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  أهداف التعلم

يحث هذا الدرس الطلبة على:
فهم سيرورة النقاش في األمم المتحدة بشأن قضية   •

عالمية؛
طرح الحجج المتعلقة بوجهة نظر معينة حيال عقوبة   •

اإلعدام، بما فيها اآلراء المعارضة، وإقناع اآلخرين بدعم 
الموقف؛

التقييم النقدي لوجهات النظر المتعلقة بعقوبة اإلعدام؛  •
النظر في كيفية اتخاذ إجراءات تستند إلى معلومات بشأن   •

هذه القضية.

  المهارات

النقاش والحوار والتساؤل والتأمل؛ التفسير والتحليل النقدي 
للمصادر؛ تقديم محاججة مقنعة ال تمثل دائمًا رأيك؛ العمل 

الدعوي وتمثيل جهة معينة.

  االحتياجات

متوفرة على القرص المدمج، ما لم يذكر غير ذلك.
لكل طالب:

بطاقة خاصة بتميثل دور السفير، تحمل اسم البلد وعَلمه،   •
باإلضافة إلى مجموعة من مالحظات اإليجاز الخاص 

بالسفير )قم بثني البطاقة من الوسط واعرضها على 
سطح المكتب(

االقتراح اإليطالي )واحد لكل طالب(  •
ورقة معلومات ضد أو مع عقوبة اإلعدام  •

نسخة موجزة لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان )في جيب   •
الكراس أيضًا(

للمعلم:
عَلم األمم المتحدة  •

المالحظات الواردة في اإليجاز الخاص بالرئيس  •

 وصالت مفيدة

www.deathpenaltylebanon.org  
يقدم الموقع جميع الموضوعات المتعلقة بعقوبة   

اإلعدام في لبنان، إلى جانب البدائل.
www.amnestymaroc.org  

منظمة العفو الدولية في المغرب/الصحراء الغربية   
وعملها بشأن عقوبة اإلعدام. 

 حول هذا الدرس

ُيجري الطلبة نقاشًا صوريًا في األمم المتحدة بشأن استخدام عقوبة 
اإلعدام في العالم بأسره. ويستند هذا النقاش الصوري بشكل فضفاض 

إلى نقاش مخطط حول عقوبة اإلعدام من المقرر أن يبدأ في الجمعية 
العامة لألمم المتحدة في أكتوبر/تشرين األول 2010 )ُانظر الخلفية أدناه(.

يتم تعيين كل طالب سفيرًا لدولة عضو في األمم المتحدة، وُيطلب منه 
التفكير في ما إذا كان ينبغي وضع قيود على استخدام عقوبة اإلعدام أو 

حتى إلغاؤها في سائر أنحاء العالم.

يتم تزويد كل سفير بمالحظات تتضمن موقفه من النقاش. وهذه 
المالحظات متخيلة، مع أن كل موقف مقترح يعكس بوجه عام الخلفية 

التاريخية للبلد، وتشتمل على تعاليم من التقاليد الدينية السائدة والموقف 
السياسي لذلك البلد. ومن خالل هذا الدرس يستطيع الطلبة استكشاف 

تأثير التعاليم الدينية على صنع القرار السياسي، فضاًل عن التفكير في 
الحجج المؤيدة والمعارضة لعقوبة اإلعدام الواردة في الدرس 1.

خلفية خاصة بالنقاش الصوري في األمم المتحدة
في 18 ديسمبر/كانون األول 2007، اعتمدت الجمعية العامة لألمم 

المتحدة القرار رقم 62/149، الذي دعا إلى إعالن وقف تنفيذ )تعليق( 
عمليات اإلعدام بهدف إلغاء العقوبة نهائيًا. وقد اعُتمد القرار بأغلبية 

ساحقة، حيث صوتت 104 دول أعضاء في األمم المتحدة مع القرار، بينما 
صوتت 54 دولة ضده، وامتنعت 29 دولة عن التصويت. وكانت تلك هي 

المرة األولى التي تقر فيها الجمعية العامة لألمم المتحدة وقف استخدام 
عقوبة اإلعدام. وفي ذلك النقاش، لعبت كل من إيطاليا وماليزيا دورًا 

قياديًا، كما هو وارد في خطة الدرس.

، اعتمدت الجمعية العامة  وفي 18 ديسمبر/كانون األول 2008 أيضًاً
لألمم المتحدة قرارًا ثانيًا بشأن عقوبة اإلعدام يتعلق بتنفيذ قرار الجمعية 
العامة رقم 62/149 لعام 2007. وقد ازداد الدعم هذه المرة: حيث صوتت 
106 دول لصالح القرار، بينما صوتت 46 دولة ضده وامتنعت 34 دولة عن 
التصويت. إن هذين القرارين غير ملزمين قانونيًا، ولكنهما يتمتعان بقوة 

أدبية. إنها خطوة نحو إلغاء عقوبة اإلعدام على المستوى العالمي.

وفي دورتها الخامسة والستين، ستنظر الجمعية العامة لألمم المتحدة 
في إصدار قرار مماثل في نهاية عام 2010. ويستند هذا الدرس بشكل 

عام إلى هذا النقاش المخطط.

  الزمن

درس واحد إلى درسين/ساعة واحدة إلى ساعتين
)أو حتى ثالث ساعات لتغطية تفاصيل أكثر(.

الدرس 2
نقاش في األمم المتحدة حول 

عقوبة اإلعدام
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  خطة الدرس

الدرس 2
نقاش في األمم المتحدة حول عقوبة اإلعدام

  وصالت مفيدة

 www.amnesty.org.uk/education  
مختارات من خطط الدروس المتعلقة بعقوبة اإلعدام والموارد   

التربوية. 
 www.amnesty.org.uk and www.amnesty.org  

أحدث التقارير وقضايا الحمالت المتعلقة بعقوبة اإلعدام.  
 www.unesco.org.uk/unmatters  

ملف للتوعية بشأن األمم المتحدة من هيئة األمم المتحدة –   
المملكة المتحدة. 

كيفية التحضير

باإلضافة إلى تحضير الموارد، ينبغي تحديد ُمحاورين واثقين 
مين جيدين في الصف للقيام باألدوار الرئيسية في هذه  ومنظِّ

الفعالية:
السفير اإليطالي، الذي سيقدم االقتراح نيابة عن االتحاد   •

األوروبي وغيره من الجهات الراعية.
السفير الماليزي، الذي سيقود معارضة هذا االقتراح.  •

الدول المعارضة الرئيسية لعقوبة اإلعدام، ومنها جنوب أفريقيا   •
والمكسيك والبرازيل.

الدول المؤيدة الرئيسية لعقوبة اإلعدام، ومنها الصين   •
والواليات المتحدة والسودان وكوبا.

ثمة 26 بطاقة خاصة بأدوار السفراء. فإذا كان لديك في الصف أقل 
من 26 طالبًا، حاول أن ُتقيم توازنًا بين السفراء الذين ربما يؤيدون 

االقتراح والذين يعارضونه، والذين لم يحددوا مواقفهم بعد. وثمة 
ن  بطاقات أدوار أكثر تعقيدًا من غيرها. )ُانظر المفتاح أدناه(، فعيِّ

األدوار وفقًا لذلك.

المواقف القطرية المحتملة بشأن عقوبة اإلعدام في النقاش:

البلدان التي يحتمل أن 
تكون ضد اإلعدام ومع 

االقتراح اإليطالي

إيطاليا )عن االتحاد 
األوروبي( 

أنغوال 
أستراليا 
أذربيجان 

بوتان 
البرازيل 

المكسيك 
نيبال 

بولندا 
جنوب أفريقيا 

البلدان التي ربما تكون 
مع اإلعدام وضد االقتراح 

اإليطالي

بوتسوانا 
الصين 

كوبا 
مصر 

إندونيسيا 
جامايكا 
ماليزيا 

سنغافورة 
السودان 

الواليات المتحدة 

المفتاح:
= مستوى الصعوبة مرتفع  

= مستوى الصعوبة منخفض/متوسط  

البلدان التي 
ربما لم تحدد 

مواقفها:

الجزائر 
السلفادور 

إثيوبيا 
الهند 
لبنان 

مالوي 

التحضير للنقاش

الزمن: 10-15 دقيقة

م أهداف التعلم بحسب ما يالئم الصف. استعرْض مسرد المفردات  قدِّ
مع الصف واشرح وناقش الكلمات الرئيسية )من قبيل: األمم المتحدة، 

اقتراح، إلغاء، وقف التنفيذ، اجتماع غير رسمي( من أجل النقاش في 
األمم المتحدة.

أبلغ طالب الصف بأنهم سيلعبون أدوار سفراء لدى األمم المتحدة، 
ح لهم أنهم على وشك مناقشة اقتراح مقدم من إيطاليا، يدعو إلى  ووضِّ

ع نسخًا من االقتراح اإليطالي واقرأه في  وقف تنفيذ عقوبة اإلعدام. وزِّ
الصف. قل لهم إنك ستتولى رئاسة الحوار.

ن كل طالب ليمثل بلدًا معينًا، ووزع بطاقات األدوار المالئمة الخاصة  عيِّ
بالسفراء، مع المحافظة على سرية مالحظات اإليجاز. وينبغي أن يقوم 

كل منهم بثني البطاقة في الوسط إلى قسمين بحيث يكون القسم 
الذي يحمل اسم بلده وعَلمه مواجهًا للخارج، بينما يكون إيجاز السفير 

السري مواجهًا له.

ح لهم أن معرفة بلدانهم تعتبر جزءًا مهمًا من هذه الفعالية. وينبغي  وضِّ
أن يقرأ الطالب إيجازاتهم، ولكنهم ينبغي أن يحافظوا على سرية 

المحتويات. ُقْل للطالب إن مالحظات اإليجاز تأتي في جزئين:

خلفية أو معلومات مرجعية حول البلد الذي يمثلونه.  •

•  موقفهم في النقاش، الذي يوفر للطالب حججًا محتملة الستخدامها 
– ومنها الحجج الدينية والسياسية والمالية واألخالقية – وأساليب 

تصويت مقترحة.

ح أن هذه اإليجازات هي خيالية كليًا، ولكنها تستند بشكل فضفاض  وضِّ
إلى تاريخ البلد وديانته الرئيسية وسجله في مجال عقوبة اإلعدام. 

ح أنه عندما يقدم الطالب حججهم، فإنهم يجب أن يفعلوا ذلك  ووضِّ
»ضمن الدور« المنوط بهم )ُانظر »تعليم القضايا الخالفية« على 

ح أيضًا  الصفحة 8( – حتى لو كانوا ال يتبنون شخصيًا هذا الموقف. وضِّ
أن السفراء، والسيما أولئك الذين لم يحددوا موقفهم بعد، يمكن أن 

يغيروا موقفهم بعد االستماع إلى طرفي الحوار. وقد تحاول بعض 
البلدان القوية ممارسة الضغط عليهم أو تهديدهم أو رشوتهم كي 

يغيروا اتجاه تصويتهم.

االجتماع التمهيدي

الزمن: 25 دقيقة

ح أن االجتماع التمهيدي يشير إلى جلسة حوار غير رسمية، حيث  وضِّ
تجري مناقشات خارج السياق الرسمي ويقوم السفراء باإلعداد للنقاش 
الرسمي. وهذا عادة هو الوقت الذي يضع فيه السفراء استراتيجيتهم، 

ويتفقون على الشخص الذي سيتولى تقديم وجهات النظر التي يتبناها 
طرفهم. وكي تكون أمامهم فرصة الفوز في النقاش، فإن السفراء يجب 

أن يعملوا على كسب تأييد سفراء آخرين، وال سيما أولئك الذين لم 
ع  يحددوا موقفهم بعد، وأن يحاولوا إقناعهم باالنضمام إلى طرفهم. وزِّ

ورقة المعلومات المتعلقة بتأييد ومعارضة عقوبة اإلعدام، التي تتضمن 
ملخصًا للحجج الرئيسية. كما سيجد الطالب حجج مقترحة في المالحظات 

الخاصة باإليجازات.

