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کند حس انسانیت  لیون انسان که تالش میی م   ۱۰الملل جنبشی است متشکل از  عفو بین

انسان تغییراتیتمام  برای  و  برانگیزد  را  بهره  کندکارزار    ها  موجب  تمام  که  مندی 

انداز ما تحقق جهانیست که در آن سیاستمدران  شود. چشم  شانها از حقوق انسانیانسان

عمل   خود  تعهدات  بینبه  قوانین  خود کنند،  اعمال  برای  و  بشمارند  محترم  را  المللی 

 شوند.پاسخگو 

 

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

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

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

 

  توانمی  در هر نقطه جهانبا مردم    یهمبستگ  و فعالیت در  شفقتبا  که    باور داریمما  

را در جهت بهتر شدن تغییر داد.   جوامعوضعیت 
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 شناسیروش. 1
ی ژانویه تا دسامبر این گزارش در خصوص موارد صدور و اجرای حکم اعدام توسط دستگاه قضایی کشورها در دوره

ی قبلی، اطالعات مندرج در این گزارش از منابع مختلف گردآوری شده است،  های ساالنهاست. همانند گزارش  2۰21

شان،  وکالیها و  اند و خانوادهدی که به اعدام محکوم شدهشده از افرااز جمله: آمار رسمی، احکام قضایی، اطالعات کسب

ی مدنی. اطالعاتی که در این گزارش آمده  از کشورها، سایر نهادهای جامعه  یای و در مورد تعدادهای رسانهگزارش 

ها  عافیتها و متنها شامل موارد صدور و اجرای حکم اعدام و نیز سایر جهات استفاده از مجازات اعدام، مانند تخفیف

بینمی عفو  دربارهشود که  توانسته  آنالملل  از کشورها،  ی  بسیاری  آورد. در  به دست  موثق  و  اطالعات مستدل  ها 

نمیدولت منتشر  اعدام  مجازات  به کارگیری  در خصوص  اطالعاتی  به ها  مربوط  اطالعات  ویتنام،  و  در چین  کنند. 

ویژه  به  -شود. در مورد بعضی از کشورها  ود و محرمانه محسوب میرمجازات اعدام در ردیف اسرار حکومتی به شمار می

ها از جانب حکومت، اطالعات  با توجه به وضع محدودیت  -  الئوس و کره شمالی )جمهوری دموکراتیک خلق کره(

 به دست آمد یا این که هیچ اطالعاتی در دسترس نبود.  2۰21اندکی در خصوص استفاده از مجازات اعدام در سال 

بینب عفو  آمار  اکثر کشورها،  در مورد  بهنابراین،  استالملل در خصوص  آماری حداقلی  اعدام،    و   کارگیری مجازات 

ها باشد. در صورت وجود اطالعات رسمی در مورد یک کشور در یک سال مشخص، احتمال دارد آمار واقعی فراتر از این

 .است در گزارش به آن اشاره شده

این    انتشار آمار تخمینی در مورد به کارگیری حکم اعدام در کشور چین را متوقف کرد؛   2۰۰9الملل در سال  عفو بین

شده از جانب این ها و مسئوالن چین از ارقام ارائه ی مقامهایی در خصوص سوءاستفادهتصمیم به دنبال بروز نگرانی

آماری که در مورد چین توانسته منتشر کند به  نشان کرده است که   الملل همواره خاطرسازمان اتخاذ شد. عفو بین

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

وجود دارد. دولت چین هنوز هیچ گونه آماری در خصوص احکام اعدام منتشر نکرده است؛ با این حال، اطالعات موجود 

ها و  الملل بار دیگر از مقامشوند. عفو بیندارد که هر ساله هزاران نفر به مرگ محکوم شده و اعدام میحکایت از آن  

 .خواهد که اطالعات مربوط به احکام اعدام در این کشور را منتشر کنندمسئوالن چین می

و بتواند درستی آن را تأیید کند،  ای دست پیدا کرده  چه بعد از انتشار این گزارش به اطالعات تازهالملل چنان عفو بین

 روزرسانی خواهد کرد: صورت آنالین در پایگاه اینترنتی خود به نشانی زیر بهآمارهای منتشرشده را به

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

  ها اعدام  ی واقع  تعداد   و  است  یحداقل   شده   ثبت   رقم  که  دهدیم   نشان+    عالمت های این گزارش،  ها و فهرستدر جدول

 دارد   نانیاطم  المللنیب  عفو  که  معناست   ن یبد  آن  کنار  یعدد  ذکر   بدون+    عالمت.  است  شتریب  المللنیب  عفو  نظر  از

 .است بوده رممکنیغ  ی حداقل ا ی قیدق رقم کی ارائه اما گرفته صورت مربوطه کشور  در  اعدام کی از شیب که

http://www.amnesty.org/en/what-we-do/death-penalty
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گناهی،  الملل در تمامی موارد و بدون استثنا، فارغ از ماهیت جرم یا شرایط ارتکاب آن، فارغ از مجرمیت، بیعفو بین

برند، مخالف صدور و  ها برای اجرای حکم اعدام به کار میای که حکومتیا سایر مشخصات متهم و صرف نظر از شیوه 

 . کندمیمبارزه دام است؛ این سازمان برای الغای کامل مجازات اعدام اجرای مجازات اع 

  سطح جهان مجازات اعدام در. 2 

 روندهای جهانی   2.1

بر اساس    المللنی ب  عفو.  ه استبود  شیافزا  رو به   هاکشور  از  یتیاقل  توسط  اعدام  مجازاتاستفاده از    ، 2۰21  سال  در

  حداقل   از)  2۰2۰  سال  آمار   به   نسبت  جهاندر سطح    اعدام  میزان  ی دردرصد  2۰  یشیافزامشاهدات و مستندات خود  

  افزایشی  نیز  صادره  اعدام  احکام   مطابق اطالعات موجود، تعداده است.  کرد  ثبترا  (  مورد  579  حداقل   به مورد    ۴83

  رسیده   2۰21  سال  درمورد    2۰52    حداقل  به  2۰2۰  سال  درمورد    1۴77  حداقل  ازو    داشته است   دیدرص  ۴۰  بایتقر

 است.

شود.  اند نمیکه این سازمان باور دارد در چین صورت گرفته   اعدام  مورد صدور و اجرای حکم  هزاران  شامل  ارقام  نیا

  به و محدودیت دسترسی    تنام یو  و   ی شمال   کرهدر    پنهانکاری  است. در جهان    اعدام  ترین مجریبزرگچنان  هم  چین

 سازد. اعدام را محدود می زمینه اعمال مجازات ی درجهان  یروندها دقیق یابیارز گرید کشور  نیچند در اطالعات

  سال  در   مورد  2۴6  حداقل   از )  است  ران بودهیا  یبرا  شده ثبت  یهساالن  آمار  ش یافزا  از   ی ناش  عمدتا   ها اعدام  آمار   شیافزا

به    2۰17  سال  از  شده ثبت  رقم   نیباالتر  که(  یدرصد  28  شیافزایعنی    ،2۰21  سال  در  مورد  31۴  حداقل  به  2۰2۰

اعدام   مربوط به افزایش به طور مشخص    که رسدشود. این افزایش آمار اعدام در ایران به نظر میاین سو محسوب می

 مواد   با  مبارزه  وانین ق  درصورت گرفته    صالحاتا  رغمیعل.  مواد مخدر باشد نفر( به دلیل جرایم مرتبط با    132افراد )

را    2۰21ی انجام شده در سال  هااعدامدرصد کل    ۴2  ، های مرتبط با جرایم مواد مخدراعدام  ،2۰17در نوامبر    مخدر

 . نداهیافتر افزایش پنج براب( نفر 23) 2۰2۰نسبت سال به تشکیل داده و  

نفر    27دو برابر کرد و از    2۰2۰شده در آن کشور را به نسبت سال  های ثبتاعدام  مجموع  نیهمچن  یسعود  عربستان 

 رساند.  نفر 65به 

  ن،یگزی جا  یندهایفرآ  جادیا  و  19-دیکوو  یریگهمه   برای کنترل  شده  اعمال  یهاتی محدود  بخشی از  ای  تمام  رفع  با

. شد  ثبت  پاکستان  و  هند  بنگالدش،  جمله  از  کشور  نیچند  در  2۰2۰  سال  به  نسبت  اعدام  احکام  از  باالتری  تعداد

  ی هاتیمحدود  ی حد  تا   و   یی قضا   روندهای   رایز  نکرد،   اجرا  را  ی اعدام  حکم  چ یه  یمتوال  سال   ن یدوم  یبرا  سنگاپور

 . شد  اعداماجرای احکام  برای یزیربرنامه توقف به منجر   19-دیکوو یریگهمه  مرتبط با

با  کشور،  نیچند  در اجرایی معیارها و ضمانت  به  نسبت  کشورها  هایدولت،  یبشر  حقوق   یهابحران   همزمان  های 

  سرکوب جهت    یسالح  عنوان  به  اعدام  مجازات  به   گرید   بار  و   دادند  نشان  اعتنایییب  بشر  حقوق   یالمللنیبقوانین  
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افزایش هشداردهنده    ی نظام  حکومت  قوانین  تحت  اعدام   مجازات  ، اعمالانماریم  در.  شدند  متوسل  هاتیاقل  و  معترضان

  ی هادادگاه  دنظر بهیتجد  حقارائه    بدون  و   شتابزده  ی هایدگیرسدر    را  انی رنظامیغ   محاکمه  ، ارتش  داشت در حالی که

  و   ی اسیس  مخالفان  قراردادنهدفدر حرکتی که به طور گسترده به عنوان ترفندی برای    . کرد  واگذار یا ویژه    ی نظام

مورد   نیچنددر  و    شدند  محکوم  اعدام  به  خودسرانه  طور  بهدر این کشور    نفر  9۰  به  کینزد  تعبیر شد،    معترضان

 . ی صادر شدغیاب احکام به صورت

. احکام اعدام با استناد به  شد  ی اجراو از جمله به صورت دسته جمع    گسترده  طور  به  همچنان  اعدام  مجازات  مصر،  در

به  ران،یا  در.  صادر شدند   شکنجه  تحت  گرفته شده   اظهارات اعدام    یاسیس  سرکوب  یبرا  یابزار  عنوان  از مجازات 

  19 حداقل به اعدام محکوم شدند.   «محاربه» مانند یمبهم اتهامات اتنیکی بیشتر با یهاتیاقل یاعضا شد و استفاده

 5  حدود  رانیا   کل  تیجمع  از  آنها  سهم  که  اند در حالیهبود  بلوچ  تیاقل  یاعضا  از  شدگاناعدام  زنفر( ا  61)  درصد

  قتل،   شامل   آنها  شتریب  که  شدند  اعدام  سمیترور  با  مرتبط  رایمج  لیدل  به  نفر  9  ، یسعود  عربستان  در.  است  درصد

  مشارکت  اتهام  به  که  عهیش  تیاقل  از  یعربستان  جوان  مرد  ش،یالدرو  یمصطف.  بود  آنها  ارتکاب  یبرا   توطئه  ای  خشونت

 . شد  اعدام ژوئن ماه در  بود، شده  محکوم یضددولت  زیآمخشونت  تظاهرات در

 لغو  به سمتی  جهان   روند  دهدنشان می  که  ی نیز مشاهده شدمثبت  تحوالت  سال  طول  درسیر قهقرایی،  این    وجود  با

 –  جهان  سطح  در  شدهثبت  یهااعدام  تعداد است. با وجود افزایش در    برقرارچنان  اعدام همی  هظالمان  مجازاتکامل  

فقدان نسبی یا مطلق    با توجه بهشود و  باشند نمی  شده  اعدام  نیچ  در  رودیم  گمان  که  ینفر  هزاران  شاملالبته  که  

  سال   ازای پایین بوده و  سابقهاین آمار به شکل کم  –کشور دیگر هنوز رقمی دقیق نیست    ینچند  یهاطالعات دربار

  تعداد   ،یمتوال  سال  نیدوم  یبرا  .است  داشته  قرار  اعدام  زانیم  نیکمتر  دوم  گاه یجا  در  2۰21  سال  سو،  نیا  به  2۰1۰

و    ثبت  به  شروع  المللعفو بین  که  هبود  یزمان  از  زانیم  نیکمتر  (،کشور  18)  ندزنیم  ماعدا  دست به  که  ییکشورها

 اعدام   مجازات  هنوز  که  هستند  کشورها  از  یمنزو  یتیاقلفقط    که  کندیم   دییتأ که خود بار دیگر    هنگهداری آمار کرد

 . گیرندرا به کار می

  اعدام   مجازات  لغو کامل   یهحیال   به  هیژوئ  ماه   در  رالئون یس  پارلمان  آرای  اتفاق به  یرا  ، 2۰21  سال  مهم   عطف   یه نقط

 التیا  نیسوم  و  ستیب  اینیرجیو   سال،  لیاوا  در.  کرد  امضا  دسامبر  ماه  در  را  یمشابه  قانون  قزاقستان  جمهورسیرئ  1بود.

  های معاهدهیکی از    عضونیز    ارمنستان.  کرد  لغو  را  اعدام   مجازات  که  بود   آن کشور  جنوب   در   الت یا  نیاول  و   در آمریکا 

 . شد اعدام مجازات لغو در زمینه یدیکل یالمللنیب

  ی جمهور  یقانونگذار  ینهادها  در  اعدام  مجازات  لغو   حیلوا.  شد  به کار گرفته  نیز  نقط جهان  گرید  در  مثبت  ابتکارات

  درباره  یمل  یزن یرا  ،2۰22  هیژانو  در  پارلمان  نشست  از  شیپ   نو  نهیگ  پاپوآ  دولت.  ندشد  ارائه  غنا  و  یمرکز  یقایآفر

 سه   در   را  اعدام   مجازات مورد  در   ی قانون اصالحات  که   کرد   اعالم   ی مالز  دولت   سال،   انی پا در.  کرد آغاز  را  اعدام  مجازات

 

 . بود  نشده ییاجرا هنوز سال ان یپا تا اقدام نیا، المللن یب عفوبر اساس اطالعات  1
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  ان یحام  از  تن  سهبعد از این که    نیپیلیف  در  اعدام  مجازات  مجدد  یبرقرار  خطر.  کرد  خواهد  ارائه  2۰22  سال  سوم  ماهه

 . افتی کاهش  کرد دنخواه مخالفت  یاقدام نیچن با  که ندکرد اعالم  سنا در آن سابق

.  به طور موقت به حالت تعلیق در آورد را فدرال در سطح اعدام اجرای احکام هیژوئ  ماه  در آمریکا ه متحد االت یا دولت

 . دادند ادامه اعدام احکام یرسم قیتعل به ا یگامب و یمالز کستان،یتاج ه،یروس قزاقستان،

  قابل   زانیم  به  که  کرد  اعطا  عفو  فرمان  جداگانه  نوبت  دو  در  تئاراوانگکون  بدنتپ  رالونگکورنیواج  ماها  ، لندیتا   پادشاه

 . داد  کاهش را کشور در آن اعدام به محکوم افراد تعداد یتوجه

  ر یناپذیخستگ ی هاتالش از کرد، یم  امضا را مجازات اعدام لغوه حیال که ی حال در اینیرجیو وقت فرماندار ام،تنور رالف

 2ی کرد. قدردان  ، اندکرده مبارزه التی ا نیا در اعدام مجازات به دادن  انیپا یبرا ها نسل که  یکسان

  ی هااعدام  در تعداد  شیافزا، اما  بوده استی در جهت لغو کامل مجازات اعدام  انکار  رقابل یغ   رزط  بهی  جهان  روند  اگرچه

.  ها دست کشیددولت ه فشار ب  آوردن از واردنباید  هنوز که  باشد مبنی بر این یهشدار د یبا  2۰21 سال در شده  ثبت

زمانی که    تای اعدام را محکوم کنیم  ناعادالنه  و  ظالمانه  مجازات  اعمال  از طریق  بشر   حقوق   نقض  چنانهم  دیبا   ما

  رسیدن به   یبرا  اما  ،است  یافتنیدست   اعدام  مجازات  عاری از  یجهانیابد.    پایانصدور و اجرای احکام به طور کامل  

  نظر صرف  استثنا،  بدون  و   موارد  همه  در   اعدام  مجازات با  المللنیب  عفو.  دهیم  ادامه خود  یبه مبارزه  چنانهم  د یبا  آن

 

، 2۰21مارس  Governor Northam Signs Law Repealing Death Penalty in Virginia ،»2۴رالف اس. نورتام، فرماندار سابق ایالت ویرجینیا، »  2

en.html-894006-releases/2021/march/headline-governor.virginia.gov/newsroom/all 

 

 تعداد  که  یحال  در  است،بوده    شیافزا  حال  دردائما    ند، اه کرد  لغو  برای تمام جرایم  را  اعدام  مجازات  که  ییکشورها  تعداد،  گذشته  یههد  دو  در

 است. افتهی کاهش وستهیپ طور به اندزده  اعدام دست به که ییکشورها

 

https://www.governor.virginia.gov/newsroom/all-releases/2021/march/headline-894006-en.html
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 اعدام   یاجرا   یبرا  حکومت  که  یروش  ای  متهم،  فرد  یهایژگیو   ریسا  ای   یگناه یب  یا  یگناهکار   ،جرم  طیشرا  ای  تیماه  از

