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اليوم العالمي
ضد عقوبة اإلعدام

األطفال ،هؤالء الضحايا
في  10أكتوبر  ،2019سيحتفل التحالف العالمي لمناهضة عقوبة اإلعدام
والمنظمات الداعية إلى إلغاء عقوبة اإلعدام من جميع أنحاء العالم باليوم
العالمي السابع عشر لمناهضة عقوبة اإلعدام .وبالتزامن مع الذكرى الثالثين
التفاقية حقوق الطفل ،تم تخصيص هذا العام لألطفال الذين حكم على والديهم
باإلعدام أو خضعوا بالفعل لهذه العقوبة.
منذ أواخر سبعينات القرن الماضي ،كان هناك اتجاه عالمي
ثابت نحو إلغاء عقوبة اإلعدام .واليوم ،هناك  142دولة
قامت بإسقاط العقوبة من نص القانون أو بشكل عملي ،مما
يمثل ثلث دول العالم.
على الرغم من شح الدراسات التي تم إجراؤها للوقوف
على عدد األطفال الذين حكم على أحد والديهم على األقل
باإلعدام أو تم إعدام أحد والديهم بالفعل ،فإن التقرير
السنوي لمنظمة العفو الدولية الصادر عام  2019يشير إلى
أن  19,336شخصًا على األقل قد أدينوا بعقوبة اإلعدام
في العالم حتى أواخر عام  2018وأن ما ال يقل عن 690
منهم قد تم تنفيذ عقوبة اإلعدام بحقهم.
حتى وإن كانت حقوقهم محمية بموجب اتفاقية األمم المتحدة
لحقوق الطفل ( ،)CRCالتي سيتم االحتفال بالذكرى
الثالثين لتأسيسها في  20نوفمبر/تشرين الثاني  ،2019فإن
أطفال اآلباء المحكوم عليهم باإلعدام أو اإلعدام قد تأثروا
بشدة من جراء عقوبة اإلعدام.
يعترف التحالف العالمي بالصدمة النفسية والعاطفية التي تم
توثيقها بشكل جيد والتي يعاني منها الطفل عندما يُحكم على
أحد والديه باإلعدام أو يجري تنفيذ العقوبة بحقه .وغالبًا
ما تم اعتبار التداعيات النفسية واالجتماعية طويلة المدى
وتصنيفها على أنها مدمرة .يمكن أن تحدث هذه الصدمة في
أي مرحلة من مراحل عقوبة الوالد ،بما يشمل االعتقال،
أو المحاكمة ،أو اإلدانة ،أو تنفيذ حكم اإلعدام ،أو اإلعالن
عن مواعيد اإلعدام ،أو تنفيذ اإلعدام فيه أو الوقت الذي
يتبع ذلك.

عقوبة اإلعدام في القانون
والتطبيق العملي لها
•  106دولة ألغت عقوبة اإلعدام لجميع الجرائم؛
• ألغت  8دول عقوبة اإلعدام للجرائم العادية؛
•  28دولة ألغت العقوبة على أرض الواقع؛
•  56دولة مط َّبقة؛
•أكثر  10دول في العالم تطبي ًقا لعقوبة اإلعدام على
مستوى العالم في  2018هي :الصين ،وإيران،
والمملكة العربية السعودية ،وفيتنام ،والعراق ،ومصر،
والواليات المتحدة ،واليابان ،وباكستان ،وسنغافورة؛
•على الرغم من فرض حظر بموجب القانون الدولي،
تواصل بعض البلدان إعدام األشخاص الذين كانوا ال
يزالون قاصرين وقت ارتكاب الجريمة .في عام ،2019
تم االشتباه في انتهاك كل من جنوب السودان وإيران
والمملكة العربية السعودية لهذا القانون.

إن الجوالت المتكررة التي تتناوب ما بين األمل وخيبة الرجاء أثناء إجراءات االستئناف
وكذلك الحاجة المتكررة لتوقع صدور حكم اإلعدام واحتمال تنفيذه يمكن أن تكون مجهدة
للغاية من الناحية العاطفية إلى درجة إلحاق العذاب بحياة الطفل لسنوات عديدة.
المصدر :منظمة العفو الدولية ومكتب كويكر لألمم المتحدة ()QUNO

ا الخفية لعقوبة اإلعدام
تؤثر تجربة عقوبة اإلعدام على كل طفل – بما في ذلك األطفال من نفس العائلة –
على المستوى الفردي وف ًقا لعوامل مثل شخصياتهم وحاالتهم ،ورد فعل من حولهم ورد
فعل الجمهور العام للوضع ،بما في ذلك حجم التغطية اإلعالمية.