1

2
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الدرس 2
نقاش في األمم المتحدة حول عقوبة اإلعدام

4  هل تعتقد أن اختيار البلدان استخدام عقوبة اإلعدام أو عدم 
استخدامها أمر صحيح؟ ما هو دور األمم المتحدة في قضايا من 

قبيل عقوبة اإلعدام؟

قد تساعدك النقاط التالية في سبر هذه األسئلة مع الطلبة:

العوامل التي تؤثر على موقف بلد ما من عقوبة اإلعدام:  •

– االعتبارات الدينية، من قبيل تعاليم الدين الرسمي للبلد؛  

  – االعتبارات السياسية، من قبيل الشعبية في عيون الناخبين 
ومعدالت الجريمة والنفوذ والعالقات مع بلدان األخرى؛

  – االعتبارات االقتصادية، من قبيل تكاليف االحتفاظ باألشخاص 
في السجون مقابل تكاليف إعدامهم.

•  غالبًا ما تشمل التقاليد الدينية التعاليم المتعلقة بالعدالة، من 
خالل االنتقام، وبالرأفة أو المغفرة. فعلى سبيل المثال، يمتدح 

القرآن الكريم العافين، ولكنه يقول أيضًا: »وال تقتلوا النفس 
التي حّرم الله إال بالحق«.

•  يجوز للبلدان أن تقرر ما تفعله داخل حدودها ما دامت ال تنتهك 
حقوق اإلنسان. يرجى العلم بأن القانون الدولي ال يزال يبيح 

عقوبة اإلعدام.

•  إن قوانين حقوق اإلنسان في تطور مستمر لضمان مواكبتها 
لمجتمعنا المتغير – وتحاول منظمات كاألمم المتحدة بناء إجماع 

عالمي بشأن قضايا من قبيل إلغاء عقوبة اإلعدام. ويمكن تغيير 
قانون حقوق اإلنسان بحيث يعكس هذا التطور واالرتقاء.

واجب إضافي
ح للطلبة أن النقاش الذي شاركوا فيه شبيه بذلك الذي من  •  وضِّ

المقرر أن يبدأ في الجمعية العامة لألمم المتحدة في أواخر عام 
2010. ُاطلب من الطالب طرح آرائهم بشأن إلغاء عقوبة اإلعدام 

قبل إجراء التصويت.

اعرف المزيد عن حملة منظمة العفو الدولية بزيارة الموقع:  • 
www.amnesty.org/ar/activism-center  

ابدأ االجتماع

ينبغي أن يلتقي جميع السفراء المؤيدين لالقتراح بالسفير اإليطالي 
من أجل بلورة حججهم الرئيسية األقوى ضد عقوبة اإلعدام. ُاطلب 
منهم أن يحددوا السفير الذي سيتولى تقديم الحجج وماهية هذه 

الحجج.

ينبغي أن يلتقي جميع السفراء المعارضين لالقتراح مع السفير الماليزي 
لبلورة حججهم الرئيسية واألقوى بشأن اإلبقاء على عقوبة اإلعدام. 

ُاطلب منهم تحديد السفير الذي سيتولى تقديم كل محاججة.

ينبغي أن يلتقي السفراء الذين لم يحددوا موقفهم بعد معًا لمناقشة 
اتجاه تصويتهم.

وينبغي أن يتوجه السفراء اآلخرون إلى السفراء الذين لم يحددوا 
موقفهم في محاولة لحملهم على التصويت مع أو ضد االقتراح.

إعداد الكلمات

الزمن: 10 دقائق

ُاطلب من طالبك إعداد كلماتهم للنقاش. ينبغي أن يستخدموا إيجازاتهم 
وأال يتجاوز طول كلمة كل منهم دقيقة واحدة تقريبًا.

النقاش

الزمن: 30-45 دقيقة

ب المقاعد في الغرفة على شكل حذوة حصان، إذا أمكن ذلك، بحيث  رتِّ
تكون طاولة الرئيس في الجهة األمامية المقابلة، وعليها علم األمم 

المتحدة. يقوم الطلبة بطي بطاقات أدوارهم في الوسط إلى قسمين 
ووضعها على الطاولة أمامهم، بحيث يكون العلم معروضًا أمام الصف، 

في حين يمكن للسفير أن يقرأ مالحظاته في القسم المواجه له من 
البطاقة. ربما ترغب في العثور على صورة للجمعية العامة لألمم المتحدة 

عبر شبكة اإلنترنت كي يشاهدها الطلبة.

ابدأ بالتعريف بطبيعة النقاش وتهيئة المسرح لدورك كرئيس. ُاطلب من 
الطلبة رفع بطاقاتهم إذا رغبوا في الكالم، واختر المندوبين الذين سُتدرج 

أسماؤهم في قائمة المتحدثين. ثم ادُع السفير اإليطالي إلى قراءة 
االقتراح رسميًا وإلقاء كلمته.

ادُع السفراء الواردة أسماؤهم في قائمة المتحدثين واحدًا تلو اآلخر 
لمخاطبة اللجنة. وانتقل من بلد يؤيد االقتراح إلى بلد لم يحدد موقفه 

منه إلى بلد يعارضه.

فور انتهاء قائمة المتحدثين، ادُع إلى التصويت برفع األيدي: المؤيدون 
لالقتراح أواًل، ثم المعارضون له، ثم الممتنعون عن التصويت.

الحصيلة

الزمن: 15-20 دقيقة

ُاطلب من الطالب الخروج من إطار الدور، ومناقشة األسئلة الرئيسية 
فهم  التالية ضمن مجموعات صغيرة أو من قبل الصف بأكمله، أو كلِّ

باإلجابة عنها كواجب منـزلي:

رْت تصورك إزاء عقوبة اإلعدام؟ كيف كانت تجربتك كسفير؟ هل غيَّ  1

2  ما هي العوامل التي تؤثر على الموقف الذي تتخذه دولة ما من قضية 
كعقوبة اإلعدام؟

3  غالبًا ما تختلف المواقف الدينية والقضايا األخالقية، ليس فيما بين 
األديان المختلفة فحسب، وإنما أيضًا ضمن الدين الواحد نفسه. هل 

يمكنك تحديد أمثلة على ذلك في النقاش؟

4

5

3
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منظمة العفو الدولية  مسألة حياة أو موت 2010

بطاقة اإليجاز الخاصة بالسفير
الجزائر
الجزائر

بلدك:
ال يطبق عقوبة اإلعدام في الواقع الفعلي

في الوقت الذي استمر القضاة في إصدار أحكام باإلعدام – والسيما 
في القضايا المتعلقة باإلرهاب – لم ُتقدم الجزائر على إعدام أي 

سجين منذ عام 1993، عندما ُأعلن قرار رسمي بوقف )تعليق( تنفيذ 
اإلعدام. وفي عام 2009، ُحكم باإلعدام على 100 شخص.

معلومات قطرية
تقع الجزائر في شمال أفريقيا، ويبلغ عدد سكانها 34.9 نسمة.

موقفك في النقاش
ثمة نقاش محتدم بين الجزائريين بشأن قرار تعليق تنفيذ عقوبة 

اإلعدام الذي صدر في عام 1993. وفي عام 2008 شاركت الجزائر 
في رعاية القرار المتعلق بوقف استخدام عقوبة اإلعدام وصوتت 

لصالحه في الجمعية العامة لألمم المتحدة. بيد أن الحكومة رفضت 
مشروع قانون بإلغاء عقوبة اإلعدام كان قد اقترحه أحد أعضاء 

البرلمان المعارضين في عام 2009.

يمكنك المحاججة بأنه مع وقف تنفيذ عقوبة اإلعدام )تعليق( منذ 
عدة سنوات، أصبحت العقوبة متقادمة العهد، وينبغي أن يصبح 

السجن المؤبد هو العقوبة على ارتكاب الجرائم الخطيرة. كما أن 
عقوبة اإلعدام تلحق الضرر بسمعة البالد.

إن األغلبية العظمى من السكان مسلمون. ويتضمن القرآن الكريم 
أن لكل إنسان الحق في الحياة، إال إذا اقتضت الشريعة إنزال عقوبة 
اإلعدام، حيث يقول القرآن فيه: »وال تقتلوا النفس التي حرم الله 
إال بالحق«. كما أن »الرحمن« و»الرحيم« هما من أهم أسماء الله 

الحسنى، وهو ما يشير إلى أهمية العفو والمغفرة في اإلسالم.

أنت اآلن لم تحدد بعد اتجاه تصويتك أو ما إذا كنت ستصوت أم ال. 
ربما ينبغي أال ُتستخدم عقوبة اإلعدام في بلدك بعد اآلن، أو ربما 
ال تستخدم إال في الحاالت القصوى ضد اإلرهابيين؟ في االجتماع 

استمع إلى طرفي الحوار.
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منظمة العفو الدولية  مسألة حياة أو موت 2010

بطاقة اإليجاز الخاصة بالسفير
أنغوال
أنغوال

بلدك:
ألغى عقوبة اإلعدام بالنسبة لجميع الجرائم

في عام 1992 ُألغيت عقوبة اإلعدام. وفي عام 2010 أقرت أنغوال 
دستورًا جديدًا أبقى على حظر عقوبة اإلعدام.

معلومات قطرية
تقع أنغوال في غرب الصحراء األفريقية، ويبلغ عدد سكانها 18.5 

مليون نسمة.

موقفك في النقاش
عانت أنغوال من حرب أهلية دامت 27 سنة، منذ عام 1975، ُقتل 

فيها نحو 500,000 شخص. يمكنك أن تحاجج بأن بلدك يعرف 
األهوال واآلالم التي يمثلها الموت، وسيظل دائمًا يدافع عن 

الحق في الحياة. وعقوبة اإلعدام هي أشد أشكال التعذيب قسوة 
والإنسانية وإهانة.

إن حوالي 40 بالمئة من األنغوليين مسيحيون. ومن منظور ديني، 
يمكنك القول إن يسوع المسيح عانى من جور عقوبة اإلعدام 

بالصلب.

كما وعظ المسيح بالغفران بداًل من االنتقام – ولذا فإنك تعارض 
اإلعدام على أسس دينية وكفى.

انضْم إلى اإليطاليين في االجتماع التمهيدي. حاول إقناع كل من 
بوتسوانا وجنوب أفريقيا ومالوي وغيرها من البلدان األفريقية 

بدعم االقتراح اإليطالي.
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منظمة العفو الدولية  مسألة حياة أو موت 2010

بطاقة اإليجاز الخاصة بالسفير
أستراليا
أستراليا

بلدك:
ألغى عقوبة اإلعدام بالنسبة لجميع الجرائم

ألغت أستراليا عقوبة اإلعدام في عام 1984. وكانت آخر عملية إعدام 
قد ُنفذت في عام 1967.

معلومات قطرية
أستراليا قارة جزيرة في جنوب المحيط الهادئ، يبلغ عدد سكانها 

21.3 مليون نسمة.

موقفك في النقاش
إن معظم األستراليين يدينون عقوبة اإلعدام، وليس ثمة خطط 

إلعادة العمل بها. وقد وقعت أستراليا البروتوكول االختياري الثاني 
للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يهدف 
إلى إلغاء عقوبة اإلعدام. وفي عام 2010 أقر البرلمان االتحادي 

قوانين تكفل عدم جواز إعادة العمل بعقوبة اإلعدام من قبل أية 
والية أو إقليم في أستراليا. ويمكنك المحاججة بأن ذلك يمثل 

عالمة مميزة لمجتمع متحضر، وأنه عندما ُترتكب أخطاء فإن العواقب 
ن الحقًا أنهم أبرياء. بيد أن  تكون وخيمة. وقد تم إعدام أشخاص تبيَّ

عقوبة اإلعدام ال رجعة عنها.