 .است مخالف  کندیم استفاده

 هااعدام   2.2
( ۴83)  2۰2۰  سال  در  شده  ثبت موارد    کل  به  نسبت  که  هکرد  ثبت  اعداممورد    579  ،2۰21  سال  در  المللنیب  عفو

  نیدوم کمتر  گاهیدر جا  2۰21سو، سال    نیبه ا  2۰1۰از سال    ش،یافزا  این  رغمیعل.  دهد نشان می  شیافزا  درصد  2۰

 3.(2 نمودار) گیردمیاعدام قرار  زانیم

 گرفته   در چین صورت  المللنیب  عفو  به باور   کهشامل هزاران اعدامی  ه  شد  ثبتجهانی  آمار    گذشته،  یهاسال  مانند 

محدودیت دسترسی به   4ود. شمی  یبندطبقه   حکومتی  اسرار  عنوان  به  اعدام  شود، کشوری که در آن آمارنمی  است

  گسترده  طور  بهو ویتنام نیز آمار ثبت شده را تحت تاثیر قرار داده است. هر دو کشور  ی  شمال   کره  بارهاطالعات در

در    و   ه استبود  رممکنیغ   ها به صورت مستقلگزارش  دیی تأ   ، ی شمال  کره گیرند. در مورد  را به کار می  اعدام  مجازات

مانع از این شد    هااز دولت  ی برخیکارپنهان  شده است.  یبندطبقه   حکومتی  اسرار  عنوان  به  آمار اعدام  تنام، یومورد  

 . کند یآورجمع  ،بالروسبرای  جمله از ،کشور نیچند یبرا را هااعدام کامل تعداد  بتواندالملل عفو بینکه 

 

 یبرا المللن یب عفو توسط شدهثبت یهااعدام  تعداد. رند یگیم قرار سو نیا به 2۰1۰ سال از اعدام زانیم  نیکمتر دوم و اول گاهیجا در بیترت به 2۰21 و 2۰2۰ یهاسال 3

  حال، نیا با. کرد هااعدام  آمار یبررس  و یگردآور به شروع سازمان نی ا که یسال  یعنی است، سو نیا به 1979 سال از هااعدام  زانیم  نیکمتر از یکی نیهمچن 2۰21 سال

 با را تری طوالن دوره کی  در ارقام سهی مقا ها،دهه   طول در اطالعات یابیارز و یگردآور یهاوه یش در تحول و  کشورها تیوضع  یگوناگون اطالعات، به یدسترس سطح در  رییتغ

 . کندی م  مواجه چالش

 دهی کش چالش به  را چین مقامات  سازمان نیا عوض، در. کرد متوقف نیچ  در اعدام مجازات از استفاده مورد در را خود ی ن یتخم  ارقام انتشار المللنیب عفو 2۰۰9 سال در ۴

 نمایند.  ثابت را اعدام مجازات یاجرا کاهش هدف به شدن  نزدیک بر یمبن  خود یادعاها ،رسمی ارقام انتشار با تا است

 2۰21تا  2۰12 یهاسال یبرا المللنیب  عفو توسط شده  ثبت  یهااعدام  مجموع
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  ، (8)  مصر  ،(1۴)  رانیا:  شدند   اعدام  کشورها  نیا  در  2۰21  سال  در  که(   درصد  ۴)  بودند  ینفر   579  انیم  در  زن  2۴

 (.1) کا یآمر و( 1) یسعود عربستان

 2۰2۱5 سال در جهان  سطح در  شده ثبت یهااعدام 

  بنگالدش  ، (1)+  بالروس  ، (31۴)+  رانیا  ، (11)+  متحده  االت یا  ، ( 1)+  ی عرب  متحده  امارات

 عربستان  ، (17)+  عراق   ،(21)+  یسومال  ،(2۴)+  هیسور  ،(9)+  یجنوب  سودان  ،(3)  ژاپن  ،(+) نیچ  ،(3)  بوتسوانا  ،(5)

 (. 1۴)+ منی  ،( +) تنام یو ، (83)+ مصر  ،( +) یشمال کره  ،( +) عمان  ،(65) یسعود

 

  یکشورها  تعداد  نظر  از  که  ندداجرا ش  کشور  18احکام اعدام در  ،  2۰21طی سال  ،  المللنیب  عفومطابق مستندات  

 ن یا  که  است  یزمان  از  المللنیب  عفو  توسط  شدهثبت  تعداد   نیترنییپا  و  ندارد  2۰2۰  سال  با  یتفاوت  اعدام  یمجر

 ه است.  کرد  اعدام آمار  ثبت و یگردآور به شروع سازمان

  در کشور سهاجرا نشد در حالی که هر  وانیتا و  قطر  هند،   در ی اعدام چیه  ،2۰21اطالعات موجود، در سال  ساسبر ا

 افرادی را اعدام کرده بودند.  2۰2۰ سال

  و   بالروس.  شد گرفته سر از نیز ی عرب متحده امارات و  ژاپن ،بالروس در  اعدام اجرای احکام ،چند سالهای وقفه از پس

احکام به این سو    2۰17  سال  از  بار  نیاول  برای  ی عرب  متحده  امارات  و  به این سو  2۰19  سال  بار از  نیاولبرای    ژاپن

  2۰12  سال  از  بیترت  به  بار  نیاول  یبرا  اوکالهما  و  یپ یسیسیم   التیا  دو  کا،یآمر  همتحد  االتیا  در.  را اجرا کردند  اعدام

 . زدند  اعدام مجازات یاجرا به دست 2۰15 و

کل    از  درصد  8۰  مسئول(  مورد  65)  یسعود  عربستان  و (  مورد  83  حداقل )  مصر  ، د(مور  31۴  حداقل)  رانیا  کشور  سه

   در سطح جهان بودند. شدهثبت یهااعدام

  2۴6  حداقل  از)  رانیا  در  شدگاناعدام  آمار  یدرصد  28  افزایش  خاطر  به  عمدتا   یجهان   آمار  مجموع  در  ی کل  شیافزا

به   یسعود  عربستانشدگان در دو برابر شدن آمار اعدامهمین طور    و (  2۰21نفر در سال    31۴به   2۰2۰    سال  درنفر  

  درنفر    11  حداقل  از)  ی سومال  در  توجهقابل  شیافزا  موارد  گرید.  است  بوده  نفر(  65  بهنفر    27  از)  2۰2۰نسبت سال  

  درنفر    9  حداقل  به   2۰2۰  سال  در  نفر   2  حداقل  از)  یجنوب  سودان  ، (2۰21  سال  درنفر    21  حداقل   به  2۰2۰  سال

 .است شده  ثبت( 2۰21 سال در نفر  1۴ حداقل به 2۰2۰ سال در نفر 5 حداقل  از) منی و( 2۰21 سال

 

 . کند دیی تا را هی سور و عمان در اعدام روشو یا  2۰21 اوت از پس افغانستان در اعدام مجازات از ییقضا استفاده  به مربوط  اطالعات نتوانست المللنیب عفو 5
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 سه   را  ها اعدام  تعداد  2۰2۰  سال  در  که  کرد  ثبت  را(  83  حداقل )  مصر  در  هااعدام  ی درصد  22  کاهش   المللنیب  عفو

  حداقل   و  2۰2۰  سال  در  مورد  ۴5  حداقل)  عراق   در  یدرصد  62  کاهش   نیچنهم(.  نفر  1۰7  حداقل)  بود  کرده  برابر

 سال   در  مورد  11  و  2۰2۰  سال  در  مورد  17)  کایآمر  متحده  االتیا  در  یدرصد  35  کاهش   و(  2۰21  سال  در  مورد  17

 .است شده ثبت( 2۰21

 2۰216 سال در اعدام یاجرا یهاوه یش  2.3 
 

 

 ی المللنی ب بر اساس عضویت در نهادهای  اعداممجری  ی کشورها      

 آمریکا   همتحد   االت ی ا - کشور 35 از کشور 1 :کا ی آمر   هی قار کشورها   سازمان  •

 متحده   االتیا   و  بالروس  - کشور 57 از کشور 2: اروپا   ی همکار   و  ت ی امن   سازمان  •

 ی جنوب   سودان  و یسومال  ،مصر ،بوتسوانا - کشور 55 از کشور ۴ :قا ی آفر   ه ی اتحاد •

  ه، ی سور   ، یسومال   ، ی سعود   عربستان   عمان،   عراق،   مصر،  -  کشور  22  از  کشور  8  :ی عرب   ی کشورها   ه ی اتحاد •

 من ی   و   امارات 

 تنام ی و -کشور  1۰از  کشور 1: ای آس   شرق   جنوب   ی کشورها   ه حادی ت ا  •

 بوتسوانا  و بنگالدش - کشور 5۴ از کشور 2: المنافع  مشترک  ی شورها ک   ه اتحادی  •

 تنام ی و  و   مصر  - کشور 5۴ از کشور 2: یفرانکفون  ی الملل  ن ی ب   سازمان  •

را اجرا    اعدام  مجازات  (درصد  9  معادلسازمان ملل )  عضو  کشور  193  از  کشور  18:  متحد  ملل  سازمان  •

 کردند. 

 

 دریافت نکرده است.  212۰در سال  ی سنگسارگزارشی در مورد اعدام قضایی به شیوه الملل های گذشته، عفو بین همچون سال  6

زدن   گردن   
  عربستان 

ی سعود   
       

زدن   دار   

 

 مصر  عراق 
  سودان    

    ی جنوب 
 بوتسوانا    بنگالدش  ژاپن 

  امارات 

  متحده 

ی عرب   

   ران ی ا 

  ق ی تزر 

 مهلک 
تنام ی و  ن ی چ           کا ی آمر  

رباران ی ت ن ی چ  بالروس   من ی   ی سومال   ی ال م ش کره       
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 مرگ احکام  2.4

  در   اعدام  احکام  زانیم  به  نسبت  شده،  ثبت  2۰21  سال  در  المللن یب  عفو  توسط  که  یاصادره  اعدام  احکام  کل   تعداد

 نسبت   به  که  شده  صادر  دیجد  اعدام  حکم  2۰52  حداقل  سال  نیا  در.  دهدیم  نشان  یدرصد  39  یشیافزا  ،2۰2۰  سال

 .  است داشته شیافزا بود، مورد 1۴77 حداقل  که ش، یپ   سال رقم

  بر   همچنان  الئوس،  جمله  از  کشورها،  یبرخ  در  اعدام   احکام   مرتبط با صدور  اطالعات  میزان دسترسی بهتفاوت در  

  اعدام   احکام  در مورد تعداد  المللنیب  عفو.  گذاردیم   ریتأث  روندها   قیدق  سهیمقا  یبرا  المللنیب  عفو  یی توانا  و   یابیارز

این  نکرد،  افتیدر  النکا اطالعاتی ی سر  و  هیجرین  ،یمالز  مقاماتسوی    از  2۰21  سال   در  شده   صادر یی  کشورهاها  و 

ناکاملی    اطالعات.  بودند  کرده  گزارش  را  اعدام  احکام  از  ییباال  یرسم  آمار  گذشته  یهاسال  در  مثال  یبرا  که  هستند

  و   شوندیم  محکوم  اعدام  به  نفر  صدها  ساالنه  همچنان  اعالم شده حاکی از آن است که  تنامیو  مقاماتکه از سوی  

  عموم   دسترس  در  جامع  ارقام  اگر  یحت  است،  شده  ثبت  2۰21  هیژوئ  31  تا  2۰2۰  اکتبر  1  نیب  یدرصد  3۰  شیافزا

 . نباشد

 

   2۰21تا  2۰12 یهاسال یبرا المللنی ب عفو توسط شده  ثبت ع احکام اعداممجمو
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  2۰2۱7 سال در  جهان سطح در  شده ثبت اعدام  احکام

  اوگاندا  ،+(11۴)  اندونزی  ،+( 9)  امارات  ، +(2)  افغانستان  ،+( 11)  اردن  ،)+(   اتیوپی

  ، +(181)  بنگالدش  ، (1)  بالروس  ، )+(  ایران  ،( 18)  آمریکا   متحده  ایاالت  ،+(2)

  توباگو  و  ترینیداد  ،(2)  تایوان  ،)+(  تایلند  ،)+(  تانزانیا  ،+(129)  پاکستان  ،(6)  بوتسوانا

  زامبیا   ،)+(   چین  ، +(81)  کنگو  دموکراتیک  جمهوری  ،(9)  الجزایر  ، +(3)  تونس   ،(3)

 سودان  ،+(7)  سودان   ،(1۰)  سنگاپور  ،+( 8)  سریالنکا  ،(3)  (، ژاپن1)  زیمباوه  ،+(9)

  عربستان  ،+(91)  عراق   ،(23)  سیرالئون  ،+(27)  سومالی   ،)+(  سوریه  ،+(1۰)  جنوبی

  کره  ، +(۴)  کامرون  ، )+(   ، قطر +(21)  فلسطین  ، (7)  غنا   ، )+(  عمان  ، +(8)  سعودی

  لیبی   ،+(12)  ، لبنان(۴)  گویان  ،(3)  گامبیا   ،+(5)  کویت  ،(1۴)  کنیا   ،)+(   شمالی

 غربی  صحرای/مراکش  ،( ۴8)  مالی  ،+(1۴)  مالزی  ،( 1)  مالدیو  ، +(11)  ماالوی  ، )+(

  ، (1۴۴)  هند   ، +(56)  نیجریه  ،+( 86)  میانمار  ،(6۰)   موریتانی  ،+( 356)  مصر  ،(1)

 . +( 298) یمن ،+( 119) ویتنام

  ی جمهور  ، (1)  بنگالدش زن از کشورهای زیر هستند:    1۰ند،  اهبه اعدام محکوم شد  2۰21  سال   درمیان کسانی که    در 

 ق یدق  کیتفک  به  نتوانست  المللنیب  عفو(.  1)  پاکستان  و(  3)  یمالز  ، (3)  یاندونز  ، ( 1)  انیگو  ،(1)  کنگو  کیدموکرات

  شوند، یم  متوسل  اعدام  مجازات  به  گسترده  طور  به  رودیم   گمان  که  ییکشورها  جمله  از  کشور،  نیچند  یبرا  یتیجنس

 . هاستاز این باالتر  احتماال واقعی رقم که دست پیدا کند. این بدان معنی است ،یسعود عربستان و رانیا مانند 

دو کشور   (5۴)  2۰2۰  سال  با   سهیمقا  دراند که  کشور احکام اعدام صادر کرده  56  جهان،  سطح   در  2۰21  سال  در

حکم اعدام    2۰2۰  سال   در  که  ییکشورها،  جرین   و  الئوس  کومور،  ن، یبحر  در  یدی جد   اعدام  حکم  چیه.  بیشتر است

هیچ    2۰2۰رود در سال  که گمان می  اوگاندا   و   ا یتانزان  عمان،  و، یمالد  ان، یگو  ، یوپ ی ات.  ه استنشد  ثبتند،  کرد  صادر

 . کردند  صادر اعدام احکام 2۰21 سالحکم اعدامی صادر نکرده بودند در 

 از   لیدل  به  یودحد  تا  اعدام  احکام  تعداد  توجه  قابل   شیافزا،  پاکستان  و  هند  بنگالدش،از جمله    کشور  نیچند  در

پرونده  یدگیرس  یریسرگ از  ای   19-دی کوو  با  مرتبط  یهاتیمحدود  رفع  از  پس  هابه  استفاده    دادگاه   جلسات  رواج 

را تسهیل کرد و این موجب   اعدام  مجازات  اعمال  تازه   نیقوان  بیتصو  ، انماریم  مثلدر برخی کشورها  ی بود.  مجاز

 از)  ریالجزا  است:  اعدام  احکامدر این کشورها حاکی از افزایش    ساالنه  ارقام .  شد  احکام اعدامموارد صدور  افزایش تعداد  

  ،(مورد  181  حداقل  بهمورد    113  حداقل  از)  بنگالدش  ،(2۰21  سال   در  مورد  9  به   2۰2۰  سال  در  مورد  1  حداقل

  حداقل   از)  مصر ، مورد(  81  حداقل  بهمورد   2۰  حداقل  از)  کنگو  کیدموکرات  یجمهور   ،مورد( 6  بهمورد    1  از)  بوتسوانا

 

 . نبود 2۰21 اوت از پس افغانستان در  اعدام مجازات از ییقضا استفاده به مربوط  اطالعات دیی تأ  به قادر المللنیب عفو 7
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  ،مورد(  91  حداقل  ه مورد ب  27  حداقل   از)  عراق  ، مورد(  1۴۴  بهمورد    77  از)    هند  مورد(،   356  حداقل   همورد ب  26۴

مورد   2  حداقل  از)  ی ماالو  ،مورد(  12  حداقل   بهمورد    1  حداقل  از)  لبنان  ،مورد(  11  حداقل   همورد ب  2  حداقل  از)  اردن

ب  1  حداقل  از)  انماریم  ،مورد(  6۰  بهمورد    1  حداقل  از)  ینیتامور  ،مورد(  11  حداقل  هب   ، مورد(   86  حداقل  همورد 

  حداقل   از)  منی   و  مورد(  119  حداقل  به  مورد   5۴  حداقل   از )  تنامیو   ،(مورد  129  حداقل   به  ۴9  حداقل   از)  تانپاکس

