طور کلی محل مرزها و حوزه های قضایی را نشان می دهد و نباید به عنوان نظر عفو بین الملل در باره مناطق 
مورد اختالف تلقی شود

کشورهایی که اعدام را اجرا و حکم اعدام صادر کرده اند، با تعداد اعدام ها

کشورهایی که تنها حکم اعدام را صادر کرده اند 

ایاالت متحده 
امریکا 43

بالروس 2 

مصر 1+
سودان 7+

سودان جنوبی 5

حکومت خودگردان فلسطین 3
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 کشورهایی که در سال 2011 باالترین تعداد 
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 مارس بحرين و پيامدهای در نوامبر، کميسيون مستقل تحقيق بحرين که برای تحقيق و گزارش درباره رويدادهای فوريه و. برد
 ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی برای الغای مجازات اعدام و نگرانی هايی 6آنها تشکيل شده بود، با توجه به ترجيح ماده 

مربوط به که کميسيون در باره عادالنه بودن محاکمه های دادگاه امنيت ملی مطرح کرده بود، توصيه کرد که حکم های اعدام 
  . قايع کاهش يابداين و

 ژانويه، محمد احمد حسين به خاطر قتل شش 16در .  حکم اعدام صادر شد123، حداقل يک نفر اعدام و حداقل مصردر 
، در يک دادگاه اضطراری 2010مسيحی قبطی و يک نگهبان پليس مسلمان در طی تيراندازی درحين رانندگی در ژانويه 

، روز جهانی مبارزه با اعدام، و يک روز پس از سرکوب 2011 اکتبر 10او در تاريخ . امنيت عالی کشور به اعدام محکوم شد
هم حکم اعدام اوليه و هم اجرای اعدام در پی .  دار اعدام شدبه وسيلهخونين معترضان قبطی در قاهره به دست دولتمردان 

ششی از سوی دولتمردان برای سرپوش گذاشتن بر خشونت های فرقه گرايانه انجام شد و به اين احتمال دامن زد که اين اعدام کو
مبابا در اوايل ماه مه، وزير دادگستری ي در پی درگيری های خشونت آميز فرقه ای بيشتر  در ا.خشم عمومی انجام شده است

 . استفاده خواهد شد» تبهکاری و تحريک فرقه ای«اعالم کرد که از مجازات اعدام برای تنبيه 

 سال بر مصر حکومت کرده بود، پس از اعتراض های گسترده مردمی استعفای 30حسنی مبارک، که  فوريه، 11در تاريخ 
 آگوست، محاکمه حسنی مبارک، به همراه وزير کشور پيشين او حبيب العدلی و چهار دستيارش 3  در تاريخ .خود را اعالم کرد

     57 . شروع شدبه خاطر نقش آنها در کشتن و زخمی کردن معترضان در طی قيام و فساد

 برقرار بود حفظ 1981شورای عالی نيروهای مسلح، پس از به دست گرفتن قدرت، شرايط اضطراری را که پيوسته پس از 
اين شورا جرايم تازه ای به طيف گسترده قبلی جرايم مستوجب اعدام در . مجازات اعدام را گسترش دادکاربرد امکان کرد و 

بر اساس فرمانی . ، تجاوز و خشونت فرقه ای استفاده خواهد شد»تبهکاری«آن برای مبارزه با مصر اضافه و ابراز کرد که از 
» الت بازی، ايجاد وحشت و تبهکاری«با افزايش دو ماده در مورد  صادر شد، قانون مجازات 2011 مارس 14که در تاريخ 

در تاريخ اول آوريل، شورای عالی . زات هستنداصالح شد و اين جرايم اکنون در صورت همراهی با قتل با اعدام قابل مجا
 سال داشته 18 زير  در صورتی که قربانی و، شامل مجرمان نوجواننيروهای مسلح مجازات اعدام را برای مجرمان تجاوزکار

  .باشد، اعالم کرد

مه های ناعادالنه ، از زمانی که شورای عالی نيروهای مسلح قدرت را به دست گرفته است، دادگاه های نظامی در پی محاک
دادگاه های نظامی، که قاضيان آنها اعضای ارتش هستند، تضمين های ذکر . برای غيرنظاميان نيز حکم اعدام صادر کرده اند

. نمی گيرندبررا در از جمله محاکمه عادالنه و علنی در دادگاه های مستقل و حق تجديد نظر موثر شده در حقوق بين المللی 
.  نفر در اين دادسرا مورد پيگرد قرار گرفته اند12000عالم کرد که در ماه های فوريه تا آگوست، در حدود دادسرای نظامی ا

 ژوئن 17کميته حقوق کودک، در مالحظات پايانی خود در .  نفر در دادگاه های نظامی به اعدام محکوم شده اند17حداقل 
، و نقض  سال بوده است18ی که در زمان ارتکاب جرم زير ، از گزارش هايی در باره صدور حکم اعدام برای شخص2011

 شورای عالی نيروهای 58 .احتمالی حقوق ملی و بين المللی، ابراز نگرانی کرد و به تاکيد خواهان تحقيق در باره موضوع شد
  . سال دارد21مسلح بعدا اعالم کرد که شخص مورد نظر 

همچون سال های . ملل اعدام صدها نفر را در سال مورد تاييد قرار می دهد تنها کشوری است که عفو بين الايرانبه جز چين، 
، ايران 2011در سال . ديگر انجام شده ولی رسما تاييد نشده استپيش، اين سازمان معتقد است که تعداد زيادی قتل های قضايی 

ا در استفاده از مجازات اعدام به نمايش همچنين يکی از چند کشور معدود در جهان بود که به طور کلی روند رو به افزايشی ر
اين .  شروع شده بود2010 افزايش قابل توجهی را در اعدام ها ثبت کرد که از اواسط 2011عفو بين الملل در سال . گذاشت

  . اتهام جرايم مواد مخدر بودافزايش بيشتر ناشی از تعداد بسيار باالی اعدام به 

در ميان اين .  قضاييه يا رسانه های مجاز رسمی در داخل ايران تاييد کرده بودند ثبت کرد اعدام را که قوه360عفو بين الملل 
اما، گمان می رود تعداد .  سال داشتند18عده حداقل چهار زن و سه نفر افرادی بودند که در زمان ارتکاب جرايم اتهامی زير 

، حداقل 2011در داخل و خارج از ايران ارايه کردند، در سال معتبر  بنا به اطالعاتی که منابع 59 .واقعی به مراتب بيشتر باشد
اين تعداد مجموع اعدام ها را به . اعدام در زندان وکيل آباد مشهد148 اعدام ديگر انجام شد که رسما تاييد نشد، از جمله 274
 است، با 2010تعداد سال انجام شده است که تقريبا چهار برابر  اعدام در انظار عمومی 50حداقل .  مورد می رساند634

 اعالم کرده بود که اعدام در انظار عمومی نبايد بدون 2008وجود اين که رييس پيشين قوه قضاييه در بخشنامه ای در سال 
  .  حکم تازه اعدام رسما تاييد شد، اما تعداد واقعی احتماال خيلی بيشتر است156 صدور حداقل 60 .اجازه وی انجام شود
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وضعيت قانونی بسياری از ات دقيق و کامل در باره تعداد افراد محکوم به اعدام در ايران را منتشر نمی کنند و دولتمردان اطالع
دسترسی محدود خانواده يا وکال به شخص محکوم، بلکه فقداِن اطالعات را نه تنها . افراد ماه ها و گاهی سال ها ناروشن می ماند
به نظرمی رسد در بعضی . ت، و نيز بين مسئوالن محلی و مرکزی بدتر می کندتناقض بين اظهارات شاخه های مختلف حکوم

  .  دولت به عمد، با مقاصد سياسی و برای آزمايش کردن واکنش جامعه بين المللی، اغتشاش آفرينی کندشايدموارد 

اشاعه فساد روی «ه خاطر و يک اعدام ب» لواط«حداقل سه اعدام به خاطر . گستره مجازات اعدام در ايران بسيار وسيع است
به » ارتداد«در يک مورد ديگر، يک کشيش مسيحی به نام يوسف ندرخانی به خاطر . از اسالم انجام شد» ارتداد«و » زمين

  ژانويه4قانون تازه مبارزه با مواد مخدر در تاريخ . در پايان سال، نتيجه محاکمه هنوز روشن نبود. اعدام با دار محکوم شد
 گرم 30آخرين تغييرات برای قاچاق يا داشتن بيش از در. ا در آمد و کاربرد مجازات اعدام را گسترده تر کرد به اجر2011

استخدام يا به خدمت گرفتن ديگران برای ارتکاب جرايم تعيين شده در قانون، ، و برای  صنعتی غيرداروئی  گردان مواد روان
در مواردی که مجازات عمل مجرمانه حبس ابد  ، مذکوریها تيفعالدر  یگذار  هيا سرماي ی مالیبانيت و پشتيري، مدیسازمانده

است، مجازات الزامی اعدام را اعدام مجازاتشان جرمی که  در قانون تازه 17به طور کلی . باشد، مجازات اعدام تعيين شده است
  .ا شبکه ارايه نشده استمقرر می دارند، اگر چه تعريفی برای باند ي» سرکرده يا رئيس باند يا شبکه«برای 

 به اتهام جرايم مواد مخدر اعدام شده اند؛ 2011 نفر در سال 488منابع رسمی و غيررسمی، حداقل آمار  زدندر صورت جمع 
 و افزايش تقريبا 2011برای تمام جرايم درطول سال  نفر اعدامی رسمی و غيررسمی 634اين تعداد بيش از سه چهارم جمع 

.  اعدام برای جرايم مشابه مواد مخدر را ثبت کرد166 است که عفو بين الملل تعداد حداقل 2009ه با سال سه برابر در مقايس
اعضای گروه های حاشيه ای ـ شامل مردم تهی دست، اقليت های قومی که از تبعيض رنج می برند، و افراد تبعه خارج به ويژه 

 افغان به خاطر جرايم مواد مخدر 4000شايد در حدود .  مواد مخدر هستندافغان ها ـ بيش از همه در خطر اعدام به اتهام جرايم
  .کودکان محکوم به جرايم مواد مخدر نيز حکم اعدام دريافت کرده اند. محکوم به اعدام باشند

به کار را برای اعدام مخالفان سياسی » جنگ با مواد مخدر«فعاالن ايرانی اظهار نگرانی کرده اند که دولت ممکن است پوشش 
  . بگيرد

 29، دارای تابعيت دوگانه ايرانی ـ هلندی، به اتهام مواد مخدر به اعدام محکوم و در زهرا بهرامی، 2011 ژانويه 2در 
او ماه ها در انزوای کامل در بازداشت بود و در اين مدت گويا مورد محاکمه . ژانويه ظاهرا در زندان اوين اعدام شد

 در پی تظاهراتی مرتبط 1388او در سال . که پس از آن حق درخواست تجديد نظر هم نداشتناعادالنه قرار گرفته بود 
 دستگير شده بود و در انتظار به پايان رسيدن محاکمه به خاطر اتهام های مربوط به 1388با انتخابات رياست جمهوری 

خانواده اش تحويل نشد و او را در جايی به او جنازه . تظاهرات و ارتباط مورد ادعا با يک گروه مخالف غيرقانونی بود
  .دوردست دفن کردند تا خانواده او نتوانند در مراسم دفن شرکت کنند

 2008 ساله، از اقليت کوره ُسنی پس از اين که در کاميونی به رانندگی او در سال 38، کمک راننده کاميون، محمد جنگلی
کرده بود زير وزارت اطالعات تهيه را که » اقرارنامه«گويا او يک .  شد اعدام2011 اکتبر 10مواد مخدر يافت شد، در تاريخ 

 دولتمردان به خانواده او در باره پرونده هيچ اطالعی نداده بودند تا اين که از زندان با آنها تماس گرفتند .شکنجه امضا کرده بود
او تا زمان مرگ .  بايد بالفاصله به زندان بروندو گفتند او هشت ساعت بعد اعدام می شود و اگر مايل به ديدار با او هستند

  .که نمی دانست در کاميون مواد مخدر وجود داشته استاظهار می کرد 

  . دولتمردان به اعدام زندانيان سياسی و به کارگيری مجازات اعدام به عنوان ابزاری عليه اقليت ها ادامه دادند

در ) پژاک(اربه به خاطر عضويت در حزب حيات آزاد ُکردستان ، از اقليت ُکرد پس از محکوميت به مححسين خضری
نوشت که پس از دستگيری در نامه ای از زندان اروميه  2010در ماه اکتبر او .  اعدام شد2011 ژانويه 15تاريخ 

ی ايران در شمال غرباو ادعا کرد که شکنجه در بازداشتگاه های سپاه پاسداران در کرمانشاه و اروميه . شکنجه شده است
ضرب و شتم به مدت چند ساعت؛ : و يک بازداشتگاه وزارت اطالعات انجام گرفته و شامل روش های زير بوده است

 روز شده؛ لگد به ساق هايش 14تهديد عليه او و خانواده اش؛ لگد به آلت تناسلی او که باعث خونريزی و تورم به مدت 
 هنوز باز بود؛ و ضربه های شديد با باتون به تمام 2010ر سال  سانتی متری شد و در اواخ8که منجر به يک زخم 

او گفت پس از شکايت از اين رفتار به مدت سه روز به . کبودی و التهاب شده بود روز که باعث 49بدنش به مدت 
يق در بازداشتگاه وزارت اطالعات منتقل شده و در باره شکايتش مورد بازجويی قرار گرفته، اما درخواستش برای تحق

  . در دسامبر مطلع شد که حکم اعدام او کاهش يافته استزينب جالليانزندانی سياسی ُکرد . باره شکايت رد شده است
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 انجام شده 1388در دوسال گذشته، اعدام هايی با انگيزه سياسی در ارتباط با ناآرامی های پيرو انتخابات رياست جمهوری 
يه انجام شده که به عنوان هشداری به معترضان مخالف در آستانه جشن های چندين اعدام به طور مشخص هر ژانو. است

در سه سال گذشته، دولتمردان بر تالش هايشان برای محدود . به حساب می آيد]  بهمن22[ فوريه 11سالگشت انقالب ايران در 
 که مجازات اعدام را 2008ی سال قانون مربوط به جرايم سمعی و بصر. کردن آزادی بيان در رسانه های عمومی افزوده اند

 به  فنی اينترنتیمديران ازجمله عليه اشخاص مرتبط با رسانه های منتقد دولت و  به طور جدی2011مقرر می دارد، از سال 
استراتژی کلی دولت ايران برای سرکوب و خاموش کردن مخالفان از جمله از  اين پيگردها به عنوان بخشی .اجرا در آمده است

نترنت و بستن خدمات پيامک، فيلترکردن وبگاه ها و مسدود کردن شبکه های اجتماعی مثل فيس بوک، حمله الکترونيکی به در اي
  .وبگاه های منتقد دولت و حمله به روزنامه نگاران، وبالگ نگاران و کارکنان صنعت سينما تلقی می شود

 پس از 2011در اواخر ) ا.خ.م.س(ين خلق ايران ، متهم به هواداری از سازمان مجاهدغالمرضا خسروی سوادجانی
ا به نام سيمای آزادی، به .خ.م.کمک به فرستنده تلويزيونی حامی سدر ارتباط با ) دشمنی با خدا(مجرميت به محاربه 

به همين ا ـ علی صارمی، جعفر کاظمی و محمد علی حاج آقايی ـ .خ.م.سه متهم ديگر به هواداری از س. اعدام محکوم شد
  . اعدام شدند2011 ژانويه 24 و 2010 دسامبر 26ليل در فاصله د

بعضی از متهمان پيش . نگرانی از محاکمه های ناعادالنه، شامل نداشتن دسترسی به وکيل و فرايند واقعی تجديد نظر، زياد بود
دسترسی به وکيل . ها می شدتلويزيونی شدند که باعث پيش داوری در باره بی گناهی آن» اعتراف«از شروع محاکمه وادار به 

، به همين ترتيب دسترسی به کمک کنسولی در مورد متهمان خارجی، به ويژه در مورد افغان ها و دارندگان اغلب نفی می شود
فرصت متهمان برای درخواست تجديد نظر، طبق الزام حقوق بين المللی، به شدت محدود شده . تابعيت دوگانه دريغ می گردد

يا اعدام به عهده   سال زندان، قطع عضو10قانون آيين دادرسی کيفری، تجديد نظر در حکم محکوميت بيش از  بر اساس .است
در ارتباط با جرايم مواد مخدر که بر اساس قانون مبارزه با مواد مخدر تحت پيگرد قرار می گيرد، . ديوان عالی کشور است

براساس اين قانون، حکم های اعدام بايد به وسيله رييس ديوان عالی . دمحکومان به اعدام  اصال حق درخواست تجديد نظر ندارن
برای . کشور يا دادستان کل تاييد شود، اما گزارش ها حاکی است که تمام اين گونه حکم ها به دادستان کل ارجاع می شود

ه ويژه زندانيانی که به داليل زندانيان، ب. محکومان امکان عفو مقام رهبری به توصيه کميسيون عفو و بخشودگی وجود دارد
 يا گاهی حتا سال ها در سلول انفرادی می سياسی در زندان هستند، اغلب در مدت بازداشت پيش از محاکمه هفته ها، ماه ها

با . گزارش های معتبر زيادی از شکنجه و بدرفتاری های ديگر، بيشتر پيش از محاکمه و گاهی پس از محاکمه، بوده است. مانند
 ساعت پيش از اعدام موکل خود ابالغيه دريافت کنند، به خانواده ها و وکالی 48 الزام قانون در ايران که وکال بايد وجود

