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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الثانية عشرة

   من جدول األعمال٣البند 

حقوق اإلنسان املدنيـة والـسياسية واالقتـصادية        مجيع  تعزيز ومحاية       
   ذلك احلق يف التنميةمبا يف واالجتماعية والثقافية،

  مسألة عقوبة اإلعدام    

  *تقرير مقدم من األمني العام    

  خالصة    
قدَّم األمني العام تقارير سنوية إىل جلنة حقوق اإلنسان السابقة بشأن مسألة عقوبـة      -١

وعمالً مبقـرر جملـس   . ٢٠٠٥/٥٩اإلعدام، وكان آخرها التقرير املقدم عمالً بقرار اللجنة      
، يقدم األمني العام هذا التقرير بشأن مسألة عقوبة اإلعدام استكماالً          ٢/١٠٢ حقوق اإلنسان 

ي مخـس سـنوات إىل اجمللـس االقتـصاد    تقاريره املقدمة كل سيما  واللتقاريره السابقة،   
ـ /الفترة من حزيـران   شمل  ويتضمن هذا التقرير معلومات ت    . واالجتماعي  إىل  ٢٠٠٨ه  يوني

صـوب  االجتاه  ظواهر اليت تشمل مواصلة     ه إىل عدد من ال    ويلفت االنتبا ،  ٢٠٠٩ه  يولي/متوز
عقوبـة، والـصعوبات   هـذه ال  بشأن  وطينشاركة يف نقاشة املعملي و،إلغاء عقوبة اإلعدام
  .اماإلعدة عن حاالت موثوق على معلوماتتوفري سبيل للحصول يف املواجهة باستمرار 

                                                           
 .يقةتأخر تقدمي هذه الوث  *
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  مقدمة  -أوالً   
.  مسألة عقوبة اإلعدام   بشأنقدَّم األمني العام إىل جلنة حقوق اإلنسان تقريراً سنوياً            -١

مها تكملة مؤقتة لتقاريره املقدمة كل مخـس سـنوات إىل اجمللـس              يقد وتوفر التقارير اليت  
 عن عقوبة اإلعدام وتنفيذ الضمانات اليت تكفل محاية حقوق َمـن            االقتصادي واالجتماعي 
 تقريـر إىل    ، قُدِّم ٢٠٠٥/٥٩نة حقوق اإلنسان    وعلى إثر قرار جل   . يواجهون عقوبة اإلعدام  

وطلب جملس حقوق اإلنسان يف مقرره      . )E/CN.4/2006/83 (اللجنة يف دورهتا الثانية والستني    
 إىل األمني العام مواصلة االضطالع بأنشطته وفقاً جلميع القرارات الـسابقة الـيت              ٢/١٠٢

قدَّم هذا التقرير   وُي. اعتمدهتا جلنة حقوق اإلنسان، وحتديث التقارير والدراسات ذات الصلة        
، مبا يف ذلـك آخـر   تعلقة مبسألة عقوبة اإلعداميف هذا السياق كتحديث للتقارير السابقة امل      

، )Corr.1 وE/2005/3 and Add.1 (٢٠٠٥تقرير مخاسي السنوات قدمه األمني العام يف عـام  
ــس   ــة واجملل ــة إىل اللجن ــسابقة املقدم ــارير ال  A/HRC/4/78 وE/CN.4/2006/83(والتق

 ١ مـن    قوبة اإلعدام اعتباراً  يتناول هذا التقرير التطورات املتعلقة مبسألة ع      و. )A/HRC/8/11و
وُيسترعى االنتباه أيضا إىل التقرير املقدم      . ٢٠٠٩يوليه  / متوز ١ وحىت   ٢٠٠٨يونيه  /حزيران

وقف اللجوء إىل عقوبة    "من األمني العام إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الثالثة والستني واملعنون            
  ).Corr.1 وA/63/293" (اإلعدام

   أُدخلت على القوانني واملمارساتالتغيريات اليت  -اً ثاني  
ميكن أن تشمل التغيريات املُدخلة على القوانني وضع تشريعات جديدة ُتلغي عقوبة              -٢

اإلعدام أو ُتعيد العمل هبا أو تقيِّد نطاقها أو توسعه، فضالً عن عمليـات التـصديق علـى                  
املمارسة العملية فيمكن   أما التغيريات يف    . الصكوك الدولية اليت تنص على إلغاء هذه العقوبة       