 .مورد(  298 حداقل بهمورد  269

  سال  در مورد    23  به  2۰2۰  سال  در  مورد  39  ازو    افتی  کاهش   نصف  به  بایتقر  شده ثبت  اعدام  احکام  رالئون،یس  در

 رسید. 2۰21

 اعدام  به محکومان 

 کشور   9  اند. بودهاعدام  زیر حکم    در سرتاسر جهان  نفر  2867۰  حداقل   ،2۰21  سال  پایانتا  

 گیرند: برمی  در را اعدام به شدگانمحکوم  نیا کل مجموع از درصد 82

  ی مالز  ،(18۰۰)+  بنگالدش  ،(2382)  کایآمر  متحده   االتی ا  ،(3۰36)+  هیجرین  ،(38۰۰)+  پاکستان  ،(8۰۰۰)+  عراق 

 (. 1۰۰۰)+ النکایسر ،(1۰۰۰)+ ریالجزا ،(12۰۰)+ تنامیو ،(1359)

در این    قی دق  ارقام   ا ی  اما   اند،دریافت کرده  اعدام  حکم افراد زیادی    ،گرید  کشور  نیچند  در ،  المللبین  عفوبه باور  

  ن،یچ  شامل   کشورها  این.  بوده است  رممکنیغ  درست  نیتخم  ت، یشفاف  عدم   لیدل  به  یا   ه و نبود  دسترس  درمورد  

 . شوندیم یسعود عربستان  و ی شمال کره ران،یا مصر،

.  نداشت  وجود  تیجنس  اساس  بر  کیتفک  امکان  موارد  اکثر  در  بود،  دسترس  در  ارقام   نیا  که  ییکشورها  یبرا  یحت

  ویمالد  ،(3)   انی گو  ، (6)   غنا   زن به اعدام در کشورهای زیر را تأیید کند:   67محکوم شدن    تواندیم   المللنیب  عفو

 (. ۴8)  متحده االت یا و ( 5) تونس ،(1) وانیتا ،(3) رالئونیس ،(1)

 

 

 تبرئه  و عفو ف، یتخف   2.5

 ی جمهور   بوتسوانا،  بنگالدش،   :است  کرده  ثبت  زیر کشور  19  در  را  اعدام  احکام  بخشش  ای  فیتخفموارد    المللنیب  عفو

  لند، یتا  وان،یتا  ،یجنوب  سودان  رالئون،یس  پاکستان،  انمار، یم  ،یمالز  ران،یا  ،یاندونز  هند،  ان،یگو  کنگو،  کیدموکرات

 8. مبابوهیز و  ایزامب کا، یآمر متحده  االتیا ،یعرب متحده  امارات توباگو، و دادینیتر

 

.  کنندتعویض می  حبس، مانند ترسبک  مجازات  کی با را اعدام حکم،  ه یمجر قوه یگاه و نظر دیتجد دادگاه در  هییقضا قوه اغلبدر آن  که است یندی فرآ مجازات فی تخف 8

 . شود معاف مجازات از کامل طور  به محکوم فرد که است یزمان  عفو
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  : ئه شدندبرت  دریافت کرده بودند  اعدام  حکم  ترپیشکه  کشورهای زیر  ز  نفر ا  هفت  ،المللنیب  عفواطالعات    ساسا  بر

 9(. 3) ایزامب و( 2) متحده  االتیا ، (1) ا یکن ،(1) نیبحر

 

 یالمللنیب نیقوان اعمال مجازات اعدام بر خالف 2.6

 

  و نیقوان ناقض  که شد استفاده یاگونه به همچنان  2۰21 سال در اعدام مجازات

 : از عبارتند  هانمونه از یبرخ. بود یالمللنیب یاستانداردها

 شدند. اعدام  عام   مالء  در منی در نفر 9 حداقل •

زیر    زمان وقوع آن  می که دریجرا  در ارتباط با نفر در یمن(   1 نفر در ایران و  3)  نفر  چهار •

با همین شرایط در   یگرید  افراد، المللنیب عفوبه باور  .  ، اعدام شدندداشتندسن   ساله هجد 

به   در(  نفر  8۰حداقل  )  رانیا  و(  نفر  2  حداقل )  انماریم  ،(نفر  5)  ویمالد اعدام  نوبت 

 10برند. سرمی

یادگیریناتوانی   ای (  ی اجتماع - یروان )   یذهن   ی ها ی ناتوان   یدارا  که  یافراد •   در   بودند  های 

 . نددش اعدام به محکوم کا یآمر متحده  االتیا و سنگاپور و،ی مالد ژاپن،  جمله  از کشور نیچند

دنبال  اعدام  احکام • فاصله    عادالنه  یدادرس   ی الملل ن ی ب   معیارهای  با  که  ییها محاکمه  به 

 ه، یجرین  انمار،یم  ران،یا  مصر، کامرون،  بنگالدش،  ر،یالجزا  جمله   از  کشور  نیچند  در  اندداشته 

 . دندش صادر منی و سنگاپور ،یسومال  ،یسعود عربستان پاکستان، 

  ی برا  باشند  شده  گرفته  های بدرفتار   ر ی سا   ای   شکنجه   ق ی طر   از  رفتاحتمال می  که  «ی اعترافات»  •

  من ی  و  یسعود  عربستان  ران،یا  مصر،   توسط مقامات   اعدام  رأی محکومیت و مجازاتصدور  

 مورد استناد قرار گرفت.

  ک یدموکرات  یجمهور   بنگالدش،  ر،ی الجزا  در  (ی ابی غ   به صورت )   متهم   حضور   بدون   اعدام   احکام  •

 . شد صادر منی و نیفلسط انمار، ی م ،ی مال اردن، مصر، کنگو،

 

از گناه معاف شده یا از اتهام کیفری تبرئه   تبرئه فرایندی است که به موجب آن پس از صدور حکم و به پایان رسیدن فرجام خواهی، شخص محکوم بعدا 9

 گردد و بنابراین از نظر قانون بی گناه شناخته می شود.می

 معیارهای از کاملی طیف باید هادولت . گیردقرار می  مناقشه مورد اغلب زندانیان واقعی سن ندارد، وجود سن زندانی احزاربرای  معتبر، مانند شناسنامه، وقتی مدارک 1۰

.  شودمی  اجتماعی و روانی  فیزیکی، رشد دانش از استفاده شامل سن، ارزیابی در درست عملکرد. دارد به کار ببرندوجود  اختالف زندانی در مورد سن که مواردی در را مناسب

صدور حکم  هجده سال رفتار شود و به همین ترتیب از  که در موارد تردید، حق به زندانی داده شده و با او به عنوان فردی زیر شود اعمال نحوی به باید معیارها این از یک هر

اصل منافع کودکان است، در این مفهوم  با مطابق  کودک آمده، حقوق مورد در متحد ملل سازمان کنوانسیون 1د بن  3 ماده در که رویکردی، همانطور اعدام پرهیز شود. چنین

 ها مناسب است باید در صدر قرار بگیرد. چه برای آن ، آن بوط استمر کودکان به که در هر موردی که 
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  و   دادینیتر  سنگاپور،  رالئون،یس  پاکستان،  ه،یجرین  ،یمالز  ران،یا  غنا،   کامرون،   یکشورها  در •

 یبرا  را  اعدام  مجازات  صدور  که  شد  صادر  ینیقوان  اساس  بر  اعدام  احکام   ،ایزامب  و  توباگو

 11.است کرده یالزام  میجرا یبرخ

 را   ی رنظامیغ افراد    منی  و   انماریم  کنگو،  کیدموکرات  یجمهور  کامرون،   در  ینظام  یها دادگاه  •

  ن یفلسط  پاکستان، ایران، اردن، مصر، بنگالدش، در ژهی و  ی ها دادگاه . کردند  محکوم اعدام به

 . کردند  صادر اعدام احکام زین منی و

ی مبنی  المللن یب  نیقوان  خالف برکه    رفت  کار  به  عمد  قتل  به جز   رایمیج   یبرا  اعدام  مجازات •

 12است. ات«یجنا نیتریجد» بر استفاده از مجازات اعدام فقط در مورد

  ۴2معادل    ، نفر  31۴  حداقل  از  نفر  132)  رانیا  و )+(    نیچ  کشور  دو   در  نفر  13۴  حداقل •

  های اعدام  کل  از  درصد  23  معادل  نیا.  انداعدام شده  مواد مخدر  با مرتبط    م یجرا د( برای  درص

  در ارتباط با   اعدام  3۰،  2۰2۰که در سال  است  در حالیاین  .  بود  2۰21  سال  ثبت شده برای

  افرادی به دلیل جرایم مرتبط با   ادیز  احتمال  به  ،تنامیودر  .  بود  اجرا شدهجرایم مواد مخدر  

 .نبود دسترس  دراعدام شدند اما اطالعات کافی در این رابطه  مواد مخدر

:  زیر صادر شد  کشور  11  در  نفر  22۰علیه    مواد مخدر بامرتبط    م ی جرا   م به دلیلاحکام اعدا •

  356  حداقل  زنفر ا  1۰)  مصر  ، (درصد  1  فرد محکوم به اعدام،   181حداقل  نفر از  2)  بنگالدش

 82  ،فرد محکوم به اعدام  11۴  حداقل  زنفر ا  9۴)  یاندونز  ،درصد(  3  ،فرد محکوم به اعدام

  2) پاکستان ، (درصد 36، فرد محکوم به اعدام  1۴حداقل ازنفر  5) یمالز  ،)+( رانیا ،(درصد

فرد محکوم به    8۰  نفر از  8)  سنگاپور  ، (درصد  2  ، فرد محکوم به اعدام  129  حداقل  ازنفر  

  ، )+(  لندی تا  ،(درصد13  ، فرد محکوم به اعدام  8  حداقل  از  نفر   1)  النکایسر  ،(درصد  1۰،اعدام

 119  حداقل  زنفر ا  93)   تنامیو   و  درصد(   11  نفر،  9  حداقل  ازنفر    1)  ی عرب  متحده  امارات

  2۰21  سال  در  نجهادر    شدهثبتاعدام    احکام   کل  از  درصد  11  ارقام،  نیا(.  درصد  78  نفر،

در زمینه  (  179)  2۰2۰  سال  به  نسبت  یدرصد  23  شیافزا  ه دهندنشان  و   را تشکیل داده

 .اعدام برای جرایم مواد مخدر است صدور حکم

 اعدام شدند.  نیچ در  مالی فساد مانند یاقتصاد   می جرا   لیدلبه  افراد •

 

  یشخص  و خاص طیشرا گرفتن نظر در ی برایامکان  هیچ» رایز دارند رتیمغا بشر حقوق اصول با اندکرده  یالزام  را می جرا یبرخ یبرا  اعدام مجازات صدور که ینیقوان 11

  ، مکاتبه شماره Views: Pagdayawon Rolando v. Philippinesملل، سازمان بشر حقوق تهیکم «دهند. نمی  جرم منتهی به ارتکاب طیشرا ای محکوم

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

 . است شده مقرر سیاسی و مدنی حقوق المللیبین  میثاق 6 ماده در که همانطور 12



18 

 

و ایران به اعدام محکوم   پاکستاندر    اسالم«   امبر ی پ   به   ن ی توه »   ای  «گویی کفر »   بابت  از  افراد •

 شدند. 

مشمول مجازات اعدام   یسعود  عربستان  و  سودان  پاکستان،  ران،یا  هند،  مصر،  در  تجاوز  جرم  •

 شد. 

  همچون  یامجرمانه  نی عناو  و  انت«ی خ »  مختلف  اشکال   ،من ی  و   یسعود  عربستان  ران،یادر   •

  بردن   سوال   ر ی ز   به»   ،«ی جاسوس »   ، یخارج  نهاد  کی  با  «ی همکار »   «،ی مل   ت ی امن   ه ی عل   اقدام» 

  ه ی عل   مسلحانه   ام یق »   سم«،ی ترور   و  ی شورش   ی ها جنبش »   در  شرکت  رهبر«،   ی ها است ی س 

  شده   یجان  تلفات  به  منجر  خواه  ،دولت«  ه ی عل   ت ی جنا »   گر ید   و «  محاربه » ،  دولت« / ت ی حاکم 

 مشمول مجازات اعدام شد.  ،نه  ای  باشد

 گسترش یافت.  (التیا 3) هیجریندر  اعدام   مجازات  دامنه  •
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 ی شمالی مجازات اعدام در خاورمیانه و آفریقا. 3

 ایروندهای منطقه  3.1

  کهاست، در حالی  داشته  افزایش  درصد  19به میزان    2۰2۰  سال  به  نسبت  این منطقه  در  شده  ثبت  یهااعدام •

 . است داده اختصاص خود به را منطقه در شده ثبت  هایاعدام از درصد 6۰ ایران

 این میزان در   که  حالی   در  اند، یافته  افزایش  شدت  به  یمن  و  سعودی  عربستان  ایران،  در  ثبت شده  هایاعدام •

 .یافته است کاهش  توجهی قابل میزان  به عراق   در و کاهش  مصر

لبنان شدید    و  عراق   مصر،  اند و این افزایش به خصوص دردرصد افزایش پیدا کرده  32شده    ثبت  اعدام  احکام •

 بوده است.

 کشور 
 شده  ثبت   ی ها اعدام 
 2۰21  سال   در

 شده  ثبت   اعدام   احکام
 2۰21  سال   در

  سال ان یپا  تا   اعدام   به  محکومان 
2۰21 

 +1۰۰۰ +9 ۰ الجزیره 

 +26 ۰ ۰ بحرین 

 + +356 +83 مصر

 + + +31۴ ایران 

 +8۰۰۰ +91 +17 عراق

 ۰ ۰ ۰ 13اسرائیل

 +122 +11 ۰ اردن 

 + +5 ۰ کویت 

 + +12 ۰ لبنان 

 + + ۰ لیبی

 82 1 ۰ 14مراکش/صحرای غربی 

 + + + عمان 

 +215 15+21 ۰ )حکومت( فلسطین 

 + + ۰ قطر 

 +32 +8 65 عربستان سعودی

 

  مانند ،یی استثنا موارد یبرا را اعدام مجازات آن نیقوان  رایز کند،ی م یبندطبقه  یعاد اتیجنا یبرا اعدام مجازات ه کنندلغو   کشور عنوان به را لیاسرائ المللنیب عفو 13

 . شد انجام 1962 میالدی سال در لیاسرائ  در اعدام نیآخر. دانند ی م  زیجا شوند،ی م  انجام ییاستثنا طی شرا در که یات یجنا ای ینظام  نیقوان تحت اتی جنا

  موارد برای را اعدام مجازات آن قوانین زیرا کند،می  بندیطبقه  عادی جنایات برای ی مجازات اعدامکننده عنوان یک کشور  لغو  به را غربی صحرای/مراکش المللبین عفو 1۴

 . شد انجام 1993 میالدیسال   در اعدام در آن کشور آخرین.  دانندجایز می شوند،می  انجام استثنایی شرایط در که جنایاتی یا نظامی قوانین تحت جنایات مانند استثنایی،

 اند. ی دولت بالفعل حماس در نوار غزه صادر شده های تحت اداره این احکام اعدام توسط دادگاه  15
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 کشور 
 شده  ثبت   ی ها اعدام 
 2۰21  سال   در

 شده  ثبت   اعدام   احکام
 2۰21  سال   در

  سال ان یپا  تا   اعدام   به  محکومان 
2۰21 

 + + +2۴ سوریه 

 +89 +3 ۰ تونس 

 + +9 +1 امارات متحده عربی 

 + +298 +1۴ یمن 

 

شده در    ثبت  هایاعدام.  یافت  افزایش   2۰21  سال  در   آفریقا   شمال  و   خاورمیانهی  قهمنط  در  اعدام   مجازات  از  استفاده

  ثبت شده  اعدام  احکام  رسیده است.  2۰21  سال  در  مورد  52۰  به  2۰2۰  سال  مورد در  ۴37  از  درصدی  19  افزایشی

 است. پیدا کرده افزایش 2۰21 سال مورد در 83۴ به 2۰2۰ سال مورد در 632 از درصدی 32در افزایش 

 سوریه،  سعودی،  عربستان  عراق،   ایران،  مصر،  –  این منطقه  کشور  هفت  در  المللی ثبت شده توسط عفو بینهااعدام

  افزایش  دهندهبازتاب 2۰21 سال در ثبت شده هایاعدام کلی افزایش. اندصورت گرفته  –یمن  و عربی متحده امارات

باشد.  می  2۰21  سال  در  مورد  31۴  به  2۰2۰  سال  در  مورد  2۴6  از  درصدی  28  افزایش  با  ایران  در  هاشدید میزان اعدام

.  اندمورد رسیده  65  مورد به  27  از  و   شده   برابر  دو  از  بیش  شده  ثبت  هایاعدام  سعودی، میزان  چنین در عربستانهم

  2۰21  سال   در  نفر  1۴  به  2۰2۰  سال   در  نفر   پنج  از   شده و   برابر  سه   ها در یمن تقریباحوثی  توسط  ثبت شده   های اعدام

  شده   باعث   اطالعات  فقدان  شده است، کشوری که  ثبت  سوریه  در  نفر  2۴  جمعیدسته  اعدام  همچنین،.  رسیده است

  مصر  در  ثبت شده  هایاعدام  ،مقابلدر  .  کند  ثبت 2۰21  سال  برای آن در  را  خاصی  رقم  نتواند  المللسازمان عفو بین

  ها عراق، میزان اعدام  در .  رسیده است  2۰21  سال  مورد در   83  به  2۰2۰  سال  مورد در  1۰7  از  و   یافته  کاهش   درصد  22

  درصد   6۰شود. ایران  درصدی محسوب می  62  کاهش  مورد رسیده است که  17  مورد به  ۴5  از  یافته و  کاهش  شدت  به

 .است داده اختصاص خود به را منطقه در  ثبت شده هایاعدام

کرد و این در حالی است که کسی در آن کشور در سال   اعدام   2۰21را در سال    نفر  یک  حداقل   عربی  متحده  امارات

شاهد هیچ   2۰21این کشور در سال  ود ولیشده ب  ثبت 2۰2۰ سال  در یک نفر اعدام قطر . در ه بوداعدام نشد 2۰2۰

 اعدامی نبود.