در بعضی موارد، اعضای خانواده گفته اند که برای دريافت جنازه . داده نمی شودمتهمان اغلب اطالعی در باره انجام اعدام 
  . ن پول پرداخت می کردندخويشاوندانشان بايد به دولتمردان ايرا

در ماه ژوئيه، . اعدام اغلب به وسيله دار و گاهی در انظار عمومی با استفاده از جرثقيل های بزرگ ساختمانی انجام می شود
دولتمردان . شرکت جرثقيل ساختمانی تادانوی ژاپن اعالم کرد که به اين دليل فروش جرثقيل هايش به ايران را متوقف می کند

در مجازات به خاطر قتل، بر اساس اسالم در چارچوب مجازات ) قصاص(» تالفی«دعی هستند که قتل قضايی به شکل ايران م
اعدام قرار نمی گيرد و می گويند اين موارد به حقوق خصوصی خانواده قربانيان مربوط است که قوه قضاييه نمی تواند رد 

به . يست، زيرا حکم اعدام را هنوز دولتمردان کشور صادر و اجرا می کنند اما، اين ادعا در حقوق بين المللی پذيرفته ن61.کند
پرداخت ديه ـ بخشش خانواده در مقابل جبران مالی ـ در همين زمينه شرط عفو دولتی را بر اساس حقوق بين عالوه، امکان 

  . اعدام را کاهش دهدرا بپذيرد و حکم » عفو خصوصی«المللی برآورده نمی سازد حتا اگر يک دادگاه دولتی اين 

 که معنای آن اين است که رسما گزارش آنها منتشر نمی شود و خانواده اشخاص بعضی از اعدام ها در خفا انجام می شود
به گفته فعاالن محلی، خود زندانيان تنها چند ساعت پيشتر از کشته . اعدامی و وکالی آنها اطالع کافی از اعدام دريافت نمی کنند

 دسامبر، آيت اهللا صادق الريجانی، رييس قوه قضاييه، با قطعيت انجام اعدام مخفی را 21در تاريخ . ع می شوندشدن خود مطل
در .  نفر انجام می شود60 تا 20گاهی در زندان ها، اعدام های دسته جمعی هم زمان در گروه های بين . در ايران تکذيب کرد

اعدام دسته جمعی در زندان های ديگر نيز .  راهروهای زندان به دار می کشندزندان وکيل آباد، افراد را از تيرهای دراز در
  . انجام می شود

، ايران تنها کشوری در سطح جهان بود که هنوز مجرمان نوجوان را که در زمان ارتکاب جرم 2010، مثل 2011در سال 
با وجود ادعای دولتمردان . صراحت منع شده استاين اعدام ها در حقوق بين المللی به .  سال داشته اند، اعدام کرد18زير 

اکثر مجرمان نوجوان که .  عفو بين الملل هنوز چنين اعدام هايی را ثبت می کند62ايران که اين اعدام ها ديگر انجام نمی شود،
اطر جرايم مواد در ايران اعدام می شوند به خاطر قتل محکوم شده اند، اما بعضی از حکم های اعدام برای کودکان محکوم به خ
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بر اساس گزارش های رسمی، در آوريل دو مجرم نوجوان در شهر ساحلی بندر عباس در جنوب اعدام . مخدر صادر می شود
در ميدان گلشهر کرج در نزديکی تهران در جايی که يک مرد را  سپتامبر 21نفر سوم، عليرضا مال سلطانی، در تاريخ . شدند

دولتمردان ايران . او ادعا کرد اين کار را در دفاع از خود انجام داده است. می به دار آويخته شدبا چاقو زده بود در انظار عمو
به عالوه، عفو بين الملل گزارش هايی در باره اعدام .  سال داشته است18 قمری کوتاه تر ساِلادعا کردند که او بر اساس 

  .احتمالی چهار مجرم نوجوان ديگر دريافت کرد

بنا به . بزرگسال را به خاطر قتل و سرقت صادر کرديوان عالی کشور ايران حکم اعدام شايان اميدی و يک در نوامبر، د
، عفو بين الملل 2011در پايان سال .  سال داشته است16 که مرتکب جرم شد 2010گزارش ها، شايان اميدی در اکتبر 

، گرچه دنبال  شروع  شد2008ری کرده بود که در سال  گردآو مجرم نوجوان محکوم به اعدام در ايران را145 از فهرستی
  .کردن سرنوشت افراد درهمه موارد سخت است

اکثر آنها به خاطر قتل . زنان تنها بخش کوچکی از کل تعداد افراد محکوم به اعدام و اعدامی را در ايران تشکيل می دهند
اد مخدر در سطح ُخرد برای تامين خانواده شان به اعدام محکوم می شوند، اما بعضی از زنان نيز پس از شرکت در قاچاق مو

 وابسته به آنها بودند، به فرزنداندارای سه زن به نام های حوريه صباحی، ليال حياتی و رقيه خلجی، که همه . محکوم می گردند
حکوميت به  زن و مرد پس از م14حداقل .  اعدام شدند2011خاطر قاچاق مواد مخدر در مقياس کوچک در سپتامبر 

.  هيچ حکم سنگسار اجرا نشده است2009محکوم به اعدام به وسيله سنگسار هستند، گرچه از سال » زنای محصنه«خاطر
 به اتهام نقش خود در قتل شوهرش سنگسار و يک 2006او در سال . سکينه محمدی آشتيانی در سراسر سال درخطر اعدام بود

  . ، دولتمردان ايران گويا بحثی در باره اعدام او به وسيله دار به راه انداختند2011در دسامبر . استحکم زندان محکوم شده 

شرکت کنندگان در .  بيشتر به چشم می خورد2011جنبش کوچک اما رو به رشد ايرانی، بيشتر شامل ايرانيان تبعيدی، در سال 
  . ه کشورهای ديگر مثل ترکيه فرار کنندآن شامل مدافعان حقوق بشر و وکالی آنها هستند که مجبور شدند از ايران ب

مطلع است که در حال حاضر گويا به خاطر فعاليت دفاعی و فعاليت های حقوق حداقل ُنه وکيل مورد عفو بين الملل همچنين از 
تاد حقوق با وجود اين، محمد جواد الريجانی، دبير س. بشری ديگر يا استفاده برحق از آزادی بيان خود در زندان به سر می برند

هيچ وکيلی به خاطر اين که وکيل يا «:  اعالم کرد2011 نوامبر 16بشر قوه قضاييه، در کنفرانسی در سازمان ملل در تاريخ 
  ».مدافعان حقوق بشر است در زندان به سر نمی برد

به اتهام ه پايان محاکمدر انتظار  دستگير شد و 2011 سپتامبر 10 در تاريخ عبدالفتاح سلطانیوکيل حقوق بشری 
کانون مدافعان حقوق [» تشکيل گروه غيرقانونی مخالف با نظام«، »تبليغ عليه نظام«، »ارتباط با گروه های تروريستی«

او با اتهام ديگری نيز در ارتباط . در بازداشت به سر می برد» اجتماع و تبانی به قصد اخالل در امنيت کشور«و ] بشر
ناميده » جايزه غيرقانونی« دولتمردان  روبرو است که2009ق بشر نورنبرگ در سال  جايزه بين المللی حقوبا دريافت

  . اند، گرچه او از سفر به آلمان برای دريافت آن منع شد

در فوريه، کميسرعالی حقوق بشر سازمان . کاربرد مجازات اعدام در ايران از توجه زيادی در سازمان ملل برخوردار شده است
برای اعدام های فراقضايی، فوری يا خودسرانه وگزارشگر ويژه برای استقالل قضات و وکال در بيانيه ملل، گزارشگر ويژه 

. انجام می شود هشدار دادنداعدام در ايران که در غياب تضمين های رسمی بين المللی های عمومی در باره افزايش شديد 
با مجازات ) دشمنی با خدا(رو به افزايش موارد اتهام محاربه دبيرکل سازمان ملل در سراسر سال به جلب توجه ويژه به تعداد 

اما، .  بر اساس قانون در ايران، محاربه در ارتباط با استفاده از خشونت مسلحانه است63 .اعدام عليه زندانيان سياسی ادامه داد
ماهيت مساله آفرين و ها  سازمان ملل، ناظران ويژه سازمان ملل و ديگر کارشناسان مستقل بارکميسر عالی حقوق بشر

گزارشگر ويژه حقوق بشر در جمهوری اسالمی ايران، در گزارش . خودسرانه اين گونه اتهام ها را مورد سوال قرار داده اند
خود به مجمع عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر، نگرانی ويژه خود را از اعدام های دسته جمعی مخفی در داخل زندان ها و 

 گزارشگر ويژه شکنجه و مجازات ها و رفتارهای ظالمانه، غيرانسانی يا تحقيرآميز در 64 . انظار عمومی ابرازکردنيز اعدام در
مجازات اعدام به ويژه در مورد جرايم مواد مخدر و ماه سپتامبر در فراخوانی عمومی به دولت ايران برای اعالم تعليق فوری 

 بر گزارش کشوری 2011 حقوق بشر، در مالحظات پايانی خود در نوامبر کميته.  پيوستبه همکاران خودمجرمان نوجوان 
  جنس  همبرای های ظالمانه و حتا مجازات اعدام  آزار و تعقيب، مجازاتخطر  :ابراز کردموارد زير ايران، نگرانی خود را از 
مبهمی که به اجرای مجازات اعدام ی گسترده جرايم اغلب  دامنه؛ ها  گونه  گرايان، و دگرجنس  گرايان زن و مرد، دوجنس

با نگرانی تعداد زياد کميته همچنين . ی اعدام انجامد؛ تداوم اجرای مجازات اعدام در انظار عمومی، و سنگسار به عنوان شيوه می
   يحه ال225ی  ماده  الزامنشين، تداوم اعدام کودکان و صدور حکم اعدام برای کودکان، و  های دولتی در مناطق اقليت اعدام
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  65 .را مورد مالحظه قرار دادقانون مجازات به صدور حکم اعدام برای مردان محکوم به ارتداد 

بر اساس . اعدام شده ها و تعداد دقيق آنها، را فاش می کند  به ندرت اطالعات مربوط به اعدام ها، به ويژه نامعراقدولت 
صدها نفر به اعدام محکوم شدند؛ . ی و سه زن، در عراق اعدام شدند نفر، از جمله دو خارج68اطالعات عفو بين الملل، حداقل 

 مورد از 81برای تاييد نهايی به رييس جمهوری عراق ارجاع شد که  حکم اعدام  735، 2011 و سپتامبر 2009بين ژانويه 
ر حمله های گروه های مسلح، اکثر حکم های اعدام عليه کسانی صادر و اجرا شد که به وابستگی يا شرکت د. آنها تاييد شده اند

  .قتل، آدم ربايی، تجاوز يا جرايم خشونت آميز ديگر محکوم شده بودنداز جمله 

 نفر از جمله يک زن، که به ارتکاب جرايم مربوط به تروريسم محکوم شده بودند گويا در زندان 11 نوامبر، 16در تاريخ 
 بود که در سال  يسری الطريقیبه نام يک تبعه مصر و يک تبعه تونس در ميان اعدام شدگان مرد. الکاظميه بغداد اعدام شدند

دادگاه مرکزی جنايی  . به اتهام شرکت در اقدامات مربوط به تروريسم به وسيله نيروهای امريکايی دستگير شده بود2006
طر شرکت در بمب گذاری در عراق در محاکمه ای که به نظر نمی رسد موازين بين المللی را برآورده کرده باشد او را به خا

 در آغاز به تعويق کوتاه در اجرای اعدام مداخله رهبر النهضه تونس راشد غنوشی. سامره در همان سال به اعدام محکوم کرد
  .انجاميد

 متهمان پرونده های. محاکمه در دادگاه مرکزی جنايی عراق بسيار کوتاه بود و پيش از صدور حکم فقط چند دقيقه طول می کشيد
کسب شده » اعتراف«کيفری اغلب شکايت داشتند که در بازداشت پيش از محاکمه از آنها زير شکنجه و بدرفتاری های ديگر 

، در زمان آنها اغلب بدون دسترسی به وکيل يا خانواده خود در بازداشتگاه پليس در انزوای کامل در بازداشت می ماندند. است
کسب شده از » اعتراف«. عزام نمی شدند و از دليل دستگيری خود مطلع نمی شدندمعين و معقولی به حضور قاضی تحقيق ا

معموال از » اعتراف ها«اين . آنها اغلب در دادگاه بدون اقدام کافی برای تحقيق در باره ادعای شکنجه متهم پذيرفته می شد
 . را تضعيف می کندپخش می شود و فرض بر بی گناهیتلويزيون ماهواره ای العراقيه زير کنترل دولت 

، سرهنگ مويد ياسين عزيز عبدالرزاق 2006 استيناف در بغداد حکم اعدام سال ، دادگاه2011 آوريل 27در تاريخ 
 به وسيله نيروهای امريکايی دستگير و به 2004او در سال . پيشين ارتش عراق در زمان صدام حسين را تاييد کرد

به مجرميت خود » اعتراف« برای امضای 2006 و 2004بين سال های ه او ادعا می شود ک. عراقی ها تحويل شده بود
خانواده او به عفو بين الملل گفت . شکنجه شد و سپس در برای اولين بار برابر دادگاه مرکزی جنايی عراق حضور يافت

آنها . ن مطلع شدند از طريق اخبار تلويزيو2006که آنها در باره محل بازداشت، محاکمه و حکم اعدام او در نوامبر 
  .، چهار سال پس از دستگيری او، اجازه ديدار با او را يافتند2009برای اولين بار در سال 

 پس از 2012نخست وزير و وزير خارجه پيشين در زمان صدام حسين، در سال در دسامبر، اعالم شد که طارق عزيز، معاون 
همچنين اعالم شد که قانونی .  به اعدام محکوم شد2010يز در اکتبر عز. خروج نيروهای امريکايی از عراق اعدام خواهد شد

 روز پس از صدور به وسيله رييس جمهوری الزامی خواهد 15در دست بررسی است که تصويب حکم های اعدام را ظرف 
  . کرد

مار ا اسراييلی در شهرک ايت خواهان حکم اعدام برای دو فلسطينی متهم به قتل يک خانوادهاسراييلتعدادی از سياست مداران در 
 مجازات اعدام را 1962اسراييل تنها يک بار در سال . در ماه مارس شده اند؛ اما آنها به حبس های ابد متعدد محکوم شده اند

  .در باره آدولف آيشمن اجرا کرده است

مجازات . م اعدام صادر شده است حک15 حداقل 2011 تاکنون اعدام انجام نشده است، اما گويا در سال 2006 از سال اردندر 
حکم را کاهش می دهند چون گاهی خانواده قربانيان به آسان گيری رضايت می قتل در اردن اعدام است، اما دادگاه ها معموال 

  . دهند

،  حکم اعدام، از جمله برای سه زن17 حداقل 2011 تاکنون اعدام انجام نشده است، اما گويا در سال 2007 از سال کويتدر 
مقرر شده که بخش هايی از آن بر  قانون مجازات کشور درمجازات اعدام . به خاطر قتل و قاچاق مواد مخدر صادر شده است

در . پرونده های اعدام در کويت اغلب به خارجيان، هم به عنوان مجرم و هم قربانی، مربوط می شود.  استوار استعقانون شر
دو ايرانی و يک کويتی به خاطر جاسوسی .  به اعدام محکوم شداش همسر فيليپينی ماه ژانويه، يک مرد مصری به خاطر قتل

در ماه ژوئن، سه . آنها درخواست تجديد نظر کرده اند. برای ايران در ماه مارس در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شدند
 عليه يک زن 2010اعدام که ابتدا در سال يک حکم . بنگالدشی به اتهام قتل يک راننده تاکسی بنگالدشی به اعدام محکوم شدند
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 نفر از مهمانان صادر شده بود، در ماه ژوئن در دادگاه 57کويتی به خاطر آتش زدن چادر محل يک جشن عروسی و کشتن 
  .تجديد نظر تاييد شد

  .اين دومين حکم اعدام است که تاکنون عليه يک زن در کويت صادر شده است

اما، در باره تعداد زياد جرايم . تعليق رسمی مجازات اعدام را اعالم کند بشر از کويت خواست ، کميته حقوق2011در نوامبر 
ميثاق بين المللی [نبوِد شفافيت در باره اولويت «قابل مجازات با اعدام، از جمله جرايم مبهم مربوط به امنيت داخلی و خارجی و 

ابرازنگرانی » ناموجود در قانون شرعز جمله قانون شرع و مسايل بر قوانين مغاير يا متناقض ملی ا] حقوق مدنی و سياسی
با حذف جرايمی که به مفهوم ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی مهمترين جرايم به شمار نمی تا کميته توصيه کرد . کرد

  66 . ميثاق برطرف شود6)2( بين المللی حقوق مدنی و سياسی موارد نقض ماده پروتکل اختياری دوم ميثاقروند و پيوستن به 

 هشت حکم 2011 برای هفتمين سال پياپی اعدام انجام نشد ، اما به گفته سازمان های محلی، در سال 2011 در سال لبناندر 
دادگاه های نظامی حداقل سه حکم اعدام عليه اشخاص . تازه اعدام، از جمله برای پنج نفر که غيابی محاکمه شدند، صادر شد