أن تشمل التدابري غري التشريعية اليت تنطوي على هنج جديد هام فيما يتعلـق بـاللجوء إىل                 
عقوبة اإلعدام؛ فمثال، قد ُتعلن بلدان استبقت عقوبة اإلعدام الوقف االختياري لتنفيذ هـذه              

   فيمـا يلـي التغـيريات       وبناء على املعلومات الواردة واجملّمعة من املصادر املتاحة،       . العقوبة
  / متـوز  ١ إىل   ٢٠٠٨يونيـه   / حزيـران  ١يف القوانني واملمارسات املسجلة يف الفترة مـن         

  .٢٠٠٩يوليه 

  البلدان اليت ألغت عقوبة اإلعدام فيما يتعلق جبميع اجلرائم  -ألف   
أُلغيِـت  يف بورونـدي    تطبيق قانون جنائي جديد      ٢٠٠٩أبريل  /شهد شهر نيسان    -٣

توغـو  ، ألغـت  ٢٠٠٩يونيه /حزيرانيف  و. ميع اجلرائم فيما يتعلق جب   اإلعدام   عقوبةمبقتضاه  
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  منـذ  فعليـا    هـا تطبيق قفـت وأبعد أن كانت قد     بالنسبة جلميع اجلرائم    أيضا هذه العقوبة    
  .١٩٧٨م عا
، ألغت والية نيو مكسيكو يف الواليات املتحـدة عقوبـة           ٢٠٠٩مارس  /ويف آذار   -٤

  .سجن املؤّبد بدون إمكانية اإلفراج املشروطاإلعدام واستبدلتها بعقوبة ال

   العاديةالبلدان اليت ألغت عقوبة اإلعدام فيما يتعلق باجلرائم  - باء  
   العادية حـصرا خـالل الفتـرة        اجلرائمفيما يتعلق ب   مل يلغ أي بلد عقوبة اإلعدام       -٥

  .املشمولة بالتقرير

من اللجوء إىل     تعمل على احلد   اليت قيدَّت نطاق عقوبة اإلعدام أو هي      البلدان    -جيم   
  هذه العقوبة

 قرارا بتصويت   احملكمة العليا بالواليات املتحدة   ، أصدرت   ٢٠٠٨يونيه  /يف حزيران   -٦
ال ميكـن  عقوبـة اإلعـدام    أن يقضي بلويزياناكينيدي ضد قضية يف أغلبية أعضاء احملكمة    

ة، أو ال ُيقصد منها أن      ال تودي حبياة الضحي   ل  جرمية اغتصاب طف  ارتكاب  تطبيقها يف حالة    
قد رفع الدعوى شخص ُحِكم عليه باإلعدام مبوجب أحد القوانني املطبقة يف            و. تودي حبياته 

إىل أن القـرار   أشـارت   أعضاء احملكمـة    ولكن غالبية   . فلبتهمة اغتصاب ط  والية لويزيانا   
ى ذلك  وأوردت أمثلة عل  ،  ضد الدولة م  جرائاألفراد وليس على ما ُيرتكب من       على  مقصور  
  .)١("تخدراأنشطة كبار جتار امل"ورهاب، واإل، والتجسسالعظمى، اخليانة مشلت 

ُيعاقـب مرتكبوهـا    تقليص عدد اجلرائم الـيت      ويواصل عدد من البلدان النظر يف         -٧
، ٢٠٠٨نام منـذ عـام    تي يف فيذه العمليةاالضطالع هبعلى سبيل املثال   وجيري  . اإلعدامب
لصاحل إلغاء عقوبة اإلعدام    ت  تاجلمعية الوطنية لفييت نام صوّ    ن   بأ ٢٠٠٩ه  يولي/يف متوز أُِفيد  و

النقـود  ب وصنع   والتهريت  متلكاعلى امل الستيالء  من أجل ا  صاب واالحتيال   جرائم االغت يف  
القرصـنة  أو   ركبـات املاختطاف   و رشاوىالوإعطاء   املخدراتواالجتار هبا وتعاطي    املزيفة  