 جنایات  برای  که در آن مجازات اعدام)  اسرائیل  در  جز  به  منطقه  کشورهای کل  در  را  اعدام  احکام  صدور  المللبین  عفو

اعدام    مجازات  که شورهاییک  یههم در  تقریبا  قبل،  سال   با  مقایسه  در .  است  کرده  بحرین ثبت  شده است( و  لغو  عادی

 ،(91  به  27  از)   عراق   ،(356  به  26۴  از)  مصر  در  جمله  از  افزایش یافت،  ثبت شده  اعدام   احکام  تعداد،  شوداعمال می

  مورد  8 از تونس در صدور حکم اعدامحالی است که   در . این(298 به 269 از)یمن  در تا حدی و( 12 به 1 از) لبنان

 .یافته است  کاهش مورد 3 به
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 تغییر و تحوالت شایان توجه در کشورهای منطقه 3.2

 الجزایر  3.2.۱

  پس  (به طور غیابی  نفرشان را  )هفت  را  مرد  هشت  الجزایر،  الجزیره در کشور  در  دارالبیضا جنایی  دادگاه   فوریه،  ماه  در 

  به   2۰1۴  سال  در  فرانسوی  کوهنوردی  راهنمای  یک  بریدن رس  و  شکنجه  ، رباییآدم  شناختن در ارتباط با   مجرم  از

  مورد  در  جدی  هایینگرانی  و این امر موجب  انجامید  طول  به  16روز  یک  تنها  محاکمه این محکومان.  کرد  محکوم  اعدام

 قضایی شده است. الرو بودن ناعادالنه

بندی کرده  ملغی شده طبقه الجزایر را به عنوان کشوری که در عمل در آن مجازات اعدام    المللبین  که عفوحالی  در

 .برندبه سر می اعدام حکمزیر  نفر 1۰۰۰ است، با این وجود هنوز حداقل

 

، 2۰21فوریه  Algeria trial opens over kidnapping and murder of French tourist ،»18به عنوان مثال رجوع کنید به الجزیره، » 16

tourist-french-of-beheading-affiliate-is-in-opens-trial-aljazeera.com/news/2021/2/18/algeria« ،اإلعدام للمتهم الرئیسی مالک  ؛ المساء

 حمزاوی-مالک-الرئیسی-للمتهم-اإلعدام/األخیرة /el-massa.com/dz، 2۰21فوریه  2۰«، حمزاوی

 

https://www.aljazeera.com/news/2021/2/18/algeria-trial-opens-in-is-affiliate-beheading-of-french-tourist
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 بحرین  3.2.2

 توسط  سال  در اوایل همان  همسرش  برادر  قتل  دلیل   به  2۰19  سال   در  که  را  مردی  حکم اعدام  بحرین  عالی   دادگاه 

است    دوقطبی  اختالل   دارای  متهم  این  اینکه  بر  مبنی   کارشناسان  شهادت.  کرد  لغو  ،بود  شده  محکوم  کیفری  دادگاه

پزشکی نگهداری روان  را برای لغو حکم اعدام قانع کرد. این دادگاه دستور داد تا این فرد در بیمارستان  عالی   دادگاه 

 17.شود

 مصر  3.2.3

 در  مورد  1۰7  از)  یافت  کاهش  درصد  22  میزان  به  2۰21  سال  در  مصر  در  ثبت شده  هایاعدام  تعداد  که  حالی  در

  حداقل.  است  جهان در    ترین مجریان اعدامبزرگ از  یکی  چنانکشور هم  این  ،(2۰21  سال   در  مورد  83  به  2۰2۰  سال

اطالعی  بی  مصر، در  قوانین  شدگان، برخالفاعدام  از  برخی  اعدام  حکم.  بودند  زن  شدگان در این کشوراعدام   از  نفر  هشت

 شد. اجرا به صورت مخفیانه  نهایی با محکوم  مالقات نزدیکان و بدون دادن حق و  خانواده اعضای

  درصدی   3۴ افزایشی که شدند  محکوم اعدام به 2۰21 سال در  مصر هایدادگاه توسط نفر 356 حداقل  این،  بر عالوه 

  تعداد   باالترین  و  دهد را نشان می  (نفر  26۴  حداقل)   بود  کرده  گزارش  2۰2۰  سال  در  المللبین  عفو  که  رقمی  به  نسبت

 .  رده استک ثبت 2۰21 سال در جهان سراسر در المللبین عفو که است اعدامی  احکام

  2۰17 از سال  کشور در  ای کهالعادهفوق  وضعیت  که  کرد  اعالم جمهور مصر، السیسی، رئیس عبدالفتاح  اکتبر، 25 در

موسوم )  العاده« امنیتی وضعیت فوق   های»دادگاه  کار   به   نهایت   در   تصمیم   این.  شد  نخواهد  تمدید   بود دیگر  کرده  اعالم

 با برگزاری هایی که  بخشد، دادگاهمی  پایان  بودند،   شده   ایجاد   العادهفوق   وضعیت  قوانین  اساس  بر  که(  ESSCsبه  

 توانستند نمی  ماتمقا  اضطراری  وضعیت  پایانبه دلیل    کردند.اعدام صادر می  هایی به شدت ناعادالنه احکاممحاکمه

ها  چنان در این دادگاهجریان هم  دریش  های از پ اما پرونده  دهند،  ارجاع  اضطراری  هایدادگاه  به  جدید  هایپرونده

امنیتی وضعیت    های»دادگاه  توسط  که  مرد   36  حداقل  اضطراری،  وضعیت  لغو  زمان  در  18گیرند. میمورد رسیدگی قرار  

 قرار  اعدام  خطر  معرض  در  شده  محکوم  اعدام  به  نظر  تجدید  امکان  بدون  و  ناعادالنه  های محاکمه  از  پس   العاده«فوق 

دیگر  داشتند نفر  چندین  وضعیت   های»دادگاه  در  شوندمیاعدام    مجازات مشمول    که  جرائمی  اتهام  به  و  امنیتی 

  بر  تکیه  با   راشد  العاده« درامنیتی وضعیت فوق   »دادگاه  یک  ژوئیه،   ماه  در 19باقی ماندند. محاکمه  تحت    العاده«فوق 

  ها خشونت   سایر  و  پلیسمأموران    قتل  در  داشتندست   اتهام  به  را  مرد  16  شکنجه،  آمده از طریق »اعترافات« به دست 

 

،  2۰21 هفوری 2۴«، القطب ثنائی باضطراب إصابته بسبب اإلعدام«» بـ محکوم متهم ببراءة قضائیة سابقةاالیام، » 17

alayam.com/online/local/895306/News.html   

stop-gyptamnesty.org/en/latest/news/2021/10/e-، 2۰21اکتبر  Egypt: Stop trials by emergency courts  ،»31الملل، »عفو بین 18

courts/-emergency-by-trials 

، 2۰21نوامبر  Egypt: Retry 36 men facing execution following unfair trials by emergency courts  ،»8الملل، »عفو بین 19

execution/-facing-men-36-retry-mnesty.org/en/latest/news/2021/11/egypta 

 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/10/egypt-stop-trials-by-emergency-courts/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/10/egypt-stop-trials-by-emergency-courts/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/11/egypt-retry-36-men-facing-execution/
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 . کرد محکوم اعدام به

  سایر   قتل  ناموفق بهاقدام    و   پلیس  مأمور  دو  اتهام قتل  به  که  اسکندریه،  از  مهندسی  ساله  27  دانشجوی  حسن،  معتز

 ژوئیه در زندان  ۴  شده بود، در  محکوم  مجازات مرگ  العاده« در ماه ژوئن بهامنیتی وضعیت فوق   »دادگاه  توسط  مقامات

  ماه   دو  مدت  به  او.  ه بودشد  دستگیر  الذکرهای فوق قتل  از  پس  ماه  یک  ،2۰18  آوریل  در  شد. او  اعدام  قاهره  استیناف

  مصر   دولتی  تلویزیون  از  2۰18  در ژوئنوی  «  اتبه اصطالح »اعتراف  فیلمو    هناپدیدسازی قهری قرار گرفتدر معرض  

  20ده بود. ش پخش

ه طور مخفیانه اعدام کردند.  ببود    که برای اخذ »اعتراف« مورد شکنجه قرار گرفته را    مقامات فرد دیگری  ماه مه،  9  در

  جنایی  دادگاه توسط  2۰19  آوریل  در  که  آیزایا مشهور بود، راهبی بود  پدر  تواضروس نام داشت و به  این فرد که وائل

جرم  دامنهور مرگ  االنبا  اسقف  قتل  به  به  رأی  برای  دادگاه21. بود  شده  محکوم  ابیفانیوس  به    صدور  محکومیت 

 توسط   و   شد   دادگاه  تقدیم   که  ویدئویی   اظهارات  تواضروس در  شکنجه استناد کرد. وائل   تحتشده  ذ  های« اخ»اعتراف 

  قهری،  ازیناپدیدس  شامل  که  دکر  توصیف  امنیتی را  نیروهای  به دست  خود  شکنجه  شده،   مشاهده  الملل نیزبین  عفو

مجازات   و   محکومیترأی    تجدیدنظر  دادگاه  وجود،  این   با .  ده استشمی  الکتریکی  شوک  و  شتموضرب  ،گی برهناجبار به  

  22.کرد تأیید 2۰2۰ ژوئیه در را اواعدام 

ناعادالنه    شدت  به  جمعیدسته  هایمحاکمهپی    در  صادرشده  احکام  اساس  بر  جمعیدسته  هایاعدام   اجرای  به  مقامات

شود،  می  رسیدگی   متهم   صدها   حتی  یا   ها ده  پرونده   به  زمانهم  آنجریان  جمعی که در  دسته  های محاکمه.  دادند  ادامه

در  عدالتی  سازد و این بیمی  غیرممکن  را  متهمان  از  یک   هر  برای  عادالنه  دادرسی  انجام   شاناز اساس و در ماهیت

  در   نیز  دیگر  طرق   به   عادالنهوق مرتبط با دادرسی . حقیابدشوند شدت میمنتهی می هایی که به مجازات اعدامپرونده

  جمله   از  نفر  9  مصری  مقامات  رمضان،  طی ماه  در  آوریل،  26  در.  ه استشد  نقض  جمعیدسته  هایهمحاکماین  جریان  

  جنایی   دادگاه  توسط یک  2۰1۴  سال  در  که  بودند  نفری  183  جمله  از  هاآن.  کردند  اعدام  را  ساله  82  پیرمرد  یک

  اعدام  به  شدند،   کشته  پلیس  13  آنجریان    در  که  2۰13  اوت  در  کرداسا  پلیس  ایستگاه  به  حمله  با   ارتباط  در،  جیزه

بودند  محکوم   به   رسیدگیروند    اجباری،  «گیریاعتراف »  یشان ووکال  به  دسترسی  از  متهماناین    محرومیت.  شده 

  2۰  قاهره،  کیفری  دادگاه   توسط  2۰17  سال   در  مجدد ی  همحاکم  یک  در.  عیوب ساختتر نیز مبیشرا    هاپرونده آن

 

 .2۰21 اکتبر ،( است افشا نشده امنیتی دالیل به جزئیات)  آگاه منابع با المللبین عفو مصاحبه2۰

، 2۰21مه  Former monk executed, lawyer says family only informed after execution ،»9مادا مصر، » 21

madamasr.com/en/2021/05/09/news/u/former-monk-executed-lawyer-says-family-only-informed-after-execution/ 

، 2۰21(، آوریل ACT 50/3760/2021)شناسه:  Death Sentences and Executions in 2020الملل، و بینعف 22

amnesty.org/en/documents/act50/3760/2021/en/،   .الملل،؛ عفو بین 39صImminent Risk of Egypt: Tortured Monk at  

Execution: Wael Tawadros  :شناسه(MDE 12/4033/2021 ،)27  2۰21آوریل ،

https://www.amnesty.org/en/documents/mde12/4033/2021/en/ 

 

https://www.madamasr.com/en/2021/05/09/news/u/former-monk-executed-lawyer-says-family-only-informed-after-execution/
https://www.amnesty.org/en/documents/act50/3760/2021/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde12/4033/2021/en/
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 23. کرد  تأیید  را  اعدام  احکام  صرم  تجدیدنظر  دادگاه   ،2۰18  سپتامبر  در.  شدند  محکوم  اعدام   به  دوباره   متهمان  از  نفر

  بودند،  شده محکوم  مرگ به پرونده همین در که دیگر مرد هشت آوریل، 28 در جمعی،دسته  اعدام آن از پس روز دو

 24. شدند اعدام

  مرگبار  کردنمتفرق   در  شاننقش  دلیل  به  2۰18  سال  در  که  را  مرد  31  اعدام  حکم  تجدیدنظر  دادگاه  ژوئن،  1۴  در

تقلیل    ابد   حبس  به  بود،  شده  صادر  2۰13  اوت  و   ژوئیه  در  سیاسی  های خشونت   سایر  و  العدویه  رابعه  میدان  تحصن

گاه  ددا  25د. کر  تأیید  را  المسلمین  اخوان  ارشد  هایچهره   جمله  از  دیگر  نفر  12  اعدام  حکم  دادگاه  حال،  این  با  داد.

  یک   از  پس  2۰18  سپتامبر  در  را  آنها   بار  اولین  برای  قاهره   کیفری  دادگاه  تروریستی واقع در  ادواری رسیدگی به جرایم

  تجدیدنظر   دادگاه   و   قاهره   کیفری  دادگاه .  کرد  محکوم  متهم بود   739  که شامل   ناعادالنه  شدتبه  جمعیدستهی  همحاکم

تحقیق   دستور  صدورچنین از  جداگانه برای هر یک از متهمان تبیین کنند و هم  کیفری  مسئولیت  نتوانستند  هیچ کدام

  از  مدافع  وکالی.  خودداری کردند  دستگیری،  از  شکنجه پس  و  قهری  ازیس ناپدید  بر   مبنی  متهمان  شکایات  یهدربار

شده توسط دادستانی و آوردن شاهدان خود  خود، حق استنطاِق شاهدان دعوت موکالن با خصوصی مشاوره از کهاین

 26شکایت کردند. اند محروم شدهبه دادگاه 

 ایران   3.2.4

 2۴6  از)  است  یافته  افزایش  درصد  28  قبل  سال  به  نسبت  المللبین  عفو  توسط  ثبت شده  هایاعدام  تعداد  ،ایران  در

  معتقد  المللبین  عفو.  است  مخدر  مواد  با   مرتبط  جرایم  برای  هااعدام  افزایش  دلیل  به  بیشتر  که(  مورد  31۴  به  مورد

  اطالعات   به  دسترسی  و   کنند ها را اعالم نمیاعدام  آمار  ایرانی   مقامات  زیرا  باالتر است،  به مراتب  واقعی   رقم   که  است

 تعداد.  است  برانگیزتر  چالش  اغلب  اتنیکی  هایاقلیت  جمعیت باالی  با  ایران  در  مناطقی  در  به ویژه  هامربوط به اعدام

ای که از آن تاریخ ساالنه  سیر کاهش  که  است  2۰17  سال  از  میزان  باالترین  2۰21  سال  برای  شده  ثبت  هایاعدام

  این  در  تنها   رسید.  خود  اوج  به  سپتامبر  ماه  در  هااعداممطابق اطالعات موجود، تعداد  .  کندآغاز شده بود را معکوس می

کردند  را  نفر  ۴8  حداقل  مقامات  ماه،  و  شدتبه  هایمحاکمه  دنبال  به  اعداماحکام  .  اعدام  به    با  ناعادالنه  استناد 

  سرکوب   برای  ابزاری  عنوان  به  از مجازات اعدام.  صادر و به اجرا گذاشته شدند   شکنجه  اخذ شده تحت  «اتترافاع »

« یا  محاربه»  مانند  مبهمی  اتهامات   شان بیشتر بااتنیکی نسبت به جمعیت  هایاقلیت  اعضای   شد و   استفاده  سیاسی

 

 ، 2۰21آوریل  to death in chilling Ramadan executions Egypt: Nine people put  ،»26الملل، »عفو بین 23

2/-executions-ramadan-chilling-in-death-to-put-people-nine-amnesty.org/en/latest/news/2021/04/egypt 