بر اساس قانون لبنان، اعدام بايد به وسيله رييس جمهوری، رييس پارلمان و نخست . اری با اسراييل صادر کردندمتهم به همک
در کارگاه هايی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام در اکتبر، چندين سازمان غيردولتی خواهان . وزير تاييد شود

 استناد کردند که بر تحقيق قوه قضاييه پرايراد و بدون استقالل است و به يک آنها مدعی شدند که. الغای مجازات اعدام شدند
بنا بر يک .  درصد گفته بودند به نظام قضايی اعتماد ندارند70 درصد پاسخ دهندگان طرفدار الغای اعدام بودند و 53اساس آن 

الغای « ازنمايندگان درصد 74نجام شد گويا  در ميان نمايندگان مجلس ا2009تحقيق ديگر سازمان های غيردولتی که در سال 
  .حمايت کرده اند» فوری يا تدريجی مجازات اعدام

بخش های بزرگی از دولت پس از .  هيچ اطالعی در دست نبود2011 در سال ليبیدر باره حکم اعدام يا اجرای اعدام در 
در نبوِد دادگاه های فعال و در . عمل نکرده استن چنداسال  در اختيار دولت نبوده اند و نظام قضايی در بيشتر 2011فوريه 

فضای آشکار معافيت از مجازات، نيروهای قذاقی و جنگجويان مخالف به قتل های فراقضايی، شکنجه و بازداشت خودسرانه 
  . متوسل شدند

لمانه ديگر برای طيف تا پيش از وقوع قيام و درگيری مسلحانه در پی آن در اواخر فوريه، مجازات اعدام و مجازات های ظا
پس از سرنگونی دولت سرهنگ معمر القذافی، هيچ تغييری در قوانين رخ نداده است، اما حکم . گسترده ای از جرايم برقراربود

و تعداد زيادی از افراد او خود معمر القذافی، بعضی اعضای خانواده . اعدام گويا صادر نشده زيرا محاکمه ای انجام نشده است
پسر او، سيف االسالم القذافی، دستگير . به وسيله جنگجويان مخالف دستگير و غيرقانونی به قتل رسيدندواداری از او متهم به ه

با وجود اين .  از اختيار دولت مرکزی به سر می بردبه دورشد و در پايان سال در زينتان در بازداشت يک نيروی شبه نظامی 
داخل کشور  را صادر کرده، دولتمردان ليبايی اعالم کرده اند که قصد دارند او را که دادگاه بين المللی کيفری حکم جلب او

عبداهللا رييس اطالعات پيشين ليبی آنها همچنين می خواهند .  در درگيری شوندویمحاکمه و خواهان اعدام او به خاطر نقش 
المللی کيفری خواهان دستگيری او نيز هست، اما محاکمه کنند؛ دادگاه بين به خاطر جرايم احتماال مستوجب اعدام را السنوسی 

با وجود ابراز نگرانی عفو بين الملل و ديگران در باره امکان تضمين محاکمه عادالنه بدون . در پايان سال، او فراری بود
ادگاه بين در اواخر نوامبر، دادستان د سال مستقل نبوده است، 40صدور حکم اعدام به وسيله نظام قضايی ليبی که بيش از 

  . گفت که می توان سيف االسالم القذافی را در ليبی محاکمه کردالمللی کيفری لوييس مورنو ُاکامپو

.  نشده استجراااعدام در اين کشور مجازات  1993، صدور پنج حکم اعدام گزارش شد، اما از سال صحرای غربی/مراکشدر 
 بر اساس قانون ضد تروريستی که به جامعه الفنا در شهر مراکشبمب  حمله بادر ماه اکتبر، عادل العثمانی به خاطر طراحی 

مراکش پادشاه در ماه آوريل، ملک محمد . جرايم منصوب به تروريسم را قابل مجازات با اعدام مقرر کرده، به اعدام محکوم شد
ور جزايی وزارت دادگستری در ماه ژوئن، مدير ام. در چارچوب عفوی بزرگ، پنج حکم اعدام را به حکم زندان کاهش داد

 او همچنين 67 . زندانی محکوم به اعدام از جمله دو زن در مراکش در انتظار اعدام به سر می برند103عبدالنباوی گفت محمد 
گفت که قانون اساسی تازه که در اول ژوئيه تصويب شد و حق زندگی را در بر دارد، به فرايند الغای مجازات اعدام سرعت 

 مورد به ُنه مورد بر اساس 30اقدامات ديگری که برنامه ريزی شده شامل کاهش تعداد جرايم مستوجب اعدام از . خواهد بخشيد
   .می شود» مهمترين جرايم«اصل 

 هم وضع به 2010 هيچ مورد اجرای اعدام  گزارش نشد و در طی سال رسما تاييد شد که در سال 2011 در سال عمان در
  .همين ترتيب بوده است
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 غزه زير دولت درتمام اعدام ها .  اعدام شدند و حداقل پنج حکم اعدام صادر شدسرزمين های اشغالی فلسطينه نفر در س
يک حکم .   محمود عباس انجام شدتاييد رييس جمهوری حکومت خودگردان فلسطينرعايت الزام قانونی موجود حماس و بدون 

 فلسطين گزارش شد، اما رييس جمهوری عباس از تاييد اعدام ها سر باز  کرانه غربی زير کنترل حکومت خودگرداندراعدام 
حکومت خودگردان فلسطين و حماس کابينه خود را دارند و برای اجرای عدالت کيفری در مناطق خود از متن های . زده است

استفاده می کنند و ادگاه نظامی  در د1979هر دو از قانون انقالبی سازمان آزاديبخش فلسطين . حقوقی متفاوت استفاده می کنند
دولت حماس از مجازات اعدام فعاالنه استفاده می کند، اما در کرانه . اکثر حکم های اعدام در اين دادگاه ها صادر می شود

قانون فلسطين همکاری با اسراييل، . غربی پيش نويس قانون مجازات در دست است که اين شکل از مجازات را الغا خواهد کرد
در دادگاه نظامی حماس به سه اعدام در غزه اشخاصی را شامل می شد که . و قاچاق مواد مخدر را مستوجب اعدام می داندقتل 

 ماه مه، يک نفر به اتهام همکاری با اسراييل تيرباران شد و در 5در تاريخ . محکوم شده بودند» همکاری با اسراييل«خاطر 
  .رمی ابو غناس به همان اتهام به دار آويخته شدندو محمد  ی به نام های ژوئيه پدر و پسر26تاريخ 

 هم وضع به همين ترتيب بوده 2010 و در طی سال رسما تاييد شد که در سال نشداعدام گزارش انجام  قطر در 2011در سال 
  .  حداقل سه حکم تازه اعدام صادر شد2011در سال اما . است

سال  نفر در 27 نفر ـ در مقايسه با 82حداقل .  بيش از سه برابرشد2011ر سال د  عربستان سعودیاعدام های تاييد شده در 
اين وضعيت روند مداوم نزولی سال های گذشته را معکوس و عربستان .  خارجی و پنج زن اعدام شدند28 ـ از جمله 2010

 2011بود و در سال ن کاهش يافته  ـ اعدام در آ2007سعودی را در ميان کشورهايی در جهان قرار داد که هر سال ـ از سال 
صدها نفر گويا . حداقل ُنه حکم اعدام صادر شد گرچه آمار واقعی بسيار باالتر تصور می شود. به شدت افزايش يافته است

اکثر زندانيان از محاکمه عادالنه . محکوم به اعدام و بسياری از آنها شهروندان خارجی مجرم به جرايم مواد مخدر هستند
آنها اغلب وکيل مدافع نداشتند و در بسياری موارد از پيشرفت روند حقوقی عليه .  با موازين بين المللی برخوردار نبودندسازگار

  .باشد که در زير شکنجه يا با فريب کسب می شودمحکوميت آنها می تواند تنها بر پايه اعتراف . خود اطالع پيدا نکرده بودند

ازبندر بن بيانيه وزارت کشور . تهامی کودک بودند محکوم به اعدام و در بازداشت بودندافرادی که در زمان ارتکاب جرم ا
، اما هيچ اطالعی در باره سن او کردياد » نوجوان« اعدام شد، به عنوان 2011 اکتبر 10جزاء بن رميثان اللهيبی که در تاريخ 

  . در زمان ارتکاب جرم اتهامی يا اعدام ارايه نشد

م شدگان در سال های گذشته شهروندان خارجی و اکثر آنها از کشورهای در حال توسعه افريقايی و آسيايی بوده بسياری از اعدا
 اکتبر، هشت مرد کارگر مهاجر 7در تاريخ . آنها به ويژه در فرايند پنهان کاری و سريع عدالت کيفری آسيب پذير هستند. اند

در واکنش، دولت های محلی .  به روش گردن زنی اعدام شدند2007به اتهام قتل يک مرد مصری در سال بنگالدشی 
کشورهايی مثل اندونزی، پاکستان، فيليپين و سری النکا تالش هايشان را برای مداخله از طريق مجراهای ديپلماتيک، تامين 

 . کوم را ببخشند ـ افزوده اندوکيل يا حتا پرداخت ديه به خويشاوندان قربانيان ـ که بر اساس قانون عربستان سعودی می توانند مح

 2011 پس از تاييد حکم اعدام به وسيله پادشاه در آوريل سعود جابر شهبه الجعيدو  محمد جابر شهبه الجعيددو برادر 
ناعادالنه به ظاهرا  در پی محاکمه ای 1988آنها به اتهام قتل در سال . به سر می بردنددر خطر اعدام قريب الوقوع 

به گفته وکاليی که پس از صدور حکم به آنها کمک کرده بودند، هيچ يک از دو برادر در زمان . ه بودنداعدام محکوم شد
سعود جابر شهبه الجعيد زير فشار دولتمردان و پس از دستگيری پدر پيرش برای محاکمه اول به وکيل دسترسی نداشت و 
 را در زندان در انتظار رسيدن فرزند مرد مقتول به سن دو برادر بيش از يک دهه. اعمال فشار به او به قتل اعتراف کرد

ديه را ، پس از اين که تمام فرزندان به سن بلوغ رسيدند، به دادگاه اطالع دادند که 2009در سال . بزرگسالی گذراندند
   . نمی پذيرند و می خواهند که اين دو مرد اعدام شوند

ای طيف گسترده ای از جرايم، از قتل، تجاوز، سرقت و آدم ربايی تا ، عربستان سعودی مجازات اعدام را بر2011در سال 
 سپتامبر، يک تبعه سودان، عبدالحميد بن حسين مصطفی الفکی، پس 19در تاريخ . جادوگری و جرايم مواد مخدر به کار گرفت

، زنی پس از محکوميت  دسامبر12 و در تاريخ از محکوميت به خاطر جادوگری در شهر مدينه به روش گردن زنی اعدام شد
پيش نويس قانون تازه ضد ترور، قانون جزايی برای جرايم تروريستی و تامين مالی . اعدام شد» سحر و جادوگری«به خاطر 

به کار گرفته می شود و در صورت  مورد 27مجازات اعدام در اين پيش نويس در .  ارايه شد2011برای تروريسم، در سال 
پيش نويس دارای تعريف های مبهمی برای جرايم مربوط است، اما هيچ . دام را وسيعتر خواهد کردتصويب، گستره مجازات اع

يک از مقررات آن صدور حکم اعدام برای مجرمان نوجوان يا معلوالن ذهنی را منع نمی کند؛ در عين حال، فاقد تضمين های 
  68.انجام محاکمه عادالنه استکافی برای 
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دولت در سوريه به . گزارش های تاييد نشده ای از اجرای اعدام دريافت شد.  ادامه يافتريهسوصدور حکم های اعدام در 
خشونت ادامه دار، که به طور عمده از سوی دولت عليه معترضان مسالمت . خانواده های اشخاص اعدام شده اطالعی نمی دهد

نظارت بر اجرای مجازات اعدام و ولت، جوی خواهان اصالحات جريان دارد و سرکوب اعضای جامعه مدنی به وسيله د
  .گردآوری اطالعات در باره آن را مشکلتر می سازد

به قصد «در اواخر دسامبر، رييس جمهوری بشاراالسد گويا قانونی را برای اجرا امضا کرد که برای هر شخصی که اسلحه 
دولت  هدف اين قانون معترضان ضد. قرر می داردتامين يا به تامين آن کمک می کند، مجازات اعدام م» انجام اعمال تروريستی

 نفر 4300که جان اسد  ساله خانواده 40اعتراض عليه رژيم . هستند» تروريست های مسلح«است که به ادعای دولت سوريه 
  . کودک را گرفته، در پايان سال ادامه داشت200از مردم از جمله 

در . صادر نشدتازه ای  تاکنون، حکم اعدام 2008 اولين بار از سال برای.  هيچ کس اعدام نشده است1991 از سال تونسدر 
اعتراض های بيشتر مسالمت آميز در تونس، رييس جمهوری زين العابدين بن علی به  ژانويه، پس از کمتر از يک ماه 14تاريخ 

اس آمارهای رسمی، در طی بر اس.  ساله خود خاتمه داد23عربستان سعودی گريخت و به طور ناگهانی به حکومت استبدادی 
در ماه ژوئن، وزارت دادگستری اعالم کرد که در صورتی که عربستان .  نفر زخمی شدند700 نفر کشته و 300قيام، حداقل 

 و در صورت محکوميت ممکن است به خاطر قتل و غيابی محاکمه خواهد شداو  ،سعودی زين العابدين بن علی را مسترد نکند
پس از انتخابات در ماه اکتبر، که در آن حزب اسالمی النهضه بيشترين تعداد آرا را کسب کرد، . م شودشکنجه به اعدام محکو

قانون اساسی تازه ای را تهيه خواهد کرد و يک رييس جمهوری موقت، جديد مجلس موسسان . يک دولت تازه ائتالفی تشکيل شد
هر دو امکان . بر سر کار آمدمورد حمايت عفو بين الملل منصف مزروقی، فعال حقوق بشر و از زندانيان عقيدتی پيشين 

  . فرصتی را برای پيشبرد هدف الغای مجازات اعدام فراهم می کنند

 بين المللی حقوق بشری را اعالم عهدنامه های شورای وزيران دولت گذاِر تونس قصد خود برای تصويب ،2011در فوريه 
 به اعدام محکوم شده بود، در يک عفو عمومی 2003 قانون ضد تروريسم  بر اساس2007صابر رقوبی، که در سال . کرد

در جلسه ای با . دادگاه بين المللی کيفری پيوست که مجازات اعدام را رد می کنددر ماه ژوئيه، تونس به اساسنامه ُرم . آزاد شد
مجازات اعدام را تاييد کرد و گفت سياست عفو بين الملل در تونس در ماه دسامبر، رييس جمهوری  مزروقی تعهد خود به الغای 

در ماه دسامبر، رييس جمهوری با موفقيت از دولت مالی خواهان عفو بشير سيمون، شهروند . اعدام نکردن برقرار خواهد ماند
به خاطر يک تونسی ديگر، يسری طريقی که در مداخله رهبر النهضه راشد الغنوشی . تونسی، و بازگرداندن او به کشور شد

وی عراق به اتهام بمب گذاری به اعدام محکوم شده بود تنها به تعويقی کوتاه انجاميد، اما سرانجام او نتوانست از اعدام 
  .جلوگيری کند

رشيد ربيع الرشيدی در يک ميدان تير در دوبی .  اعدام را از سر گرفت2008 برای اولين بار پس از امارات متحده عربی
 به اعدام 2009در مسجدی در سال او و قتل يک پسر چهار ساله به نام موسی مختار احمد به تجاوز او به خاطر . تيرباران شد

 نفر از آنها به اتهام وارد کردن مواد مخدر به کشور به اعدام 12 که حداقل  حکم اعدام صادر شد31حداقل . محکوم شده بود
عدام اغلب عليه کارگران مهاجر به ويژه از افريقا و آسيا مثل کشورهای ديگر اين بخش از منطقه، مجازات ا . محکوم شدند

جبران مالی صادر می شود که به خصوص از کمک حقوقی موثر، اطالع از روند محاکمه در دادگاه و حکم نهايی و امکان 
  .به خانواه قربانيان محروم هستند) ديه(

درخواست تجديد نظرشان در اواخر سال دادگاه  محکوم و که به خاطر قتل يک تبعه پاکستانهندی  کارگر مهاجر 17حکم اعدام 
 1تقريبا ( ميليون دينار 4/3پس از اين که خانواده قربانی مبلغ .  سپتامبر کاهش يافت12 به تعويق افتاده بود، در تاريخ 2010

 به دو سال زندان را پذيرفت و درخواست قصاص را پس گرفت، دادگاه تجديد نظر در شارجه حکم را) ميليون دالر امريکا
، آنها هنوز در بازداشت بودند، زيرا اتهام های ديگر کيفری و مدنی 2011اما، در پايان سال . کاهش داد که سپری شده است

  . هنوز در ارتباط با همان واقعه مطرح است

رال در اوايل آوريل ، يک قاضی دادگاه عالی فد2010در واکنش به گزارش عفو بين الملل در باره مجازات اعدام در سال 
.  يافته های اين سازمان را رد کرد و گفت که جرايم مستوجب اعدام بر اساس قانون شرع مورد محاکمه قرار می گيرد2011

در غير اين  ؛نه قاضیبر اساس اين قانون تنها خانواده قربانی می تواند در پرونده قتل عليه مجازات اعدام تصميم بگيرد، 
اتهام حکم های اعدام برای مجرمان نوجوان، او گفت که بزرگسالی به آثار در باره . ان تالفی می شودصورت خانواده خواه