الواليات المتحدة

روسيا البيضاء

تم إرسال والدي [غاري براون] إىل عنرب املحكوم عليهم
باإلعدام يف والية أالباما عندما كانت بعمر الست سنوات .يف
والية أالباما ،تكون اإلدانات تعسفية وال ميكن التنبؤ بها .بينام
كان والدي هو األقل إدانة من بني الرجال الثالثة املتورطني يف القضية ،لكنه
كان الوحيد الذي حكم عليه باإلعدام .لقد نشأت وأنا أحمل وصمة العار
والخزي جراء انتظار والدي
لتطبيق عقوبة املوت .انتهى
يب األمر إىل الشعور بالتوجس
من قدوم تلك اللحظة التي
كنت أُسأل فيها أسئلة عن
والدي .كنت أشعر
عائلتي أو
ّ
بالخزي .كان يتم حرماين من
العديد من الفرص العملية
حاملا تنكشف حقيقة أرسيت.
يف عام  ،2002عندما كنت يف
الجامعة ،تلقى والدي تاريخ
تنفيذ الحكم؛ إال أن املحكمة العليا أرجأت تنفيذ حكم اإلعدام قبل مثاين
ساعات من توقيت تنفيذه .وتولد لدي انطباع بأننا كنا بيادق يف لعبة سياسية.
يف عام  ،2003تلقى والدي آخر موعد لتنفيذ الحكم .تم االستهزاء بطلب
الرحمة من جانب الحاكم الجديد يف جلسة االستامع ،والذي سخر من كل
من عائلتي ومن العدالة .وأخريًا ،يف  24أبريل/نيسان  ،2003تم قتل والدي.
كنا ننتظر طوال اليوم لتلقي الخرب الذي مل يأت قط .بعد ذلك ،رأينا مقاالت
إخبارية تتعلق مبا قاله ،وما أكله ،وما تركه يل كمرياث .أصبحت كل التفاصيل
الخاصة مكشوفة عىل املأل ،وجاهزة لالستهالك والتعليق عليها من قبل
الجمهور.
لقد شاركت أنا ووالدي إميانًا ثاب ًتا أعانه عىل التغلب عىل املوت بكرامة،
وساعدين يف إعادة بناء السنوات التي تلت ذلك .مل تجلب وفاته شي ًئا لكنها
n
كلفت الكثري» .

بعد شهر واحد من اإلعدام ،تلقيت رسالة وصلتني يف صورة
أقصوصة متواضعة من الورق ،تخربين أن حكم اإلعدام قد تم
تنفيذه ( )...من الصعب جدًا تصور ما حدث ألننا مل نستعد
قط األغراض الشخصية أليب [هنادز ياكافيتسيك] .مل نتمكن حتى من رؤية
جثامنه.
كام أن القانون يحرمنا من دفنه .ومل نُبلغ مبكان دفنه .لذلك ،لدي شعور بأنه
ال يزال هناك ،وأنه عىل قيد الحياة ،وأنه عىل ما يرام ( )...حتى يومنا هذا ،ال
يزال املرء يتساءل عن املقربة التي واراه فيها الرثى .ال يسعنى سوى أن نتخيل
ذلك فقط .مبا أننا ال منلك الفرصة لزيارة قربه ،فإننا نصيل بالقرب من مقربة

الدكتور كريس براون

المصدر :شهادة جمعتها جمعية "رحلة األمل"  ...من العنف إلى الشفاء

أليكساندرا ياكافيتسكايا

العائلة .هناك العديد من الشائعات تتكهن مبا يحدث لجثامني من تم تنفيذ
حكم اإلعدام بحقهم ،لكن أحدًا ال يسعه التأكد من أي يشء .لقد تم تصنيف
املعلومات تحت بند الرسية ()...
وكان من الصعب تجاوز أثر الصدمة من خالل قراءة بعض التعليقات عىل
اإلنرتنت حول ابنتي .كانت تبلغ من العمر أربع سنوات فقط وقال البعض إنها
يجب أن تعاين من نفس مصري والدي ألنها تشارك نفس الجيناتn » .
المصدر،https://www.youtube.com/watch?v=wkm50C7zslE :
مقابلة مع منظمة العفو الدولية  -أرسلها االتحاد الفيدرالي