 1-، 2۰21آوریل  28«، آخرین فی قضیة “أحداث کرداسة  8السلطات المصریة تنفذ حکم اإلعدام بحق الجزیره زنده )عربی(، »  2۴

m6426.azureedge.net/news/2021/4/28/ قضیة - فی-متهمین-8-بحق-اإلعدام-حکم -تنفیذ 

،  2۰21ئن ژو Egypt upholds death penalty for 12 Muslim Brotherhood members  ،»1۴الجزیره، » 25

members-brotherhood-muslim-12-for-penalty-death-upholds-aljazeera.com/news/2021/6/14/egypt الملل، »؛ عفو بینEgypt:  

Death sentences upheld for 12 defendants after shameful mass trial ،»1۴  2۰21ژوئن  ،

amnesty.org/en/latest/news/2021/06/egypt-death-sentences-upheld-for-12-defendants-after-shameful-mass-trial 

،  2۰21ژوئیه  8(، /4415/2021MDE 12)شناسه:  Twelve Men Risk Execution After Unfair Trial الملل،عفو بین 26

   amnesty.org/en/documents/mde12/4415/2021/en/ 

 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/04/egypt-nine-people-put-to-death-in-chilling-ramadan-executions-2/
https://1-m6426.azureedge.net/news/2021/4/28/تنفيذ-حكم-الإعدام-بحق-8-متهمين-في-قضية
https://1-m6426.azureedge.net/news/2021/4/28/تنفيذ-حكم-الإعدام-بحق-8-متهمين-في-قضية
https://1-m6426.azureedge.net/news/2021/4/28/تنفيذ-حكم-الإعدام-بحق-8-متهمين-في-قضية
https://www.aljazeera.com/news/2021/6/14/egypt-upholds-death-penalty-for-12-muslim-brotherhood-members
https://amnesty.org/en/documents/mde12/4415/2021/en/
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  که  اند بوده  بلوچ  اقلیت  از(  نفر  61)   شده   ثبت  هایاعدام  از  درصد   19  حداقل .  به اعدام محکوم شدند  «االرضافساد فی»

  نفر  1۴  به  2۰2۰  سال   در   نفر  9  از   نیز  شده  زنان اعدام  تعداد .  است  درصد  5  حدود   ایران  کل   جمعیت  از  ها آن  سهم

  محمدی  اکبرعلی  و  عبدالعالی   آرمان  سنجری،  سجاد  های نام  به  جوان  سه  این،   بر  . عالوهافزایش یافت   2۰21  سال  در

 27. شدند  اعدام  بودند کودک رم جوقوع  زمان در که

  مجازات   ایران،  قوانین  طبق.  اندقتل صادر شده  برای جرم  درصد،  51  مورد، معادل  159  ،ثبت شده  هایاعداممیان    از

 این  مقتول  هخانواد  به  قانون  محکومیت،  ه دنبال صدور رأیب.  شودمی  اعمال   قصاص  اصل  اساس   بر  قتل   برای  اعدام

 28د. یکی را انتخاب کن  دیه  بخشیدن محکوم در ازای دریافت  یا  اعدام  اجرای  برای  درخواست  بین  که  دهدمی  را  اختیار

  تعداد   از  درصد ۴2دند،  ش  اجرایی  2۰17  نوامبر  در که  مخدر   مواد  با  مبارزه  وانینق  صورت گرفته در  اصالحات  رغم علی

اند و بدین  بوده  مخدر  مواد  با  مرتبط  جرایم  نفر( به دلیل  132)  2۰21گرفته در ایران در سال  صورت  های  کل اعدام

مطابق قوانین فعلی  .  است  داشته  ( نفر  23)  2۰2۰  سال  به  نسبت  برابری  پنج   یافزایش  هاییترتیب آمار چنین اعدام

هرچند بستگی به نوع ماده مخدر، حجم  همچنان مجازات اعدام در پی دارد    مخدر  مواد  مشخصی از  حجمایران، حمل  

 29تعیین شده برای اعمال مجازات اعدام متفاوت است. 

 

، 212۰اوت  Iran: Secret execution of young man arrested at 15 a cruel assault on child rights  ،»۴الملل، »عفو بین 27

-ildch-on-assault-cruel-a-15-at-arrested-man-young-of-execution-secret-amnesty.org/en/latest/news/2021/08/iran
rights/ الملل،عفو بین؛ Execution of Tortured Youth Highlights Cruelty of Iran’s Qesas System  :شناسه(MDE 13/5049/2021  ،)

  یجرم ارتکاب زمان  در یمحمد اکبر یعل  که داده نشان المللنیب عفو قات یتحق  /amnesty.org/en/documents/mde13/5049/2021/en، 2۰21نوامبر  26

 . است بوده کودک شده اعدام آن  خاطر به که

  Execution of Tortured Youth Highlights Cruelty of Iran’sالملل،دربارة استفاده از قصاص در ایران رجوع کنید به عفو بینبرای اطالعات بیشتر  28

Qesas System  :شناسه(MDE 13/5049/2021 ،)26  2۰21نوامبر ،g/en/documents/mde13/5049/2021/en/amnesty.or 

، 2۰17جوالی  related offences-Iran must not squander opportunity to end executions for drug  ،»28الملل، »عفو بین 29

offences/-related-drug-for-executions-end-to-opportunity-squander-not-must-amnesty.org/en/latest/news/2017/07/iran 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/08/iran-secret-execution-of-young-man-arrested-at-15-a-cruel-assault-on-child-rights/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/08/iran-secret-execution-of-young-man-arrested-at-15-a-cruel-assault-on-child-rights/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/5049/2021/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/5049/2021/en/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/07/iran-must-not-squander-opportunity-to-end-executions-for-drug-related-offences/
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 علیه  سرکوب  و  تبعیض  دارریشه  و  مدت  طوالنی  رویه  از  بخشی  کرد  و  بلوچ  عرب،  اهوازی  هایاقلیت  اعضایاعدام  

 30بود.   توسط مقامات هااقلیت

  هشد  محکوم  اعدام  به  مخدر  مواد  با  مرتبط  جرایم  اتهام  به  پیش   سال  چندین  بلوچ که  اقلیت  از  نارویی،   حکمِ مهران 

 تحت  دستگیری  از  پس   مهران.  اصفهان به اجرا درآمد  استان  در   دستگرد  زندان  در  1۴۰۰  اردیبهشت  17  تاریخ   در   بود،

این به    بعدا  رویینا  مهران  کهاین  علیرغم  .کند»اعتراف«    علیه خودقهری قرار گرفته بود تا    ازیناپدیدس  شکنجه و

  به   ها را بیان کرده، این »اعترافات« کماکانشکنجه آن  زیر  که  گفت  دادگاه  به  و   گرفت   پس   را  »اعترافات«  اصطالح

  در  نارویی  مهران.  گرفت  قرار  استفاده  مورد  محکومیتصدور رأی    برای  و  شده  پذیرفته  قاضی  از سوی  مدرک  عنوان

 او  حکمبا این وجود، دیوان عالی کشور  .  ه بودشد  محروم  وکیل  به  دسترسی  از  دادگاه  در  همچنین  و  تحقیقات  مرحله

 31کرد.  تایید را

 

  در   1۴۰۰  آذر  28وکیلش در    یا   خانواده   به   قبلی  اطالع  بدون   را   کرد  اقلیت  اعضای    از  ، قربانی  حیدر  ایرانی،   مقامات 

 سنندج  انقالب  دادگاه  .کردند  دفن  مخفیانه  هم  پیکر او را  و  کرده  اعدام  کردستان مخفیانه  استان  سنندج در  زندان

 

 alarming rise in  Iran: Eight Baluchi and Ahwazi Arab prisoners at risk amidالملل، »به عنوان مثال رجوع کنید به عفو بین  3۰

executions ،»۴  2۰21فوریه ،-risk-at-prisoners-arab-aziahw-and-baluchi-eight-amnesty.org/en/latest/news/2021/02/iran

executions/-in-rise-alarming-amid 

 MDE)شناسه: Iran: Two Baluchi Prisoners at Risk of Execution: Hamed Rigi and Mehran Naru’iالملل، عفو بین 31

 /amnesty.org/en/documents/mde13/3711/2021/en، 2۰21فوریه  18(، 13/3711/2021

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/02/iran-eight-baluchi-and-ahwazi-arab-prisoners-at-risk-amid-alarming-rise-in-executions/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/02/iran-eight-baluchi-and-ahwazi-arab-prisoners-at-risk-amid-alarming-rise-in-executions/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/3711/2021/en/
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  1398بهمن    1در  (   حکومت  علیه  مسلحانه  قیام )  «بَغْی»  جرم  هبناعادالنه    شدت  به  محاکمه  یک  در پی  را  قربانی  حیدر

بودند و در سپتامبر    بسیج  به  وابسته  ها گزارش   به بنا که  مرد  سه  قتل با  ارتباط  در  به اعدام محکوم کرده بود. این حکم

 حکم در انقالب دادگاه. صادر شد ، ندبود هحزب دموکرات کردستان کشته شد اعضای وابسته بهتوسط  2۰16و اکتبر 

  حیدر   به گفته  که  کرد   استناد»اعترافاتی«    به  عوض  در  و   است  نبوده  مسلح  هرگز  قربانی  حیدر  که  کرد   اذعان  خود

  به   آنها   راندن  با  قتل  عامالن   از  حمایتبود. در این اظهارات، حیدر قربانی به    شده  گرفتهاز او    شکنجه  تحت  قربانی 

  حکم   ،کشور  عالی  دیوان  27  شعبه  ،1399. در مرداد  بودها از آن محل »اعتراف« کرده  بازگرداندن آن  و   قتل  محل

تأیید  حیدر قربانی    اعدام اینکه  کرد را  با    نقض  متعدد  موارد  بدون  از نظر روال  عادالنه،    دادرسیحقوق مرتبط  هم 

 مقررات   عالی دیوان  حیدر قربانی، دادرسی و هم از نظر ادله و شواهد، را مورد رسیدگی قرار دهد. با تأیید حکم اعدام 

،  مدقتل ع جنایات«، یعنی    ترین»جدی  برای  تنها  اعدام  مجازات، استفاده از  آن  مطابقکه    کرد   قضنیز ن  را  المللیبین

 32مجاز است.

  وکیل  به قبلی رسانی اطالع بدون ها،اعدام مخفیانه اجرای با هایشانخانواده و شدگاناعدام و عذاب رنج  مورد، چند در

کسانی که به طور    چندین نفر از  اجساد .  شد  خانواده تشدید   با  وداع  آخرین  برای  فرصتی  بدون دادن  و  خانواده فرد  یا

.  شدند   دفن  مخفیانه  طور  به   مقامات  توسط  ،اتنیکی بودند  های اقلیت  اعضایهایی که از  مخفیانه اعدام شدند، به ویژه آن

  محروم   هاآن  دفن  محل  در مورد  اطالعات  به  دسترسی  حتی   یا  خود  عزیزان  دفن  فرصت  برای همیشه از  هاخانواده

کسانی    جملهاز   33شدند.   شانقهری عزیزان   زیناپدیدساجرم  اعدامیان، خود قربانی    هخانواد  اعضای  شدند. بدین سان

در حالی که    1389مرداد    11  در   که نام برد  سنجری  توان از سجادشدند میکه در طی سال به صورت مخفیانه اعدام  

  به کرمانشاه  استان ادِ آبدیزل زندان  در  ( 1۴۰۰ مرداد  11)   2۰21اگوست  2 در  داشت دستگیر و سن  سال 15فقط 

به گفته سجاد سنجری در زمان وقوع    کهصادر شد  مردی    قتل  حکم اعدام سجاد سنجری به دلیلشد.    آویخته  دار

 34قتل قصد تجاوز به او را داشته است.

  سال   18  زیر  جرموقوع  افرادی که در زمان    اعدام  به  چنانهم  خود  المللیبین  تعهدات  آشکار  در نقض  ایرانحکومت  

  قمری و   سال  15  باالی  پسران  با   دیگر،  رائمج  برخی  و  قتل  موارد  در  ایران،  قوانین  طبق.  داد  ادامه  ،اندداشته سن  

  . شودها نیز میمشمول آن مرگ    مجازات  بنابراین  و  شودهمانند افراد بزرگسال برخورد میقمری    سال  9  باالی  دختران

 سال  18  از  کمتر  جرم  ارتکاب  زمان  در  که  افرادی  برای  را  اعدام  مجازات  از  استفاده  المللیبین  قوانین  که  حالی  در

 

 MDE)شناسه: Iran: Further Information: Iranian Kurdish Man at Risk of Execution: Heidar Ghorbani الملل،عفو بین 32

  بهرجوع کنید  مثال عنوان به ،یالملل ن یب  قاعده یبرا ،/amnesty.org/en/documents/mde13/4697/2021/en، 2۰21سپتامبر  1۰(، 13/4697/2021

Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty، یاجتماع و یاقتصاد یشورا 198۴/5۰ مصوب  

  متحد ملل سازمان سند  ،2۰18 اکتبر 3۰ ،حیات حق مورد در  یاسیس و  یمدن  حقوق یالملل  نیب ثاقی م 6 ماده ،(2۰18) 36 یعموم نظر بشر، حقوق تهیکم ؛198۴ مه 25 در

CCPR/C/GC/36، 35 بند . 

مارس   18 (،MDE 13/3864/2021)شناسه:   Iran: Four Ahwazi Arab Men Secretly Executedالملل، به عنوان مثال رجوع کنید به عفو بین  33

2۰21 ،amnesty.org/en/documents/mde13/3864/2021/en/الملل،عفو بین ؛Iranian Kurdish Man at Risk of Execution: Heidar 

Ghorbani   :شناسه(MDE 13/4697/2021 ،)1۰  2۰21سپتامبر ،amnesty.org/en/documents/mde13/4697/2021/en / 

، 2۰21اوت  Iran: Secret execution of young man arrested at 15 a cruel assault on child rights ،» ۴الملل، »عفو بین 3۴

-child-on-ultassa-cruel-a-15-at-arrested-man-young-of-execution-secret-amnesty.org/en/latest/news/2021/08/iran
rights/ 

https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/4697/2021/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/3864/2021/en/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/08/iran-secret-execution-of-young-man-arrested-at-15-a-cruel-assault-on-child-rights/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/08/iran-secret-execution-of-young-man-arrested-at-15-a-cruel-assault-on-child-rights/
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 باالی  پسران  اصل را بر صدور مجازات اعدام برای  اسالمی  مجازات  قانون  91  ه، مادکرده است  ممنوعمطلقا    اندداشته 

دهد که اگر در »رشد و کمال  گذاشته است و تنها به قضات اجازه می  قمری  سال  9  باالی  دختران  قمری و  سال  15

 دیگر جایگزین کنند.   تیبا مجازا را اعدام مجازات  عقلی« نوجوان تردید دارند،

اعدام    1۴۰۰آذرماه    3  کودک بود، در  زمان وقوعش  دروی    که  جرمی  دلیل  به  لگی،سا  25  در سن  عبدالعالی   آرمان

 که   ه بودگفت  تهران   استان  یک  کیفری  دادگاه  چهارم  شعبه  قاضی  به  بود  شده  دستگیر  الگیس  17  سن  درکه    او.  شد

دخترش »اعتراف«   دوست   قتل   به   شتم،   و  ضرب  و   انفرادی  سلول  در  مدتطوالنی  نگهداری  جمله با   از  شکنجه،  تحت

ادله و    عنوان  به  را  شکنجه  تحتاخذشده    «اتاعتراف»  مؤثر،   و  مستقل  تحقیقات  دستور  جای  به  دادگاه، .  است  کرده

عبدالعالی    آمیز برای آرمانایرانی در عملی شکنجه  . مقاماتخواند  ح«یصر»  را  یو  ریاقار در رأی خود،    و   پذیرفت  مدرک

  آبان   3۰تا    مهر    21بین    هفته  6  از  کمتر  در  آخر  بار  دست به تغییر تاریخ اعدام او زدند که پنج  مکررا  اش،و خانواده

منتقل کردند و بعد از    انفرادی  سلول  به اعدام  اجرای  از  قبل را  عبدالعالی آرمان  نوبت،  هر در  انجام شد. مقامات  1۴۰۰

در تعدادی از ،  المللبین  عفوبر اساس اطالعات    . بازگرداندند   عمومی زندان  بند   به  او را دوباره   ،به تعویق افتادن اجرا

  شد،  اعدام کرج شهردر زندان رجایی نهایتا اش داده شد، اما زمانی که او به او حق »دیدار آخر« با خانواده دفعات، این 

 35محروم شد. فرصت دیدار آخر با خانواده نشد و وی از اطالع داده  یا وکلیش خانواده به برنامه اعدام 

 عراق  3.2.5

  با .  است  تنزل پیدا کرده  2۰21  سال  در  مورد  17  به  2۰2۰  سال   در  مورد  ۴5  از  عراق   در  شده  ثبت  هایاعدام  تعداد

ممکن است  کاهش مشاهده شده  و    قانون منتشر نشده  یا   سیاست  در  تغییر  بر  مبنی  یی علنی  هبیانی  هیچ  حال،  این

احکام اعدام را   اجرای  آن بوده و روند تأیید  عراق در طی سال درگیر  دولت  که  باشد  سیاسی  آشفتگی  هتر نتیجبیش

 36دارد.  جمهوررئیساجرای احکام اعدام نیاز به تائید  عراق،  اساسی قانون  اساس بر. ند کرده استک