 سال در زمان ارتکاب جرم 18اما، کنوانسيون حقوق کودک مقرر می دارد که هيچ کس زير سن . جسمانی بلوغ بستگی دارد
گزارش های مطبوعات . کنوانسيون حقوق کودک متعهد استبه  1997امارات متحده عربی از سال . نبايد به اعدام محکوم شود
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نشان می دهند که دادگاه استيناف دوبی ـ باالترين دادگاه در نظام حقوقی جداگانه آن ـ به طور کلی به کنوانسيون حقوق کودک 
نوجوان را به اعدام اما، ديوان عالی امارات متحده عربی در ابوظبی در مغايرت با حقوق بين المللی مجرمان . پايبند است

  . محکوم کرده است

 2011منابع رسمی در سال .  نفر را به اعدام محکوم کردند29 نفر را اعدام و حداقل 41 حداقل 2011 در سال يمندولتمردان 
. د موردی است که عفو بين الملل در پايان آن سال ثبت کر53 اعدام انجام شده که بيش از 62، 2010گزارش دادند که در سال 

مجازات اعدام در سطحی گسترده برای طيف وسيعی از جرايم، از جمله جرايمی فاقد خشونت مرگبار، در يمن مورد استفاده 
موازين بين المللی عدل را برآورده نمی کردند و عليه کسانی که حکم های اعدام اغلب پس از محاکمه هايی که . قرار گرفت

  .  سال داشته باشند صادر می شود18ير ممکن است در زمان ارتکاب جرم اتهامی ز

با وجود اين واقعيت که قانون يمن در حال حاضر صدور و استفاده از مجازات اعدام برای نوجوانان را منع می کند، به علت 
در .  سال بوده اند يا خير، اعدام آنها ادامه دارد18اختالف نظر درباره اين که مجرمان نوجوان در زمان ارتکاب جرم زير 

، دادستان کل درخواست فرجام محمد 2011در ماه ژانويه . بعضی موارد، اين موضوع ناروشن است، زيرا آنها شناسنامه ندارند
، کمتر از 2004 و 1999 در سال ، به ترتيبطاهر ثابت سموم و فواد احمد علی عبداهللا را که احتماال در زمان ارتکاب جرم

آن زمان، عفو بين الملل از حداقل هشت مجرم نوجوان محکوم به اعدام ديگر اطالع  در  69 . سال سن داشتند، رد کرد18
در ماه های فوريه و آوريل، دادگاه هايی در صنعا حکم های اعدام عليه يک سوريايی و يک ايرانی را به خاطر وارد . داشت

مهمترين «را جرايم مواد مخدر در رديف اين کار خالف حقوق بين المللی است، زي. کردن مواد مخدر به کشور تاييد کردند
  . قرار نمی گيرند که برای آنها مجازات اعدام اجرا شود» جرايم

، الجزاير در جريان بود و اصالح در قانون اساسی در تونس و ليبی، مصر، فرايند نگارش قانون اساسی در 2011در پايان 
  . مورد بحث بوديمن و سوريه، بحرين

 

  فريقااکشورهای جنوب صحرای 

  

 بين المللی حقوق مدنی و سياسی با هدف الغای مجازات پروتکل اختياری دوم ميثاق، بنين قانونی برای تاييد 2011در سال 
وجود تعليق در . تعليق رسمی اجرای اعدام را اعالم کردسيرا ليون . نشده است؛ اين قانون هنوز ابالغ اعدام به تصويب رسانيد

  .يسيون بازنگری قانون اساسی در غنا الغای مجازات اعدام را در قانون اساسی تازه توصيه کردکم. نيجريه نيز تاييد شد

) 5(، سودان جنوبی )10(سومالی : فريقا ثبت کردا اعدام در سه کشور جنوب صحرای 22 عفو بين الملل حداقل 2011در سال 
زندانيان محکوم را اعدام کردند و در ) سومالی و سودانبوتسوانا، گينه استوايی، (، چهار کشور 2010در سال +). 7(و سودان 
 اعدام در بوتسوانا و 10( تنها دو کشور حکم اعدام را اجرا کردند 2009 نفر اعدام شدند، در حالی که در سال 19مجموع 

  . اعدام در اين منطقه نادر و محدود به تعداد بسيار کمی از کشورهاست). سودان ثبت شد

، )1(بوتسوانا :  کشور جنوب صحرای آفريقا ثبت کرد25 حکم اعدام را در 254 صدور حداقل 2011 سال درعفو بين الملل 
، گينه )4(، غنا )13(، گامبيا )3(جمهوری (، کنگو (+)جمهوری دمکراتيک (،کنگو (+)، چاد (+)، کامرون )3(بورکينا فاسو 

، )2(سيرا ليون ، )72(، نيجريه )8(، موريتانی )2(، مالی )2(، ماالوی (+)، ماداگاسکار )1(، ليبريا +)11(، کنيا )16(
، +)13(، سودان +)1(، سودان جنوبی ) در گالمودوگ1 در پونتلند؛4به وسيله دولت گذاِر فدرال؛ + 32+: 37(سومالی 

  +).1(زيمبابوه و ، )48(، زامبيا )5(،اوگاندا (+)، تانزانيا )1(سوازيلند 

 از مجازات اعدام در کشورهای جنوب صحرای افريقا با اين واقعيت به نمايش در می آيد که در روند مثبت دور شدن از استفاده
، سومالی و تنها در نيجريه. بيشتر کشورهايی که حکم اعدام هنوز صادر می شود، تعداد آنها کم و در سراسر سال استثنايی است

  .  فرايند عدالت کيفری استمعمولتر ويژگیعدام هنوز زامبيا، و به ميزان کمتری در کنيا، موريتانی و سودان، حکم ا

 بين المللی حقوق مدنی و سياسی با هدف پروتکل اختياری دوم ميثاق به نفع تصويب بنين آگوست، مجلس ملی 18در تاريخ 
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 با وجود . بودالغای مجازات اعدام رای داد، اما در پايان سال رييس جمهوری بونی توماس هنوز فرايند تصويب را نهايی نکرده
  .  انجام شده است1987اين که قانون بنين صدور حکم اعدام را برای جرايم مختلف مقرر می دارد، آخرين اعدام در سال 

. ده حکم قبلی کاهش يافت يا بخشوده شد.  اعدام نشد؛ اما، يک نفر به اعدام محکوم شدبوتسوانا هيچ کس در 2011در سال 
 به خاطر قتل دو نفر زيمبابويايی در 2008مايکل موالف، متولد افريقای جنوبی است که در سال  يکی ازاين احکام، حکم اعدام

در مرحله تجديد نظر، دادگاه به اين نتيجه رسيد که علل مخففه وجود دارد از جمله اين که قتل عمدی .  صادر شد2000سال 
دولت در باره خودداری از دادن اطمينان به موضع . د سال زندان کاهش دا20نبوده است، و حکم موالف را در ماه مه به 

بر اساس . در صورت استرداد به بوتسوانا اعدام نخواهند شد، سخت تر شدکشورهای ديگر که مظنونان کيفری محکوم به اعدام 
هستند و بوتسوانا اکن سبيانيه ای که دولتمردان در ماه ژوئيه صادر کردند، هفت نفر متهم به قتل در بوتسوانا در افريقای جنوبی 

  . خواهان استرداد آنهاست

پيش نويس اليحه ای . يک نفر غيابی محکوم شد. ، سه حکم اعدام تازه به خاطر قتل در طی اين سال صادر شدبورکينا فاسودر 
ده دولت  تهيه شد و چندين نماين2011 بين المللی حقوق مدنی و سياسی در سال پروتکل اختياری دوم ميثاقبا هدف تصويب 

در جلسه ای با هيات نمايندگی عفو بين الملل در ماه مارس، وزير وقت حقوق بشر . اظهاراتی به نفع الغای مجازات اعدام کردند
در .  بين المللی حقوق مدنی و سياسی را درخواست کندپروتکل اختياری دوم ميثاقبه هيات اطالع داد که قصد دارد تصويب 

 عفو بين الملل در ماه دسامبر، رييس مجلس ملی، ُرخ مارک کريستيان کابوره، هم تمايل خود به جلسه ای با هيات نمايندگی
ترُاره به همين ترتيب تمايل خود به وزير دادگستری ِجُرم . حمايت از اين تالش را در صورت ارايه اليحه به پارلمان ابراز کرد

 عفو بين الملل بورکينا فاسو و ديگر سازمان های غيردولتی کارگاهی در دسامبر،. حمايت از الغای مجازات اعدام را ابراز کرد
  . در باره الغای مجازات اعدام با توجه به تجربه کشور همسايه بنين برگزار کردند

 3بر اساس يک فرمان رييس جمهوری که در تاريخ .  انجام اعدام گزارش نشد، اما حکم اعدام هنوز صادر می شودکامروندر 
اما اين فرمان، که سومين فرمان از .  صادر شد، حکم بعضی از زندانيان محکوم به اعدام به حبس ابد کاهش يافت2011نوامبر 

دولت در . ت، افراد محکوم به قتل يا سرقت حاد را مستثنی کرد و مشخص نکرد حکم چند نفر کاهش يافته است اس2009سال 
به اعدام محکوم شده بودند، اما تعداد کل زندانيان ) 2010(در سال پيش  نفر 17ماه مارس به عفو بين الملل اطالع داد که 

  .محکوم به اعدام ناروشن باقی ماند

 در کنفرانسی در باره مجازات اعدام در رواندا 2011 فيرمين فينديرو در اکتبر جمهوری افريقای مرکزیوزير دادگستری 
او گفت مجازات اعدام در جمهوری افريقای مرکزی هنوز به علت . ردخاطرنشان کتمايل کشور خود به الغای مجازات اعدام را 

حمايت قوی افکار عمومی از آن برقرار است، اما با توجه به بحث های کنفرانس، دولت او الغای مجازات اعدام را دوباره مورد 
غای مجازات اعدام دولت ها بايد رهبری در اين کنفرانس، مسئوالن رواندا و ناميبيا گفته بودند که برای ال. نظر قرار خواهد داد

  .را به دست بگيرند و برای انجام اين حرکت منتظر حمايت افکار عمومی نشوند

به درخواست استرداد رييس جمهوری پيشين حسن هابره از دولت چاد .  هنوز صادر می شدچاد حکم اعدام در 2011در سال 
 به خاطر برنامه ريزی برای 2008هابره در سال . ، ادامه داد1990سنگال، محل زندگی او پس از سرنگونی در سال 
 اعالم کردند که با وجود درخواست های 2011دولتمردان سنگال در سال . سرنگونی دولت غيابی به مرگ محکوم شده است

نها هابره را برای آ اتحاديه افريقا در اين باره، قصد ندارند او را محاکمه کنند؛ 2006مکرر کميته ضد شکنجه و تصميم سال 
در .  به بلژيک نيز مسترد نخواهند کرد1990 و 1982پاسخگويی به اتهام صدور دستور قتل و شکنجه مخالفان در فاصله بين 

ماه  ژوئيه، دولت سنگال تهديد به استرداد هابره به چاد کرد، اما اين تصميم به موجی از اعتراض دامن زد و موضوع  ادامه 
  . نيافت

  . پس از محکوميت به قاچاق استخوان انسان به اعدام محکوم شدند سه نفر در ماه  ژوئيه ی کنگوجمهوردر 

، مجازات اعدام در کتاب های قانون مانده است و حکم های اعدام هنوز از جمله در دادگاه نظامی جمهوری دمکراتيک کنگودر 
 روش اعدام را به عهده 6 اعدام را مقرر کرده و در ماده  مجازات5قانون مجازات در ماده . عليه غيرنظاميان صادر می شود

در قانون عدالت قانون مجازات نظامی نيز مجازات اعدام را مقرر کرده و روش اجرای مجازات . رييس جمهوری گذاشته است
سه سرباز هندی حافظ در قتل او  علی کامباله را به خاطر نقش ،در ماه ژوئن، يک دادگاه نظامی در ُگما. نظامی تعيين شده است

 ساله در دادگاهی نظامی در مبانداکا 19يک سرباز در ماه اکتبر به خاطر قتل يک زن . صلح سازمان ملل به اعدام محکوم کرد
  .به اعدام محکوم شد
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 سطح  دادگاه بين المللی کيفری دربه عنوان مکملپيش نويس قانون تشکيل دادگاه مختلط تخصصی شورای وزيران در ماه ژوئيه 
اين پيش نويس مجازات اعدام را به عنوان .  را تصويب کرد، اما سنا سرانجام آن را رد کردملی برای نقض حقوق بشردوستانه
در ماه اکتبر، وزير دادگستری و حقوق بشر، لوزولو بمبی لسا، گويا کنار گذاشتن تعليق . مجازات قابل اجرا مقرر می کرد

الغای مجازات در نظر گرفتن برای  برقرار بود اعالم کرد و چندين پيش شرط را 2002 تا 1998مجازات اعدام را که از 
اعدام اعالم کرد از جمله داشتن قوه قضاييه و پليس کارآمدتر و ميزان کمتری از ناامنی در جمهوری دمکراتيک کنگو پس از 

  .جنگ

  . ز صادر نگرديد مجازات اعدام اجرا نشد و حکم اعدام نيگينه استوايی در 2011در سال 

زندانی سياسی و زندانی عقيدتی هزاران .  دريافت اطالعات رسمی در باره کاربرد مجازات اعدام بسيار دشوار استاريترهدر 
به اکثر زندانيان جرم کيفری قابل .  سال در زندان بوده اند17هنوز در بازداشت خودسرانه به سر می برند و بعضی از آنها 

دولت حاضرنيست در باره بازداشت شدگان از جمله وضعيت سالمتی و محل .  و آنها محاکمه نشده اندتشخيصی تفهيم نشده
هيچ در چنين شرايطی، . گزارش هايی در باره قتل بعضی از افراد در حبس در دست است. بازداشت شان اطالع رسانی کند

   . گزارش نشد2011اعدام يا حکم اعدام تازه ای در سال 

مه ، رييس جمهوری اتيوپی گيما ماه  28در تاريخ .  اعدام يا حکم اعدام تازه ای گزارش نشداتيوپیدر  2011در سال 
 عضو باالرتبه دولت پيشين منگيستو هايل ماريام را که از زمان برکناری منگيستو از قدرت در 23ُولدگيورگيس حکم اعدام 

در دوره منگيستو به نسل کشی محکوم خود در قتل و شکنجه  به خاطر نقش 2008ند و در سال ه ا در زندان بود1991سال 
  . شده بودند، به حبس ابد کاهش داد

در ماه ژوئيه، کميته حقوق بشر از ادامه صدور حکم اعدام در دادگاه ها برای جرايمی که ظاهرا ُبعد سياسی دارند و پيگيری 
 الغای مجازات اعدام يا حداقل محدود کردن آن به ،ميتهک. محاکمه های غيابی بدون تضمين کافی حقوقی ابراز نگرانی کرد

اين کميته همچنين کاهش تمام حکم . و تضمين رعايت موازين محاکمه عادالنه در همه شرايط را توصيه کرد» مهمترين جرايم«
  70 . بين المللی حقوق مدنی و سياسی را توصيه کردپروتکل اختياری دوم ميثاق های اعدام و پيوستن به 

اين حکم ها در پی محاکمه هايی اغلب .  حکم اعدام تازه صادر شد13 هيچ حکم اعدام اجرا نشد، اما 2011 در سال گامبيا در
در ماه آوريل، دادگاه تجديد نظر حکم اعدام هفت نفر از هشت .  صادر شد به کشوربه شدت ناعادالنه برای قتل و نيز خيانت

 آوريل، گامبيا 4در تاريخ .  برای سرنگونی دولت محکوم شده بودند، تاييد کردتوطئه به خاطر 2010نفری را که در سال 
.  تمديد شده بود ـ ملغا کرد و به جای آن حبس ابد را قرار داد2010مجازات اعدام را برای جرايم مواد مخدر ـ که فقط در 

 17)2(ماده .  سازگار کند1997قانون اساسی با  انجام شد تا آنها را 2007اصالحاتی در قانون کيفری و قانون قاچاق انسان 
بدون خشونت يا کاربرد ماده سمی به مرگ شخص ديگری می انجامد، منع  ی کهقانون اساسی مجازات اعدام را برای جرايم

  . کرده است

 يکصد و . چهار حکم اعدام تازه از جمله برای يک زن صادر شد2011 اعدام انجام نشده است، اما در سال 1993 از غنادر 
به حبس ابد کاهش  سال 10در بيشتر موارد، حکم های اعدام پس از . سی و هشت نفر شامل چهار زن محکوم به اعدام هستند

 دسامبر ارايه شد، الغای مجازات اعدام 20کميسيون بازنگری قانون اساسی در غنا در گزارش نهايی خود که در تاريخ . می يابد
هر اصالحی در قانون اساسی برای حذف مجازات اعدام بايد در يک . ييس جمهوری توصيه کردرا در قانون اساسی تازه به ر

  . رفراندم ملی تاييد شود

 ماهاما در . ، آلفا ُکنده، گويا گفت که مجازات اعدام در گينه ديگر وجود نداردگينهدر ماه ژوئيه، رييس جمهوری تازه منتخب 
 به خاطر شرکت در خشونت بين اقوام در منطقه جنوب شرقی گينه در ماه مه، در شهر ـ هشت نفرشان غيابی ـ نفر 16سپتامبر، 