  .تالجتار باملخدراى عقوبة اإلعدام بالنسبة لُتستبقو. ةكريوتدمري األسلحة العس
 أنه بـرغم متـسكها      يا يف أوغندا  احملكمة العل ، رأت   ٢٠٠٩يناير  /ويف كانون الثاين    -٨

 وأوصت بأن ينظر الربملان     قاسيةعقوبة  اإلعدام شنقا   فإن  ،  يف البلد بدستورية عقوبة اإلعدام    
اسـتبقاء  أن من غري املعقول     احملكمة   كما قررت .  لتنفيذ اإلعدام  أخرىوسيلة  يف اللجوء إىل    

ينبغي ، وألكثر من ثالث سنواتقيد االنتظار  باإلعدام  املدانني املدرجني على قائمة احملكومني      
  .املؤّبدالسجن بعقوبة دة أطول ن ُيستبقون منهم ملمختفيف عقوبة 

                                                           
)١( 128 S.Ct. 2641. 
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على ، أُفيد بأن كازاخستان قررت قصر تطبيق عقوبة اإلعدام          ٢٠٠٩يوليه  /ويف متوز   -٩
  .ب يف أوقات احلرملرتكبةرائم ا تودي حبياة األفراد، كاجلاليت جرائم اإلرهاب

 املقررة اخلاصة املعنية باإلعـدام خـارج        ، تلقت ٢٠٠٨ديسمرب  /يف كانون األول  و  -١٠
برملان بابوا  تفيد بأن   معلومات  ي،  نطاق القضاء واإلعدام بإجراءات موجزة واإلعدام التعسف      

يف مشروع قانون لقضاء األحداث من شأنه أن مينع فرض عقوبة           النظر  يواصل  غينيا اجلديدة   
  ).٤١ة الفقر، A/HRC/11/2(  اجملرمني األحداثاإلعدام على

  البلدان اليت صاَدقت على صكوك دولية تنص على إلغاء عقوبة اإلعدام  -دال   
لغـاء  هناك صك دويل واحد وثالثة صكوك إقليمية نافذة ُتلزِم الدول األطـراف بإ              -١١

الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق          : عقوبة اإلعدام، هي  
 امللحق باالتفاقيـة األوروبيـة حلقـوق اإلنـسان؛          ٦املدنية والسياسية؛ والربوتوكول رقم     

 امللحق باالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان؛ والربوتوكـول امللحـق          ١٣والربوتوكول رقم   
 ٦ويتعلق الربوتوكول رقم    . ية األمريكية حلقوق اإلنسان واملتعلق بإلغاء عقوبة اإلعدام       باالتفاق

أمـا  . امللحق باالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان بإلغاء عقوبة اإلعدام يف أوقـات الـسلم            
الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية             

ل امللحق باالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان، فينّصان على إلغاء عقوبة اإلعـدام            والربوتوكو
هنائيا، ولكنهما يسمحان للدول باإلبقاء عليها يف وقت احلرب مىت رغبت يف ذلك، إن هي               

   بإلغـاء عقوبـة     ١٣ويتعلق الربوتوكـول رقـم      . أبدت حتفظاً لذلك الغرض عند املصادقة     
، مبا يف ذلك على األفعال اليت ُترتكب يف أوقات احلرب والتهديـد             اإلعدام يف مجيع األحوال   

  .الوشيك باحلرب
إىل الربوتوكول االختيـاري    دولتان اثنتان   التقرير، انضمت   شمولة ب وخالل الفترة امل    -١٢

  كـانون  ١٥يف   مها روانـدا     الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،       
وصاَدقت ثالث  . ٢٠٠٨رب  ديسم/ األول كانون ٢٣يف  زبكستان  وأو ٢٠٠٨رب  ديسم/األول
 وشيلي  ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٢يف   وهي األرجنتني    على الربوتوكول االختياري،  أخرى  دول  

حتفظا شيلي  وصاغت  . ٢٠٠٩ر  فرباي/ شباط ٢٥يف  نيكاراغوا  و ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٢٦يف  
تطبيق عقوبـة اإلعـدام يف      ، جييز   الختياريالربوتوكول ا  من   ٢ من املادة    ١تأذن به الفقرة    

. احلـرب  يف أوقـات     عـسكرية بتهمة ارتكاب أخطر اجلرائم ال    إلدانة  لاحلرب طبقا   أوقات  
  .دون حتفظعلى الربوتوكول األرجنتني وصّدقت 