  2۰2۰  سال  برابر سه  از  بیش   یعنی  یافت،   افزایش  نفر  91  حداقل   به  شدند   اعدام   محکوم به  که افرادی  تعداد   مقابل،   در

  از  ناشی ه  سکون و فاصل  از  پس   کامل   فعالیت  بازگشت به و    ها دادگاه  بازگشایی   نتیجه  احتماال  که   ، (نفر  27  حداقل)

 .استبوده  19-کووید گیریهمه

 بر   که  دارد  را  اعدامزیر حکم  افراد    تعداد  ترینبیش  همچنان  عراق الملل،  بر اساس اطالعات ثبت شده توسط عفو بین 

:  باشد  بیشتر از این هم  حتی  است  ممکن  تعداد  این.  است  رسیده  نفر  8۰۰۰  حداقل به  دولت  رسمی  هایبیانیه  اساس

  این   دادگستری  وزارت  از  اینامه  به  شد،  منتشر  عراق   برای  ملل  سازمان  مساعدت  هئیت  توسط  اوت  ماه  در  که  گزارشی

 11595»  این وزارت،  نظارت  تحتهای  ها و زندانگاهدر بازادشت  ،2۰2۰  نوامبر  در  آن  براساس  که  کرد  اشاره  کشور

 

نوامبر   26(، MDE 13/5049/2021)شناسه:   Execution of Tortured Youth Highlights Cruelty of Iran’s Qesas Systemالملل، عفو بین 35

2۰21 ،amnesty.org/en/documents/mde13/5049/2021/en/ 

 (.8) 73 ماده ،2۰۰5 عراق، اساسی قانون 36

https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/5049/2021/en/
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 37« .اندشدهنگهداری میمرگ   به محکوم فرد

ه  نشد  انجام  منطقه  این   در  اعدامی   هیچ  2۰21  سال   طول  در  که  اعالم کرد  المللبین  عفو  به  کردستان  اقلیم   دولت

تقلیل    ابد  حبس  به  کردستان  استیناف  دادگاه   دیگر توسط  نفر  شش  اعدام  حکم   و  شدند  محکوم  اعدام  به  نفر  37.  است

 38رد. پیدا ک

 اردن  3.2.6

  از   یافته و  افزایش  شدت   به  اعدام صادرشده   احکام  تعداد  ثبت نشده است،  اردن  در  هیچ موردی از اعدام  که  حالی  در

 مشخص است  پرونده  یک  دلیل  به  عمدتا  افزایش  این  رسیده است.   2۰21  سال   در  مورد  11  به  2۰2۰  سال   در  مورد  2

 39. شدند  محکوم اعدام  به مرد )یک نفر به طور غیابی(  شش  مارس، 17 در که طی آن

 لبنان 3.2.7

 به 2۰21 سال در آن در صادره اعدام احکام تعداد اما است، نزده ی اعدام چیه به دست تاکنون 2۰۰۴ سال از لبنان

  حداقل به 2۰21 سال در بود،  دهیرس مورد 2 به  2۰2۰ سال در که  اعدام احکامتعداد . افتی شیافزا یریچشمگ طور

 مستقر النصره جبهه مسلح گروه به منسوب مرد چهار کشور  نیا یمئدا  ینظام دادگاه اکتبر، 5 در. دیرس مورد 12

  چند شدنکشته  به منجر که 2۰1۴ سال در لبنان عرسالِ در یسور و یلبنان سربازان به حمله لیدل به را هیسور در

 40.کرد محکوم  اعدام به شد ارتش دو هر از سرباز

 یبیل 3.2.7

 نفر  8  و   القذافی  االسالمسیف  اعدام مجازات    و  محکومیت  حکم   لیبی  عالی   دادگاه  ، مه  27  در  ها، رسانه   گزارش  طبق

 محاکمه   دستور  و   کرده  لغو  د داشته دادرسی وجوبودن روند محاکم  هایی که در مورد منصفانهنگرانی  دلیل  به  را  دیگر

 41. کرد  صادر مجدد

 مراکش  3.2.8

  این حکم.  تقلیل داد  زندان  سال  25  به  را  اعدام  یک حکم  ،مراکش  کازابالنکای  در  تجدیدنظر  دادگاه  ژانویه،  1۴  در

 

 al Conditions and Human Rights in the Administration of Justice in Iraq: Leg، »عراق یبرا متحد ملل سازمان مساعدت ئتیه 37

Procedural Safeguards to Prevent Torture and Ill-treatment 2۰21«، اوت ،iraq.un.org/en/138504-human-rights-

administration-justice-iraq-legal-conditions-and-procedural-safeguards-prevent 6، بند. 

 .2۰22 ژانویه 25 الملل،بین  عفو آفریقای شمال  و خاورمیانه ایمنطقه  دفتر به کردستان ایمنطقه   دولت المللیبین  حمایت کنندههماهنگ  از ایمیل 38

get-jordantimes.com/news/local/six-، 2۰21مارس  Six get death sentence in Zarqa revenge attack case  ،»13اردن تایمز، » 39

death-sentence-zarqa-revenge-attack-case .است شده جادی ا یتی امن یهاپرونده  به یدگیرس یبرا 1959 سال 17 شماره قانون طبق یدولت  یت یامن  دادگاه . 

monitor.com/originals/2021/10/lebanese-al-، 2۰21اکتبر  Lebanese court sentences Syrian fighters to death  ،»5المانیتور، » ۴۰

court-sentences-syrian-fighters-death#ixzz7J20ft300 

  https://bit.ly/3NuQaCj، ۰212مه  28«، محکمة لیبیة تعید النظر فی حکم بإعدام سیف القذافی ، »االوسط الشرق ۴1
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از تجدیدنظر،    در مرحله  و  شده بود  صادر  تروریسم  با  مرتبط  جرایم  و  قتل  برای اقدام ناموفق به  2۰2۰  اکتبر  در  اعدام

 42. داده شد  کاهش شدت مجازات

 عمان   3.2.9

  سایر   هایتوصیه   به  عمان  دولت  ملل،  سازمان  بشر  حقوق   شورای  در  جهانی«  ایدوره  »بررسیپایان    در  ژوئن،  ماه  در

 43.نپذیرفت ها رااما آن کرد،  اشاره اعدام دائمی مجازات لغو و  اعدام احکام همه  کاهش برای کشورها

 نیفلسط 3.2.۱۰

  های دادگاه  یافت.  اعدام ادامه  مجازات  قبال  در  دوپاره  قضایی   رویکرد یک    اما   نگرفت،  صورت  اعدامی   هیچ   فلسطین  در

 غزه   نوار  در  حماسبالفعل    دولت  توسط  که  هاییدادگاه  اما  نکردند،  صادر  اعدامی  حکم  هیچ  باختری  کرانه  در  فلسطینی

افزایش نسبت به سال  ند  صادر کرداعدام  احکام  نفر    21  حداقلعلیه    وندشمی  اداره نشان  را    2۰2۰که چهار مورد 

  و از جمله علیه   نظامی  هایدادگاه  از سوی  اعدام  احکام  اتفاق   به  قریب  اکثریت  ،انقالبی  قانون کیفریمطابق  دهد.  می

 44. جرایم غیرنظامی و غیرامنیتی صادر شدند  افراد غیرنظامی و برای

  به اعدام محکوم  را  غیرنظامیفرد    سه  غزه  در  حماس  دائمی   نظامی  دادگاه  نوامبر،  1  و   اکتبر  17  بین  ها،گزارش   بر  بنا

  نفر. شدند محکوم 1979 قانون کیفری انقالبی اساس بر متخاصم« و  نهادهای با »ارتباط دلیل ها بهاز آن نفر دو. کرد

 محکوم  اعدام  به  2۰13  سال  مصوب  روانگردان  مواد  و  مخدر  مواد  قانون  اساس  بر  ممنوعه  مواد  قاچاق   به اتهام  سوم

 45. شد

 قطر  3.2.۱۱

 .نکرده است ثبت ایاعدام تازه مورد هیچ  ،2۰2۰ سال  در مرد یک اعدامزمان  از المللبین عفو قطر، در

 عربستان سعودی 3.2.۱2

مورد   65  مورد به  27  از  درصدی  1۴۰  و در افزایشی  باال رفت  شدت  به  سعودی  عربستان  در  ثبت شده  هایمیزان اعدام

  گاه ترکیبی از قتل و دیگر جرایم بوده است.   و   قتل   برای  مورد،  52  یعنی   ها، اعدام  این   اتفاقبهقریب  اکثریت.  رسید

رایم ج  دلیل  به  دیگر  نفر  9.  شد  گذاشته  اجرا  به  قصاص   قانون  اساس  بر   هاپرونده  این  از  مورد  ۴5مجازات اعدام در  

 

، 2۰21ژانویه  Peine réduite pour un condamné à mort extradé du Danemark  ،»1۴ژور، »له -لورینت ۴2

lorientlejour.com/article/1248209/peine-reduite-pour-un-condamne-a-mort-extrade-du-danemark.html 

  پاراگراف ،A/HRC/47/11/Add.1. متحد ملل سازمان سند ،2۰21 ژوئن 23 الحاقیه، عمان،: جهانی  ایدوره  بررسی مورد در کاری گروه گزارش بشر، حقوق شورای ۴3

11، 73 . 

 .1979 فلسطین، بخشآزادی  سازمان انقالبی قانون  ۴۴

  Three death sentences in one day: two charged with espionage, and one chargedای حقوق بشر و دموکراسیِ شمس، »مرکز رسانه  ۴5

with drug dealing ،»1۰  2۰21نوامبر ،pal.org/eng/?p=3419-shams« ،2۰21نوامبر  9«، تُصدر أحکاماً ‘القضاء العسکری’غزة:  ؛ الوطن ،

alwatanvoice.com/arabic/news/2021/11/09/1442724.html#ixzz7LFh6l4vA 

https://www.shams-pal.org/eng/?p=3419
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2021/11/09/1442724.html#ixzz7LFh6l4vA
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  از   تن  18.  بود  رایمج  این  ارتکاب  برای  توطئه  یا  خشونت  قتل،  شامل  ها آن   بیشتر  که  شدند  اعدام   تروریسم  با   مرتبط

 . بود زن هایکی از آن و بودند  خارجی از اتباع شدگاناعدام

 با  مرتبط  جرایم برای  اعداماحکام    که  گفت  رسمی  ایبیانیه   در  سعودی  عربستان  بشر  حقوق   کمیسیون  ژانویه،  18  در

برای اصالح قانون    پایان سال مقامات سعودی هیچ گام رسمی تا  46به حالت تعلیق در آمد.   2۰2۰  سال  در   مخدر  مواد

  این   ها به چه صورت اجرایی خواهد شد. با تعلیق اعدامکه دستور    نساختندنیز  روشن    و کنترل مواد مخدر برنداشتند  

 .است نشده کشور ثبتدر این   2۰21 سال در مخدر مواد  با مرتبط اعدام مورد  هیچ حال،

  در   که  جوانی  مرد  سه  المرحون،  داوود  و  الظاهر  عبداهلل  النمر،  علی  اعدام  حکم  تخصصی  کیفری  دادگاه  فوریه،  ماه  در

از    بودند  در زندان گذرانده  آن زمانها تا  که آن  یمیزانو    زندان تبدیل کرد  سال  1۰  به  را  بودند   شده   دستگیر  کودکی

  اعدام   احکام  بررسی  برای  2۰2۰  اوت  در  عمومی  دادستان  دستور  دنبال  به  مجدد  حکم  صدور  47کسر شد.  شانحکم

 آزاد  حبس  هدور  اتمام  از  پس  نوامبر  و  اکتبر  هایماه  در  ترتیب  به  الزاهر  عبداهلل  و  النمر  علی.  صورت گرفت  مرد  سه  این

 . شدند

  طول  در  نفر  6۰  که  داد   اطالع  سازمان   این  به  کشور  این  بشر  حقوق   کمیسیون  الملل،بین  عفو  درخواست  به  پاسخ   در

 وزارت   بیانیه  از   نقل  به   سعودی  عربستان  رسمی  خبرگزاری  توسط  نفر   65اعدام    حال،   این  با   48. اندشده  اعدام   سال

  مراحل   و  اندشده  محکوم  آن  برای  که  جنایتی  شده،  اعدام  افراد  از  یک  هر  نام  که در آن است    شده  گزارش  مربوطه

  49.آمده است اعدام حکم صدور و اجرای به منجر قضایی 

برای    دیگر  کشور  این  که   کرد   اعالم   همچنین  المللبین  عفو  به   خود  پاسخ   در  سعودی  عربستان   بشر  حقوق   کمیسیون

های از این دست را به  مجازات  تمام   و   کند نمی  مجازات اعدام را اعمال   «افراد زیر سن قانونی  توسط  ارتکابی  جرایم»

 های غیر از اعدام تبدیل کرده است.  مجازات 

  ترینجدی  به  اعدام  مجازات  محدودکردن  برای  گذشته  سال  چند   گرفته در طی»تالشی شکل  از  همچنین  این کمیسیون

  عالی   دیوان  در  سپس  و   نظر  استیناف مورد تجدید   دادگاه  درا  »باید الزام  اعدام  حکم  هر  که  افزود  و  دخبر دا  جرایم«

توسط  مطبوعاتی   هایبیانیه  تربیش  قرار گیرد.«   بررسی  کشور مورد  چنین   سعودی  عربستان  خبرگزاری  نقل شده 

 

  ،2۰21 هیژانو 18 تر،ییتو پست ،( یسعود عربستان بشر حقوق ونیس ی کم تریی تو یرسم حسابآر سی اینترنشنال )اچ  ۴6

twitter.com/HRCSaudi_EN/status/1351087958565281793 :«کاهش 2۰2۰ سال در را اعدام مجازات اعمال شدت به یسعود# عربستان  

 « .دهدی م

  Saudi Arabia: Withdrawal of death sentences for three Shi’a activists arrested as teenagers a welcomeالملل، »عفو بین ۴7

move ،»8  2۰21فوریه ،-shia-three-for-sentences-death-of-withdrawal-arabia-amnesty.org/en/latest/news/2021/02/saudi

move/-welcome-a-teenagers-as-arrested-activists 

 . 2۰22ژانویه  31الملل در عفو بین «، ارسال شده به Capital Punishment in KSA: 2021 Overviewی، » سعود عربستان بشر حقوق ونیس یکم ۴8

، 2۰21ژانویه  21«، تنفیذ حکم القتل حداً فی جانیین بمکة المکرمةبه عنوان نمونه رجوع کنید به خبرگزاری سعودی، » ۴9

d=2179327spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsi 2۰21ژوئن  15«، تنفیذ حکم القتل تعزیراً بأحد الجناة فی الدمام»؛ ،

spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2240929 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/02/saudi-arabia-withdrawal-of-death-sentences-for-three-shia-activists-arrested-as-teenagers-a-welcome-move/#:~:text=February%208%2C%202021-,Saudi%20Arabia%3A%20Withdrawal%20of%20death%20sentences%20for%20three%20Shi'a,as%20teenagers%20a%20welcome%20move&text=%E2%80%9CUse%20of%20the%20death%20penalty,of%20international%20human%20rights%20law
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/02/saudi-arabia-withdrawal-of-death-sentences-for-three-shia-activists-arrested-as-teenagers-a-welcome-move/#:~:text=February%208%2C%202021-,Saudi%20Arabia%3A%20Withdrawal%20of%20death%20sentences%20for%20three%20Shi'a,as%20teenagers%20a%20welcome%20move&text=%E2%80%9CUse%20of%20the%20death%20penalty,of%20international%20human%20rights%20law
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2179327
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2240929
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  1۰  در   پایین رده  سرباز   سه  اعدام درباره    همین خبرگزاری  های بیانیهی از  یکدر  حال    این  با   کنند، می  توصیف  را  ایرویه

فقطهای جنوبی«»پایگاه  در  آوریل از سوی یک    ،  رأی محکومیت   و   »خیانت«  برای  تخصصی«    »دادگاهبه صدور 

منجر به این   ه. این نموننیامده است  مراجع قضایی باالتر  نامی از  هیچاشاره شده است و  »دشمن«    یک  از  حمایت

  سایر   یا   تجدیدنظرخواهی  حقتضمین    بدون  را  اعدام  مجازات  سعودی  در عربستان  نظامی   های دادگاه  که  شده   نگرانی

 50. کنندمی اعمال شده، توصیف بشر حقوق  کمیسیون توسط که هاییضمانت

  مستند   اند راانجامیده  حکم اعدام  صدور و اجرای  به  که  ناعادالنه  شدتبه  هاییمحاکمه   المللبین  عفو  این،  بر  عالوه

و   هایسلول  در   ها آن  مدتنی  داشتن طوالنگه  ،«اعتراف»  اخذ  منظور  به  متهمانه  شکنج  جمله  از  کرده،    انفرادی 

 جوان  مرد  یک  الدرویش،   مصطفی   مقامات،   ژوئن،  15  . در یل و مشاوره حقوقیها از دسترسی به وکساختن آن محروم

 51کردند.  اعدام ضددولتی آمیزخشونت  تظاهرات در شرکت اتهام را به شیعه اقلیت از سعودی

 به 2۰19 اکتبر در  تبوک جنایی دادگاه توسط که جوانی مرد  الحویتی، عبداهلل محکومیت  عالی،  دادگاه نوامبر، 1۰ در