ويمكنك المحاججة بأن السجن المؤبد يمثل بدياًل أفضل. فليس 
هناك من مبرر للتعذيب أو المعاملة القاسية. واإلعدام، شأنه شأن 

التعذيب، يشكل اعتداء جسديًا وعقليًا متطرفًا على الفرد. وهو ال 
يتيح للمجرمين فرصة للندم والتوبة.

لنا  كما يمكنك المحاججة بأن الدولة التي تنفذ عمليات اإلعدام تحوِّ
جميعًا إلى قتلة. فقتل األشخاص الذين يقتلون ما هو إال ضرب من 

النفاق.

ال يوجد دين رسمي في بلدك.

انضْم إلى اإليطاليين في االجتماع التمهيدي. أنت تأمل أن تكون 
صيغة اقتراحهم أقوى، وأن تدعو إلى وضع حد لجميع عمليات 

اإلعدام في العالم بأسره فورًا.
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منظمة العفو الدولية  مسألة حياة أو موت 2010

بطاقة اإليجاز الخاصة بالسفير
أذربيجان
أذربيجان

بلدك:
ألغى عقوبة اإلعدام بالنسبة لجميع الجرائم

أنت تشعر بالفخر ألن بلدك ألغى عقوبة اإلعدام في عام 1998.

معلومات قطرية
تقع أذربيجان على الحدود بين شرق أوروبا ووسط آسيا. ويبلغ عدد 

سكانها 8.8 مليون نسمة.

موقفك في النقاش
ق بلدك )أي أكد التـزامه( على معاهدة دولية )وهي البروتوكول  صدَّ

االختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية( 
الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة اإلعدام، مع خيار استخدامها في 

أوقات الحرب.

أنت تعتقد أن الوقت قد حان إللغاء عقوبة اإلعدام في العالم 
بأسره. يمكنك المحاججة بأن التجارب أظهرت أن عمليات اإلعدام تنـزع 

الروح اإلنسانية من المتورطين في العملية، وأنه لم يثبت في أي 
مكان أن عقوبة اإلعدام تنطوي على قوة خاصة تؤدي إلى تقليص 

معدالت الجريمة أو العنف السياسي.

إن 93 بالمئة من مجموع السكان مسلمون، مع أن الحكومة علمانية 
)ال تقوم على أساس الدين(. لقد كانت أذربيجان الدولة الديمقراطية 

والعلمانية األولى في العالم اإلسالمي. ومن منظور ديني، 
أشْر إلى أن اإلسالم دين سالم وعدل ومساعدة وأنه قوة حضارة 
للبشرية. وتحية اإلسالم األكثر شيوعًا هي »السالم عليكم«. كما 

أن اإلسالم يمنع استخدام العنف، السيما ضد األبرياء واألشخاص 
المستضعفين. ويمتدح القرآن الكريم »الرحماء«. كما يمكنك 

المحاججة بأن عملية عقوبة اإلعدام برمتها تقوض الكرامة اإلنسانية، 
وتنظر إلى الحياة اإلنسانية بازدراء تام.

انضْم إلى اإليطاليين في االجتماع التمهيدي.
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منظمة العفو الدولية  مسألة حياة أو موت 2010

بطاقة اإليجاز الخاصة بالسفير
بوتان
بوتان

بلدك:
ألغى عقوبة اإلعدام بالنسبة لجميع الجرائم

في عام 2004، أصدر ملك بوتان مرسومًا ملكيًا بإلغاء عقوبة 
اإلعدام. وكانت آخر عملية إعدام قد ُنفذت في عام 1964.

معلومات قطرية
بوتان مملكة جبلية آسيوية، يبلغ عدد سكانها نحو 697,000 نسمة.

موقفك في النقاش
بوتان بلد بوذي، ُينظر فيه إلى عقوبة اإلعدام على أنها تتناقض 

مع المعتقدات األساسية للبوذية. ولديك إيمان راسخ بمبدأ عدم 
استخدام العنف واحترام الحياة، »آهيمسا«. وهذه قاعدة سلوك 

تحظر قتل الكائنات الحية أو إيذاؤها. ولذا، فإن عقوبة اإلعدام ال مبرر 
لها، بحسب عقيدتك.

ويمكنك أن تضيف أن احترام الحياة فكرة تكتسي أهمية أساسية 
في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان:

المادة 3: »لكل فرد حق في الحياة...«
المادة 5: »ال يجوز إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة القاسية أو 

الالإنسانية أو المهينة...«

انضْم إلى اإليطاليين في االجتماع التمهيدي.
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منظمة العفو الدولية  مسألة حياة أو موت 2010

بطاقة اإليجاز الخاصة بالسفير
بوتسوانا
بوتسوانا

بلدك:
يطبق عقوبة اإلعدام

عقوبة اإلعدام معمول بها منذ حصلت البالد على االستقالل عن 
بريطانيا في عام 1965. وُتطبق العقوبة على جرائم القتل العمد 

والخيانة والقرصنة. وفي عام 2009، ُحكم على شخصين باإلعدام، 
وُأعدم شخص واحد.

معلومات قطرية
تقع بوتسوانا في أفريقيا الجنوبية، ويبلغ عدد سكانها 1.9 مليون 

نسمة.

موقفك في النقاش
إن موقف يوتسوانا من عقوبة اإلعدام ليس على وشك أن يتغير. 

ع من قبل  فاإلعدام هناك ال يتم بدون الحصول على أمر موقَّ
الرئيس. ولم يسبق أن صدر قرار بالرأفة. دافع عن موقفك بالقول 

إن هذه إرادة المواطنين.

وبلدك بلد مسيحي. أشْر إلى أن الكتاب المقدس يدعو بوضوح 
إلى مبدأ »العين بالعين«. فإذا قتلت نفسًا، فإنك إنما تهدر حياتك.

أنت تعارض االقتراح المقدم من إيطاليا وتكتيكات »الصبي 
المتنمر« للدول االستعمارية السابقة كالمملكة المتحدة، التي 

يخالجك شعور بأنها تحاول دائمًا أن تملي على المستعمرات 
السابقة كيفية إدارة شؤونها الداخلية. وفي كلمتك، يمكنك أن 
تطلب من البلدان األخرى المتحمسة للحق في الحياة، أن تراجع 

سياساتها األخرى، من قبيل التورط في الحروب والعمليات 
العسكرية.

انضْم إلى ماليزيا في االجتماع التمهيدي.
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بطاقة اإليجاز الخاصة بالسفير
البرازيل
البرازيل

بلدك:
ألغى عقوبة اإلعدام بالنسبة للجرائم العادية فقط

شهد عام 1876 آخر مرة اسُتخدم فيها اإلعدام كعقوبة، ولم 
ُتستخدم العقوبة رسميًا منذ إعالن الجمهورية في عام 1889. وقد 
ُألغيت أخيرًا بموجب دستور عام 1988، باستثناء جرائم الخيانة التي 

ُترتكب في أوقات الحرب.

معلومات قطرية
البرازيل هي أكبر دولة في أمريكا الجنوبية، ويبلغ عدد سكانها 

193.7 مليون نسمة.

موقفك في النقاش
تعتبر البرازيل عقوبة اإلعدام عقوبة قاسية والإنسانية ومهينة 

للحياة اإلنسانية. كما أن البرازيل إحدى الدول القليلة في العالم 
التي ألغت عقوبة السجن مدى الحياة – فال يجوز أن يقضي 

المواطن أكثر من 30 سنة في السجن. جادْل بالقول إننا يجب أن 
نفكر بطريقة ما لتأهيل المجرمين، كما أن القوانين يجب أن تكفل 

تحقيق العدالة، وليس االنتقام.

إن معظم البرازيليين يعتنقون الكاثوليكية، ويؤمنون بأن المغفرة 
قيمة أساسية.

في عام 2008، شاركت البرازيل في تبني القرار المتعلق بوقف 
تنفيذ اإلعدام وصوتت لصالحه في الجمعية العامة لألمم المتحدة.

إنضم إلى اإليطاليين في االجتماع التمهيدي.
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بطاقة اإليجاز الخاصة بالسفير
الصين
الصين

بلدك:
يطبق عقوبة اإلعدام

ُتعدم الصين عددًا من األشخاص يفوق مجموع ما تعدمه بقية دول 
العالم مجتمعة. بيد أن اإلحصاءات تظل محظورة النشر باعتبارها من 
أسرار الدولة. وفي حين أن عدد عمليات االعدام في عام 2009 بلغ 

اآلالف، فإن الحكومة لم تفصح عن األرقام الحقيقية. وهناك نحو 
86 جريمة تعتبر من الجرائم التي يعاقب عليها باإلعدام في الصين، 
ومنها التهرب من الضرائب وقتل حيوان الباندا وسرقة اآلثار. وُتنفذ 

عمليات اإلعدام بإطالق رصاصة على الرأس من الخلف أو بالحقنة 
المميتة.

معلومات قطرية
الصين أكبر دولة في العالم في عدد السكان، حيث يبلغ سكانها 1.3 

مليار نسمة.

موقفك في النقاش
يمكنك المحاججة بأن بالدك تواجه موجه من الجرائم. وأن العديد من 

المجرمين يحاولون تحطيم الصين والنظام الشيوعي. وتعتقد أنه 
حالما ُيدان أحد بجريمة يعاقب عليها باإلعدام، ينبغي إعدامه بسرعة 

وبصورة رحيمة. ولو أن الدول األخرى األعضاء في األمم المتحدة 

بعت نموذجكم، النخفضت معدالت الجريمة في العالم. اتَّ

وشأنك شأن أكثر من 80 بالمئة من الشعب الصيني، فإنك ال تؤمن 
بأي دين. وكملحد، فإن االعتبارات الدينية بشأن عقوبة اإلعدام ال 

تهمك في شيء.

حاجج بأن هذا النقاش ال يعتبر قضية حقوق إنسان. فعقوبة اإلعدام 
ليست محظورة بموجب القانون الدولي. وهذه مجرد محاولة من 

قبل بعض الدول للتدخل في الشؤون الداخلية لبالدك.

حاجج ضد االقتراح اإليطالي. انضْم إلى ماليزيا في االجتماع 
التمهيدي، واعمل مع ماليزيا والواليات المتحدة وكوبا.
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منظمة العفو الدولية  مسألة حياة أو موت 2010

بطاقة اإليجاز الخاصة بالسفير
كوبا
كوبا

بلدك:
يطبق عقوبة اإلعدام

تطبق كوبا اإلعدام كعقوبة على ارتكاب جرائم القتل العمد وخطف 
الطائرات وإفساد األطفال وتهريب المخدرات والسطو المسلح. بيد 

أنها توقفت عن تنفيذ عمليات اإلعدام في عام 2003. وظل ثالثة 
أشخاص محكومين باإلعدام في نهاية عام 2009 بتهمة اإلرهاب. 

وتم تخفيف معظم أحكام اإلعدام واسُتعيض عنها بالسجن لمدة 30 
سنة بقرار من الرئيس راؤول كاسترو في عام 2008.

معلومات قطرية
كوبا جزيرة في البحر الكاريبي، يبلغ عدد سكانها 11.2 مليون نسمة. 