علـى  تصديق جديـدة    أية حاالت    تكن هناك    وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، مل      -١٣
   أو أيـة حـاالت انـضمام        التفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان    امللحق با  ٦الربوتوكول رقم   

  .جديدة إليه
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 امللحـق باالتفاقيـة   ١٣الربوتوكول رقـم  وصادقت دولة واحدة هي إيطاليا على     -١٤
 خالل الفترة املشمولة بالتقرير، وسيصبح تصديقها نافذ املفعول يف          األوروبية حلقوق اإلنسان  

  .٢٠٠٩يوليه /األول من متوز
، صادقت األرجنتني علـى الربوتوكـول امللحـق         ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٨يف  و  -١٥

باالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان الذي يلغي عقوبة اإلعدام، فيما صادقت شـيلي علـى              
 مبوجب أحكام   ، وأبدت األخرية حتفظا خيوهلا    ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٤الربوتوكول نفسه يف    

 يف خطـرية جـدا  عسكرية ب جرائم   بارتكاتهمني  الربوتوكول تطبيق عقوبة اإلعدام على امل     
  .أوقات احلرب، وفقاً للقانون الدويل

  البلدان اليت أوقفت تنفيذ أحكام اإلعدام  -هاء   
مل ُيعلن خالل الفترة املشمولة بالتقرير عن أي حاالت جديدة لوقف تطبيق عقوبـة                -١٦

ـ ف  الوق من حاالت    واستمر تطبيق عدد  . احتفظت بالعقوبة  البلدان اليت    اإلعدام يف  . ةالقائم
العمل بالعقوبـة   وقف  طبقت  اليت   جامايكا، صوت برملان    ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  يفو

مـشروع قـانون    مناقشات حول   ما دار من    عقوبة يف سياق    الإبقاء  على  ،  ١٩٨٨منذ عام   
  .اإلعدامبأحكام ومل ُيبلّغ الحقا عند تنفيذ . تميثاق احلقوق واحلرياجديد بشأن 

ـ          -و وا   عت نطاقهـا أو اسـتأنفت      البلدان اليت أعادت تطبيق عقوبة اإلعدام أو وّس
  عمليات اإلعدام

  إعـدام  حكـم   أول   سانت كيتس ونيفس  ذت   نفّ ٢٠٠٨ديسمرب  /يف كانون األول    -١٧
  . أعوام١٠منذ 
لـت علـى قـانون      دِختعديالت أُ على   ليبرييا   وافق رئيس  ٢٠٠٨ يوليه/متوزيف  و  -١٨

تـستحق  جـرائم  واإلرهاب املركبات السطو املسلح واختطاف ، اعتربت   البلديف  العقوبات  
احلكم بالـسجن املؤّبـد بـديال    التعديالت وطبقت  . اإلعدام إذا حدثت وفاة أثناء ارتكاهبا     

. اإلعدام علنا تنفيذ  القاضي ب شرط   ال كذلكألغت  ، و فراج املشروط لإلعدام بدون إمكانية اإل   
 ١٦يف  البلدفقد انضم ، ليبرييا يفية القانوناملدونات ئمة يف قاتزال ن عقوبة اإلعدام ما أغم ور
الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق        ىل   إ ٢٠٠٥سبتمرب  /يلولأ

ضـافة   وبالقيام إ  واليتهل خاضع بعدم إعدام أي شخص      التايلب، وألزم نفسه    املدنية والسياسية 
  . الالزمة إللغاء عقوبة اإلعدام داخل نطاق واليتهتدابري باختاذ مجيع الإىل ذلك

وبرغم استمرار بابوا غينيا اجلديدة يف العمل بعقوبة اإلعدام، فإهنا مل تنفّذ أّي حكم                -١٩
ووفقا ملا جاء يف آخر التقارير، فقـد        . ١٩٧٥باإلعدام منذ حصوهلا على استقالهلا يف عام        



A/HRC/12/45 

7 GE.09-15005 

ناء الفترة املشمولة بالتقرير لصياغة مبـادئ       شرعت وزارة العدل يف االضطالع يف عملية أث       
  .إعدامأحكام فيذ تنبدء توجيهية تفسح اجملال أمام 