أوغندا

جيمس تويزيجي

أنحدر من منطقة "إسنغريو" بغرب أوغندا .أنا طفل وحيد
ألمي وأيب ،لكنهام رزقا بأطفال آخرين من أزواج آخرين .تم
سجن أيب عندما كنت ال أزال صغريًا ،وال أتذكر رؤيته يف سنوايت
األوىل .قررت والديت اصطحايب إىل عمتي ألنها تزوجت يف مكان آخر إذ مل
تستطع انتظار أيب الذي كان بانتظار تنفيذ
حكم اإلعدام فيه .مل أكن أعرف أن والدي كان
عىل قيد الحياة حتى تدخلت جميعة "سقيا
األمل" ()Wells of Hope؛ كنت قد نشأت مع
عمتي ،وأقول لنفيس إن والدي قد قُتل؛ ويف
مرحلة ما ،سألت عمتي أين كان والدي
فأخربتني أنه يف السجن وتويف هناك الحقًا.
عرفت منذ البداية أنني مل يكن لدي أب يف أي
مكان آخر .أصبحت الحياة بائسة للغاية،
فقدت حقًا األمل يف الحياة ،ودفنت حلمي بأن
أصبح طبي ًبا مبا أنني تركت املدرسة .لذلك ،كنت
أعلم طوال حيايت أنني مل يكن لدي أب وأن والديت قد تزوجت يف مكان آخر،
ومل يكن لدي أي شخص لينري يل مستقبيل .أشعر بسوء شديد وأخىش أن أيب
سوف ُيقتل يف أحد األيام يف محبسه ألنني اآلن أقمت عالقة معه .لدينا الكثري
من املشاريع معا .أطلب من الحكومة إلغاء عقوبة اإلعدام ومساعدة األطفال
n
ألنهم أبرياء "...

ناموليمو ريما
عمري  17سنة ( )...تم
الحكم عىل والدي باإلعدام
عندما كانت أمي ً
حامل يف
الشهر الثامن ،هذا ما أخربتني به وال تريد
منا أن نتحدث عنه .مل أر أيب أبدا ً طوال هذه
السنوات قبل االنضامم إىل مدرسة "سقيا
األمل" .عشت مع أمي ،ولكن بعد أن
أصبحت الحياة شاقة بالنسبة لهم ،قررت
والديت أن ترتكني مع جديت حتى تتمكن من
الذهاب إىل كمباال والعمل .أشعر بالخوف والتوتر أحيانًا عندما أبدأ يف التفكري
يف أنه يف يوم من األيام س ُيشنق أيب يف السجن ،وأشعر بالحزن ألنه لن تتاح يل
الفرصة ملشاركة وجبة معه .أطلب من الحكومة أن تستمع إىل ما تقوله األرسة
عن الشخص املعتقل وأن تجري تحقيقاً شامالً قبل الزج بأحد األشخاص إىل
n
عنرب املحكوم عليهم باإلعدام.

نداغو ويني
[أبلغ من العمر]  18عا ًما وأنحدر من أرسة مكونة من مثانية
عرش طفالً؛ تم الحكم عىل والدي باإلعدام يف عام .)...( 2012
تفاقم الوضع يف املنزل عندما قام
أبناء القرية الغاضبون من العائلة بتدمري
ممتلكاتنا ونهبها .حتى أنهم سعوا وراء أطفاله
وأفراد األرسة اآلخرين ليتمكنوا من قتلهم .قالوا
إن كل فرد من أفراد األرسة كان ً
قاتل بسبب
والدنا )...( .مل يذهب أي منا إىل املدرسة ألن
والدنا تعرض للسجن" .يف كل مرة كنت أرى فيها
ً
أطفال آخرين يذهبون إىل املدرسة كل صباح،
كانت الدموع تنهمر عىل خدي ألنني كنت أريد
العودة إىل املدرسة بدوريا ".تغريت حيايت يف عام
 2013عندما التقت مؤسسة "سقيا األمل"
بعائلتنا .أعتقد أنه يتعني عىل الحكومة إلغاء
عقوبة اإلعدام ألننا نحن األطفال الذين نعاين،
شخصا ،فلن تحل املشكلة ألنك مل تضع
وإذا قتلت ً
  n
تدابري لدعم األطفال الذين حكم عىل والديهم باإلعدام» .
المصدر :شهادات من مؤسسة "سقيا األمل"  Wells Hopeواإلرساليات
ومؤسسة مبادرة حقوق اإلنسان ()FHRI