موقفك في النقاش
على الرغم من تخفيف أحكام اإلعدام، فقد قال الرئيس راؤول 

كاسترو: »إن التخلي عن القوة الرادعة التي تنطوي عليها عقوبة 
اإلعدام بالنسبة لإلرهابيين الحقيقيين أمر يتسم بالالمسؤولية 

والسذاجة.« ويمكنك المحاججة بأن كوبا بحاجة إلى عقوبة اإلعدام 
للتعامل مع عدد قليل من األشرار واإلرهابيين المسؤولين عن 

أشد الجرائم خطورة. فمن دون التهديد باإلعدام )رميًا بالرصاص(، 
ستعمُّ الفوضى في شوارع هافانا. وكمعظم الكوبيين، أنت ملحد 

واشتراكي، ولذا فإن األفكار الدينية ال تهمك بشكل خاص.

انضم إلى ماليزيا في االجتماع التمهيدي. حاول أن تقنع السلفادور 
والبرازيل بالتصويت معك. ولكن انتبه لتصويت الواليات المتحدة. 
فلطالما كانت كوبا مناوئة لألمريكيين وسياساتهم المعادية لكوبا، 

إلى حد أن الواليات المتحدة قد تصوت ضد أو تمتنع عن التصويت. 
ومنذ انتخاب باراك أوباما رئيسًا للواليات المتحدة، بدأت العالقات 

بين كوبا والواليات المتحدة باالنفراج.
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بطاقة إإليجاز الخاصة بالسفير
مصر
مصر

بلدك:
يطبق عقوبة اإلعدام

ال تزال مصر تطبق عقوبة اإلعدام. ففي عام 2009، أصدرت 
المحاكم ما ال يقل عن 269 حكمًا باإلعدام، وُأعدم ما ال يقل عن 

خمسة أشخاص.

معلومات قطرية
مصر أكبر بلدان الشرق األوسط من حيث عدد السكان، إذ يبلغ عدد 

سكانها حوالي 83 مليون نسمة.

موقفك في النقاش
يمكنك المحاججة بأن اإلعدام هو الحل الوحيد لوقف تصاعد معدالت 

الجريمة في مصر. ويشمل مرتكبو الجرائم تجار المخدرات الذين 
يتسببون بأفدح األضرار االجتماعية، والجماعات المتطرفة التي 

تشكل تهديدًا إرهابيًا خطيرًا.

كما أن جرائم القتل تشكل مشكلة كبرى في شوارع القاهرة. 
وإن أولئك الذين يشجبون استخدام عقوبة اإلعدام ضد القتلة 

ويعتبرونها مفرطة القسوة، يجب أن ُيطلب منهم التفكير بما يحدث 
للضحايا؟ وماذا عن الخسارة التي ال ُتعوض بالنسبة لعائالتهم. 

ويمكنك المحاججة بالقول إن إعدام شخص أرحم من اإلبقاء عليه 
خلف القضبان لسنوات وسنوات.

أشْر إلى أن لمجتمعك معتقداته ومعاييره الخاصة، وأنه ال يهمك 
تقليد المجتمعات األخرى في هذا الشأن.

ويشار إلى أن مصر دولة علمانية )غير دينية(، وُتحظر فيها األحزاب 
السياسية الدينية. 

انضم إلى ماليزيا في االجتماع التمهيدي.
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بطاقة اإليجاز الخاصة بالسفير
السلفادور
السلفادور

بلدك:
ألغى عقوبة االعدام بالنسبة للجرائم العادية فقط

ألغت السلفادور عقوبة اإلعدام بالنسبة للجرائم العادية في أوقات 
السلم في عام 1983.

معلومات قطرية
السلفادور دولة صغيرة في أمريكا الوسطى، يبلغ عدد سكانها 6.2 

مليون نسمة.

موقفك في النقاش
من غير المرجح أن يلجأ الرئيس اليساري المعتدل موريسيو فونيس، 

الذي انُتخب في عام 2009، إلى إعادة العمل بعقوبة اإلعدام.

يمكنك المحاججة بأن عمليات اإلعدام ال يمكن الرجوع عنها )أي عندما 
ُيعدم شخص ما، فإنه يستحيل إلغاء ما حدث(. إن عقوبة اإلعدام 

حكم خطير، والسيما في البلدان التي يكون فيها النظام القانوني 
ضعيفًا. وقد ارتكبت بعض أفضل المحاكم في العالم أخطاء رهيبة، 

حيث أرسلت أشخاصًا أبرياء إلى حتفهم.

ومن منظور ديني، أنت تدعم التعاليم الكاثوليكية، التي ال تجيز 

عقوبة اإلعدام إال في حاالت نادرة، عندما ال يجد المجتمع الوسيلة 
الكافية لحماية المواطنين من المجرمين، كما في حالة الحرب مثاًل.

انضم إلى اإليطاليين في االجتماع التمهيدي. استمع إلى طرفي 
ث إلى السفير الكندي مع الكوبيين والبرازيليين. الحوار. تحدَّ
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بطاقة اإليجاز الخاصة بالسفير
إثيوبيا
إثيوبيا

بلدك:
يطبق عقوبة اإلعدام

ال تزال إثيوبيا تحتفظ بعقوبة اإلعدام في القانون كعقوبة على 
جريمة القتل العمد، ولكنها نادرًا ما ُتستخدم. ولم ُتنفذ سوى حالتي 
إعدام منذ عام 1991. وفي عام 2009 ُحكم باإلعدام على ما ال يقل 

عن 11 شخصًا، ولكن لم ُينفذ أي منها.

معلومات قطرية
تقع إثيوبيا في شرق أفريقيا، ويبلغ عدد سكانها 82.8 مليون 

نسمة.

موقفك في النقاش
ُحكم باإلعدام على عدة عشرات ممن تعتبرهم مجرمي حرب 

وإرهابيين في إثيوبيا في السنوات األخيرة. وتعتبر عقوبة اإلعدام 
رادعًا مهمًا، وينبغي أن تستخدمها الدول لهذا الغرض. بيد أن رئيس 

بلدك، وهو مسيحي أرثوذوكسي، عادة ما يأمر بتخفيف أحكام 
اإلعدام إلى السجن المؤبد. وقد يعكس ذلك تبجيل الحياة والغفران 

اللذين يكتسبان أهمية فائقة في العقيدة المسيحية.

ومع ذلك، فإن الرأي العام اإلثيوبي وعائالت ضحايا الجرائم التي 

يعاقب عليها باإلعدام يريدون عقوبة اإلعدام ويعتقدون أنها شكل 
قانوني وفعال من أشكال العقوبة. ولو أن قاتاًل أو مغتااًل أو إرهابيًا 

محتماًل واحدًا ارتدع عن ارتكاب جريمة يعاقب عليها باإلعدام ألنه 
خاف من عقوبة اإلعدام، فإنها تكون قد حققت األمان ألشخاص 

أبرياء.

أنت لم تحدد بعد اتجاه تصويتك. استمع إلى النقاش. ربما تصوت 
ضد إيطاليا، الدولة المستعمرة القديمة، أو ال تصوت على 

ث مع زمالئك الممثلين األفارقة من جنوب أفريقيا  اإلطالق. تحدَّ
ومالوي. انظر ما سيفعله السودان، وربما تصوت عكسه بالضبط 

)بسبب النـزاعات التاريخية بين البلدين الجارين(.
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بطاقة اإليجاز الخاصة بالسفير
الهند
الهند

بلدك:
يطبق عقوبة اإلعدام

تطبق الهند عقوبة اإلعدام التي تنفذها شنقًا كعقوبة نهائية على 
الجرائم األشد خطورة. ولكن المحكمة العليا قررت في عام 1983 

أنها ينبغي أال ُتطبق إال في »الحاالت األكثر ندرة«. وبموجب 
القانون الهندي، يمكن فرض عقوبة اإلعدام على جرائم القتل العمد 

والسرقة التي تؤدي إلى الوفاة، وتشجيع طفل أو شخص مريض 
عقليًا على االنتحار، وشن الحرب ضد الحكومة والتحريض على 

العصيان عن طريق القوات المسلحة أو اإلرهاب. وقد ُحكم باإلعدام 
على ما ال يقل عن 50 شخصًا في عام 2009، مع أنه لم ُتنفذ أية 

عمليات إعدام.

معلومات قطرية
الهند ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، حيث يبلغ 

عددهم نحو 1.2 مليار نسمة.

موقفك في النقاش
صوتت الهند ضد وقف تنفيذ عقوبة اإلعدام في الجمعية العامة 

لألمم المتحدة في عامي 2007 و 2008. ولكن بلدك، بعدم 
تنفيذها عمليات إعدام منذ عام 2004، عالقة بين االنضمام إلى 

اتجاه اإللغاء والتشبث بفكرة أن عقوبة اإلعدام تعتبر إجراء فعااًل ضد 
الجريمة واإلرهاب.

يشكل الهندوس 85 بالمئة من سكان الهند، والمسلمون 13 
بالمئة، والسيخ 2 بالمئة، والمسيحيون 2 بالمئة. ويمكن استخدام 

التعاليم الهندوسية لتبرير الحجج المؤيدة والمعارضة لعقوبة اإلعدام. 
فالهندوسية تعلم مبدأ »أهيمسا« )الالعنف(، ويتضمن الكتاب 

المقدس الهندوسي »المهابهاراتا« فقرات ضد عقوبة اإلعدام. بيد 
أن التعاليم الهندوسية تقول إن الموت محصور في الجسد المادي 

ألن الروح )أتمان( تولد من جديد في جسد آخر عند الوفاة. وفي 
سيرورة التناسخ يعاني األشخاص الذين ارتكبوا جرائم خطيرة من إعادة 
والدتهم في مخلوقات أدنى، ولذا فإن الموت يمكن أن يجلب العدالة.

أنت لم تحدد موقفك بعد، ويمكنك التصويت ضد القرار اإليطالي 
ث مع البلدان اآلسيوية األخرى في  أو االمتناع عن التصويت. تحدَّ

النقاش كبوتان ونيبال والصين وإندونيسيا وسنغافورة قبل أن تقرر 
موقفك.
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بطاقة اإليجاز الخاصة بالسفير
إندونيسيا
إندونيسيا

بلدك:
يطبق عقوبة اإلعدام

للمرة األولى منذ عام 2004، لم ترد أنباء عن تنفيذ عمليات إعدام 
في عام 2009. بيد أن ما ال يقل عن 117 شخصًا ظلوا محكومين 
باإلعدام، وُأعدم 10 أشخاص رميًا بالرصاص في عام 2008. ومن 
بين الجرائم التي يعاقب عليها باإلعدام: االتجار بالمخدرات والقتل 

العمد واإلرهاب.

معلومات قطرية
تتألف إندونيسيا من سلسلة جزر تمتد بين آسيا وأستراليا. ويبلغ 

عدد سكانها 230 مليون نسمة، وهي أكبر دولة إسالمية من حيث 
عدد السكان.

موقفك من النقاش
ستحاجج بقوة ضد قرار إيطاليا واالتحاد األوروبي. فالرئيس 

يودهويونو يؤيد توسيع نطاق استخدام عقوبة اإلعدام، على 
عكس االتجاه العالمي نحو إلغاء العقوبة، كما أنه تصدى للضغوط 

األسترالية الرامية إلى وضع حد لهذه الممارسة.

يساورك شعور بالغضب إزاء الطريقة التي يحاول بها الغرب، 

كالعادة، التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان اآلسيوية. فما شأنها 
بكيفية تعامل النظام القانوني اإلندونيسي مع تجار المخدرات 

والخونة والقتلة؟ ُقل إن األمم المتحدة يجب أن تتعامل مع المسائل 
الحقيقية لحقوق اإلنسان كالجوع والفقر.

