
 الخالصة 

عند النظر ف�ما إذا كان السجناء المحكوم عليهم باإلعدام يتعرضون  
الظروف   ي 

النظر �ض وري  المعاملة، فمن ال�ض ة للتعذ�ب أو سوء    و ف�ت
االنتظار قبل اإلعدام وط��قة اإلعدام والعمل�ة نفسها. تم إجراء معظم  
ي الوال�ات المتحدة غ�ي أنه �مكن توقع نتائج مماثلة  

األبحاث المتاحة �ض
ي 
  بلدان أخرى. �ض

 

 

 

  

 مجموعة أوراق ا�حقائق املتعلقة بال�حة 

 عقو�ة اإلعدام 20رقم   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ما �ي عق��ة اإلعدام؟ 

عق��ة   أو  اإلعدام  حكم  باسم  ا  أ�ض� إليها  �شار  ي  اليت اإلعدام،  عق��ة 
الموت، �ي ممارسة تقرها الدولة لقتل شخص ما كعقاب ع� ج��مة  
ي  

ض المحكوم عل�ه باإلعدام ع� أنه «�ض ارتكبها. وُ�شار عادًة إ� السجني
 طابور اإلعدام».  

ي  
العالم  55ال تزال عق��ة اإلعدام قانون�ة �ض قامت    بينما   دولة حول 

الممارسة  144 أو  القانون  ي 
�ض العق��ة  هذە  ب�لغاء  �حظر  )1(  دولة   .

عق��ة   فرض  والس�اس�ة  المدن�ة  بالحقوق  الخاص  الدو�ي  العهد 
عن   أعمارهم  تقل  الذين  األشخاص  ع�  والنساء    18اإلعدام  ا  عام�

وتوكول    90.  ولقد صادقت  )2(  ) 6.5الحوامل (المادة   دولة ع� ال�ب
المدن�ة   بالحقوق  الخاص  الدو�ي  بالعهد  الملحق  ي 

الثايض االخت�اري 
. غ�ي  )3(   والس�اس�ة، والذي ُ�لزمها ب�لغاء عق��ة اإلعدام �شكل كامل

أنه ال توجد معاي�ي دول�ة تمنع تطبيق عق��ة اإلعدام ع� األشخاص  
نفس�ة اضطرابات  من  �عانون  فإعاقات،  او    الذين  >لك  هناك  رغم 

ال�ث�ي من األمثلة عن إعدام أشخاص �عانون من مرض عق�ي حاد (ع�  
 ). )4( سب�ل المثال: 

ا للقانون    ي حد ذاتها انتها��
ع� الرغم من أن عق��ة اإلعدام ال ُ�شكل �ض

، إال أن قدرة الدول ع� فرض عق��ة اإلعدام دون انتهاك حظر  الدو�ي
أصبحت   قد  والمهينة  والالإ�سان�ة  القاس�ة  والمعاملة  التعذ�ب 

ا�دة ض  .  )5(  خاضعة لقيود م�ت

 

 العواقب الصح�ة 

عليهم   المحكوم  السجناء  ض  بني النفس�ة  االضطرابات  معدالت  تكون 
هذە   �عة  من  ت��د  الحبس  ظروف  أن  و�بدو  مرتفعة،  باإلعدام 

تفاقمها  أو  الوال�ات  .  ) 10,11(   االضطرابات  ي 
�ض التقديرات  و�ش�ي 

عن   �قل  ال  ما  أن  إ�  باإلعدام 20المتحدة  عليهم  المحكوم  من   ٪
الصحة  .   (4)�عانون من مرض عق�ي حاد   تدهور  أدلة ع�  وهناك 

النف�ي   واأللم  اال   الشد�د العقل�ة  خطر  ز�ادة  عن  ض  فضً�  بني نتحار 
. وأظهرت دراسة تم إجرائها  )12(  السجناء المحكوم عليهم باإلعدام

ي الوال�ات المتحدة أن  
ض السجناء الذين ينتظرون  �ض معدل االنتحار بني

تنف�ذ حكم اإلعدام أع� بنحو خمس مرات من المعدل العام للذكور  
ج��ت فيها دراسة مماثلة

�
ي أ ي السجون اليت

. و�تحدث بعض  )13,14(   �ض
ي القلق الشد�د  

ي تتمثل �ض ض عن «متالزمة طابور اإلعدام» اليت الباحثني
والذهان ات    ) 15,16(  واالنعزال  «ف�ت عن  الوقت  الناتج  من  ط��لة 