إيران

سيد هومان موسوي
ولدت يف السجن ،يف يلدا ،ليلة االنقالب الشتوي عام .1986
وقبل ذلك بشهر ،تم اعتقال والدي عىل أساس أدلة زائفة عىل
وقوع حادث مع جامعة معارضة تم حظرها .تم نقله إىل
سجن عادل أباد مبدينة شرياز ،وتم إعدامه بعد بضعة أسابيع .يف وقت الحق،
تم القبض عىل والديت وعمتي بدوريهام.
وضعت والديت حملها يف سجن أدالباب ،حيث
قضيت السنتني األوليني من حيايت .يف عام
 ،1988تم إعدام والديت خالل موجة من
عمليات اإلعدام الجامعي للسجناء السياسيني
استمرت حوايل خمسة أشهر .بالنسبة لبقية
حيايت ،ظل ظالم إعدام والدي عب ًئا عىل كاهيل.
تربيت عىل أيدي خالتي بعد إطالق رساحي من
السجن .وكان أخي وأختي األكرب مني س ًنا قد تم
إيداعهام لدى أقارب آخرين وعاشا بعيدًا عني.
كان تعليمي صع ًبا ،موصو ًما بالفقر واإلهامل .مل
تكن يد أب ترتبت عىل كتفي ،وال غمرتني
عاطفة األم .حلمت أنهام ينظامن حفلة عيد
ميالد يل ،وأن أحدهام يقدم يل هدية .لكن ذلك مل يحدث أبدًا .كان عمري 12
عا ًما عندما استدعيتني وزارة اإلعالم ألول مرة يف شرياز .مل أفعل أي يشء
خاطئ لجذب انتباه األجهزة األمنية .كانت حيايت اليومية .حياة مظلمة .مل
يسمحوا يل بالدراسة يف الجامعة ،عىل الرغم من أنني حصلت عىل إذن للقيام

بذلك بعد تقديم تعهد مكتوب بأنني سأتجنب أي نشاط سيايس يف مرحلة
التعليم العايل .كان ذلك يف أبريل/نيسان  ،2010أي بعد حوايل عام من فوز
محمود أحمدي نجاد املثري للجدل يف االنتخابات الرئاسية وبداية العديد من
االحتجاجات يف الشوارع وعدة آالف من االعتقاالت .كنت جز ًءا منه .تم
اعتقايل ملشاركتي وتوثيق احتجاجات الحركة الخرضاء .بكيت خالل الحادث
كله .وعانيت الكثري من الضغط.
وقاد االستجواب يف نهاية املطاف إىل حجزي يف زنزانة يف سجن إيفني ملدة
سبعة أشهر .لقد تم وضعي يف القسم  209يسء السمعة ،حيث تعرضت
للتعذيب وحيث أخربوين كل يوم أن مصريي سيؤول إىل اإلعدام "كوالدي".