إن أكثر من 80 بالمئة من عدد السكان مسلمون. وإن تعاليم 
اإلسالم تجيز عقوبة اإلعدام، ولكنها تشدد على الرحمة والرأفة.

انضم إلى ماليزيا في االجتماع التمهيدي.



منظمة العفو الدولية  مسألة حياة أو موت 2010

ُأعدت بطاقة اإليجاز الخاصة بالسفير هذه كمورد تربوي الستخدامه في غرفة الصف. ويجدر 
اإلشارة إلى أن الحقائق المتعلقة باستخدام عقوبة اإلعدام صحيحة، ولكن المحاججات 

المقترحة قد ال تعبر بدقة عن موقف البلد.

منظمة العفو الدولية  مسألة حياة أو موت 2010

بطاقة اإليجاز الخاصة بالسفير
إيطاليا
إيطاليا

ينبغي أن تلعب دورًا مهمًا في هذا النقاش. أي يجب أن تقدم 
اقتراح االتحاد األوروبي الذي تؤيده دول أخرى أعضاء في األمم 

المتحدة.

بلدك:
ألغى عقوبة اإلعدام بالنسبة لجميع الجرائم

ألغت إيطاليا عقوبة اإلعدام في نهاية الحرب العالمية الثانية عام 
1947، وأصبحت دولة رائدة في العمل ضد استخدام عقوبة اإلعدام 

في شتى أنحاء العالم.

معلومات قطرية
إيطاليا بلد أوروبي يبلغ عدد سكانه 59.9 مليون نسمة.

موقفك في النقاش
تقف إيطاليا بقوة ضد عقوبة اإلعدام، وتعمل من أجل فرض 

حظر دولي على استخدام هذه العقوبة. ففي عام 2007 قدمت 
اقتراحًا للجمعية العامة لألمم المتحدة بوقف تنفيذ عقوبة اإلعدام، 
وحثت جميع البلدان على تعليق العقوبة بهدف إلغائها نهائيًا. وبعد 
الموافقة على القرار، صرح وزير الخارجية اإليطالي: »واآلن، يتعين 

علينا الشروع  بالعمل من أجل إلغاء عقوبة اإلعدام.«

ينبغي أن تقود سفراء البلدان التي تؤيد اقتراحك وأن تنظمهم. 
ويمكنك المحاججة بأن اإلعدام، بغض النظر عن طريقة تنفيذه، يظل 
يمثل أحد أشكال العقوبة القاسية والالإنسانية والمهينة، سواء ُنفذ 

بواسطة حبل المشنقة )األسلوب األكثر شيوعًا( أو رميًا بالرصاص 
)الصين( أو بالغاز السام )الواليات المتحدة(، أو بالحقنة المميتة 

)الواليات المتحدة( أو بحد السيف )السعودية( أو بالرجم )إيران( أو 
بالكرسي الكهربائي )الواليات المتحدة(.

إن 90 بالمئة من سكان بلدك يعتنقون الكاثوليكية. وأنت تركز على 
التعاليم الكاثوليكية المتعلقة بقدسية الحياة: أن الله هو رب الحياة، 

وأن حياة اإلنسان في جميع مراحلها مقدسة. يمكنك أن تحاجج 
لصالح القيمة الفريدة والكرامة المتأصلتين في كل إنسان ألن الله 

مية، بأن البشر مدعوون إلى  خلقه على صورته. كما أنك تؤمن بالقيِّ
صون الحياة، وليس إلى تدميرها.
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بطاقة اإليجاز الخاصة بالسفير
جمايكا
جمايكا

بلدك:
يطبق عقوبة اإلعدام

في عام 2009، ُحكم على شخصين باإلعدام، ولم ُتنفذ أية عمليات 
إعدام. وقد أوقفت جامايكا، من الناحية الفعلية، تنفيذ عمليات 

اإلعدام شنقًا )وهو أسلوب اإلعدام المستخدم(. وُنفذت آخر عملية 
إعدام في عام 1988. وفي يوليو/تموز 2009، أعلن رئيس الوزراء 

بأن الحكومة ستحترم قرار البرلمان الذي صدر في عام 2008 باإلبقاء 
على عقوبة اإلعدام على الرغم من الضغوط التي ُتمارس عليه 

إللغائها.

معلومات قطرية
جامايكا جزيرة في الكاريبي، يبلغ عدد سكانها 2.7 مليون نسمة.

موقفك في النقاش
مع أن عقوبة االعدام معلقة، فإنك تريد اآلن إعادة العمل بها – 

وذلك في رد على ارتفاع معدالت الجريمة المخيف وازدياد وتيرة 
العنف ضد األطفال في بلدك. وفي عام 2009، أسفرت أعمال 

العنف التي ترتكبها العصابات عن مصرع 1,198 شخصًا في الفترة 
بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول.

يمكنك المحاججة بأن عقوبة اإلعدام هي الطريقة الفعالة الوحيدة 
لوقف موجة الجريمة هذه.

وجمايكا بلد مسيحي إلى حد كبير، ويمكنك القول إن كل من يزهق 
روحًا إنسانية مقدسة يجب أن ُتزهق روحه. وأن من المطمئن أن 

الشخص المعدوم لن يستطيع ارتكاب القتل ثانية.

انضم إلى الماليزيين في االجتماع التمهيدي.
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بطاقة اإليجاز الخاصة بالسفير
لبنان
لبنان

بلدك:
يطبق عقوبة اإلعدام

ال يزال لبنان يطبق عقوبة اإلعدام في القانون. وفي نهاية عام 
2009 كان قد ُحكم باإلعدام على ما ال يقل عن 41 شخصًا. بيد أن 

آخر عمليات إعدام ُنفذت في عام 2004. وفي عام 2008 اقترح وزير 
العدل مشروع قانون إللغاء عقوبة اإلعدام، ولكنه لم يكن قد ُأقر 

بعد بحلول نهاية عام 2009.

معلومات قطرية
لبنان بلد صغير يقع في منطقة الشرق األوسط، ويبلغ عدد سكانه 

4.2 مليون نسمة.

موقفك في النقاش
ربما حان الوقت اآلن بالنسبة للبنان التخاذ قرار جريء وإلغاء عقوبة 

اإلعدام إلى األبد –وربما ال يكون األمر كذلك. ففي عام 2008، 
صرح وزير العدل – بأن »العلم أثبت أنه ال توجد عالقة سببية بين 

الجريمة وبين وجود أو غياب عقوبة اإلعدام.«

بيد أن بعض المسؤولين اللبنانيين مازالوا يدعون إلى استمرار 
عقوبة اإلعدام، ويحاججون بأنها تحافظ على سالمة وأمان 

األشخاص الملتزمين بالقانون. وُتطبق العقوبة على المدانين 
بجرائم التجسس لصالح إسرائيل والخيانة العظمى والقتل مع سبق 

اإلصرار والترصد، واألعمال »اإلرهابية« التي تعرض أمن الدولة 
للخطر.

استمع بعناية إلى النقاش، وحاول معرفة ما ستفعله بلدان أخرى 
في الشرق األوسط. ربما تتحدث مع مندوبي كل من الجزائر 

وأذربيجان. ربما تصوت مع وقف تنفيذ اإلعدام وتدعم االقتراح 
اإليطالي، وربما تصوت ضد هذا االقتراح، وربما تمتنع عن 

التصويت وال تدلي بصوتك مطلقًا.
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بطاقة اإليجاز الخاصة بالسفير
مالوي
مالوي

بلدك:
ألغى عقوبة اإلعدام في الممارسة العملية

في أبريل/نيسان 2007، قضت المحكمة العليا بأن جميع أحكام 
اإلعدام بحق جميع السجناء المحكوم عليهم باإلعدام تعتبر غير 

دستورية. ورأت المحكمة أن عقوبة اإلعدام تشكل انتهاكًا للحق في 
الحياة وتصل إلى حد العقوبة الالإنسانية. ونتيجة لذلك فقد ُأعيدت 
محاكمة السجناء الثالثة والعشرين المحكوم عليهم باإلعدام. وكانت 

آخر عملية إعدام قد ُنفذت في عام 1992.

معلومات قطرية
تقع مالوي في جنوب شرق أفريقيا، ويبلغ عدد سكانها 15.3 مليون 

نسمة.

موقفك في النقاش
إن الرأي العام في مالوي منقسم بشأن عقوبة اإلعدام. فبعض 
الناس يخشون أن يؤدي إلغاء العقوبة إلى ازدياد الجرائم الجنائية 

الخطيرة. بينما يحاجج البعض اآلخر بأن عقوبة اإلعدام ال تردع 
األشخاص عن اقتراف جرائم خطيرة، وبالتالي ما معنى اإلبقاء 

عليها؟ وثمة بدائل أخرى لعقوبة اإلعدام، من بينها السجن المؤبد.

إن معظم سكان مالوي مسيحيون. كما أن الرئيس بنغو وا موثريكا 
مسيحي، وهو ضد عقوبة اإلعدام. وكان فيما مضى قد أمر 

بتخفيف حكم اإلعدام إلى السجن المؤبد. وكان من بين األشخاص 
الذين شملهم قرار تخفيف الحكم ثالثة سياسيين متهمين بالتآمر 

الغتيال الرئيس.

أنت لم تحدد بعد موقفك تجاه التصويت، فربما تمتنع عن 
ث إلى زمالئك األفارقة، من جنوب أفريقيا وأنغوال،  التصويت. تحدَّ

قبل أن تتخذ قرارك.
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بطاقة اإليجاز الخاصة بالسفير
ماليزيا
ماليزيا

ينبغي أن تلعب دورًا مهمًا في هذا النشاط. إذ يتعين عليك أن 
تقود وأن تنظم سفراء البلدان المعارضة القتراح إيطاليا، مثل 

بلدك.

بلدك:
يطبق عقوبة اإلعدام

أصدرت المحاكم العليا أحكامًا باإلعدام على ما ال يقل عن 68 شخصًا 
في عام 2009، بينما لم يعرف عدد عمليات اإلعدام. ومن بين 

الجرائم التي يعاقب عليها باإلعدام االتجار بالمخدرات والقتل العمد 
واإلرهاب.

معلومات قطرية
بلدك من البلدان المزدهرة في جنوب شرق آسيا، ويبلغ عدد سكانه 

27.5 مليون نسمة.

موقفك في النقاش
الحكومة الماليزية مؤيدة لعقوبة اإلعدام. وبالفعل فإن الناس 

يحضون باستمرار على ضرورة تمديد استخدام العقوبة، ويقولون 
إنها العقوبة المناسبة حتى لجرائم أخرى. يمكنك المحاججة بأن 

المجرم المحتمل سيفكر مرتين قبل أن يخرق القانون خوفًا من أن 

ن المجتمع من إظهار أن ثمة  يخسر حياته. كما أن إعدام المجرم يمكِّ
جرائم معينة ال يمكن التسامح بشأنها. وعالوة على ذلك، فإنه حالما 
يتم إعدام المجرم المدان، فإنه لن يكون هناك داع للقلق من إمكانية 

هروبه أو تكرار جريمته. ويمكنك اإلشارة إلى أن تكاليف االحتفاظ 
بالقتلة في السجون مدى الحياة أكثر من تكاليف إعدامهم.

إن معظم الماليزيين مسلمون. واإلسالم دين يقدس الحياة. بيد 
أن الشريعة اإلسالمية تبيح اإلعدام كعقوبة على جرائم القتل العمد 

والفساد في األرض.
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بطاقة اإليجاز الخاصة بالسفير
المكسيك
المكسيك

بلدك:
ألغى عقوبة اإلعدام بالنسبة لجميع الجرائم

لت في  ألغت المكسيك عقوبة اإلعدام في عام 2005، ولطالما مثَّ
المحافل الدولية صوتًا قويًا يدعو إلى إلغاء عقوبة اإلعدام. وكانت 

آخر عملية إعدام ُنفذت في المكسيك في عام 1961.