  .کنکان به مرگ محکوم شدند

مجازات اعدام برای قتل را خالف قانون اساسی خواند، صدور الزامی  صدور 2010 در ماه ژوئن کنياگرچه دادگاه تجديد نظر 
 حکم اعدام برای قتل و سرقت با خشونت در طی 11صدور حداقل . فتادامه يا» سرقت با خشونت«حکم اعدام الزامی برای 

بعضی قاضی ها از پيروی از رويه قضايی دادگاه تجديد نظر در : در مورد قتل، حکم دادگاه ها متضاد است.  گزارش شد2011
     71. که حکم اعدام الزامی را برای قتل خالف قانون اساسی خواند خودداری می کنند2010سال 
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 قانون مجازات بايد اکنون به نحوی تعبير شود که به قاضی دادگاه اختيار 204 در ماه مه، دادستان کل تاييد کرد که بخش اما
، دادگاه عالی تجديد نظر يک حکم اعدام 2011در ژوئن . صادر نکردن حکم اعدام را با توجه به شرايط يک پرونده خاص بدهد

 کرد که حکم اعدام الزامی مذکور در قانون مجازات با حق زندگی محفوظ در قانون  و اعالم سال زندان کاهش داد30را به 
  .  دادگاه تجديد نظر را تاييد کرد2010 ناسازگار است و به اين ترتيب رويه قضايی سال 2010اساسی تازه آگوست 

 اعدام بايد در اليحه پيشنهادی اخالق و در ماه مه، وزير امور دادگستری و قانون اساسی موتوال کيلونزو پيشنهاد کرد که مجازات
 روحانيان مسلمان در مومباسا خواهان گسترش مجازات اعدام شدند تا رهبران . به عنوان مجازات گنجانده شود2011ضد فساد 

  .دينی مرتکب لواط را، مثل مواردی که شامل کودکان مورد مراقبت موسسه های دينی می شود، در بر بگيرد

 ، گزارشگر ويژه اعدام های فراقضايی، فوری يا خودسرانه کنيا را به خاطر عدم اجرای توصيه های2011در ماه آوريل 
گزارشگر پيشين گفته بود که کنيا بايد قوانين مربوط به مجازات .  مورد انتقاد قرار داد2009پيش از خودش در سال  گزارشگر

پس از ايم عمدی محروم کردن از زندگی به کار برود و اعدام را طوری اصالح کند که اين مجازات فقط در مورد جر
  72.محکوميت الزاما صادر نشود

پروتکل  صادر شد که در تداوم نقض تعهدات ليبريا به عنوان يک کشور عضو ليبريا، يک حکم تازه اعدام در 2011در سال 
  .  عدالت کيفری بود بين المللی حقوق مدنی و سياسی و با وجود کارکرد ضعيف نظاماختياری دوم ميثاق

پروتکل ، ليبريا تعهدات بين المللی خود بر اساس 2011شورای حقوق بشر سازمان ملل در اجالس شانزدهم خود در مارس در 
 به آن پيوست، تاييد کرد و گفت که در حال مشاوره 2005 بين المللی حقوق مدنی و سياسی را، که در سال اختياری دوم ميثاق
 است که برای جرايم سرقت مسلحانه، تروريسم و هواپيماربايی، در صورت وقوع مرگ، مجازات 2008ل برای لغو قانون سا

  .اما، اقدام ديگری برای الغای مجازات اعدام انجام نشد. اعدام برقرار کرده است

، 2011ايان سپتامبر بر اساس آمار رسمی، در پ.  هيچ مورد اعدام ثبت نشد، اما حکم اعدام هنوز صادر می شودماداگاسکاردر 
  . زندانی محکوم به اعدام بودند58

تمام حکم های اعدام در عمل به . ، گزارش هايی از داخل کشور حاکی بود که دو حکم اعدام تازه صادر شده استماالویدر 
  .حبس ابد کاهش می يابند

اليحه پيش نويس  73 .اعدام گزارش نشددو حکم اعدام صادر کردند، اما هيچ مورد حداقل  مالی دادگاه ها در 2011در سال 
 دوباره ارايه شد ولی مجلس ملی باز آن را به 2011 تهيه کرده بود در سال 2007برای الغای مجازات اعدام که دولت در سال 

شود که ادعا می  ژآنويه، 5در ماه نوامبر، شهروند تونسی بشير سيمون پس از حمله به سفارت فرانسه در تاريخ . تعويق انداخت
به » تروريسم«انجام شده و به مرگ يک شهروند مالی انجاميد، به خاطر ) AQIM(از طرف گروه القاعده در مغرب اسالمی 

اما پس از اين که رييس جمهور تونس منصف مزروقی با موفقيت برای توقف اعدام و درخواست استرداد او . اعدام محکوم شد
  .  دسامبر سيمون را مورد عفو قرار داد15در ی توره اقدام کرد، رييس جمهور مالی آمادو تومان

 به بعد هيچ مورد اعدام را اجرا نکرده است و کسی در خطر اعدام قريب الوقوع نيست، دادگاه 1987 از سال موريتانیگرچه ا
رايم مربوط در ماه مارس، سه نفر به خاطر ج.  هشت حکم اعدام صادر شد2011در سال . هنوز حکم اعدام را صدار می کنند

 نفر ديگر، که پنج نفرشان پيشتر به اعدام محکوم شده بودند، در 11اين سه نفر و . محکوم شدندبه قانون ضد تروريسم به اعدام 
مه در معرض ناپديد شدن قهری قرار گرفتند و به بازداشتگاهی نامعلوم، بدون امکان تماس با خانواده و  ماه  23تاريخ 

 سه مرد ، در مغايرت با حقوق بين المللی و محلی،در نواکچوت  مه، يک دادگاه کيفری15 در تاريخ .وکاليشان، منتقل شدند
 دسامبر، 8اما، در تاريخ .  سال داشتند به اعدام محکوم کرد18هايی که در زمان ارتکاب آنها کمتر از جوان را به اتهام قتل 

 سال زندان ـ که حداکثر حکم مجاز در قانون داخلی است ـ و 12 به پس از اعتراض دادستان، دادگاه تجديد نظر اين حکم ها را
  . کاهش دادپرداخت جريمه 

 در بررسی ادواری عمومی در کميته حقوق بشر سازمان ملل . اعدام يا حکم اعدام تازه ای گزارش نشدنيجر در 2011در سال 
 اليحه پيشنهادی 2010مشورتی ملی در سال ه شورای ، نمايندگان اين دولت اظهار کردند که با وجود اين ک2011در فوريه 

 بين المللی حقوق پروتکل اختياری دوم ميثاقنيجر به تهيه يک استراتژی برای تصويب برای الغای مجازات اعدام را رد کرد، 
  .با هدف الغای مجازات اعدام ادامه می دهدمدنی و سياسی 
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 پس از تغيير ازحکومت نظاميان به دمکراسی 74 . به سر می برندنيجريهی  زندانی محکوم به اعدام در زندان ها830در حدود 
اعدام شده و شايد بيشتر  نفر 22در همين مدت، حداقل .  نفردر نيجريه به اعدام محکوم شده اند750، حداقل 1999در ماه مه 

بسياری از . حکم اعدام صادر شد 72 حداقل 2011 تاکنون هيچ مورد اعدام اجرا نشده است، اما در سال 2006از سال . اند
محکومان به اعدام در پی محاکمه های آشکارا ناعادالنه محکوم شده اند يا پس از بيش از يک دهه هنوز در انتظار محاکمه به 

بر اساس قانون مجازات نيجريه، جرايم زير .  صادر می کنندايالتیاکثر حکم های اعدام را دادگاه ها در سطح . سر می برند
بر .  و سرقت مسلحانه؛خيانت به کشور، قتل عمد، قتل و قتل عمد به تقصير قابل مجازات با مرگ: وجب اعدام الزامی هستندمست

اساس قانون مجازات شرع که در دوازده ايالت شمالی اجرا می شود، تجاوز، لواط و زنای محصنه نيز مستوجب حکم اعدام 
  . است

اما، . و وزير دادگستری اعالم کرد که نيجريه تعليق رسمی بر اعدام ها برقرار کرده استدر ماه اکتبر، دادستان کل فدراسيون 
. يک گروه تحقيق برای بحث در باره کاربرد مجازات اعدام ايجاد شده است. روزنامه رسمی برای تاييد اين مساله منتشر نشد

 مقررات . يافتگسترشوريسم که منجر به مرگ شود،  مجازات اعدام به منظور دربرگرفتن حمايت از ترمحدودهاما، در ژوئن، 
با موازين حقوق بشر در زمينه محروميت قانونی از آزادی و محاکمه عادالنه قانون تروريسم نادقيق، بيش از حد گسترده و 

گان گيری  کاربرد مجازات اعدام به آدم ربايی و گروگسترش در ماه اکتبر، مجلس ملی اليحه ای را برای .  هستندناسازگار
  .مورد بحث قرار داد

 حداقل چهار محکوم به اعدام، از جمله يک زن، سيرا ليون سالگشت استقالل، دولت ن، به مناسبت پنجاهمي2011در ماه آوريل 
 به خاطر مرگرا مورد عفو قرار داد و تمام حکم های اعدام ديگر را کاهش داد، به جز حکم بيبی آليو، که پس از محکوميت به 

در ماه دسامبر، دادگاه عالی زنی را که پيشتر محکوم به اعدام بود، پس . محکوم به اعدام است هنوز 2010در ماه نوامبر قتل 
  . هيچ کس اعدام نشد، اما در ماه مه، دو حکم اعدام تازه به خاطر قتل صادر شد. از رد محکوميت او در تجديد نظر، آزاد کرد

به طور اصولی توصيه به تعليق اعدام،  به پايان رسيد، سيرا ليون 2011 سپتامبر 22خ در بررسی ادواری عمومی که در تاري
در همان ماه، وزير .  بين المللی حقوق مدنی و سياسی  را پذيرفتپروتکل اختياری دوم ميثاقالغای مجازات اعدام و تصويب 

. رسما تعليق کرده استرا  ليون اجرای مجازات اعدام دادگستری در ديداری با هيات نمايندگی عفو بين الملل تاييد کرد که سيرا
  . عفو بين الملل اکنون سيرا ليون را الغاگر مجازات اعدام در عمل می داند

 دولت گذاِر فدرال برای برخورد با مبارزه 75. نفر به اعدام محکوم شدند37در مجموع  اعدام انجام شد و 10، سومالیدر 
اين دولت، غارت و جنايت، از جمله جرايمی که گويا عليه غيرنظاميان يا به وسيله آنها انجام می  متحدان درونی نيروهای امنيتِی

 آگوست، در پی خروج الشباب ـ گروه مسلح 13رييس جمهور دولت گذار فدرال در تاريخ .  متوسل شددادگاه نظامیشود، به 
اين فرمان صالحيت . فرمان اضطراری صادر کرداسالمی که بخش اعظم کشور را در اختيار دارد ـ از موگاديشو، يک 

که الشباب تخليه کرده از جمله جرايم ارتکابی به وسيله را تمام جرايم ارتکابی در بعضی مناطق موگاديشو رسيدگی به 
را و در موگاديشو، دولت گذاِر فدرال شش مورد اعدام را اج. واگذار کردغيرنظاميان را به دادگاه نظامی دولت گذاِر فدرال 

  .  حکم اعدام از جمله عليه يک زن صادر کرد32حداقل 

، دو سرباز دولتی که به خاطر در دادگاه نظامی دولت گذاِر فدرال به اعدام محکوم شده بودند، 2011 آگوست 22در تاريخ 
له يک زن  آگوست، دادگاه نظامی دو متهم ديگر، از جم29در تاريخ . بدون امکان درخواست تجديد نظر، اعدام شدند

در ماه سپتامبر، دادگاه نظامی دولت گذاِر فدرال . به اتهام قصد فروش مهمات به الشباب به اعدام محکوم کردغيرنظامی، را 
  .  نفر را به اعدام محکوم کرد14حداقل 

دالنه، مثل حق  موازين محاکمه عا، در پرونده های مورد رسيدگی تشکيل شد2009دادگاه نظامی دولت گذاِر فدرال که در سال 
به عالوه، اشخاصی که در دادگاه نظامی محکوم می . کرده استرا رعايت ندفاع و حق عدم اجبار به ادای شهادت عليه خود، 

بر خالف موازين حقوق بشر بين المللی، عالوه بر اين، . شوند، حق درخواست تجديد نظر يا عفو يا کاهش مجازات ندارند
پس از صدور حکم اعدام عليه يک زن غيرنظامی .  مورد پيگرد قرار گرفته اند دولت گذاِر فدرالغيرنظاميان در دادگاه نظامی

 آگوست، دولت گذاِر فدرال گويا اطمينان داده است که غيرنظاميانی که در دادگاه نظامی محاکمه می شوند اعدام 29در تاريخ 
  . ه خواهند شدنخواهند شد و در آينده غيرنظاميان در دادگاه های عادی محاکم

 تعهد کرد برای اعالم تعليق مجازات اعدام با هدف الغای 2011در بررسی ادواری عمومی، دولت گذاِر فدرال در ماه سپتامبر 
 بين المللی حقوق مدنی و سياسی  با هدف الغای مجازات اعدام پروتکل اختياری دوم ميثاقمجازات اعدام در آينده و بررسی 
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 پايان سال، هيچ نشانه ای از پيگيری اين تعهد به چشم نمی خورد و دادگاه نظامی هنوز به صدور حکم اعدام اما، در. فعاليت کند
  . ادامه می داد

به اعدام در گالمودوگ يک نفر . در منطقه خودمختار پونتلند، سه اعدام انجام شد و حداقل چهار نفر به اعدام محکوم شدند
  .اعدام گزارش نشدتازه وانده سوماليلند هيچ حکم در جمهوری خودخ. محکوم و اعدام شد

 به حکم دادگاه عالی که در عمل از انتقال فردی که در بوتسوانا در خطر مجازات اعدام است به آن کشور افريقای جنوبیدولت 
ديگر عليه وزير تسبه و يک نفر  سپتامبر در پرونده 22دادگاه عالی گاوتنگ جنوبی در تاريخ . جلوگيری می کرد، اعتراض کرد

مجری اعدام، بدون درخواست و  رای داد که اخراج، استرداد يا انتقال اشخاص به يک کشور  و هشت نفر ديگریامور داخل
دريافت اطمينان کتبی که آنها در هيچ شرايطی در آنجا با مجازات اعدام روبرو نخواهند بود، خالف قانون اساسی و غيرقانونی 

کامال و بدون استثنا خالف قانون «ره قانون مسلم را تاييد کرد که مجازات اعدام در افريقای جنوبی دادگاه عالی دوبا. است
غيرقابل قبول بر محدوديت » ممکن است درآن با مجازات اعدام روبرو شود«است و استرداد يک فرد به کشوری که » اساسی

 15در مرکز تاديبی مرکزی پرتوريا در » چوبه دارموزه «رييس جمهور جاکوب زوما به مناسبت گشايش . حق زندگی است
غيرقانونی کردن مجازات اعدام را دسامبر، خاطرنشان کرد که افريقای جنوبی پس از رنجی که متحمل شد، به طور دمکراتيک 

 کشتن مردم کشور افريقای جنوبی برای نشان دادن اين که کشتن مردم يا ارتکاب جرايم مهم غلط است، نياز به«: برگزيد و گفت
  » .ندارد

 ژوئيه يک کشور مستقل شد، پنج نفر اعدام شده اند و چهار مورد از اين تعداد در 9 در تاريخ سودان جنوبیپس از اين که 
به عنوان يک سودان جنوبی وضع قانونی سودان . هر پنج نفر به خاطر قتل به اعدام محکوم شده بودند. نوامبر انجام شده است

در . م را حفظ کرده و قانون اساسی دوران گذار که در ژوئيه تصويب شد، مجازات اعدام را مقرر می داردکشور مجری اعدا
  .  حداقل يک حکم تازه اعدام صادر شد2011سال 

 و ) غربی بحر الغزالواليت(، زندان وائو )ه ُوسطی استواييواليت(اعدام ها در سودان جنوبی در سه بند اعدام در زندان جوبا 
 نفر در وائو و 32 زندانی محکوم به اعدام در جوبا، 91در اوايل ماه نوامبر، . انجام شده است) واليت نيل باال (ن ملکالزندا
محاکمه ها اغلب پرايراد . مجرم شناخته شده بودندتمام محکومان گويا مرد و به خاطر قتل .  نفر در ملکال به سر می بردند27

شته بدون وکيل، به زبان عربی، حتا اگر متهم اين زبان را نمی داند، و بدون امکان تجديد نظر است، زيرا بسياری از آنها در گذ
اداره زندان می تواند ديداری بين زمانی که دستور اعدام صادر و محکوم به بند اعدام منتقل می شود، . موثر انجام شده است

. ه ای منجر می شود، مثل دادن دام به جای اجرای حکم اعداماين روش گاهی به مصالح. زندانی و خانواده قربانی ترتيب دهد
  . پس از اعدام در صورتی خانواده جنازه را تحويل نگيرد، مسئوالن زندان آن را دفن می کنند

 و قانون کيفری سودان، حکم 2005 نامبر، بر اساس قانون تروريسم 29در تاريخ . ، حداقل هفت اعدام انجام شدسوداندر 
دو نفر از اين عده در زمان ارتکاب جرم .  زندانی در دارفور شمالی در دادگاه ويژه کيفری دارفور شمالی تاييد شداعدام هفت