تخيلت أن بإمكانهم القدوم يف أي لحظة ألخذي إىل سقالة الشنق .فقد
حدث ذلك بالفعل يف عائلتي .لقد نشأت مع االعتقاد بأن األبرياء ميكن
القبض عليهم وإعدامهم .دامت محاكمتي بالكاد  20دقيقة دون محام.
حكم بالسجن ثالث سنوات ،والحظر املفروض عىل جميع الجامعات
وتلقيت ً
الحكومية والغرامات و 74جلدة .مل يسبق يل أن شعرت بذرة أسف عندما
حرصا عىل أن يسمع العامل أصواتهم .كنت
كنت يف الشارع لتصوير املحتجنيً ،
n
مقتن ًعا بذلك» .
المصدر :شهادة جمعها عبد الرحمن بوروماند ،مركز حقوق اإلنسان في إيران
وحقوق اإلنسان في إيران

قصيدة كريستينا تافيرو ،ابنة سونيا "صني" جاكوبسُ ،حكم عليها باإلعدام في عام 1976
وبرأت في عام  1992وجيسي تافيرو ،التي أعدمت في عام .1990

تم نظمها بمناسبة المؤتمر العالمي السابع لمناهضة عقوبة اإلعدام في بروكسل عام .2019
طفلة بريئة ،طفلة بالغة النقاء.
كانت حياتي معاناة ال براء منها.
في غمضة عين ،تم انتزاعها،
اعتبارً ا من اليوم،
حياتي لم تعد لسابق عهدها مرة أخرى.
ذراعا أمي الحانيان،
انتزعوني منهما وبتروهما.
كانت تلك الطفلة الضائعة بمفردها.
قد ال يعود أمي وأبي إلى المنزل ...
ذراعاي مفتوحان،
أرجوك يا أمي،
يا أبي ،أنا أحبك  ...هل ستكون في
بيتك اليوم؟
وداعًا يا عشقي ،وداعًا...
هذا كل ما أردت أن أسمعه
لكن تلك األيام لم تصل،
أصبحت األيام يشوبها الضباب.
أكثر مأساوية مع المزيد من الغياب
دائمًا،
هذا ما اضطررت إلى مجابته.
القتل واالمتالء باأللم ...
ووجه تنسال عليه الدموع.
أمي ،عودي إلى المنزل.
ال أستطيع يا حبي ،ليس بعد،
لكن قريبًا يا طفلي ،قريبًا ...

كان مجرد خداع.
ت أب ًدا ...
ألنك لم تأ ِ
اضطررت للتجول في هذه اللعبة من
الحياة،
مع ال شيء سوى وجع يعتصر الفؤاد
وهذا الصراع.
عندما قتلوا أبي،
انشطر فؤادي.
تمنيت الموت ...
تمنيت أن أجدك.
حاولت ،ولم أستطع،
لكن شجاعتي فازت.
لقد تأذيت بدوري.
لذلك رفضوني ...
بالضبط  ...مثل  ...أنت.
مرت السنون
ولن أرى وجهك بعد اآلن.
لن اسمع صوتك الجميل
لن أشعر بحضنك بعد اآلن.
وذات يوم ،دون سابق إنذار،
قالوا لي إن والدتي صارت حرة طليقة
وأنها وجدتني!
امتأل قلبي بالبهجة
واغرورقت عياني بالدموع.
في النهاية ،بعد كل هذه السنوات.

صديقتي المفضلة
نصف قلبي.
يمكننا بناء حياة جديدة،
لصنع بداية جديدة.
للحرية صدى يتناغم مع دقات قلبي.
يقولون إن الزمن يشفي األسقام
وأعلم يا أصدقائي أن ذلك حق.
الغفران والحب سوف يرافقانك حتى
النهاية.
رغم المشقات التي نواجهها في
الطريق،
رغم قسوة أبشع اللحظات.
األلم والغضب ال يزاالن حقيقة.
لعله يومًا ما سوف تلتئم روحي.
لكنني لست وحدي،
لقد نجا الكثير منا
من هذه الظلم الذي لحق بنا.
لسنا ضحايا
لسنا ضعفاء
نحن أقوياء
ولدينا صوت نقوى على المجاهرة به.
لمشاركة قصصنا،
مشاركة ألمنا.
كما هو الحال مع هذه الكلمات اليوم.