معلومات قطرية
تقع المكسيك في أمريكا الوسطى، ويبلغ عدد سكانها 109.6 

مليون نسمة.

موقفك في النقاش
أدى اندالع موجة الجريمة والعنف المرتبط بالمخدرات إلى إطالق 

شرارة النقاش حول عقوبة اإلعدام من جديد في بلدك. ففي 
عام 2009، ظهرت ملصقات ضخمة تحمل شعار حزب الخضر في 

شوارع العاصمة مكسيكو سيتي، تطالب بإعادة العمل بعقوبة 
اإلعدام. وقال شعار الملصق: »ألننا نهتم بحياتكم، نطالب بعقوبة 

اإلعدام للقتلة والمختطفين«. بيد أنه من غير المرجح، إن لم يكن من 
المستحيل، إعادة العمل بها. فالحكومة والكنيسة وجماعات حقوق 

اإلنسان جميعًا تعارض هذه العقوبة.

يمكنك المحاججة بأن عقوبة اإلعدام تنطوي على تمييز، فهي 
ُتستخدم ضد الفقراء وأفراد األقليات العرقية واإلثنية والدينية. 

وعقوبة اإلعدام في الواليات المتحدة )وفي عدة بلدان أخرى( تعني 
أن »الذين ال يملكون المال يحصلون على العقوبة«. وقد أظهرت 

اإلحصاءات أن السجناء المحكومين باإلعدام والسجناء الذين ُأعدموا 
في شتى أنحاء العالم، من الواليات المتحدة إلى ماليزيا، هم من 

الفقراء والمرضى عقليًا ومن أفراد األقليات اإلثنية. كما أن السجناء 
الذين ُيعدمون ليسوا بالضرورة هم الذين ارتكبوا أسوأ الجرائم، 

ولكنهم غالبًا ما يكونون من األشخاص الذين يرزحون تحت نير الفقر 
المدقع، بحيث ال يستطيعون توكيل محاميين مَهرة للدفاع عنهم.

انضم إلى اإليطاليين في االجتماع التمهيدي.
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بطاقة اإليجاز الخاصة بالسفير
نيبال
نيبال

بلدك:
ألغى عقوبة اإلعدام بالنسبة لجميع الجرائم

أعادت نيبال العمل بعقوبة اإلعدام في الثمانينيات من القرن 
المنصرم، ثم ألغتها بالنسبة للجرائم العادية )الجرائم في زمن 
السلم( في عام 1990 وبالنسبة لجميع الجرائم في عام 1997.

معلومات قطرية
نيبال بلد جبلي في آسيا، يبلغ عدد سكانه 29.3 مليون نسمة.

موقفك في النقاش
معظم الشعب النيبالي من الهندوس، وثمة أقلية بوذية كبيرة 

أيضًا. يمكنك اإلشارة إلى المفهوم الهندوسي والبوذي المهم 
»أهيمسا« – عدم استخدام العنف، واحترام الحياة. إن هذه التعاليم 

المهمة توفر لك سببًا كافيًا لمعارضة عقوبة اإلعدام كليًا وفي 
جميع الحاالت.

تخرج نيبال من أتون النـزاع المسلح والعنف السياسي الذي دام 
عقدًا كاماًل. ويمكنك اإلشارة في حديثك إلى أن عقوبة اإلعدام 
ال ُتجدي مع اإلرهاب. فاإلرهابيون مستعدون للموت في سبيل 

أفكارهم. كما أن إعدام اإلرهابيين المدانين من شأنه أن يزيد األمور 

ل اإلرهابي إلى شهيد. سوءًا؛ فاإلعدام، ببساطة، يحوِّ

انضم إلى اإليطاليين في االجتماع التمهيدي.

أنت حاليًا لم تحدد موقفك بعد فيما يتعلق باتجاه التصويت أو حتى 
بما إذا كنت ستصوت أم ال. ربما ينبغي أال تستخدم عقوبة اإلعدام 

في بلدك بعد اآلن، أو أن تستخدم في الحاالت القصوى ضد 
اإلرهابيين فقط؟ 

استمع إلى كال طرفي المحاججة في االجتماع التمهيدي.
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المقترحة قد ال تعبر بدقة عن موقف البلد.
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بطاقة اإليجاز الخاصة بالسفير
بولندا
بولندا

بلدك:
ألغى عقوبة اإلعدام بالنسبة لجميع الجرائم

كانت بولندا بلدًا شيوعيًا لسنوات عديدة حتى عام 1989. وفي 
ظل النظام الشيوعي، بلغ معدل المحكومين باإلعدام في كل عام 
عشرة أشخاص خالل الفترة بين 1956 و 1988، ومعظمهم بسبب 

جرائم القتل. ولكن قرار وقف تنفيذ اإلعدام )تعليق( بدأ في عام 
1989، ثم ألغيت عقوبة اإلعدام بالنسبة لجميع الجرائم في عام 

1997. وبدأت حقبة جديدة بانضمام بولندا إلى االتحاد األوروبي 
في عام 2004.

معلومات قطرية
تقع بولندا في منطقة شرق أوروبا، ويبلغ عدد سكانها 38.1 مليون 

نسمة.

موقفك في النقاش
عت بولندا على البروتوكول السادس لالتفاقية األوروبية لحقوق  وقَّ
اإلنسان، التي تحصر تطبيق عقوبة اإلعدام في أوقات الحرب. وقد 
وقعت بولندا على البروتوكول 13 الملحق باالتفاقية، والذي يدعو 

إلى اإللغاء التام لعقوبة اإلعدام، ولكنها لم تصدق عليه بعد )أي لم 
تؤكد على االلتـزام به(.

وقال الرئيس الراحل كازنسكي إن إلغاء عقوبة اإلعدام يعطي 
للمجرمين امتيازات على الضحايا، مما خلق صدامًا حول القضية مع 
االتحاد األوروبي. ومع ذلك، فإنك ال تزال معارضًا لعقوبة اإلعدام. 
يمكنك المحاججة بأن اإلعدام ال يشكل رادعًا للجريمة )أي أن الخوف 

من االعتقال واإلعدام ال يمنع القتلة من قتل الناس(.

إن 95 بالمئة من الشعب البولندي مسيحيون. ويمكنك المحاججة 
بأن عمليات اإلعدام ال تفعل سوى أنها تكمل دورة العنف، 

وتفشل في الدعوة إلى تعاليم يسوع المسيح المتعلقة بالحب 
غير المشروط. كما يمكنك المحاججة بأن فكرة قتل شخص ما ألنه 

قتل شخصًا آخر إلظهار أن قتل الناس عمل خاطئ ال معنى له على 
اإلطالق. 

انضم إلى اإليطاليين في االجتماع التمهيدي.
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ُأعدت بطاقة اإليجاز الخاصة بالسفير هذه كمورد تربوي الستخدامه في غرفة الصف. ويجدر 
اإلشارة إلى أن الحقائق المتعلقة باستخدام عقوبة اإلعدام صحيحة، ولكن المحاججات 

المقترحة قد ال تعبر بدقة عن موقف البلد.
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بطاقة اإليجاز الخاصة بالسفير
سنغافورة
سنغافورة

بلدك:
يطبق عقوبة اإلعدام

ُتنفذ عقوبة اإلعدام في سنغافورة بطريقة الشنق. والمعلومات 
المتعلقة بأحكام اإلعدام وعمليات اإلعدام محدودة جدًا. وقد ُأعدم 

شخص واحد على األقل في عام 2009، وُعرف أن ما ال يقل عن 
ستة أشخاص ُحكموا باإلعدام. وُيعتقد أن العدد الحقيقي لعمليات 

اإلعدام وأحكام اإلعدام أكبر بكثير.

معلومات قطرية
سنغافورة جزيرة صغيرة في جنوب شرق آسيا، يبلغ عدد سكانها 4.7 

مليون نسمة.

موقفك في النقاش
يمكنك المحاججة بأن سنغافورة إحدى أكثر األماكن أمانًا في العالم 

بفضل عقوبة اإلعدام. وتعلن الدولة أن العقوبة ال ُتستخدم إال 
في أشد الجرائم خطورة، حيث ترسل رسالة قوية إلى المجرمين 
المحتملين. ومما يزعجك فعاًل أن البلدان الغربية تحاول أن ُتملي 

على شعوب آسيا ما يتعين عليها فعله، كما تحاول التدخل في 
شؤونكم الداخلية. إن لكل بلد الحق في تقرير نظامها القضائي 

الخاص بها، مع أخذ ظروفها الخاصة بعين االعتبار.

إن حوالي نصف سكان سنغافورة بوذيون. ويمكنك اإلشارة إلى 
أن »بوديكاريافتارا« البوذية تجيز العنف إذا كان ضروريًا لمنع المعاناة 
)أي إذا كان رادعًا يمنع األشخاص اآلخرين من ارتكاب جرائم خطيرة(. 

كما يمكنك القول إن عقوبة اإلعدام ضرورية للقضاء على جريمة 
االتجار بالمخدرات التي تدمر حياة آالف األشخاص.

ر في ما إذا كنت  انضم إلى الماليزيين في االجتماع التمهيدي، وفكِّ
ستتمكن من إقناع دول آسيوية أخرى كالهند باالنضمام إليك.
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ُأعدت بطاقة اإليجاز الخاصة بالسفير هذه كمورد تربوي الستخدامه في غرفة الصف. ويجدر 
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بطاقة اإليجاز الخاصة بالسفير
جنوب أفريقيا
جنوب أفريقيا

بلدك:
ألغى عقوبة اإلعدام بالنسبة لجميع الجرائم

كانت جنوب أفريقيا إحدى الدول األولى في العالم التي طبقت 
عقوبة اإلعدام قبل أن يصبح نيلسون مانديال رئيسًا للبالد في 

عام 1994. وقد ألغت جنوب أفريقيا عقوبة اإلعدام بالنسبة لجميع 
الجرائم في عام 1997.

معلومات قطرية
يبلغ عدد سكان جنوب أفريقيا 50.1 مليون نسمة.

موقفك في النقاش
مع ازدياد معدالت الجريمة، تنامى التأييد إلعادة العمل بعقوبة 

اإلعدام. ففي عام 2008، قال جاكوب زوما، وهو الرئيس الحالي 
للبالد، إنه سيعيد فتح النقاش حول عقوبة اإلعدام. بيد أنه تعرض 

للهجوم من قبل منظمات حقوق اإلنسان، ولم تتم إعادة فتح 
النقاش بعد.

وجنوب أفريقيا دولة طرف في البروتوكول االختياري الثاني للعهد 
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يهدف إلى إلغاء 

عقوبة اإلعدام. ولذا فإن إعادة العمل بعقوبة اإلعدام من شأنه أن 

يلحق أفدح الضرر بسمعتها الدولية. يمكنك القول إن تاريخ نظام 
الفصل العنصري الوحشي في جنوب أفريقيا ُيظهر أن الدولة كثيرًا 

ما تعدم أشخاصًا أبرياء.

إن 80 بالمئة من سكان جنوب أفريقيا مسيحيون – معظمهم 
بروتستانت. يمكنك اقتباس قول األسقف ديزموند توتو: »بالنسبة 

للمسيحي الذي يتجذر الغفران في عقيدته، تعتبر عقوبة اإلعدام 
غير مقبولة... إن االنتقام والضغينة يتركاننا في عالم غارق في دماء 
العديد من أخوتنا وأخواتنا، وإن عقوبة اإلعدام جزء من تلك العملية.«

وعليك المحاججة بأن عمليات اإلعدام تنـزع الروح اإلنسانية من 
المتورطين في العملية والمجتمع الذي ينفذها. وهي عقوبة ال رجعة 

عنها، والبد أن ينتج عنها إعدام أشخاص أبرياء من ارتكاب أية جريمة.