 محکوم  اعدام  به  2۰17  سال  در  مسلحانه  سرقت  یک   جریان  در  پلیس  مأمور  یک  قتل  اتهام  به  دیگر  نفر  پنج  همراه

 «اعتراف»  برای  که  نداه داشت  اظهار  متهمان  همه  52. کرد  لغو   سال داشت را  1۴بود و در زمان ارتکاب جرم فقط    شده

  وکیلش   یا   و  والدین  حضور  الحویتی بدون  عبداهللبازجویی از    دادگاه،  اسناد  طبق.  اندقرار گرفته   شکنجه  دادن مورد

  مدت   این   در  او.  ه استبود  بازداشت  انفرادی  سلول  در  ماه   چهار  مدت  به او  ،ی بازجوییه است و در مرحلهصورت گرفت

در  به دارالمالحضه،  در  نوجوانان  مخصوص  مرکز  در  نگهداری  در  جنایی  تحقیقات  واحد  جای  به   بازداشت  تبوک 

را هر بار    او»  پلیس  بازجویان  که  ه استداشت  اظهار  الحویتی  عبداهلل  بشر،  حقوق   باندیده  گزارش  به.  رده استبسرمی

  بدنش را   دیگر  هایقسمت  و  پاها   کف  برق   کابل  با  ند،زدمی  و سیلی  کتک  کردند،وادار به ایستادن می  هاساعت  برای

کردند پاهای برادرش را در حینی که مأموران او را وادار میهمچنین ها  شد. آنزدند تا جایی که بیهوش میمی شالق 

  با   ها تنها آن  و  هستند  بازداشت  در  نیز  خواهرانش  و   مادر  زدند نگه دارد و به دروغ به او گفته بودند کهبه او شالق می

  منجر  دیگر  اعدام   حکم  به یک  است  ممکن  که  است  مجدد  محاکمهه  در آستان  اکنون  او  53. شد  خواهند  آزاد  او  اعتراف

  ارتکاب   زمان  در  افرادی که  علیه  اعدام   مجازات  از  استفاده   پایان  از  2۰2۰  سال   در  شده  صادر  سلطنتی   فرمان  یک.  شود

زیر دارند  18  جرم  فرمان  حال،  این  با.  داد  خبر  سال  پرونده  سلطنتی  این  با    هایشامل  قانون ضدتروریسم مرتبط 

  جرایم   ترکلی  طور  به  و   ( 2۰17)  های تروریستیفعالیت  مالی   تامین   و   تروریسم  جرایم  مجازات  عربستان سعودی، قانون

 

، 2۰21آوریل  1۰«، جنود من منسوبی وزارة الدفاع الرتکابهم جریمة الخیانة العظمى  وزارة الدفاع: تنفیذ حکم القتل بحق ثالثةخبرگزاری سعودی، »  5۰

spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2213213 

،  2۰21ژوئن  Saudi Arabia: Halt imminent execution of young man  ،»15الملل، »عفو بین 51

man/-young-of-execution-imminent-halt-arabia-amnesty.org/en/latest/news/2021/06/saudi 

، 2۰21«، نوامبر Saudi court overturns death sentence for man convicted as minor; retrial to followرویترز، » 52

reuters.com/world/middle-east/saudi-court-overturns-death-sentence-man-convicted-minor-retrial-follow-2021-11-11 / 

، 2۰21آوریل  Saudi man arrested as juvenile could face execution despite reforms  ،»1»بان حقوق بشر، دیده  53

reuters.com/world/saudi-man-arrested-juvenile-could-face-execution-despite-reforms-human-rights-2021-04-01 

https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2213213
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/06/saudi-arabia-halt-imminent-execution-of-young-man/
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 54. شودنمیقصاص،  مستوجب  جرایمو (  دارند شرعی  شدید و ثابت هایمجازات که  آنهایی) »حد«

 سوریه  3.2.۱3

های ناظر حقوق بشری و ناظران مستقل بسته است و این شامل  به طور کامل به روی سازمان   تقریبا  هیسوردرهای  

ها در سوریه تحت کنترل شدید  شود. به عالوه رسانهنظارت بر میزان استفاده از مجازات اعدام در آن کشور هم می

  طور   به  ناعادالنه همچنان  هایمحاکمه  پی  اعدام در  مجازات  که  است  نگران  عمیقا  المللبین  دولت قرار دارند. عفو

به صورت دسته    شان روشن نیستکه هویت  فرد  2۴  اکتبر،  21  در.  شودمی  استفاده  مقامات سوری  توسط  گسترده

  سال  در  مناطق جنگلی  رد  سوزی عمدی آتش  ایجاد  دلیل  بهها  ، آن دادگستری  وزارت  یهگفت  بهجمعی اعدام شدند.  

 55به اعدام محکوم شده بودند.  –کرده  توصیف تروریستی« ه»حمل  را آن وزارتخانه  این که اقدامی –2۰2۰

 تونس 3.2.۱4

  به   را  توجه همگانی   ، (CTCPM)  اعدام«  مجازات  علیه  تونس  »ائتالف  جمله  از  ،تونس  سازمان در   26  اکتبر،  ماه   در

 از درصد 6 زنان  که کردند برشمرده و محکوم را نکته این آنها. کردند جلب  کشور آن زنان بر اعدام مجازات ویژه تأثیر

 آزار  در مقابل   خود  از  دفاع در جریان    بیشتر  آنها   رائم ج  که  حالی  در  دهند، می  تشکیل  را  تونس   در  اعدام  به  محکومان

قرار   مورد محاکمه  ناعادالنه  هایمحاکمه   در  مردان  ازبیشتر  عموما    آنها  و  صورت گرفته است  جنسی  خشونت  و   خانگی

برای  خواستند  مقامات  از  تونس   هایسازمان  دیگر  و   CTCPM  گیرند. می به  اعدام  مجازات  لغو  تا    اقداماتی   دست 

 56. بزنند مشخصی

 امارات متحده عربی  3.2.۱5

  ای نداشت، ثبت شده  اعدام  مورد  ( هیچ2۰2۰تا  پایان سال    2۰18به مدت سه سال )از آغاز سال    عربی   متحده  امارات

  حداقل  با  مقایسه  در  نیز  اعدام صادره  احکام   تعداد.  دوباره این عمل را از سرگرفت  مرد،  یک   اعدام  با،  2۰21اما در سال  

 . یافت افزایش  مورد 9 حداقل به ،2۰2۰ سال در مورد چهار

 یمن 3.2.۱6

نفر دیگر  113 که عالوه بر این برای حداقل شده  انجام حوثیبالفعل  مقامات توسط یمن در ثبت شده اعدام 1۴ تمام

 

آوریل   s falls short, and total abolition must now followSaudi Arabia: Death penalty reform for minor  ،»27الملل، »عفو بین 5۴

2۰2۰ ،penalty/-death-juvenile-of-abolition-arabia-amnesty.org/en/latest/news/2020/04/saudi 

،  2۰21اکتبر  Syria: Chilling execution spree with 24 people put to death over last year’s wildfires  ،»22الملل، »عفو بین 55

-years-last-over-death-to-put-people-24-with-spree-execution-chilling-amnesty.org/en/latest/news/2021/10/syria
wildfires/ 

 موجود است:   اعدام« مجازات ه یعل  تونس ائتالف»بوک این بیانیه در صفحه فیس  56

facebook.com/CTCPM-Coalition-Tunisienne-Contre-la-Peine-de-Mort-556164981218843 

 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/04/saudi-arabia-abolition-of-juvenile-death-penalty/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/10/syria-chilling-execution-spree-with-24-people-put-to-death-over-last-years-wildfires/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/10/syria-chilling-execution-spree-with-24-people-put-to-death-over-last-years-wildfires/
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 به  را  نفر  185  حداقل  یمنه  شدشناخته المللی به رسمیت بین   رسمی و به طور  دولت.  اندکرده  صادر  اعدام  حکم  نیز

 . دکردن  صادر  غیاب متهمان  در   را  اعدام  احکام  دولت رسمی، اکثر  مقامات و    حوثیبالفعل    مقامات .  کردند محکوم  اعدام

  تحت   مرکزی  منطقه  نظامی   دادگاه   یک  ژانویه  1۰  در  که   کرد   اعالم   حوثی بالفعل    مقامات   به  وابسته  صبا  خبرگزاری

  57. کرد  محکوم  اعدام   به  خیانت   اتهام   به  به صورت غیابی   را  یمن   نظامی   نیروهای   ارشد   فرمانده   75  ، هاحوثی  کنترل

 اصلی   اعضای  از  همگی  که  یمنی  173  اوت،  25  در  هم  مأرب  منطقه  در  نظامی وابسته به دولت رسمی یمن  دادگاه  یک

  به صورت غیابی را    ه استها بوددولت خودمختار حوثی  نزد   ایران  ایرانی که سفیر  تبعه  یک   و   هستند   حوثی   مسلح  گروه

 58. به اعدام محکوم کرد

 تیرباران   شاهد حاضر در صحنه  صدها   چشم  مقابل  در  عام ومالء  در  صنعا  تحریر  میدان   در  مرد  9  سپتامبر،  18  در

  به اعدام محکوم شده بودند.   شود،اداره می  ها حوثی  توسط  که(  SCC)  تخصصی  جنایی   دادگاهآنها از سوی    .شدند

  رهبری  تحت  ائتالف   هوایی  یک حمله  حوثی در جریان  ارشد  رهبر  یک   قتل  درها خیانت از طریق مشارکت  اتهام آن

 گسترده  طور  به  آن،  از  پس   بالفاصله  چه  و  اعدام  از  قبل  چه  نفر،  9  این  تصاویر  بود.  2۰18  سال  سعودی در  عربستان

  نسبت داده شده بود جرمی که به وی    زمان وقوع  در   که  بود  جوانی   شدگاناعدام  میان  رد  59. شد   منتشر  ها رسانه  در

وکال از   کردن  محروم  جمله  از  عادالنه،  دادرسی  مرتبط با  حقوق   جدی  نقض  المللبین   عفو  60.داشت  سال  17  فقط

آمده  »اعترافات« به دست  استناد بهاطالع خودشان و    بدون  و به صورت غیابی  متهمان همحاکم  دسترسی به اطالعات، 

از نقض اصول است. چنین نمونه  کرده  مستند(  SCC)  تخصصی  اییجن  دادگاه های  پرونده  دررا    زیر شکنجه هایی 

 61 ت. هایی صورت گرفته است که منتهی به صدور حکم اعدام شده اسدارسی منصفانه از جمله در پرونده

  بررسی مورد    پرونده  این  که  داد  دستور  و  کرد  لغو  را  العمیسی  اسماء  اعدام  مجازات  هاحوثی  عالی  دادگاه   اوت،  1۴  در

 به  را  او  بعدا  و  کرده  دستگیر  2۰16  اکتبر  در  بازرسی   ایست  یک  در  را  العمیسی  حوثی،   مقامات  62.دوباره قرار بگیرد

  –شدید    تحقیر  و  شتم  و  ضرب  جمله  از  –شکنجه    قهری و  ازیسناپدید  موردسپس    پدرش  و  او.  کردند  متهم  خیانت

وی    .شد محکوم  اعدام به  جنایی، تجدیدنظر ویژه دادگاه  توسط  ناعادالنه  شدت  به محاکمه  یک  از پس  . او گرفتند قرار

 

-بالقوات-قائدا -75-بإعدام -حوثی-حکم-العربیة/الیمن-لدول/aa.com.tr/ar، 2۰21ژانویه  1۰«، قائدا بالقوات الحکومیة 75الیمن.. حکم حوثی بإعدام آناتول، » 57

 #  21۰525۰لحکومیة/ا

،  2۰21اوت  Yemeni court sentences Houthi leader, 173 others to death as fighting rages  ،»26عرب نیوز، » 58

east-arabnews.com/node/1917446/middle 

؛ bbc.com/arabic/middleeast-58633535، 2۰21سپتامبر  2۰«، الحوثیین تسعة أشخاص الحرب فی الیمن: المجتمع الدولی یدین إعدام سی عربی، »بی بی 59

 ،2۰21سپتامبر  Yemen Houthi rebels execute 9 over senior official’s killing ،»16 سی نیوز، »بی ای

80094133#-killing-officials-senior-execute-houthis-abcnews.go.com/International/wireStory/yemens 

،  2۰21سپتامبر  18«، کلماته؟ وآخر الحوثی أعدمته الذی القاصر عن نعرف ماذا.. األسود‘  العزیز عبد’مصراوی، » 6۰

masrawy.com/news/news_publicaffairs/details/2021/9/18/2091789/ 

 MDE)شناسه:   ir Trials and Forcible Exile of Yemenis Under Huthi RuleReleased and Exiled: Torture, Unfa الملل،عفو بین 61

 amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/05/MDE3139072021ENGLISH.pdf، 2۰2۰(، مه 31/3907/2021

albawaba.com/news/trial-، 2۰21اوت  Trial of kidnapped Yemeni model postponed due to absent judge  ،»16البوابه نیوز، » 62

1442698-judge-absent-due-postponed-model-yemeni-kidnapped .عنوان مقاله به پروندة دیگری اشاره دارد . 

https://www.aa.com.tr/ar/لدول-العربية/اليمن-حكم-حوثي-بإعدام-75-قائدا-بالقوات-الحكومية/2105250
https://www.aa.com.tr/ar/لدول-العربية/اليمن-حكم-حوثي-بإعدام-75-قائدا-بالقوات-الحكومية/2105250
https://www.aa.com.tr/ar/لدول-العربية/اليمن-حكم-حوثي-بإعدام-75-قائدا-بالقوات-الحكومية/2105250
https://www.aa.com.tr/ar/لدول-العربية/اليمن-حكم-حوثي-بإعدام-75-قائدا-بالقوات-الحكومية/2105250
https://www.arabnews.com/node/1917446/middle-east
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-58633535
https://abcnews.go.com/International/wireStory/yemens-houthis-execute-senior-officials-killing-80094133
https://www.masrawy.com/news/news_publicaffairs/details/2021/9/18/2091789/
https://www.albawaba.com/news/trial-kidnapped-yemeni-model-postponed-due-absent-judge-1442698
https://www.albawaba.com/news/trial-kidnapped-yemeni-model-postponed-due-absent-judge-1442698
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 63از دسترسی به وکیل در جریان محاکمه محروم شد. 

 

  

 

«،   Young Yemeni woman on death row suffers the wrath of the Huthis’ ‘psychological war’ on opponentsالملل، »عفو بین 63

huthis-the-of-wrath-the-suffers-row-death-on-woman-yemeni-amnesty.org/en/latest/news/2018/04/young-، 2۰18آوریل  13

opponents/-on-war-psychological 

 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/04/young-yemeni-woman-on-death-row-suffers-the-wrath-of-the-huthis-psychological-war-on-opponents/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/04/young-yemeni-woman-on-death-row-suffers-the-wrath-of-the-huthis-psychological-war-on-opponents/
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شده در  ها و احکام مرگ ثبتاعدام - 1پیوست 

 2۰21سال 
 

  عفو گیرد.  در برنمی  را  فراقضایی   ی هااعدام  موارد  و   دهدیم  پوشش   را  اعدام  مجازات  ییقضا  کاربرد  تنها  گزارش  نیا

  ی برخ  یبرا  یواقع  ارقام  و  دهد   قرار  دییتأ   مورد  معقول  تا حد  را  ها آن  بتواند  که  کندیم  گزارش  را  ی ارقام  فقط  المللنیب

  اعدام   هایدر مورد پرونده  عمدا   کشورها   یبرخ.  جاستنیا  در  شدهمنعکس  آمار  از  باالتر   یتوجهقابل  طرزبه  کشورها

و   نکرده ینگهداربه طور منظم  را یا  اعدام احکام اطالعات مرتبط با اجرا و صدور  و باقی کشورها کنندیم کاریپنهان

 .دهندینم قرار دسترس در را ها آن ای

. است  شتریب  المللن یب  عفو  نظر  از  هااعدام  یواقع  تعداد  و  است  یحداقل  شده  ثبت  رقم  که  دهدیم  نشان+    عالمت

  کشور  در   اعدام  کی  از  ش یب  که  دارد  نانیاطم  المللنیب  عفو   که  معناست  ن یبد  آن  کنار  ی عدد  ذکر  بدون+    عالمت 

 . است بوده رممکنیغ   یحداقل ای  قیدق رقم کی ارائه اما گرفته صورت مربوطه

۱2۰2شده در سال های ثبت اعدام   

 ها تعداد اعدام  کشور  ردیف  ها تعداد اعدام  کشور  ردیف  ها تعداد اعدام  کشور  ردیف 

 3   ژاپن 13 +17   عراق 7 هزاران  چین 1

 +1 بالروس  14 +1۴ یمن  8 +31۴ ایران    2

ایاالت   9 +83 مصر 3

متحده  

 آمریکا 

 +1 امارات   15 11

عربستان   ۴

 سعودی 

سودان   10 65

 جنوبی 

 + کره شمالی   16 +9

 + عمان  17 5 بنگالدش  11 +2۴ سوریه  5

 + ویتنام 18 3 وانا سبوت 12 +21 سومالی  6
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۱2۰2شده در سال  ثبت  احکام مرگ  

 