المعايير الدولية
لحقوق اإلنسان
عندما يتم اتخاذ قرار بإعدام أحد الوالدين ،يؤثر هذا القرار عىل األطفال.
ومع ذلك ،فقد ثبت عىل مستوى القانون الدويل لحقوق اإلنسان بوجوب
تثمني املصالح الفضىل للطفل عىل أنها االعتبار األسايس الواجب مراعاته يف أي
قرار قانوين ميس الطفل .لذلك من الرضوري دراسة تأثري عقوبة اإلعدام
الصادرة بحق أحد الوالدين عىل الطفل وأخذها يف االعتبار عند تحديد
الحكم أو تخفيفه والحكم الرباءة.
اتفاقية حقوق الطفل ( ،)CRCاملادة  ،3البند الفرعي 1
“يف جميع القرارات املتعلقة باألطفال ،سواء كانت تتخذها مؤسسات الرعاية االجتامعية
العامة أو الخاصة أو املحاكم أو السلطات اإلدارية أو الهيئات الترشيعية ،يجب مراعاة
املصالح الفضىل للطفل”.
تدرك املعايري الدولية بشكل متزايد أن عقوبة اإلعدام وتنفيذها بحق أحد الوالدين
تؤدي إىل اإلصابة بصدمة عاطفية ،مام يخلق خطر انتهاك الحامية التالية مبوجب اتفاقية
حقوق الطفل:
 .1الحق يف الصحة
 .2الحق يف التعليم
 .3مبدأ عدم الفصل بني األطفال وأولياء أمورهم.
القرار رقم  11/24الصادر عن مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة
“[يقر] بالعواقب السلبية لفرض وتطبيق عقوبة اإلعدام عىل أبناء األشخاص املعنيني
ويحث الدول عىل تزويد هؤالء األطفال بالحامية واملساعدة التي قد يحتاجون إليها”.
ويف عام  ،2018التعليق العام رقم  36للجنة حقوق اإلنسان
يوىص رصاح ًة الدول بعدم إعدام آباء األطفال الصغار واملعالني“ :ينبغي عىل الدول
األطراف [ ]...االمتناع عن إعدام والدي األطفال الصغار أو األطفال الصغار للغاية”
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إللغاء عقوبة اإلعدام
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1

ينبغي أال تتمتع أي دولة بصالحية إنهاء
حياة أي مواطن.

2

هي عقوبة ال رجعة فيها.

ليست هناك عدالة محصنة من إجهاض العدالة وفي
جميع البلدان يتم إدانة األبرياء.

3

ال تضمن تحقيق أمان أفضل للجميع.

لم يكن هناك دليل قاطع على أن عقوبة اإلعدام لها
تأثير رادع.

4

غير عادلة.

عقوبة اإلعدام تمييزية وغالبًا ما تستخدم على نطاق
واسع ضد الفقراء أو األشخاص ذوي اإلعاقات
الذهنية أو النفسية أو األشخاص الذين يتعرضون
للتمييز بسبب ميلهم الجنسي أو ينتمون إلى أقلية
عرقية أو إثنية أو قومية أو دينية.

5

جميع عائالت ضحايا القتل ال تؤيد
عقوبة اإلعدام.

يرفض عدد كبير ومتزايد من عائالت الضحايا في
جميع أنحاء العالم عقوبة اإلعدام ويصرحون بذلك
عالنية .فهم يعتقدون أن هذه العقوبة لن تعيد أحباءهم
المقتولين ولن تخلد ذكراهم ،ولن تشفيهم من آالم
قتلهم ،وأنها تنتهك معتقداتهم األخالقية والدينية.

تخلق المزيد من المعاناة غير المباشرة

خاصة بالنسبة ألقارب المدانين الذين سيتعرضون
للعنف الناتج عن الحداد المفروض عليهم.

7

غير إنسانية وقاسية ومهينة.

تتسبب الظروف السائدة في عنبر المحكوم عليهم
باإلعدام في معاناة نفسية شديدة بينما يعد اإلعدام
نفسه عدوا ًنا بدنيًا وعقليًا.

8

يتم تطبيقها في انتهاك للمعايير الدولية.

ال تحترم مبادئ اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لعام
 ،1948التي تنص على أن "لكل شخص الحق في
الحياة وال يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو المعاملة
القاسية أو الالإنسانية أو المهينة"  .كما تتناقض مع
االتجاه الدولي إللغائها والذي تم اإلقرار به سبع
مرات على التوالي من قبل الجمعية العامة لألمم
المتحدة ،التي تدعو إلى وضع وقف عالمي الستخدام
عقوبة اإلعدام.
(القرارات  149/62في  2007و  168/63في  2008و
 206/65في  2010و  176/67في  2012و  186/69في
 2014و  187/71في  2016و  175/73في .)2018

9

ذات نتائج عكسية.