ر في إمكانية  انضم إلى اإليطاليين في االجتماع التمهيدي. وفكِّ
إقناع السفير المالوي باالنضمام إليك.
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بطاقة اإليجاز الخاصة بالسفير
السودان
السودان

بلدك:
يطبق عقوبة اإلعدام

ينفذ السودان العدد األكبر من عمليات اإلعدام في أفريقيا. ففي 
الفترة بين يوليو/تموز 2008 ويونيو/حزيران 2009، ُحكم باإلعدام 

على 103 أشخاص من قبل المحاكم الخاصة بمكافحة اإلرهاب. 
وباإلضافة إلى ذلك، فقد ُحكم باإلعدام على ما ال يقل عن ستة 
أشخاص من قبل المحاكم العادية، وُأعدم تسعة أشخاص. وُتنفذ 

عقوبة اإلعدام بطريقة الشنق أو رميًا بالرصاص أو الرجم حتى 
الموت.

معلومات قطرية
يقع السودان في شمال شرق أفريقيا، ويبلغ عدد سكانه 42.2 

مليون نسمة.

موقفك من النقاش
أغلبية الشعب السوداني من المسلمين، وتبلغ نسبة المسيحيين 
10 بالمئة، بينما يؤمن معظم بقية السكان بأن لكل كائن حي روحًا 

)بمعنى أن لديهم احترامًا عميقًا للحياة(. يمكنك اإلشارة إلى أن 
معظم السودانيين يؤيدون بقوة الحجج الواردة في القرآن الكريم 

لصالح اإلعدام.

يمكنك المحاججة بأن تطبيق عقوبة اإلعدام في بلدك أمر ضروري 
لوقف موجة الجريمة واإلرهاب. إن المجتمع يجب أن يوفر الحماية 

لألفراد، حتى لو كان ذلك يعني أن المرء يجب أن يموت كي يحمي 
اآلخرين. وعقوبة اإلعدام هي العقوبة المناسبة لمرتكبي جرائم 

القتل العمد وسب الذات اإللهية والتهريب واالتجار بالمخدرات والزنا 
وشن حرب على الدولة وسرقة الجمال واالغتصاب.

انضم إلى الماليزيين في االجتماع التمهيدي. وحاول أن تعمل مع 
ر  الصينيين واألمريكيين والكوبيين من أجل إسقاط االقتراح. وفكِّ

في إمكانية إقناع البلدان اإلسالمية باالنضمام إليك.
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بطاقة اإليجاز الخاصة بالسفير
الواليات المتحدة األمريكية
الواليات المتحدة األمريكية

بلدك:
يطبق عقوبة اإلعدام

في الواليات المتحدة، تتمتع كل والية بحرية تقرير استخدام عقوبة 
اإلعدام: فهناك 35 والية من أصل 50 والية تطبق عقوبة اإلعدام. 

وخالل عام 2009 ُأعدم 52 شخصًا )وهو أعلى رقم منذ ثالث سنوات(. 
مما جعل العدد اإلجمالي للسجناء الذين أعدموا منذ أن ألغت المحكمة 
العليا قرار وقف تنفيذ عقوبة اإلعدام في عام 1976، وسمحت بإعادة 

العمل بالعقوبة في يناير/كانون الثاني 1977، يصل إلى 1,188 
شخصًا. وال تزال قلة من الواليات تنفذ أغلبية عمليات اإلعدام: فقد 

أعدمت والية تكساس 24 شخصًا خالل عام 2009. وفي العام نفسه 
أصبحت نيومكسيكو الوالية الخامسة عشرة التي تحظر عقوبة اإلعدام.

معلومات قطرية
يبلغ عدد سكان الواليات المتحدة الواقعة في أمريكا الشمالية 

314.7 مليون نسمة.

موقفك من النقاش
على الرغم من أن الواليات المتحدة ُتظهر بعض العالمات على 
التحول ضد عقوبة اإلعدام فإن عدد الواليات التي تؤيد عقوبة 

اإلعدام أكبر من عدد الواليات التي تعارضها.

إن العديد من األمريكيين مسيحيون، يذهبون إلى الكنيسة 
ويؤيدون بقوة عقوبة اإلعدام كعقوبة على ارتكاب جرائم القتل. 

يمكنك اقتباس الحجج الواردة في الكتاب المقدس لصالح اإلعدام، 
ومفادها أن أولئك الذين َيقتلون يجب أن ُيقتلوا.

»َمن سفك دم إنسان، يجب أن ُيسفك دمه على يد اإلنسان.« 
)سفر التكوين 6:9(

يمكنك المحاججة بأن العقوبة البديلة، وهي »السجن المؤبد«، ال 
تعني دائمًا السجن مدى الحياة، وأن المجرم عندما ُيطلق سراحه، 

يصبح طليق اليد الرتكاب جريمة مرة أخرى.

انضم إلى الماليزيين في االجتماع التمهيدي. يمكنك االصطفاف 
مع أية دولة تؤيد عقوبة اإلعدام، حتى لو كان ذلك يعني التعاون مع 

الصين وكوبا والسودان – وهي بلدان ال تلتقي معها وجهًا لوجه 
ر في إمكانية ممارسة الضغط على السفراء الذين  في العادة. وفكِّ

لم يحددوا مواقفهم بعد إلقناعهم بدعم موقفك.



منظمة العفو الدولية  مسألة حياة أو موت 2010منظمة العفو الدولية  مسألة حياة أو موت 2010

اقتراح مطروح للنقاش في الدورة الخامسة 
والستين للجمعية العامة لألمم المتحدة في 

مبنى األمم المتحدة بنيويورك.

»تدعو هذه الدورة للجمعية العامة لألمم المتحدة 
جميع الدول األعضاء التي لم تلغ عقوبة اإلعدام 
بعد إلى تقييد عدد أحكام اإلعدام، وتجنب تنفيذ 
عمليات اإلعدام حيثما يكون ذلك ممكنًا، والنظر 

في إعالن وقف تنفيذ )تجميد( جميع عمليات 
اإلعدام، بهدف إلغاء العقوبة نهائيًا.«

ُيطرح من قبل إيطاليا نيابة عن االتحاد األوروبي 
وأكثر من 80 دولة أخرى من الدول األعضاء في 

األمم المتحدة.

اقتراح مطروح للنقاش في الدورة الخامسة 
والستين للجمعية العامة لألمم المتحدة في 

مبنى األمم المتحدة بنيويورك.

»تدعو هذه الدورة للجمعية العامة لألمم المتحدة 
جميع الدول األعضاء التي لم تلغ عقوبة اإلعدام 
بعد إلى تقييد عدد أحكام اإلعدام، وتجنب تنفيذ 
عمليات اإلعدام حيثما يكون ذلك ممكنًا، والنظر 

في إعالن وقف تنفيذ )تجميد( جميع عمليات 
اإلعدام، بهدف إلغاء العقوبة نهائيًا.«

ُيطرح من قبل إيطاليا نيابة عن االتحاد األوروبي 
وأكثر من 80 دولة أخرى من الدول األعضاء في 

األمم المتحدة.

اقتراح مطروح للنقاش في الدورة الخامسة 
والستين للجمعية العامة لألمم المتحدة في 

مبنى األمم المتحدة بنيويورك.

»تدعو هذه الدورة للجمعية العامة لألمم المتحدة 
جميع الدول األعضاء التي لم تلغ عقوبة اإلعدام 
بعد إلى تقييد عدد أحكام اإلعدام، وتجنب تنفيذ 
عمليات اإلعدام حيثما يكون ذلك ممكنًا، والنظر 

في إعالن وقف تنفيذ )تجميد( جميع عمليات 
اإلعدام، بهدف إلغاء العقوبة نهائيًا.«

ُيطرح من قبل إيطاليا نيابة عن االتحاد األوروبي 
وأكثر من 80 دولة أخرى من الدول األعضاء في 

األمم المتحدة.

اقتراح مطروح للنقاش في الدورة الخامسة 
والستين للجمعية العامة لألمم المتحدة في 

مبنى األمم المتحدة بنيويورك.

»تدعو هذه الدورة للجمعية العامة لألمم المتحدة 
جميع الدول األعضاء التي لم تلغ عقوبة اإلعدام 
بعد إلى تقييد عدد أحكام اإلعدام، وتجنب تنفيذ 
عمليات اإلعدام حيثما يكون ذلك ممكنًا، والنظر 

في إعالن وقف تنفيذ )تجميد( جميع عمليات 
اإلعدام، بهدف إلغاء العقوبة نهائيًا.«

ُيطرح من قبل إيطاليا نيابة عن االتحاد األوروبي 
وأكثر من 80 دولة أخرى من الدول األعضاء في 

األمم المتحدة.

✃

✃

 االقتراح اإليطالي

 االقتراح اإليطالي االقتراح اإليطالي

 االقتراح اإليطالي

الدرس 2
االقتراح اإليطالي
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✃

 الحجج التي ُتستخدم مع عقوبة اإلعدام

 الحجج التي ُتستخدم ضد عقوبة اإلعدام 

عقوبة اإلعدام هي العقوبة الصحيحة التي يستحقها أولئك الذين يزهقون أرواح البشر – القتلة   1
واإلرهابيون وتجار المخدرات. إن من قتل نفسًا يجب أن ُيقتل – النفس بالنفس.

عقوبة اإلعدام عقوبة رادعة. فالخوف من اإلعدام ال بد أن يصرف المجرمين عن ارتكاب القتل إذا عرفوا   2
أنهم سيواجهون عقوبة اإلعدام في حالة القبض عليهم.

ثمة أمر واحد مؤكد، وهو أن الشخص الذي يتم إعدامه لن يتمكن من القتل مرة أخرى وإلى األبد.   3

الرأي العام يريد اإلعدام.   4

عائالت القتلى تنشد العدالة واالنتقام.   5

االحتفاظ بالقتلة في السجن، حيث يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد، أكثر كلفة من إعدامهم.   6

إعدام الشخص أرحم من اإلبقاء عليه خلف القضبان لسنوات طويلة.   7

اإلعدام يشكل انتهاكًا للحق في الحياة المنصوص عليه في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.   1

إنها عقوبة قاسية وال إنسانية ومهينة، سواء ُنفذت بحبل المشنقة أو رميًا بالرصاص أو بالغاز السام    2
أو بالحقنة المميتة أو بالسيف أو بالرجم أو على الكرسي الكهربائي.

عقوبة اإلعدام ال تردع الجريمة. وُتظهر جميع الدراسات التي أجرتها األمم المتحدة وغيرها أن عقوبة    3
اإلعدام ال تمنع ارتكاب الجريمة بشكل أكثر فعالية من العقوبات األخرى.

المحاكم يمكن أن ترتكب أخطاء، وبالتالي يتم إعدام أشخاص أبرياء. وقد أظهرت دراسة ُأجريت في    4
عام 1987 أن 350 شخصًا بريئـًا ُحكم عليهم باإلعـدام في الواليـات المتحدة منذ عام 1900، ُأعدم 23 

شخصًا منهم فعاًل.

إن الدولة التي تنفذ عقوبة اإلعدام تجعل منا جميعًا قتلة. فإذا أيدنا عقوبة اإلعدام على جريمة القتل،    5
فإن األمر ينتهي بنا إلى تأييد القتل، األمر الذي يجعلنا مذنبين بارتكاب جريمة النفاق.

عقوبة اإلعدام تنطوي على تمييز، وغالبًا ما ُتستخدم بشكل غير متناسب ضد أشخاص من خلفيات    6
فقيرة أو من أعراق معينة، أو يعانون من مشكالت في الصحة العقلية.