اإلعدام   حكم  تنف�ذ  انتظار  ي 
�ض السجناء  �قض�ه  ظروف    تحتالذي 

ي �ع�شونها كمحكوم عليهم   قاس�ة فضً� عن الضغوط االستثنائ�ة اليت
عالج  )6(  اإلعدام» ي 

�ض أخالق�ة  معضلة  النفسيون  األطباء  يواجه   .
إ�   إعادتهم  �سبب  حالة  ي 

�ض باإلعدام  عليهم  المحكوم  السجناء 
ي إعدامهم

 .  (19–10,17) السلطات المختصة �ض

ة و�مكن أن   �مكن أن يرتبط اإلعدام نفسه بمضاعفات جسد�ة كب�ي
ا ومعاناة شد�دة  ي المائة من   7. وتم إحباط أ��� من  )20( �سبب ألم�

�ض
ي عام   )21(   الحقن القاتلة

ي أنه  1980منذ بدء استخدامها �ض ، مما �عيض
وتوكول أو أنه قد حدثت مشا�ل غ�ي متوقعة أو أن   لم يتم تطبيق ال�ب
لها   لزوم  ال  وعقل�ة  جسد�ة  ومعاناة  ألم  ي 

�ض �سببت  قد  ات  التأخ�ي
إعدامهم من)22,23(  للضح�ة الذين تم  السجناء  ي بعض 

ألم    . �عايض
شد�د أثناء اإلعدام �سبب، ع� سب�ل المثال، االستخدام غ�ي المالئم  
ي  

للتخدير بالحقن القاتلة. وهو ما أدى إ� إعادة إثارة النقاش األخال�ت
ي عمل�ات اإلعدام

. وأصدرت العد�د  )27– 24(  حول مشاركة األطباء �ض
تحظر   ب�انات  المهن�ة  والجمع�ات  والدول�ة  الوطن�ة  الهيئات  من 

ي الحقن ا 
وعمل�ات اإلعدام �شكل    ) 28,29(   لقاتلة مشاركة األطباء �ض

ا أن أفراد عائالت السجناء   . 25,27,30)–(35 عام من المعروف أ�ض�
المحكوم عليهم باإلعدام �عانون من معاناة استثنائ�ة �شمل الشعور  

والعزلة    بحزن الشد�دة  النفس�ة  والصدمات  الحقوق  من  الحرمان 
االجتماع�ة �سبب وصمة العار وشعورهم بالتج��م وال�اع المكثف  
ام الذات والعار والشعور بالذنب وحالة   ض أفراد األ�ة وتناقص اح�ت بني

 . )36,37( ال�أس المزمنة 

 

 ع� مستوى الممارسة 

ا باإلعدام  28670ما ال �قل عن  ع�    ُحكم   ي ُمو�ض عام    شخص�
.  2021�ض

ي نفس العام    سجلت منظمة العفو الدول�ة    و 
عمل�ة إعدام (من    579�ض

ي    24بينها  
ي    18امرأة) �ض ُ�عتقد  دولة باستثناء آالف عمل�ات اإلعدام اليت

ُتصنف   ح�ث  وفيتنام،  الشمال�ة  وكور�ا  ض  الصني ي 
�ض ُنفذت  قد  أنها 

 . )1(  الب�انات ذات الصلة ع� أنها � من أ�ار الدولة

والقتل    الشنق  اإلعدام  ي 
�ض المستخدمة  المعروفة  األسال�ب  �شمل 

والصعق   بالغاز  واالختناق  والصلب  والرجم  الرأس  وقطع  بالرصاص 
المم� والحقن  وُتنفذ بعض  بال�ه��اء  ا.  استخدام� األ���  ُ�عد  الذي  ت 

 . )1( الدول عمل�ات إعدام علن�ة 

ُ�ستخدم مصطلح «ظاهرة طابور اإلعدام» لوصف التعرض لظروف   
وانتظار   الط��لة  االنفرادي  الحبس  ات  ف�ت فيها  بما  اإلعدام،  انتظار 

. وقد أع��ت لجنة األمم المتحدة لمناهضة التعذ�ب  )6,7(  اإلعدام
، بما فيها الحبس االنفرادي المطول  )8(  زاء هذە الظروفعن قلقها إ 

 .   )9(  روف مع�ش�ة سيئةتحت ظ
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