 نفری هستند که ادعا می شود به گروه مسلح مخالف به نام 10اين هفت زندانی بخشی از يک گروه .  سال داشتند18اتهامی زير 
همان سال محاکمه ماه مه  به خاطر يک اتومبيل ربايی در 2010سال د و در وابسته هستن) JEM(» جنبش عدالت و برابری«

. در ماه ژوئن، ديوان عالی در خارطوم به علت حضور افراد زير سن در آن محاکمه دستور محاکمه دوباره صادر کرد. شدند
، دولت سودان 2011ی در مه در بررسی ادواری عموم.  دسامبر، درخواست تجديد نظر ديگری به ديوان عالی ارايه شد4در 

توصيه ای را برای اطمينان از عدم اجرای مجازات اعدام برای مجرمان نوجوان را، در سازگاری با قانون اساسی خود و قانون 
  .، پذيرفت2010کودکان 

 آوريل، ديويد در.  محکوم شد، محکوم به اعدام هستند2011 در پايان سال، سه نفر از جمله يک نفر که در سال ،سوازيلنددر 
او درخواست .  زن در دادگاه عالی به اعدام محکوم شد34سيِمالن، يک دهه پس از دستگيری، پس از محکوميت به خاطر قتل 

 هيچ مورد اعدام اجرا 1983 کاربرد مجازات اعدام را مجاز کرده، از سال 2006گرچه قانون اساسی سال . تجديد نظر کرد
، وزير دادگستری و امور قانون اساسی سوازيلند اظهار کرد که اين 2011مومی در اکتبر در بررسی ادواری ع. نشده است

او قصد دولت به بررسی اقدامات بيشتر در جهت الغای » .الغاگر اعدام استگرچه در قانون مجری اعدام، در عمل «کشور 
  . مورد به حبس ابد کاهش يافته است45ز  حکم اعدام ا42 به بعد، 1983مجازات اعدام را تاييد و اظهار کرد که از سال 

، هيات 2011در بررسی ادواری عمومی در اکتبر .  به صدور حکم اعدام برای جرايم عمده ادامه دادندتانزانيادادگاه ها در 
 عمومی  بين المللی حقوق مدنی و سياسی  نپيوسته، زيرا افکارپروتکل اختياری دوم ميثاقنمايندگی اظهار کرد که تانزانيا به 
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وزير حکومت داری خوب ماتياس چيکاوه نيز اظهار کرد که تانزانيا . در باره مجازات اعدام دچار چند دستگی استهنوز 
 سال گذشته 16دارای راه کارهايی برای محدود کردن کاربرد مجازات اعدام است که باعث شده تعليق غيررسمی اعدام در 

وزير دادگستری و امور .  نوامبر امضا و تبديل به قانون شد29 قانون اساسی در اليحه ای برای بازنگری در. برقرار باشد
اين بازنگری سازگاری مجازات اعدام را با حق زندگی که در قانون اساسی قانون اساسی سلينا ُکمبانی گويا اظهار کرده که 

 در اعتراض به مغايرت مجازات 2008ال دادخواست سه سازمان جامعه مدنی به دادگاه در س. گنجانده شده دربرخواهد گرفت
  . اعدام با قانون اساسی هنوز در دادگاه عالی رسيدگی نشده است

تالش های قانونگذاری برای مجاز کردن کاربرد مجازات اعدام به عالوه، .  پنج حکم اعدام صادر شد2011، در سال اوگاندادر 
 پيشنهاد 2009، پيش نويس يک اليحه که در سال 2011اه مه در م. هنوز مورد بحث بود» همجنس گرايی شديد«در مورد 

 اين قانون 76 .اما، حاميان آن مصمم بودند آن را پارلمان جديد مطرح کنند. شده بود، پس از انحالل رسمی پارلمان به تعويق افتاد
ونت عليه آنها را تاييد تقويت و نفرت و خشها را گونه تبعيض عليه همجنس گرايان مرد و زن، دو جنس گراها و دگرجنس 

  .خواهد کرد

 سال زندان 16 و 20، دادگاه عالی حکم اعدام سوزان کيگوال و ِپيِشنس نانسامبا را، به ترتيب، به 2011 نوامبر 11در تاريخ 
 بر اساس قانونی که حکم اعدام را برای تمام موارد قتل، صرفنظر از وضعيت فردی، 2002هر دو نفر در سال . کاهش داد

 نفر محکوم ديگر 417، ديوان عالی اوگاندا حکم اعدام کيگوال و 2009اما در سال . زامی می کند به اعدام محکوم شده بودندال
پس از . به اين نتيجه رسيده که بررسی فردی اين دو پرونده حکم اعدام را ايجاب نکرده استدادگاه عالی اکنون . را لغو کرد

 2009 اثر بررسی های فردی، گويا يک سوم پرونده های مشمول در حکم سال يگر در موارد دآزادی و تحفيف مجازات در
عملکرد دادگاه ها در صدور حکم دوباره ظاهرا بسيار ناهماهنگ است و اين بعضا به علت نبوِد . ديوان عالی هنوز باقی است

  . رهنمودهای روشن برای صدور حکم است

يات نمايندگی اوگاندا اظهارکرد که حکم اعدام برای جرايم عمده به توصيه ، ه2011در بررسی ادواری عمومی در اکتبر 
کميسيون بازنگری در قانون اساسی، با اين تشخيص که اکثريت اوگاندايی ها از کاربرد مجازات اعدام برای جرايم عمده حمايت 

  . می کنند، حفظ شده است

 نفر از 238در پايان سال، . صادر شد» شديد«رای قتل و سرقت  حکم اعدام تازه ب48، بر اساس اطالعات رسمی، زامبيادر 
 نوامبر يک 16رييس جمهور مايکل ساتا در تاريخ .  نفر کاهش يافته است13حکم اعدام . جمله پنج زن به اعدام محکوم هستند

  . کميته فنی را برای تهيه پيش نويس قانون اساسی در دوازه ماه آينده منصوب کرد

در . اجرا نشداما برای پنجمين سال پياپی هيچ مورد اعدام .  حداقل يک حکم اعدام تازه صادر شد2011ر سال ، دزيمبابوهدر 
آنها در ماه فوريه که در سميناری در باره قيام در مصر . ژوئيه، دادگاه شش فعال زيمبابويايی به اتهام خيانت به کشور شروع شد

سمينار را استاد حقوق دانشگاه و نماينده پيشين پارلمان از طرف جنبش تغيير و تونس شرکت کرده بودند دستگير شدند؛ اين 
استدالل دادستانی اين . ترتيب داده بود» چه درس هايی می توان آموخت،«مونيارادزی ِگويسای با عنوان ) MDC(دمکراتيک 

با وجود اين که اتهام خيانت به . ردندبود که اين کار به اين معناست که شرکت کنندگان شورشی مشابه را برنامه ريزی می ک
  . کشور بعدا منتفی شد، مجازات اين جرم در زيمبابوه هنوز اعدام است

، هيات نمايندگی زيمبابوه اظهار کرد که الغای مجازات اعدام به عنوان بخشی از 2011در بررسی ادواری عمومی در اکتبر 
 شروع شده و قرار است در سال 2010اين فرايند در سال . استفرايند نگارش يک قانون اساسی تازه، در دست بررسی 

که پيشتر وزير دادگستری و دبير حقوقی جبهه خلق زانو و در حاکميت وزير دفاع امرسون منانگاگاوا، .  به نتيجه برسد2012
جانشين . عدام شده انداستعماری محکوم به اعدام بوده است، و يک قاضی پيشين دادگاه عالی، هر دو خواهان الغای مجازات ا

 محکوم به 55وزير امور دادگستری و حقوقی ماکسول رانگا گويا گفته است که کابينه چندين سال است در باره مدارک اعدام 
اعدام آن زمان ـ که پيش شرط اجرای اعدام است ـ اقدامی نکرده، به خاطر اين احتمال که در فرايند بازنگری قانون اساسی، 

  .واهد کردقانون تغيير خ

  . درجريان بودزيمبابوه و زامبيا، تانزانيا، درغنا، اصالحات قانون اساسی 2011در پايان 

، فرايند تصويب بنيندر .  هنوز بناست مورد بحث قرار بگيرندمالی و بورکينا فاسواليحه هايی برای الغای مجازات اعدام در 
  .اسی  هنوز تکميل نشده است بين المللی حقوق مدنی و سيپروتکل اختياری دوم ميثاق
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 16( در قانون )منشور افريقا (مردم و منشور افريقايی حقوق بشر و حقوق اتحاديه افريقا عضو 38، 2011در پايان سال 
در سطح منطقه ای، اين بدان معناست که بيش از دو سوم کشورهای . الغاگر مجازات اعدام بودند)  مورد22(يا در عمل ) مورد

ر مجازات اعدام را به کار نمی گيرند، همان طور که در سطح جهان دو سوم تمام کشورها در قانون يا در عمل افريقايی ديگ
به بحث در باره پروتکل اختياری ) کميسيون افريقا(کميسيون افريقايی حقوق بشر و حقوق مردم . مجازات اعدام را الغا کرده اند

 2در تاريخ .  و الغای مجازات اعدام را مقرر خواهد کرده بود پيشنهاد شد2010سال الحاقی به منشور افريقا را ادامه داد که در 
زينبو سيلوی کاييتسی، عضو کميسيون افريقا، در گزارش خود به عنوان رييس گروه تحقيق کميسيون افريقا در ، 2011مه 

... مجازات اعدام «گامبيا، اظهار کرد که مورد مجازات اعدام در افريقا، در چهل و نهمين اجالس عادی کميسيون در بانجول، 
  ». منشور افريقا است4حق زندگی در ماده ... نمايانگر شديدترين تخلف از 

رييس کميسيون اتحاديه افريقا ژان پينگ از گاُبن در يک کنفرانس منطقه ای در باره الغای مجازات اعدام يا تعليق اجرای 
مجازات اعدام نقض «: او گويا در آنجا گفته است. ، از اين نظر پشتيبانی کرد2011بر مجازات اعدام در کيگالی، رواندا، در اکت

او از الغای مجازات اعدام و رای آتی در مجمع عمومی سازمان ملل برای تعليق مجازات اعدام در سال » .است] افريقا[منشور 
ازات اعدام بازدارنده موثری نيست و کشور او با رييس جمهور رواندا پل کاگامه گفت که به اعتقاد او مج.  حمايت کرد2012

وزرای دادگستری رواندا و .  به روشنی می خواست پيوند با خشونت گذشته را قطع کند2007الغای مجازات اعدام در سال 
 و حتا در رويارويی با افکار عمومی مخالف بايد رهبری خود را به نمايش بگذارندناميبيا خاطرنشان کردند که دولت ها 

   .شهروندان را قانع سازند که الغای مجازات اعدام کار درستی است
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حکم های اعدام صادر شده و : 1پيوست 
  2011اعدام های اجرا شده در سال 

آمار ارايه شده باالترين ارقامی را در بر می گيرند که می توان . اين گزارش تنها به استفاده قضايی از مجازات اعدام می پردازد
گرچه تاکيد می کنيم که ارقام واقعی مربوط به بعضی از کشورها به مراتب انان از تحقيقات عفو بين الملل استخراج کرد، با اطمي

بعضی از کشورها به عمد محاکمه های مربوط به مجازات اعدام را پنهان می کنند؛ بعضی ديگر تعداد اعدام های . بيشتر است
  .بت يا منتشر نمی کنندانجام شده و حکم های اعدام صادره را ث

پس از نام يک کشور و در کنار يک عدد آمده به اين معناست که رقم مورد محاسبه عفو بين الملل » +«در جاهايی که عالمت 
پس از نام يک کشور آمده و در کنار آن عددی به چشم نمی خورد به اين معناست که » +«در جاهايی که عالمت . حداقل است

به منظور محاسبه مجموع . انجام شده ولی دست يافتن به تعداد ممکن نبوده است) حداقل بيش از يک مورد (در آن کشور اعدام
  . در نظر گرفته شده است2برابربا » +«در سطح جهان و مناطق، عالمت 

  

   2011 در سال های انجام شدهاعدام 
 

 +5ويتنام  چين، هزاران نفر

 5سودان جنوبی  +360ايران 

 5تايوان  +82ودی عربستان سع

دولت موجود حماس به وسيله  (3حکومت خودگردان فلسطين  +68عراق 
  )در غزه

 2افغانستان  43اياالت متحده امريکا 

 2بالروس  +41يمن 

 +1مصر  +30کره شمالی 

 1 در پونتلند؛3 به وسيله دولت گذاِر فدرال؛ 6 (10سومالی 
 )در گالمودوگ

 1امارات متحده عربی 

 +مالزی  +7ن سودا

 +سوريه  +5بنگالدش 

 

 2011حکم های اعدام صادر شده در سال 
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 2بالروس  16تايوان  +چين 

 2ماالوی  +15اردن +313پاکستان 

 2مالی  +13سودان  +291عراق 

 2سيرا ليون  13گامبيا  +156ايران 

 2ترينيداد و توباگو  +11کنيا  +123مصر 

 +1ی سودان جنوب 10ژاپن  +110هند 

 +1زيمبابوه  +9عربستان سعودی  +108مالزی 

 1بوتساوانا  8لبنان  106سری النکا 

 1ليبريا  8موريتانی  78اياالت متحده امريکا 

 1سنت لوسيا  +6اندونزی  72نيجريه 

 در 4+ (5حکومت خودگردان فلسطين  +51الجزاير 
 ) در کرانه غربی1غزه؛ 

 1کره جنوبی 

 1سوازيلند  +5ر سنگاپو +49بنگالدش 

 +افغانستان  5بحرين  48زامبيا 

 +کامرون  5صحرای غربی /مراکش 40تايلند 

به وسيله دولت + 32+ (37سومالی 
 در 1 در پونتلند؛4گذاِر فدرال؛ 
 )گالمودوگ

 +چاد  5پاپائوا گينه جديد 

 +جمهوری دمکراتيک کنگو  5اوگاندا  +33ميانمار 

 +ماداگاسگار  +4 غنا +31امارات متحده عربی 

 +مغولستان  +3گويان  +29يمن 

 +کره شمالی  +3قطر  +23ويتنام 

 +سوريه  3بورکينا فاسو  +17کويت 

 +تانزانيا  3) جمهوری(کنگو   16گينه
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کشورهايی که مجازات اعدام : 2پيوست 
 دسامبر 31،را لغو يا حفظ کرده اند

2011  
اين کشورها به  دسامبر تعداد 31خ در تاري. ام را در قانون يا در عمل لغو کرده اندبيش از دوسوم کشورهای جهان مجازات اعد

  :تفکيک زير است

   کشور96: الغای مجازات اعدام در مورد تمام جرايم

   کشور9: الغای مجازات اعدام در مورد جرايم عادی

   کشور35: الغای مجازات اعدام در عمل

   کشور140مجموع : الغای مجازات اعدام در عمل و قانون

   کشور58مجموع : اجرای مجازات اعدام در عمل و قانون

جرايم  فقط برای الغای مجازات اعدامبرای تمام جرايم، الغای مجازات اعدام : در زير فهرست کشورها در چهار دسته می آيد
    در عمل و اجرای مجازات اعدامعادی، الغای مجازات اعدام

 

  مورد تمام جرايم ـ الغای مجازات اعدام در 1

  : کشورهايی که در قانون مجازات اعدام را برای هيچ جرمی ذکر نکرده اند

آلبانی، آندورا، آنگوال، آرژانتين، ارمنستان، استراليا، اتريش، آذربايجان، بلژيک، بوتان، بوسنی ـ هرزگوين، بلغارستان، 
کا، ساحل عاج، کرواسی، قبرس، جمهوری چک، دانمارک، بروندی، کامبوج، کانادا، کيپ وردی، کلمبيا، جزاير کوک، کستاري
ن، گرجستان، آلمان، يونان، گينه بيسائو، هاييتی، واتيکان، جيبوتی، جمهوری دومينيک، اکواُدر، استونی، فنالند، فرانسه، گاُب

مبورگ، مقدونيه، مالتا، جزاير هندوراس، مجارستان، ايسلند، ايرلند، ايتاليا، کيريباتی، قرقيزستان، ليختنشتاين، ليتوانی، لوکزا
مارشال، موريس، مکزيک، ميکرونزيا، مولدوا، موناکو، مونته نگرو، موزامبيک، ناميبيا، نپال، هلند، نيوزيلند، نيکاراگوئه، نيو، 

پ، سنگال، نروژ، پاالئو، پاناما، پاراگوئه، فيليپين، لهستان، پرتغال، رومانی، رواندا، ساموا، سان مارينو، سائوتوم و پرينسي
، سيشل، اسلواکی، اسلوونی، جزاير سولومون، افريقای جنوبی، اسپانيا، سوئد، سويس، تيمور شرقی، )شامل کوزوو(صربستان 

  توگو، ترکيه، ترکمنستان، تووالو، اکرايين، انگلستان، اروگوئه، ازبکستان، وانواتو، ونزوئال

 

   ـ الغای مجازات اعدام در مورد جرايم عادی2

ی که مجازات اعدام را تنها در مورد جرايم استثنايی مثل قانون نظامی يا جرايم ارتکابی در شرايط استثنايی اجرا می کشورهاي
  ، پرولتونیبوليوی، برزيل، شيلی، السالواُدر، فيجی، اسراييل، قزاقستان، : کنند
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  الغای مجازات اعدام در عمل ـ 3

 اجرا می کنند، اما در عمل می توان آن را در اين کشورها ملغا شده دانست، کشورهايی که مجازات اعدام را برای جرايم عادی
اين فهرست .  سال گذشته کسی را اعدام نکرده اند و به نظر می رسد سياست مشخصی برای اجرا نکردن آن دارند10زيرا در 

  :  کنندشامل کشورهايی است که در سطح بين المللی تعهد کرده اند که مجازات اعدام را اجرا ن

، اريتره، گامبيا، غنا، گرنادا، کنيا، )جمهوری(الجزاير، بنين، برونئی، بورکينافاسو، کامرون، جمهوری افريقای مرکزی، کنگو 
الئوس، ليبريا، ماداگاسکار، ماالوی، مالديو، مالی، موريتانی، مراکش، ميانمار، نائورو، نيجر، پاپائو گينه جديد، فدراسيون 

  کره جنوبی، سری النکا، سورينام، سوازيلند، تاجيکستان، تانزانيا، تونگا، تونس، زامبيان، سيرا لئو 77روسيه،

   ـ اجرای مجازات اعدام 4

  : کشورهايی که مجازات اعدام را برای جرايم عادی اجرا می کنند

، چاد، چين، کوموروس، جمهوری افغانستان، آنتيگوا و باربودا، باهاماس، بحرين، بنگالدش، بارباُدس، بالروس، بليز، بوتساوانا
دمکراتيک کنگو، کوبا، دومينيکا، مصر، گينه استوايی، اتيوپی، گواتماال، گينه، گويان، هند، اندونزی، ايران، عراق، جامائيکا، 

،  خودمختار فلسطينحکومتژاپن، اردن، کويت، لبنان، لسوتو، ليبی، مالزی، مغولستان، نيجريه، کره شمالی، عمان، پاکستان، 
سودان، سودان جنوبی، قطر، سنت کيتز و نويس، سنت لوسيا، سنت وينست و گرنادين، عربستان سعودی، سنگاپور، سومالی، 

  سوريه، تايوان، تايلند، ترينيداد و توباگو، اوگاندا، امارات متحده عربی، اياالت متحده امريکا، ويتنام، يمن، زيمبابوه
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 بين عهدنامه هایتصويب : 3پيوست 
  2011 دسامبر 31للی، الم

يکی از آنها دارای گستره .  بين المللی را تصويب کرده که الغای مجازات اعدام را تصريح کرده اندعهدنامهجامعه ملل چهار 
  . جهانی و سه تای ديگر منطقه ای هستند

 آنها را 2011مبر  دسا31 و فهرست تمام کشورهای عضو و کشورهايی که تا عهدنامهدر زير شرح کوتاهی از اين چهار 
 بين المللی عضو عهدنامه هایکشورها می توانند با پيوستن يا تصويب . (امضا کرده اند ولی تصويب نکرده اند، ارايه می شود

 بر اساس حقوق بين المللی، کشورها متعهد هستند .امضا به معنای قصد عضويت در آينده از طريق تصويب است. آنها شوند
 امضا شده عهدنامه هایمورد عضويت را رعايت کنند و هيچ کاری برای در هم شکستن هدف و منظور  عهدنامه هایمقررات 

  .)انجام ندهند

   بين المللی حقوق مدنی و سياسی  پروتکل اختياری دوم ميثاق

ع عمومی  در مجم1989 بين المللی حقوق مدنی و سياسی، با هدف الغای مجازات اعدام، در سال پروتکل اختياری دوم ميثاق
تصريح کرده، اما به کشورهای را الغای مجازات اعدام اين پروتکل . سازمان ملل تصويب شد و دارای گستره جهانی است

هر . عضو اجازه داده تا، در صورت تعيين شرط الزم در هنگام تصويب يا پيوستن به پروتکل، آن را در زمان جنگ حفظ کنند
  . ی و سياسی می تواند عضو اين پروتکل شودکشور عضو ميثاق بين المللی حقوق مدن

آذربايجان، بلژيک، بوسنی و هرزگوين، برزيل، بلغارستان، کانادا، اتريش، آلبانی، آندورا، آرژانتين، استراليا، : کشورهای عضو
، فرانسه، ، شيلی، کلمبيا، کستاريکا، کرواسی، قبرس، جمهوری چک، دانمارک، جيبوتی، اکوادور، استونی، فنالندکيپ وردی

گرجستان، آلمان، يونان، هندوراس، مجارستان، ايسلند، ايرلند، ايتاليا، قرقيزستان، ليبريا، ليختنشتاين، ليتوانی، لوکزامبورگ، 
مقدونيه، مالتا، مکزيک، مولداوی، موناکو، مونتونگرو، موزامبيک، ناميبيا، نپال، هلند، نيوزيلند، نيکاراگوئه، نروژ، پاناما، 

 فيليپين، پرتغال، رمانی، رواندا، سان مارينو، صربستان، سيشل، اسلواکی، اسلوونی، افريقای جنوبی، اسپانيا، سوئد، پاراگوئه،
  )73: جمع(بريتانيای کبير، اروگوئه، ازبکستان، ونزوئال سويس، تيمور شرقی، ترکيه، ترکمنستان، اوکرائين، 

  )3: جمع(هستان، سائو تُوم و پرينسيپ گينه بيسائو، ل: امضا کرده اند اما تصويب نکرده اند

 پروتکل کنوانسيون امريکايی حقوق بشر برای الغای مجازات اعدام 

 در مجمع عمومی سازمان کشورهای 1990 در سال پروتکل کنوانسيون امريکايی حقوق بشر برای الغای مجازات اعدام
ده، اما به کشورهای عضو اجازه داده تا، در صورت اين پروتکل الغای مجازات اعدام را تصريح کر. امريکايی تصويب شد

هر کشور عضو کنوانسيون امريکايی . تعيين شرط الزم در هنگام تصويب يا پيوستن به پروتکل، آن را در زمان جنگ حفظ کنند
  . حقوق بشر می تواند عضو اين پروتکل شود

س، مکزيک، نيکاراگوئه، پاناما، پاراگوئه، اروگوئه، آرژانتين، برزيل، شيلی، کستاريکا، اکوادور، هندورا: کشورهای عضو
  )12: جمع(ونزوئال 

   کنوانسيون اروپايی حقوق بشر 6پروتکل شماره 

 در باره ]»کنوانسيون اروپايی حقوق بشر«[ کنوانسيون اروپايی حمايت از حقوق بشر و آزادی های اساسی 6پروتکل شماره 
اين پروتکل الغای مجازات اعدام را در زمان صلح . ای اروپا به تصويب رسيد در شور1982الغای مجازات اعدام، در سال 

هر . حفظ کنند» در زمان جنگ يا خطر قريب الوقوع جنگ«تصريح کرده، اما کشورهای عضو می توانند آن را برای جرايم 
  . کشور عضو کنوانسيون اروپايی حقوق بشر می تواند عضو اين پروتکل شود
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، بلژيک، بوسنی و هرزگوين،  بلغارستان، کرواسی، قبرس، انی، آندورا، ارمنستان، اتريش، آذربايجانآلب: کشورهای عضو
جمهوری چک، دانمارک، استونی، فنالند، فرانسه، گرجستان، آلمان، يونان، مجارستان، ايسلند، ايرلند، ايتاليا، لتونی، ليختنشتاين، 

، نروژ، لهستان، پرتغال، رمانی، سان مارينو، هلند، موناکو، مونتونگرو، ليتوانی، لوکزامبورگ، مقدونيه، مالتا، مولداوی
  )46: جمع(صربستان، اسلواکی، اسلوونی، اسپانيا، سوئد، سويس، ترکيه، اوکرائين، بريتانيای کبير

  )1: جمع(فدراسيون روسيه : امضا کرده اند اما تصويب نکرده اند

  شر  کنوانسيون اروپايی حقوق ب13پروتکل شماره 

در باره ] کنوانسيون اروپايی حقوق بشر[ کنوانسيون اروپايی حمايت از حقوق بشر و آزادی های اساسی 13پروتکل شماره 
اين پروتکل الغای مجازات اعدام را .  در شورای اروپا به تصويب رسيد2002الغای مجازات اعدام در هر شرايطی، در سال 
هر کشور عضو کنوانسيون اروپايی . طر قريب الوقوع جنگ تصريح کرده استدر هر شرايطی از جمله در زمان جنگ يا خ
  . حقوق بشر می تواند عضو اين پروتکل شود

آلبانی، آندورا، اتريش، بلژيک، بوسنی و هرزگوين،  بلغارستان، کرواسی، قبرس، جمهوری چک، دانمارک، : کشورهای عضو
 مجارستان، ايسلند، ايرلند، ايتاليا، ليختنشتاين، ليتوانی، لوکزامبورگ، مقدونيه، استونی، فنالند، فرانسه، گرجستان، آلمان، يونان،

مالتا، مولداوی، موناکو، مونتونگرو، هلند، نروژ، پرتغال، رمانی، سان مارينو، صربستان، اسلواکی، اسلوونی، اسپانيا، سوئد، 
  )42: جمع(سويس، ترکيه، اوکرائين، بريتانيای کبير

  )3: جمع(ارمنستان، لتونی، لهستان : ما تصويب نکرده اندامضا کرده اند ا
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 پی نوشت ها
                                                      

 2011 ژوئن 30،  فيگارولو، »راه برای الغای مجازات اعدام باز است: مراکش«1
-l-a-voie-al-maroc-00730ARTFIG20110629-01003/29/06/2011/international/fr.lefigaro.www://http

php.ouverte-mortest-de-peine-la-de-abolition )  2012 فوريه 28مراجعه در تاريخ( 

، 2011 اکتبر 13 ،مالزی نيوز، »پيش از الغای مجازات اعدام افکار عمومی در نظر گرفته می شود ـ نذری«2
-before-account-into-taken-be-will-opinion-public-1549/malaysia/com.mymalaysianews.www://http

nazri-penalty-death-abolishing  ) 2012 فوريه 28مراجعه در تاريخ( 

  ، 2011 نوامبر 16، راديو سازمان ملل» اعدام ها را در ايران می توان کاهش داد،به گفته مقام مسئول، تعداد «3

-says-reduced-be-can-iran-in-executions-of-number/11/2011/english/radio/org.unmultimedia.www://http

/official  ) 2012 فوريه 28مراجعه در تاريخ( 

  2011 سپتامبر 9، ساترن متروپوليس ديلی، »نيست" اسرار دولتی"تعداد اعدام ها «فان،  ژانگ کيان4

، 2011 دسامبر 18، ن تايمزژاپ، »فدراسيون کانون وکالی ژاپن هياتی را برای الغای مجازات اعدام تشکيل می دهد«5
html.3x20111218nn/text/jp.co.japantimes.www://http  ) 2012 فوريه 26مراجعه در تاريخ( 

وهش بی گناهی و مجازات اعدام ژاپن،  ، مرکز پژ»الغای مجازات اعدام شدفدراسيون وکال خواهان مباحثه برای «کيجی هيرانو، 6
http://www.jiadep.org/Nichibenren.html  ) 2012 فوريه 26مراجعه در تاريخ( 

my-mark-hated-never-i/americas/world/news/uk.co.independent.www://http-، 2011 ژوئيه 9، اينديپندنت7

html.2309526-vengeance-than-better-always-is-forgiveness-that-teaches-religion  ) مراجعه در تاريخ اول مارس
2012( 

  2011 اکتبر 19، نيوزدی، » منشور داشته باشد نبايد جايی درمجازات اعدام«8

. کانادا، فرانسه، آلمان، ايتاليا، ژاپن، فدراسيون روسيه، بريتانيای کبير و اياالت متحده امريکا:  از سران کشورها زيرتشکيل می شود8گروه 9
 .نمايندگان اتحاديه اروپا در ديدارهای سران روسای کميسيون اروپا و شورای اروپا هستند

 بين المللی حقوق مدنی و پروتکل اختياری دوم ميثاق رای به تصويب 2012 ژانويه 5 مجمع بزرگ کشور، پارلمان مغولستان، در تاريخ 10
  .سياسی  داد

 مورد کاهش داده 55 مورد به 68 مورد از جرايم مستوجب اعدام را حذف و آنها را از 13، چين اعالم کرد که 2011 فوريه 25در تاريخ 11
برداشتن اجباری عضو، اهدای اجباری عضو يا برداشتن عضو «اما، اصالحات قانون کيفری تصريح می کنند که جنايتکارانی که به خاطر . ستا

  .  باشداعداممی تواند آن مجازات محکوم می شوند ممکن است به خاطر قتل عمد مجازات شوند که » از نوجوانان

حکم و پايان يافتن تجديد نظر، ازمحکوم بعدا رفع تقصير می شود يا او از اتهام کيفری تبرئه می شود و برائت فرايندی است که، پس از صدور 12
  .بنابراين از نگاه قانون بی گناه محسوب می گردد

 .  اعدام شد، پس از مرگ عفو کرد1997، رييس جمهور تايوان چيانگ کوو چينگ را که در سال 2011در ژانويه 13

 موجود حماسبه وسيله دولت  14

عملکرد درست در ارزيابی سن شامل . دولت ها بايد طيف کاملی از معيارهای متناسب را در موارد اختالف در باره سن را به کار گيرند15
د هر يک از اين معيارها بايد به روشی به کار گرفته شود که در موارد اختالف فرض را بر تردي. بررسی پيشرفت جسمی، روانی و اجتماعی است

اين برخورد با اصل اولويت دادن به منافع .  تضمين شودمجازات اعدامبگذارد تا فرد به عنوان مجرم نوجوان محسوب شود و بنابراين اجرا نشدن 
 .  کنوانسيون حقوق کودک سازگار است3)1(کودک در تمام افدامات مربوط به کودکان بر اساس الزام ماده 

 بايد صادر شود، کميته قضايی شورای خبرگان در رسيدگی به پرونده  مجازات اعدامين پرسش که آيا که در باره ارا » دو اصل اساسی«16
 .تشريح کرد) 2009 ژوئن 22 (تريمينگهام عليه ملکه
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  12بند ، CERD/C/CUB/CO/14، سند سازمان ملل 2011 آوريل 8، 78کوبا، اجالس : مالحظات پايانی کميته حذف تبعيض نژادی17

سند سازمان ، 2011 مارس 15، 17سنت کيتز و نويس، اجالس : وق بشر، گزارش گروه تحقيق در باره بررسی ادواری عمومیشورای حق 18
 A/HRC/17/12 ملل

 سند سازمان ملل، 2011 مارس 11، 17شورای حقوق بشر، گزارش گروه تحقيق در باره بررسی ادواری عمومی، سنت لوسيا، اجالس 19
A/HRC/17/6 38، بند  

سند سازمان ، 2011، اول ژوئن 17سنت لوسيا، اجالس : رای حقوق بشر، افزوده به گزارش گروه تحقيق در باره بررسی ادواری عمومیشو20
 A/HRC/17/6/Add.1 ملل

سند ، 2011 ژوئيه 11، 18سنت وينسنت و گرنادينز، اجالس : شورای حقوق بشر، گزارش گروه تحقيق در باره بررسی ادواری عمومی21
  A/HRC/18/15 ن مللسازما

 سند سازمان ملل، 2011 ژوئيه 11، 18سورينام، اجالس : شورای حقوق بشر، گزارش گروه تحقيق در باره بررسی ادواری عمومی22
A/HRC/18/12 

 سند سازمان ملل، 2004 دسامبر 8... ، پاگداياوون روالندو عليه فيليپين، نظريات کميته حقوق بشر2002/1110نامه شماره 23
CCPR/C/82/D/1110/2002 5ـ2، بند 

سند سازمان ، 2011 دسامبر 14، 19ترينيداد و توباگو، اجالس : شورای حقوق بشر، گزارش گروه تحقيق در باره بررسی ادواری عمومی24
  A/HRC/19/7 ملل

:  آن می گويد6 است، اما بند  را در شرايط خاصی مجاز کردهمجازات اعدام ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی کاربرد 6گرچه ماده 25
دولت های عضو اين ميثاق هيچ نکته ای در اين ماده را برای به تاخير انداختن يا جلوگيری از الغای مجازات اعدام مورد استناد قرار نخواهند «
  » .داد

سند سازمان ، 2011 مارس 8، 16اياالت متحده امريکا، اجالس : شورای حقوق بشر، گزارش گروه تحقيق در باره بررسی ادواری عمومی26
  A/HRC/16/11/Add.1 ملل

وزارت دفاع با اين ادعا که شهروندان پاکستانی خالد شيخ محمد و علی عبدالعزيز، شهروندان يمنی وليد بن آتش و رمزی بن الشيبه و شهروند 27
. لی داشته اند، اتهام عليه آنها را پيگيری کرد سپتامبر در امريکال نقش اص11عربستان سعودی مصطفی الحوزوی در حمله های تروريستی 

پيش از اين اعالم شده بود که شهروند عربستان سعودی .  به عنوان گزينه ای در محاکمه مطرح باشدمجازات اعدامدادستان ها توصيه کرده اند 
. متهم شده است» تروريسم«و » قض قانون جنگقتل با ن «از جمله به اتهاماتی 2009عبدالرحيم النشيری بر اساس قانون کميسيون های نظامی 

اين مجوز در پنج مورد ديگر .  کندمجازات اعداماداره موسس کميسيون های نظامی سپس به دولت اجازه داد در محاکمه آتی النشيری درخواست 
  .  داده نشد2011سال 

االت متحده امريکا خواست کميسيون های نظامی را منحل  از ايحقوق بشر برای ضد تروريسم و سازمان ملل، گزارشگر ويژه 2007در سال 28
، گزارشگر ويژه سازمان ملل برای اعدام های فراقضايی، فوری يا 2009در سال ). UN Doc A/HRC/6/17/Add.3 سند سازمان ملل(کند 

 UN سند سازمان ملل(های نظامی انجام ندهد خودسرانه اياالت متحده امريکا را فراخواند تا هيچ يک از محاکمه های جرايم عمده را در کميسيون 

Doc A/HRC/11/2/Add.5(  

glimpse-arer/com.worldcrunch.www://http-، 2011 نوامبر 30، وورلد کرانچنگاهی نادر به وحشت زندگی در بند اعدام چين، 29

4190/row-death-chinese-life-horrors  ) 2011 نوامبر29، ترجمه از اکونوميک آبزرور، )2012 فوريه 28مراجعه در تاريخ ،
shtml.216680/1129/2011/cn.com.eeo.www://httpی، به نقل از هايلونگيانگ ديل 

 2011 ژوئيه 7، جاکارتا گلوب، »نيروی ويژه:  هستنداعدام محکوم اندونزيايی در مالزی به 30179
-task-malaysia-in-penalty-death-face-sindonesian-179/home/com.thejakartaglobe.www://http

451376/force ) 2012 فوريه 27مراجعه در تاريخ( 

 CRC/C/GC/10 سند سازمان ملل، 2007 آوريل 25، 44، اجالس )2007 (10کميته حقوق کودک، نظريه عمومی شماره  31

، بندهای CRC/C/LAO/CO/2 سند سازمان ملل، 2011 آوريل 8کميته حقوق کودک، مالحظات پايانی، جمهوری دمکراتيک خلق الئو،  32
 72 و 71
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to-time/03/04/2011/com.freemalaysiatoday.www://http-، 2011 آوريل 3، مالزيا تودی، »زمان الغای مجازات اعدام«33

/sentence-eathd-abolish  ) 2012 فوريه 29مراجعه در تاريخ( 

 2012 ژانويه5 بين المللی حقوق مدنی و سياسی  آن را در تاريخ پروتکل اختياری دوم ميثاقپارلمان مغولستان با رای به قانون تصويب  34
 .تصويب کرد

 و CCPR/C/MNG/5 and سند سازمان ملل، 2009 سپتامبر 16مغولستان، : کميته حقوق بشر، پنجمين گزارش ادواری دولت های عضو35
 CCPR/C/MNG/Q/5/Corr.1 سند سازمان مللاصالحيه، 

 2011در ماه مه . CCPR/C/MNG/CO/5 سند سازمان ملل، 2011 مه 2، 101مغولستان، اجالس : مالحظات پايانی کميته حقوق بشر36
مجازات انجام اقدامانی برای حذف «ق بشر سازمان ملل شامل تعهد به مصوبه ای را برای اجرای توصيه های شورای حقوپارلمان مغولستان 

  . تصويب کرد2012 ـ 2011در »  از قوانيناعدام

  . را به حبس ابد کاهش دادحکم اعدام 33 صادر شد، تمام 2012 ژانويه 2 که در تاريخ 2012/1دستور دفتر رياست جمهوری شماره 37

 ملل سند سازمان، 2011 مارس 24، 17ميانمار، اجالس :  در باره بررسی ادواری عمومیشورای حقوق بشر، گزارش گروه تحقيق 38
A/HRC/17/9 

 مه 27، 17ميانمار، اجالس : تعهدات داوطلبانه و پاسخ های دولت مورد بررسیيا توصيه ها، /شورای حقوق بشر، نظريات در باره نتايج و39
  A/HRC/17/9/Add.1 سند سازمان ملل، 2011

  مللسند سازمان، 2011 مارس 8، 17نائورو، اجالس :  حقوق بشر، گزارش گروه تحقيق در باره بررسی ادواری عمومیشورای40

A/HRC/17/3 

 مه 30، 17نائورو، اجالس : يا توصيه ها، تعهدات داوطلبانه و پاسخ های دولت مورد بررسی/شورای حقوق بشر، نظريات در باره نتايج و 41
 A/HRC/17/3/Add.1  سند سازمان ملل، 2011

  مللسند سازمان، 2011 ژوئيه 11، 18پاپائو گينه جديد، اجالس : شورای حقوق بشر، گزارش گروه تحقيق در باره بررسی ادواری عمومی42

A/HRC/18/18  

، 18، اجالس   گينه جديدپاپائو: يا توصيه ها، تعهدات داوطلبانه و پاسخ های دولت مورد بررسی/شورای حقوق بشر، نظريات در باره نتايج و43
  A/HRC/18/18/Add.1  سند سازمان ملل، 2011 سپتامبر 30

  مللسند سازمان، 2011 ژوئيه 11، 18سنگاپور، اجالس : شورای حقوق بشر، گزارش گروه تحقيق در باره بررسی ادواری عمومی44

A/HRC/18/11  

  مللسند سازمان، 2011 دسامبر 8، 19تايلند، اجالس : مومیشورای حقوق بشر، گزارش گروه تحقيق در باره بررسی ادواری ع 45

A/HRC/19/8 

tnamvie/10/2011/com.talkvietnam://http-2011 اکتبر 3، تاک ويتنام،»ويتنام آماده تغيير به تزريق کشنده می شود«46

/injection-lethal-switch-prepares  ) 2012 فوريه 29مراجعه در تاريخ( 

 ACT 50/007/2007، یدولت کردن مسموم قرن ربع کي: کشنده قيتزر با اعدامعفو بين الملل،  47

 ،2011 مارس 21، تووی تره نيوز، »روز قضاوت: مرد مرده راه می رود«48
.250931-day-judgment-1p-walking-men-dead/features/tuoitrenews/cmlink/vn.tuoitrenews.www://http;  

 2011 مارس 25، تووی تره نيوز، »شروع روز در بند اعدام: مرد مرده راه می رود«

 -row-death-on-daybreak-2p-walking-men-dead/features/tuoitrenews/cmlink/vn.tuoitrenews://http

.256251;   

 2011 آوريل 4،  تره نيوزتووی، »بازگشت به آستانه: مرد مرده راه می رود«
-brink-the-from-back-3p-walking-men-dead/features/tuoitrenews/cmlink/vn.tuoitrenews.www://http

.265141;   
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  2011 دسامبر 15، تووی تره نيوز، »خه اعدام در ويتنامجوپايان «

.546371-vietnam-in-squads-firing-of-end-the/features/tuoitrenews/cmlink/vn.tuoitrenews.www://http;  

  2011 دسامبر 16، تووی تره نيوز ،»نگهبان ميدان تير در هانوی«

.547821-hanoi-in-caretaker-range-firing/features/tuoitrenews/cmlink/vn.tuoitrenews.www;  

  2011 دسامبر 19، تووی تره نيوز، »آخرين لحظات مجرمان بند اعدام«و 

.550681-criminals-row-death-of-moments-last-the/features/tuoitrenews/cmlink/vn.tuoitrenews.www://http  

 )2012 فوريه 27مراجعه در تمام موارد در تاريخ (

49 http://adpan.net.  

 27، بند 2011 نوامبر 25 اکتبر ـ 31، 47بالروس، کميته ضد شکنجه، اجالس : مالحظات پايانی 50

 آگوست CCPR/C/KAZ/CO/1 ،19 سند سازمان ملل، 2011 ژوئيه 11ـ29، 102، اجالس حقوق بشرته قزاقستان، کمي: مالحظات پايانی51
  12، بند 2011

 سند سازمان ملل، 2011 مارس 28، نظريات مصوب توتاکونوف عليه قرقيزستان، 2006/1470شماره  52
CCPR/C/101/D/1470/2006 

  سند سازمان ملل، 2011 مارس 25ات مصوب نظري ،آخادوف عليه قرقيزستان، 2006/1503نامه شماره 53
CCPR/C/102/D/1478/2006 ،29 2011 آوريل  

  سند سازمان ملل، 2011 مارس 29نظريات مصوب  ،فدراسيون روسيه عليه خوروشنکو، 2006/1503نامه شماره 54
CCPR/C/101/D/1304/2004  ،29 2011 آوريل  

 )2011 مه 6، ___درخواست شماره  (النشيری عليه لهستان، )2011 اکتبر 11، 10/58555درخواست شماره  (راپو عليه آلبانی 55

  . لغو کرد2012 ژانويه 9 را در تاريخ حکم اعدامدادگاه استيناف 56

  . کرداعدام درخواست 2012 در اوايل دادگاهنی در جلسات ادادست57

، بندهای CRC/C/EGY/CO/3-4 سند سازمان ملل، 2011 ژوئن 17 مه ـ 30، 57کميته حقوق کودک، مالحظات پايانی، مصر، اجالس 58
  38 ـ 39

 يا مارس 2010در بعضی موارد، مسئوالن قضايی آمار اعدام ها و حکم های اعدام را بر اساس سال شمسسی اعالم می کنند که در مارس 59
 وجود ندارد، اين ارقام از اين آمار ژانويه ـ دسامبراز آنجا که هميشه امکان برقراری ارتباط دقيق اين اعدام ها به دوره  .  شروع شده است2011

 .حذف شده است

 . مورد می رساند56عفو بين الملل شش اعدام ديگر در انظار عمومی از طريق منابع غيررسمی ثبت کرده، که جمع کل را به 60

 سند سازمان ملل، 2011ارس  م14 در ايران، حقوق بشر در باره وضعيت حقوق بشرگزارش ميان دوره ای دبير کل به شورای 61
A/HRC/16/75  15، بند 2011 مارس 14 به تاريخ  

 2011دسامبر ، MDE 13/090/2011،»اعدام به اتهام جرايم مواد مخدر در ايران: معتاد به مرگ«عفو بين الملل،  62

 سند سازمان ملل، 2011س  مار14 در ايران، حقوق بشر در باره وضعيت حقوق بشرگزارش ميان دوره ای دبير کل به شورای 63
A/HRC/16/75  سند ، 2011 سپتامبر 15 در جمهوری اسالمی ايران، حقوق بشر ، گزارش دبير کل به مجمع عمومی سازمان ملل، وضعيت

  13، بند A/66/361 سازمان ملل

به   A/66/374  سازمان مللسند در جمهوری اسالمی ايران، حقوق بشروضعيت : گزارشگر ويژه حقوق بشر در جمهوری اسالمی ايران64
 69ـ72، بندهای 2011 سپتامبر 23تاريخ 

 23، 12ـ13، 10بندهای ، 2011 نوامبر 4 اکتبر ـ 17، 103ايران، کميته حقوق بشر، اجالس : مالحظات پايانی 65
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 14 و 6، بندهای  2011 نوامبر 4 اکتبر ـ 17، 103کويت، کميته حقوق بشر، اجالس : مالحظات پايانی66

World-of-heart-the-at-spring-Arab/org.worldcoalition.www://http-،»ر عربی در قلب بحث های ائتالف جهانیبها«67

html.debates-Coalition  ) 2012 فوريه 29مراجعه در( 

 MDE 23/016/2011 ، 2011، دسامبر »اختناق به نام امنيت: عربستان سعودی«فو بين الملل، ع68

 .مد طاهر ثابت سموم و حداقل دو نفر ديگر در خطر اعدام قريب الوقوع به سر می برندمح. ، فواد احمد علی عبداهللا اعدام شد2012در ژانويه 69

 19به تاريخ  CCPR/C/ETH/CO/1 سند سازمان ملل، 2011 ژوئيه 11ـ29، 102س اتيوپی، کميته حقوق بشر، اجال: مالحظات پايانی70
  19، بند 2011آگوست 

 2010 ژوئيه 30دادگاه تجديد نظر کنيا، پرونده گادفری موتيسو، حکم 71

سند ور ـ کنيا، حقوق بشر، پيوست، پيگيری توصيه ها به کشگزارش گزارشگر ويژه اعدام های فراقضايی، فوری يا خودسرانه به شورای 72
  2011 آوريل 26تاريخ به  A/HRC/17/28/Add.4 سازمان ملل

 . صادر شده بودحکم اعدام 10، 2011 حاکی از اين بود که در سال 2012 دريافتی از وزير دادگستری در مارس اطالعات 73

  . بودندمحکوم به اعدامين کشور  زندانی در ا982، در حقيقت 2011 تاييد کرد که در پايان 2012اما وزارت کشور در مارس 74

به وسيله گروه های مسلح مخالف سوماليايی مثل الشباب به که را در بر نمی گيرد اين آمار گزارش های مربوط به قتل های غيرقانونی افرادی  75
ه دولت گذار فدرال در جنوب يا مرکز آنها از قانون اسالم يا به وسيله نيروهای شبه نظامی وابسته بتفسير ناسازگاری با به جاسوسی يا اتهام 

 .سومالی کشته می شوند

را دربرمی گرفت؛ تهيه کننده اليحه رسما اعالم کرد که  مجازات اعدام به پارلمان تقديم شد، هنوز 2012 فوريه 7زمانی که اليحه در تاريخ 76
 .در فرايند قانونگذاری اين مجازات حذف خواهد شد

 . در جمهوری چچن اعدام انجام شد1999 و 1996اما، در فاصله .  را اعالم کردمجازات اعدام، تعليق 1996فدراسيون روسيه در آگوست  77



من می خواهم 
کمک کنم

چه در منازعه های پرسروصدا، چه 
در گوشه ای فراموش شده از جهان، 
عفو بین الملل برای عدالت، آزادی 

و عزت همگان مبارزه می کند و 
در پی برانگیختن حمایت عمومی به 

منظور ساختن جهانی بهتر است.

شما چکار می توانید بکنید؟ 
فعاالن در سراسر جهان نشان داده اند که مقاومت در برابر نیروهای خطرناکی که حقوق 

بشر را تهدید می کنند ممکن است. عضوی از این جنبش باشید. با کسانی که کاالیشان 
ترس و تنفر است مبارزه کنید.

 به عفو بین الملل بپیوندید و بخشی از جنبش جهانی مبارزه برای پایان دادن به 
نقض حقوق بشر بشوید. کمک کنید تغییری ایجاد کنیم.

 برای پشتیبانی از فعالیت عفو بین الملل کمک مالی کنید.

همراه با هم می توانیم صدایمان را به گوش دیگران برسانیم.

من عالقمند به دریافت اطالعات درباره عضویت در عفو بین الملل هستم.

نام

نشانی

کشور 

پست الکترونیکی

 مایلم به عفو بین الملل کمک مالی کنم )کمک مالی به پوند، دالر و یورو 
دریافت می شود(

مبلغ

لطفا از کارت من به شرح زیر برداشت کنید:                            ماسترکارد                                   ویزا

شماره

تاریخ انقضاء

امضا

لطفا این فرم را به دفتر عفو بین الملل در کشورتان ارسال کنید.

نشانی دفاتر عفو بین الملل را می توانید در این وبگاه بیابید:
 www.amnesty.org/en/worldwide-sites

 اگر در کشورتان دفتر عفو بین الملل وجود ندارد، این فرم را به نشانی زیر 
ارسال کنید:

Amnesty International, International Secretariat, Peter Benenson House,
1 Easton Street, London WC1X 0DW, United Kingdom
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 اعدام و صدور حکم اعدام در سال  
2011

تحوالت مربوط به اجرای مجازات اعدام در سال 2011 روند جاری به سوی الغای 
آن را تایید می کند. تعداد کشورهایی که اجرای حکم اعدام در آنها معلوم است 
در مقایسه با سال پیش کاهش یافته است و به طور کلی در تمام مناطق جهان 

پیشرفت هایی ثبت شده است. در حالی که ایاالت متحده امریکا تنها کشور گروه 
8 است که مجازات اعدام را اجرا می کند، ایلینویز شانزدهمین ایالتی بود که آن 

را ملغا کرد و فرماندار اُرگون در نوامبر تعلیق اجرای اعدام را اعالم کرد.

انزوای کشورهایی که به اجرای اعدام ادامه می دهند مشخص تر شده و در حالی 
که بسیاری از آنها اجرای مجازات اعدام را کاهش داده اند، تعداد کمی از آنها از 

جمله ایران، عراق و عربستان سعودی بر تعداد اعدام ها افزوده اند.  

در منطقه آسیا ـ اقیانوسیه، در ژاپن برای اولین بار در ظرف 19 سال هیچ 
اعدامی ثبت نشد. در افریقا، نیجریه تعلیق رسمی اعدام را تایید و سیرا لئون هم 
آن را اعالم کرد. در حالی که خاورمیانه و افریقای شمالی زیر تاثیر خیزش های 
گسترده سیاسی بودند، بحرین کسی را اعدام نکرد و دولت تازه تونس اقدام هایی 

را برای کاهش اجرای مجازات اعدام در پیش گرفت. بالروس تنها کشوری در 
اروپا و اتحاد شوروی پیشین بود که به  اجرای مجازات اعدام ادامه داد.

در این گزارش، عفو بین الملل بعضی از تحوالت اساسی در اجرای مجازات 
اعدام در سطح جهان را تحلیل و ارقامی را که در باره صدور حکم اعدام و 

اجرای مجازات اعدام در طول سال گردآوری کرده نقل می کند. 

عفو بین الملل با مجازات اعدام در تمام موارد بدون استثنا و صرفنظر از ماهیت 
جنایت، ویژگی های مجرم یا روش اجرای اعدام به وسیله دولت مخالف است.

Amnesty International
International Secretariat

Peter Benenson House
1 Easton Street

London WC1X 0DW
United Kingdom

www.amnesty.org
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