  إنفاذ عقوبة اإلعدام  - اًلثثا  
ُيالحظ ّمما ورد يف تقارير األمني العام السابقة أن من الصعب احلصول على أرقـام                 -٢٠

شفافية العديـد   نامجة عن عدم    ة  هذه الصعوب و. ة اإلعدام تطبيق عقوب عاملية حمدثّة ودقيقة عن     
يف بعض  وُتعترب هذه املعلومات    .  املعدومني األفرادد وصفات   عداأمن احلكومات فيما يتعلق ب    

اليت مجعتها املنظمات غري احلكومية     عداد عمليات اإلعدام    أوتتراوح  . البلدان من أسرار الدولة   
شـرطية  فقرات  تران مع   باالق،   عملية ٥٧٢٧ و ٢٣٩٠على صعيد العامل بني      ٢٠٠٨يف عام   

الـذين  األشخاص  عدد  وُيقّدر  . )٢( بكثري  من ذلك  أعلىتفيد بأن األعداد احلقيقية قد تكون       
كـانون   ١لفترة من   شخصاً خالل ا   ٢٠بنحو  عندما كانوا أطفاالً    أعدموا الرتكاهبم جرائم    

  .)٣(٢٠٠٩ هيوني/حزيران ٣٠ إىل ٢٠٠٨يناير /الثاين
. عـدام اإلألحكام  واسعة النطاق   ختفيف  التقرير حاالت   وشهدت الفترة املشمولة ب     -٢١

تخفيف مجيع أحكام اإلعدام املتبقيـة      ب ٢٠٠٩يناير  /يف كانون الثاين  قام رئيس غانا    وهكذا،  
   ٥٠رئيس زامبيـا أكثـر مـن        خفّف  ، يف حني    إىل أحكام بالسجن  )  حكم ٥٠٠حوايل  (

  . باإلعدامحكماً

  التطورات الدولية  - اًرابع  
 ٦٣/١٦٨، اعتمدت اجلمعية العامة القـرار       ٢٠٠٨ديسمرب  /انون األول  ك ١٨يف    -٢٢

عدد متزايد ، الذي رّحبت فيه بالقرارات اليت اختذها "عقوبة اإلعداموقف اللجوء إىل "املعنون 
كما رحبت  .  اإلعدام إلغاء عقوبة حنو  العاملي  باالجتاه  و اإلعدامأحكام  وقف تنفيذ   بمن الدول   

ألحكـام  وطبقـا   . األمني العام واالستنتاجات والتوصيات الواردة فيه     بتقرير  اجلمعية العامة   
ألمني العام أن يقدم تقريرا إىل اجلمعية العامة يف دورهتا اخلامسة والـستني             فإن على ا  ،  القرار

فربايـر  / شباط ١٢إىل األمني العام بتاريخ     ُوّجهت  يف مذكرة شفوية    و. عن تنفيذ هذا القرار   
ضـمن مـا     األمم املتحدة،    لثالث ومخسني دولة عضواً يف    دائمة  البعثات ال أعربت  ،  ٢٠٠٩

 أو اإلعـدام  عقوبة تطبيق وقف لفرض مسعى أي على اعتراضها مواصلة"ن  عأعربت عنه،   
  ).A/63/716انظر " ( الدويلالقانون عليها ينص اليت القائمة واألحكام يتناىف مبا إلغائها

                                                           
تقرير عـن عقوبـة اإلعـدام يف    ، Hands off Cain ،٢٠٠٨عقوبة اإلعدام يف عام منظمة العفو الدولية،  )٢(

 .مجيـع أحنـاء العـامل
 .املرجع نفسه )٣(
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ت اللجنة األفريقية حلقوق اإلنـسان      اعتمد،  ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٤ويف    -٢٣
  الدول األطراف يف امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والـشعوب الـيت     قرارا يدعو    الشعوبو

يف قضايا عادلة الاكمة احملضمانات   )يف مجلة أمور  (إىل أن تكفل     عقوبة اإلعدام عمل ب ال تزال ت  
  .)٤(عقوبةال ذه هإلغاءقصد بوقف تنفيذ أحكام اإلعدام باإلعدام والتقّيد 