إذا ُأعدم شخص ما، فإنه لن يكون أمامه على اإلطالق فرصة لتغيير حياته أو اإلسهام اإليجابي في    7
مجتمعه.
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فيما يلي بعض النصائح واالقتراحات للمعلم الذي 
يتولى رئاسة جلسة النقاش

ح للطالب أن المعلومات الواردة في بطاقات  وضِّ
اإليجاز تستند إلى حقائق، ولكن مع حرية التصرف 

الفنية بهدف التشجيع على النقاش وتيسيره. ُاطلب 
من الطلبة أن يحتفظوا بالمالحظات الخاصة بإيجاز 

السفير سرًا. وينبغي أن يحملوا هذه البطاقات أثناء 
االجتماع التمهيدي، كي يكون باإلمكان التعرف على 

هويتهم، وأن يعرضوا أعالمهم الوطنية خالل النقاش.

ر جميع المؤيدين بشكل مؤكد والمعارضين بشكل  ذكِّ
مؤكد بأنهم لن يفوزوا إال إذا استطاعوا إقناع الذين 

لم يحددوا مواقفهم بعد بالتصويت معهم، وهو ما 
ينبغي أن يفعلوه خالل االجتماع التمهيدي.

ويتعين على جميع المتحدثين أن يوجهوا مالحظاتهم 
إلى الرئيس.

شجع كل شخص في الصف على قول شيء واحد 
على األقل في النقاش.

ويجدر أن يعبر كل متحدث عن حججه بلغته الخاصة، 
وليس بقراءة المالحظات الواردة في إيجاز السفير 

قراءة حرفية، إن أمكن.

اعمل على أال تستغرق كل كلمة أكثر من دقيقة واحدة.

ُتتاح لكل شخص فرصة واحدة فقط للحديث، باستثناء 
السفير اإليطالي الذي: أ( يقدم االقتراح، ب( يقدم 

ملخصًا للجلسة في النهاية.

اعمل على تنوع المتحدثين في النقاش، فادُع سفيرًا 
ح أن يكون مع االقتراح، ثم آخر يرجح أن يكون ضد  يرجَّ

االقتراح، ثم متحدثًا ثالثًا يحتمل أال يكون قد حدد 
موقفه بعد.

شجع الطالب على تقمص دور السفراء لغايات هذا 
التمرين، وجعل حججهم مقنعة على أفضل نحو ممكن، 

وتقديم أفكارهم مشحونة بقدر من المشاعر )سواء 
أكانوا موافقين شخصيًا على الموقف أم ال(.

نوا كلماتهم ما يلي: ُاطلب من المتحدثين أن يضمِّ
الحجج المقترحة الواردة في اإليجاز الخاص بالسفير؛  •
إحدى مواد اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان )أنظر   •

النسخة الموجزة(؛
نقطة مالئمة من ورقة العمل الخاصة بالحجج   •

المؤيدة والمعارضة.

أثناء إدارة الفعالية، ربما تجد أن من المفيد أن تدخل في 
الدور أو تخرج منه للتعليق على الحجج المطروحة وعلى 

األساليب والتكتيكات المستخدمة خالل النقاش.

خلفية تتعلق بهذا النموذج من 
مناقشات األمم المتحدة

دعت الجمعية العامة لألمم المتحدة في العامين 
2007 و 2008 إلى إعالن عالمي لوقف تنفيذ عقوبة 

اإلعدام كخطوة أولى نحو إلغائها كليًا. ففي عام 2007 
اعُتمد القرار بأغلبية 104 من الدول األعضاء في 

األمم المتحدة، ومعارضة 54 دولة وامتناع 29 دولة 
عن التصويت. وفي عام 2008 ازداد التأييد، حيث 

صوتت 106 دول لصالح القرار، و 46 دولة ضده، بينما 
امتنعت 34 دولة عن التصويت. وإن منظمة العفو 

الدولية تأمل وتؤمن بأن يظل لقرارات الجمعية العامة 
– وهي األولى من نوعها – تأثير رئيسي على إقناع 
البلدان بالتخلي عن استخدام عقوبة اإلعدام. صحيح 
أن هذا القرار غير ملزم قانونيًا، ولكنه ُمقنع أخالقيًا. 

وستنظر اللجنة الثالثة للجمعية العامة لألمم المتحدة 
التي سُتعقد في أواخر عام 2010 في إصدار قرار 

مماثل. ويستند هذا الدرس بوجه عام إلى هذا النقاش 
المرتقب.

لالطالع على مزيد من المعلومات، انظر الصفحة 17 
من هذا الكراس.
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يلغي:
يضع حدًا ألمر ما.

إلغاء:
إنهاء أمر ما.

الُملغي:
الشخص/الدولة التي تفضل إلغاء قانون تعتقد بأنه 

يلحق الضرر بالمجتمع.

يمتنع:
امتناع الشخص/البلد عن اإلدالء بصوته.

السفير:
الدبلوماسي األعلى رتبة الذي يمثل بلده في الخارج. 

وسفراء األمم المتحدة هم الممثلون الرسميون 
لبلدانهم في مناقشات األمم المتحدة.

االجتماع التمهيدي:
اجتماع أولي أو مناقشات أولية.

عقوبة اإلعدام:
معاقبة شخص بالموت بسبب ارتكابه جريمة.

رادع:
الشيء الذي يردع عن فعل شيء )يصرف الشخص 

عن ارتكابه(

قرار وقف التنفيذ:
تعليق فعل ما )وقف تنفيذ عقوبة اإلعدام يعني 

تعليق استخدامها(.

اقتراح:
مقترح ُيطرح رسميًا على اجتماع تداولي/هيئة صنع 

قرار.

سبق اإلصرار والترصد:
فعل ُيرتكب بصورة متعمدة ومخطط لها.

األمم المتحدة:
منظمة أنشئت عام 1945 بهدف تيسير التعاون على 

المستوى العالمي في مجاالت القانون الدولي 
واألمن الدولي والتنمية االقتصادية والتقدم 

االجتماعي وقضايا حقوق اإلنسان. وثمة حاليًا 192 
دولة عضو تشمل كل دولة معترف بها في العالم 

تقريبًا.

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
إعالن اعتمدته الجمعية العامة لألمم المتحدة في 

عام 1948. ويهدف اإلعالن العالمي إلى اإلسهام 
في تحقيق »الحرية والعدالة والسالم في العالم« 
من خالل االعتراف بحقوق اإلنسان واحترامها. وقد 

ُحددت تلك الحقوق في 30 مادة، وتشمل حقوقًا من 
قبيل »الحق في الحياة« و»الحق في عدم التعرض 

للتعذيب«.

الدرس 2
مفردات ومصطلحات
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علم األمم المتحدة
الدرس 2

علم األمم المتحدة
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نحن جميعًا نولد أحرارًا ومتساوين، ولدينا جميعًا أفكارنا وآراؤنا   1
الخاصة، ويجب أن ُنعامل جميعًا بالطريقة نفسها.

لكل إنسان حق التمتع بهذه الحقوق، أيًا كانت االختالفات بيننا.  2

3  لكل فرد منا الحق في الحياة، وفي أن يعيش بحرية وأمان.

ال يحق ألحد أن يستعبدنا، وال يجوز لنا استعباد أحد.  4

ال يحق ألحد أن ُيلحق بنا األذى أو يخضعنا للتعذيب أو المعاملة   5
القاسية.

لكل إنسان الحق في التمتع بحماية القانون.  6

ُيطبق القانون نفسه على الجميع، ويجب أن ُنعامل بموجبه   7
بشكل عادل.

من حقنا جميعًا أن نطلب مساعدة القانون عندما ال ُنعامل   8
بشكل عادل.

ال يحق ألحد أن يزجنا في السجن بال سبب وجيه، أو أن يبقينا   9
في السجن، أو أن يبعدنا عن بالدنا.

إذا ُقدمنا إلى المحاكمة، فينبغي أن تكون محاكمتنا علنية.   10 
وال يجوز ألحد أن ُيملي على القضاة الذين يحاكموننا ما 

يفعلونه.

ال يجوز إدانة أحد على ارتكاب فعل ما لم يثبت ارتكابه له. وإذا   11
قال الناس إننا ارتكبنا فعاًل سيئًا، فإن من حقنا أن نبين أن ذلك 

غير صحيح.

ال يجوز ألحد إلحاق الضرر بسمعتنا. وال يحق ألحد أن يقتحم    12 
 بيتنا أو يطلع على مراسالتنا أو يزعجنا أو يزعج عائالتنا بال 

سبب موجب.

لنا جميعًا الحق في التنقل داخل بلدنا وفي السفر إلى الخارج    13
حيثما نريد.

إذا شعرنا بالخوف من التعرض لمعاملة سيئة في بلدنا، فإن لنا    14
الحق في اللجوء إلى بلد آخر طلبًا لألمان.

لنا جميعًا الحق في االنتماء إلى بلد ما.   15

لكل رجل وامرأة أدركا سن البلوغ الحق في التزوج وبناء أسرة    16 
إذا أرادا. وللرجل والمرأة نفس الحقوق أثناء الزواج وبعد 

االنفصال.

لكل فرد الحق في تملك األشياء أو المشاركة في ملكيتها.   17

لكل فرد الحق في المعتقد وفي اعتناق الدين الذي يريد    18
وفي تغيير دينه.

لكل شخص الحق في التفكير كما يشاء وقول ما يفكر به،    19
وفي تبادل اآلراء واألفكار مع اآلخرين.

لنا جميعًا الحق في االجتماع بأصدقائنا والعمل معًا من    20
أجل الدفاع عن حقوقنا بصورة سلمية. وال يجوز ألحد 

إرغامنا على االنضمام إلى أية جماعة إذا لم نكن نريد ذلك.

لنا جميعًا الحق في المشاركة في إدارة حكومة بلدنا،    21
وينبغي السماح لكل شخص راشد بالتصويت من أجل 

اختيار قادته.

لنا جميعًا الحق في الحصول على مسكن وعلى ما يكفي    22
من المال لتمكيننا من العيش، وفي الحصول على 

مساعدة طبية في حالة المرض. ولنا الحق في االستمتاع 
بالموسيقى والفن والمهن والرياضة.

لكل شخص بالغ حق في العمل وفي الحصول على أجور    23
عادلة مقابل عمله، وفي االنضمام إلى نقابات العمال.

لنا الحق في الراحة واالستجمام.   24

لنا جميعًا الحق في الحصول على ما يكفي من المأكل    25
والملبس والمسكن والرعاية الصحية. ولألمهات 

واألطفال والمسنين والمتعطلين عن العمل والمعوقين 
الحق في الحصول على الرعاية.

لنا جميعًا الحق في التعليم وفي إنهاء الدراسة األساسية    26
المجانية. وينبغي أن يكون بمقدورنا تعلم مهنة أو 

االستفادة من جميع مهاراتنا.

لنا جميعًا الحق في أن نعيش حياتنا الخاصة وفي    27
االستمتاع بمنتجات العلم والتعلم.

ينبغي أن يكون هناك نظام سليم، كي نتمتع جميعًا    28
بالحقوق والحريات في بلدنا وفي سائر أنحاء العالم.

تقع على عاتقنا واجبات نحو اآلخرين، وينبغي أن نحمي    29
حقوقهم وحرياتهم.

ال يحق ألحد أن يجردنا من هذه الحقوق والحريات.   30

 هذه نسخة مبسطة من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان من إعداد 
 فرع منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة. لالطالع على 

 النسخة الكاملة من اإلعالن العالمي، ُانظر الموقع:
www.un.org/en/documents/index.shtml
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نسخة موجزة لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان