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

عربستان   29 +27   سومالی  15 هزاران  چین 1

 صعودی 

 2 تایوان  43 +8

 1   بالروس 44 +8 سریالنکا  30 23    سیرالئون  16 +356 مصر   2

فلطسین   17 +298   یمن  3

   )حکومت(

 1 مالدیو  45 +7   سودان  31 +21

ایاالت   18 +181 بنگالدش  ۴

متحده  

 آمریکا  

مراکش/صحرای   46 7  غنا 32 18

 غربی  

1 

 1 زیمباوه  47 6 وتسوانا ب  33 +1۴   مالزی 19 1۴۴ هند 5

 +  ایتیوپی 48 +5   کویت  34 1۴  کنیا 2۰ +129 پاکستان  6

 + ایران  49 +۴ کامرون  35 +12 لبنان  21 +119 ویتنام 7

 +  لیبی 50 ۴ گویان  36 +11 ماالوی 22 +11۴   اندونزی 8

 + کره شمالی  51 +3   تونس 37 +11   اردن 23 +91 عراق 9

سودان   2۴ +86   میانمار 10

   جنوبی

 + عمان  52 3   گامبیا 38 +1۰

جمهوری   11

دموکراتیک  

   کنگو

 +   قطر 53 3 ژاپن  39 1۰   سنگاپور 25 +81

تیرینیداد  40 +9   امارات 26 6۰ موریتانی  12

 و توباگو   

 + سوریه  54 3

 تانزانیا  55 +2 افغانستان  41 +9   زامبیا 27 +56 نیجریه  13

 

+ 

 + تایلند  56 +2 وگاندا ا 42 9   الجزیره  28 ۴8 مالی   1۴
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و    -  2پیوست   لغوکننده   کنندهابقاکشورهای 

 2۰21تا پایان دسامبر  مجازات مرگ 
دسامبر   31. تا  اندیا در عمل متوقف کرده قانون لغو در بیش از دو سوم کشورهای جهان تا کنون مجازات اعدام را

 باشد: مربوطه به صورت ذیل می، آمار 2۰21

 

 

 

 

 

 

 اند لغو کرده  جرایمی برای کلیهرا مجازات اعدام ی که شورهایفهرست ک

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

 شتاین لیختن 82 سوئیس  55 بوسنی و هرزگوین  28 آلبانی  1

 ماداگاسکار  83 سیکلس  56 بولیوی  29 اتریش  2

 مالتا  8۴ صربستان  57 پاراگوئه  3۰ ارمنستان  3

 مائوریتیوس  85 فرانسه  58 پاالئو  31 ازبکستان  ۴

 مجارستان  86 فنالند  59 پاناما  32 اسپانیا  5

 مغولستان  87 فیجی 6۰ پرتقال 33 استرالیا  6

 مقدونیه شمالی  88 فیلیپین 61 ترکمنستان  3۴ استونی  7

 مکزیک  89 قبرس 62 ترکیه 35 اسلوواکی  8

 موزامبیک  9۰ قرقیزستان  63 توگو 36 اسلوونی  9

 مولدووا  91 کابو وردا  6۴ تووالو  37 اکوادور  1۰

 موناکو  92 کاستاریکا  65 لسته -تیمور 38 اوروگوئه  11

جزایر   39 اوکراین  12

 سولومون/سلیمان 

 نگرو مونته 93 کامبوج  66

 میکرونزیا  9۴ کانادا  67 جزایر کوک  ۴۰ ایتالیا  13

 نامیبیا 95 کروواسی  68 جزایر مارشال  ۴1 ایرلند  1۴

 نائورو  96 کلمبیا 69 جمهوری چک  ۴2 ایسلند  15

 1۰8: اندلغو کرده جرائم کلیه یبرا را اعدام مجازات  یی کهکشورها

 8: اند لغو کرده عادی جرائم یبرا را اعدام مجازات  یی کهکشورها

 28: اندمتوقف کرده عمل دررا  اعدام مجازاتی که  یکشورها

 1۴۴اند: کل کشورهایی که مجازات اعدام را در قانون لغو یا در عمل متوقف کرده

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

 نروژ  98 کوت دوار  71 جیبوتی  ۴۴ آرژانتین  17

 نیکاراگوئه  99 کوزووو 72 چاد  ۴5 آفریقای جنوبی  18

 نیوآ 1۰۰ کیریباتی 73 دانمارک  ۴6 آلمان  19

 نیوزلند  1۰1 گابون  7۴ رواندا  ۴7 آندورا  2۰

 هائیتی 1۰2 گرجستان  75 رومانی  ۴8 آنگوال  21

 هلند 1۰3 گینه 76 ساموئا  ۴9 بریتانیا  22

 هندوراس  1۰۴ گینه بیسائو  77 سان مارینو  5۰ بلژیک  23

 واتیکان 1۰5 التویا  78 تومه سائو  51 بلغارستان  2۴

 وانواتو  1۰6 لهستان  79 سنگال  52 بنین 25

 ونزوئال  1۰7 لوکزامبورگ  8۰ سورینامی  53 بوتان  26

 یونان  1۰8 لیتوانیا  81 سوئد  5۴ بوروندی  27

 64اندلغو کرده  معمولی  جرایم فقط برای  را مجازات اعدام ی که کشورهایفهرست  

 کشور نام   ردیف  نام کشور  ردیف 

 پرو 5 اسرائیل 1

 شیلی 6 سالوادور ال 2

 گواتماال  7 برزیل  3

 قزاقستان  8 بورکینافاسو   4

 65اند متوقف کردهکشورهایی که در عمل مجازات اعدام را فهرست  

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

فدراسیون    15 تونس   8 الجزایر  1

 روسیه 

 ماالوی   22

 مالدیو   23 کامرون   16 تونگا   9 اریتره   2

اسواتینی )سابق    3

 سوازیلند( 

 مالزی   24 کره جنوبی    17 جمهوری آفریقای مرکزی   10

 مراکش/صحرای غربی    25 کنیا  18 زامبیا   11 برونئی دارالسالم   4

 موریتانی   26 گرنادا   19 سریالنکا   12 پاپوآ گینه نو   5

 میانمار   27 الئوس   20 سیرالئون   13 تاجیکستان   6

 نیجر   28 لیبریا   21 غنا  14 تانزانیا   7

 

 

 ینظام  نیقوان تحت جرایم رینظ یخاص می جرا یبرا فقط را اعدام مجازات کشورها نیا ن یقوان . است نشده ثبت گذشته سال ده از شیب  یط اعدام مورد چیه کشورها نیا در 6۴

 .کنند ی م  اعمال خاص طیشرا تحت یارتکاب جرایم ای

  چیه گذشته سال ده  یط که نحو نیا به  اندگذاشته  کنار را اعدام عمل  در اما اندکرده  حفظ قتل رینظ یمعمول جرایم ی برا را اعدام مجازات  که هستند ییکشورها هانیا 65

 . دانگرفته  شیپ در اعدام یاجرا  عدم بر یمبن  یاشدهت یتثب  عمل وهیش ای استی س که رودی م  باور و اندنکرده  اجرا را یاعدام حکم

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

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

 کویت   43 سنگاپور    29 بنگالدش   15 اتیوپی  1

 گامبیا   44 سودان   30 بوتسوانا   16 اردن   2

 گویانا   45 سودان جنوبی   31 پاکستان   17 افغانستان   3

امارات متحده    4

 عربی 

گینه    46 سوریه   32 تایلند   18

 استوایی 

 لبنان   47 سومالی    33 تایوان   19 اندونزی   5

 لسوتو   48 عراق   34 ترینیداد و توباگو   20 اوگاندا   6

ایاالت متحده    7

 آمریکا 

 لیبی  49 عربستان سعودی   35 جامائیکا   21

 مالزی   50 عمان   36 چین   22 ایران   8

 مصر  51 فلسطین   37 دومینیکا   23 آنتیگوآ و باربودا   9

 نیجریه   52 قطر   38 زیمباوه   24 باربادوس    10

 هند  53 کره شمالی   39 ژاپن    25 باهاماس   11

 ویتنام   54 کنگو    40 سنت کیتس و نویس   26 بحرین   12

 یمن   55 کوبا   41 سنت لوچیا   27 بالروس   13

 کومور   42 ها سنت وینسنت و گرنادین  28 بلیز   14
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تا  بین  معاهداتتصویب    -   3  پیوست المللی 

 2۰21دسامبر  31تاریخ 

 
مربوط  معاهدهکرده است. یکی از این چهار    تصویبلغو مجازات اعدام    برای  المللیمعاهده بینچهار    المللیبینجامعه  

 باشند. ای میدیگر منطقه معاهدهو سه  شودمی جهان کلبه 

ها و فهرستی از معاهدهعالوه کشورهای عضو این  است، به  معاهدهآید، شرحی کوتاه از این چهار  آن چه در پی می

تاریخ    هاهمعاهد کشورهایی که   تا  اما  امضا کرده  را    2۰21دسامبر    31را  از طریق   اند.تصویب نکرده آن  یا  کشورها 

معنای ابراز تمایل  ه بهمعاهدشوند. امضای ها، به کشورهای عضو بدل میو یا از طریق تصویب آن   پیوستن به معاهدات

عضو   که  دولی  است.  تاریخی سپسین  در  آن  تصویب  طریق  از  آن  در  عضویت  قانون   معاهداتبرای  تحت  هستند 

مضاشده  معاهده ارا رعایت کنند و دست به هیچ عملی که موضوع و هدف    معاهداتاین    مفاد شوند  الملل موظف میبین

 گذارد، نزنند. را زیرپا می

 ختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی با هدف لغو مجازات اعدامدومین پروتکل ا

، که توسط «با هدف لغو مجازات اعدام  دومین پروتکل اختیاری مربوط به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی»

مجازات    تصویب شد، دارای دامنه جهانی است. این پروتکل لغو کلی  1989مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال  

مجازات که در زمان پیوستن به پروتکل، امکان اعمال  ، اما به کشورهای عضو اجازه می دهد  کند مقرر میاعدام را  

المللی حقوق مدنی و سیاسی  . هر کشوری که عضو میثاق بیننگه دارندظ  وحفرا برای خود ماعدام در زمان جنگ  

 .است، می تواند عضو پروتکل مذکور بشود

 

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

 اشتاین لیختن  70 سیچلس   47 برزیل   24 اتریش   1

 ماداگاسکار   71 شیلی   48 بلژیک   25 ارمنستان  2

 مالت   72 صربستان   49 بلغارستان   26 ازبکستان   3

 مجارستان   73 فرانسه   50 بنین   27 اسپانیا   4

 مغولستان   74 فلسطین    51 بوسنی و هرزگوین   28 استرالیا   5

 مقدونیه شمالی   75 فنالند   52 بولیوی   29 استونی   6

 مکزیک   76 فیلیپین  53 پاراگوئه   30 اسلواکی   7

 موزامبیک   77 قبرس   54 پاناما   31 اسلوونی   8

 مولداوی  78 قرقیزستان   55 پرتغال   32 اکوادور   9

 موناکو   79 کابو وردو   56 ترکمنستان   33 سالوادور ال  10

 مونته نگرو   80 کاستاریکا   57 ترکیه   34 انگلستان   11

 نامیبیا   81 کانادا   58 توگو   35 اوروگوئه   12
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 نپال   82 کروواسی   59 لست -تیمور  36 اوکراین   13

 نروژ   83 کلمبیا   60 جمهوری چک   37 ایتالیا   14

 نیکاراگوئه   84 گابن   61 جمهوری دومینیکن  38 ایرلند   15

 نیوزیلند   85 گامبیا   62 جیبوتی  39 ایسلند   16

 هلند   86 گرجستان   63 دانمارک   40 آذربایجان   17

 هندوراس   87 گینه بیسائو   64 رواندا   41 آرژانتین   18

 ونزوئال    88 لتونی   65 رومانی  42 آفریقای جنوبی   19

 یونان   89 لهستان   66 سان مارینو   43 آلبانی   20

   لوکزامبورگ   67 سائوتومه و پرینچیپه   44 آلمان   21

   لیبریا   68 سوئد   45 آندورا   22

   لیتوانی   69 سوئیس   46 آنگوال   23

 

 است. تصویب نکردهآن را اما  کردهامضا   پروتکل را این قزاقستان

 پروتکل مربوط به کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر برای لغو مجازات اعدام 

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

اما به کشورهای عضو اجازه می دهد  کند،  می  مقررتصویب شد، لغو کامل مجازات اعدام را    199۰آمریکایی در سال  

هر کشور .  نگه دارندظ  وحف را برای خود ممجازات اعدام در زمان جنگ  که در زمان پیوستن به پروتکل، امکان اعمال  

 شود.تواند عضو این پروتکل ریکایی حقوق بشر میعضو کنوانسیون آم

 

 کشورهای عضو  ردیف  کشورهای عضو  ردیف 

 شیلی   8 آرژانتین   1

 کاستاریکا   9 اروگوئه   2

 مکزیک   10 اکوادور   3

 نیکاراگوئه   11 برزیل   4

 هندوراس   12 پاراگوئه   5

 ونزوئال    13 پاناما   6

 جمهوری دومینیکن  7
  

 

 لغو مجازات اعدام  برایمربوط به کنوانسیون حقوق بشر اروپا  6پروتکل شماره 

حقوق  های اساسی )کنوانسیونمربوط به کنوانسیون )اروپایی( برای حمایت از حقوق بشر و آزادی 6پروتکل شماره »

تصویب شد، لغو مجازات اعدام در زمان    1983که توسط شورای اروپا در سال  «،  لغو مجازات اعدام   ( برایاروپا  بشر

تهدید قریب  زمان  در زمان جنگ یا  »کند؛ کشورهای عضو ممکن است مجازات اعدام را برای جرایم  صلح را فراهم می

 شود.تواند عضو این پروتکل حفظ کنند. هر کشور عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر می «الوقوع جنگ 

 کشورهای عضو  ردیف  کشورهای عضو  ردیف  کشورهای عضو  ردیف  کشورهای عضو  ردیف 
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 لیختناشتاین   37 سوئد   25 آلمان   13 آلبانی   1

 مالت   38 سوئیس   26 آندورا   14 اتریش   2

 مجارستان   39 صربستان   27 بلژیک   15 ارمنستان   3

 مقدونیه شمالی   40 فرانسه   28 بلغارستان   16 اسپانیا   4

بوسنی و    17 استونی   5

 هرزگوین 

 مولداوی  41 فنالند   29

 موناکو   42 قبرس   30 پرتغال   18 اسلوواکی   6

 نگرو مونته  43 کروواسی   31 ترکیه   19 اسلوونی   7

جمهوری    20 انگلستان   8

 آذربایجان 

 نروژ   44 گرجستان   32

 هلند   45 لتونی   33 جمهوری چک   21 اوکراین   9

 یونان   46 لهستان   34 دانمارک   22 ایتالیا   10

 لوکزامبورگ   35 رومانی  23 ایرلند   11
  

 لیتوانی   36 سان مارینو   24 ایسلند   12
  

 

 نکرده است.تصویب  آن را اما کردهامضا پروتکل را این فدراسیون روسیه 

 

 لغو مجازات اعدام در هر شرایطی  برای  بشرکنوانسیون اروپایی حقوق   ۱3پروتکل شماره 

که توسط شورای اروپا در    «لغو مجازات اعدام در هر شرایطی  برای  کنوانسیون اروپایی حقوق بشر  13پروتکل شماره  »

  را  تصویب شد، لغو مجازات اعدام در هر شرایطی، از جمله در زمان جنگ یا تهدید قریب الوقوع جنگ  2۰۰2سال  

 شود. عضو این پروتکل  تواند کند. هر کشور عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر میمی مقرر

 کشورهای عضو  ردیف  کشورهای عضو  ردیف  کشورهای عضو  ردیف  کشورهای عضو  ردیف 

 لیتوانی  34 سوئد  23 آلمان  12 آلبانی  1

 لیختن اشتاین  35 سوئیس  24 آندورا  13 اتریش  2

 مالت  36 صربستان  25 بلژیک  14 اسپانیا  3

 مجارستان  37 فرانسه  26 بلغارستان  15 استونی  4

بوسنی و   16 اسلوواکی  5

 هرزگوین 

 مقدونیه شمالی  38 فنالند  27

 مولدووا  39 قبرس 28 پرتغال 17 اسلوونی  6

 موناکو  40 کروواسی  29 ترکیه 18 انگلستان  7

 نگرو مونته 41 گرجستان  30 جمهوری چک  19 اوکراین  8

 نروژ  42 لتونی  31 دانمارک  20 ایتالیا  9

 هلند 43 لهستان  32 رومانی  21 ایرلند  10
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 کشورهای عضو  ردیف  کشورهای عضو  ردیف  کشورهای عضو  ردیف  کشورهای عضو  ردیف 

 یونان  44 لوکزامبورگ  33 مارینو سان 22 ایسلند  11

 

 نکرده است.تصویب  آن را اما  کردهامضا این پروتکل را ارمنستان 

 

 

 

           

 



 

 

 

 جهانی   الملل« یک جنبش»عفو بین

 برای حقوق بشر است.  

  فرد،عدالتی در حق یک بی

 . همه ماست یمسئله

 با ما همراه شوید       تماس با ما       

               info@amnesty.org 

              55۰۰   7۴13  ۰2۰  ۴۴+       

        www.facebook.com/AmnestyGlobal 

            @AmnestyOnline 
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