جلمعية الربملانية ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا       ، اعتمدت ا  ٢٠٠٩يوليه  /ويف متوز   -٢٤
  .)٥(" والتمهيد إللغائهابشأن وقف عقوبة اإلعدام "قراراً
مـواطن  إعـدام   حمكمة العدل الدوليـة أن      ، رأت   ٢٠٠٩ يناير/كانون الثاين ويف    -٢٥

الواليات اليت قطعتها   تزامات  لالل اخرقيشكّل   ٢٠٠٨م  مكسيكي يف الواليات املتحدة يف عا     
 ٢٠٠٤يف عـام    الذي أصدرته   دت احملكمة أن احلكم     وأكّ. املتحدة مبوجب القانون الدويل   

النظر يف أحكام اإلعدام الصادرة حبق عـدد مـن          أن تعيد   الواليات املتحدة   وطلبت فيه إىل    
احلـصول علـى مـساعدة       حبقهم يف    احتمال عدم إبالغهم  يف ضوء   (املواطنني املكسيكيني   

  .)٦(ال يزال ملزماًهو حكم ) قنصلية
العهـد  أحكام  مسألة عقوبة اإلعدام مبوجب     معاجلة  جلنة حقوق اإلنسان    وتواصل    -٢٦

النظـر يف   اليت تصدر بعـد     يف املالحظات اخلتامية     الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية    
مبوجب الربوتوكول  املقدمة من األفراد     يف البالغات    النظريف إطار    و ،تقارير الدول األطراف  

سـوابقها القـضائية   إىل ، )٧(االتمن احلأشارت اللجنة يف أربع  و. االختياري امللحق بالعهد  
صل أيضا إىل    ي عادلةالاكمة  احملشروط  ب فيتال  حماكمة  بعد  ومفادها أن فرض عقوبة اإلعدام      

  . من العهد٦ملادة ا حد انتهاك
بة عقووقف اللجوء إىل    اللجنة مباشرة أثر    فترة املشمولة بالتقرير، تناولت     وخالل ال   -٢٧

على فرض إلزامي    املطروحة يف هذا الصدد      )٨(القضيةوتنطوي  . اإلعدام مبوجب أحكام العهد   
اليت  القضائية   إىل سوابقها اللجنة  وأشارت  . يهقتل والتحريض عل  ائم ال جرعلى  لعقوبة اإلعدام   

                                                           
  ).٤٤-د (ACHPR/Res.136الوثيقة  )٤(
 الثامنـة عـشرة   ية  السنويف الدورة   اعُتِمدت  ، قرارات   " إللغائها والتمهيدعقوبة اإلعدام   ف  قوقرار بشأن   " )٥(

ـ /متوز ٣ - هيوني/حزيران ٢٩فيلنيوس،   ، يف أوروبا  للجمعية الربملانية ملنظمة األمن والتعاون       ،٢٠٠٩ه  يولي
 AS (09) D 1 E.  

واطنني غريه من امل  ينا و فأاملواطن   يف القضية املتعلقة ب    ٢٠٠٤مارس  /آذار ٣١طلب تفسري احلكم الصادر يف       )٦(
 ).ات املتحدةاملكسيك ضد الوالي(كسيكيني امل

  / آذار٢٠، آراء معتمـدة يف    السيدة أومسيناي إيساييفا ضـد أوزبكـستان      ،  ١١٦٣/٢٠٠٣البالغ رقم    )٧(
 آراء معتمـدة يف  السيد فالدميري دوناييف ضد طاجيكستان،، ١١٩٥/٢٠٠٣؛ والبالغ رقم   ٢٠٠٩مارس  
، جيكـستان السيدة غولراكات ساتوروفا ضد طا    ،  ١٢٠٠/٢٠٠٣؛ والبالغ رقم    ٢٠٠٩مارس  / آذار ٣٠

ضـد   لفيـا إيـدييفا   والسيدة ز ،  ١٢٧٦/٢٠٠٣؛ والبالغ رقم    ٢٠٠٩مارس  / آذار ٣٠آراء معتمدة يف    
 .٢٠٠٩مارس / آذار٣١، آراء معتمدة يف طاجيكستان

 .٢٠٠٩مارس / آذار١٧، آراء معتمدة يف السيد ويراوانسا ضد سري النكا، ١٤٠٦/٢٠٠٥البالغ رقم  )٨(
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 تعترض الدولة الطـرف     ومل. يشكل حرماناً تعسفياً من احلياة    اإللزامي  هذا احلكم    أنتفيد ب 
 تـذّرعت ، ولكنها    الشخص املعين  هباأُدين  جلرمية اليت   يف حالة ا  مي  على أن حكم اإلعدام إلزا    