من خالل التأسيس لقتل إنسان كحل عقابي ،تؤكد
عقوبة اإلعدام فكرة القتل أكثر مما تكافحه.

10

تحظر أي إمكانية إلعادة التأهيل.

 10أشياء

يمكنكم القيام بها لمحاربة
عقوبة اإلعدام

11
22
33

قوموا بتنظيم مظاهرة :اعتصام" ،لتمثيل الموت" ،حشد خاطف
مع دمى محشوة أو أالعاب لتمثيل الضحايا الخفيين الذين تم تسليط
الضوء عليهم في هذا اليوم العالمي
اتخذوا إجرا ًء في مدرسة أو جامعة لتوعية الفئات العمرية المماثلة
(من خالل دعوة متحدث إللقاء كلمة ،وقراءة الشهادات لتشجيع
المناقشة ،وما إلى ذلك)
شجعوا الناس على رسم صور أو كتابة رسائل كما لو كانوا يتحدثون
إلى أطفال تم إعدام والديهم أو الحكم عليهم باإلعدام .انشروا القضية
عبر اإلنترنت باستخدام هاشتاغ nodeathpenalty#

44
قوموا بتنظيم معرض (ألعمال فنية ألشخاص حكم عليهم باإلعدام
55
أو صور لعقوبة اإلعدام أو رسومات أو ملصقات) أو تنظيم

قوموا بتنظيم نقاش عام أو عرض فيلم مع أسر األشخاص المحكوم
عليهم باإلعدام ،أو األبرياء ،أو مع المحامين والخبراء ،إلخ.

مسرحية

66
77
تابعوا وادعموا الحملة على الشبكات االجتماعية مثل Facebook
88
أو  Instagramأو ( Twitter: #nodeathpenaltyفي

انضموا إلى حدث نظمته منظمة إلغاء العقوبة في جميع أنحاء العالم
تبرعوا لمنظمة ناشطة إللغاء عقوبة اإلعدام

الصورة أو الفيديو ،أظهروا على سبيل المثال دمية على شكل دب أو
لعبة لتمثيل الضحايا الخفيين لهذا اليوم العالمي)

99
110

احشدوا وسائل اإلعالم لرفع الوعي بمسألة عقوبة اإلعدام
شاركوا في "مدن ضد عقوبة اإلعدام  /مدن مدى الحياة"
في  30نوفمبر 2019

لمعرفة المزيد
يمكنكم العثور على جميع المعلومات
في اليوم العالمي لمناهضة عقوبة
اإلعدام على:
www.worldcoalition.org/fr/worldday
وعلى وجه الخصوص:
• ملصق اليوم العالمي 2019؛
• مجموعة لوازم الحشد؛
•صحائف وقائع مفصلة حول عقوبة
اإلعدام في جميع أنحاء العالم؛
• تقرير اليوم العالمي 2018؛
•دليل للمحامين والصحفيين وموظفي
السجن.
وُ لد التحالف العالمي لمناهضة عقوبة اإلعدام في
روما في  13مايو  ،2002وهو مؤلف من أكثر
من  150منظمة غير حكومية ونقابات المحامين
والسلطات المحلية ونقابات العمال .يهدف التحالف
العالمي إلى تعزيز البعد الدولي لمكافحة عقوبة
اإلعدام .ويتمثل هدفه النهائي في تحقيق اإللغاء
العالمي لعقوبة اإلعدام.
يجلب التحالف العالمي بع ًدا عالميًا للعمل الذي
يقوم به أعضاؤه على األرض ،وأحيا ًنا بمعزل عن
بعضهم البعض .ويعمل بصورة تكميلية للمبادرات
الصادرة عن األعضاء ،مع احترام استقاللية كل
منها .وقد احتفل التحالف العالمي في يوم 10
أكتوبر/تشرين األول باليوم العالمي لمناهضة
عقوبة اإلعدام .وفي هذا العام ،يتم االحتفال باليوم
العالمي السابع عشر لحشد مؤيدي إلغاء العقوبة من
جميع أنحاء العالم حول رسالة مشتركة تهدف إلى
إلغائها حول العالم.
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