 اللجنة إىل سوابقها    وأشارت.  عاماً ٣٠بأهنا تطبق وقفاً اختيارياً لعقوبة اإلعدام منذ ما يناهز          
ل حرماناً تعسفياً من احلياة،     يشكّتلقائيا وإلزاميا   يد بأن فرض عقوبة اإلعدام      القضائية اليت تف  

دون بعقوبة اإلعدام   الظروف اليت تفرض فيها      من العهد، يف     ٦ من املادة    ١ للفقرة   اانتهاكو
هكذا، ومع   و .)٩(ة أو ظروف ارتكاب اجلرمية احملددة     الشخصيتهم   ظروف امل  احتمال مراعاة 

أن فرض  فقد رأت   ،  اإلعداما على عمليات     وقف تفرض الدولة الطرف ن  أن اللجنة الحظت أ   
ق صاحب البالغ يف احلياة مبوجب       انتهاكاً حل  يف هذه الظروف   كان   د ذاته حبعقوبة اإلعدام   
  .ن العهد م٦املادة  من ١أحكام الفقرة 

ـ    فقد  إلغاء عقوبة اإلعدام يف رواندا،      اللجنة ب ترحيب  ولدى    -٢٨ ه الحظت مع القلق أن
حكـام  املة خمالفة أل  هي مع  يف احلبس االنفرادي، و    املؤّبدبالسجن  اسُتِعيض عن هذه العقوبة     

دولة الطرف أن تلغي عقوبة احلبس االنفرادي       بأن على ال  وأوصت اللجنة   .  من العهد  ٧ملادة  ا
 مبوجب قواعـد  تاحةد بالضمانات املوأن تضمن متتع األشخاص احملكوم عليهم بالسجن املؤبّ      

. )١٤الفقـرة   ،  CCPR/C/RWA/CO/3 (تحدة النموذجية الدنيا ملعاملـة الـسجناء      األمم امل 
نظرها يف التقرير الدوري الثـاين      لدى  إلغاء عقوبة اإلعدام     ب جلنة مناهضة التعذيب  ورّحبت  

  ).٥الفقرة ، CAT/C/PHL/CO/2(يو ما/أيارفلبني مبوجب االتفاقية يف املقدم من ال
للـدول  موجهة  عاهدات مالحظات ختامية    املشأة مبوجب   هليئات املن وتناولت أيضا ا    -٢٩

مالحظاهتا اخلتاميـة   وأوصت جلنة مناهضة التعذيب يف      . عقوبة اإلعدام بقت  أاليت  األطراف  
 أن  ينبغي  بأنه ،٢٠٠٨نوفمرب  /تشرين الثاين لصني يف   املقدم من ا  بشأن التقرير الدوري الرابع     
بيانات حمددة عن    أن تقدم ، و ض عقوبة اإلعدام  ا بغية تقييد فر   اهتتراجع الدولة الطرف تشريع   
املدرجني علـى قائمـة احملكـومني        متتع مجيع األشخاص     كفلحاالت عقوبة اإلعدام وأن ت    

  .)٣٤الفقرة ، CAT/C/CHN/CO/4( باحلماية اليت توفرها االتفاقيةباإلعدام 
ألة عقوبـة   مسيف  أيضاً  وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، نظر جملس حقوق اإلنسان           -٣٠

ولدى تقدمي املقرر اخلاص املعين مبسألة التعـذيب        .  اخلاصة هعدد من إجراءات   مبوجباإلعدام  
املهينة تقريره إىل جملس حقوق      وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو         

ام يف ضوء   مناقشة هامة لعقوبة اإلعد   فقد كّرس   ،  )A/HRC/10/44(اإلنسان يف دورته السابعة     
الـيت  رر اخلاص الضوء على التناقضات      وسلّط املق . حظر املعاملة القاسية والالإنسانية واملهينة    

الـيت تـسمح   وهيئات رصد حقوق اإلنـسان  لدول  اليت تتبعها ا  اجلارية  ات  ملمارستشوب ا 

                                                           
 ١٨آراء معتمـدة يف     ،  بسن ضد سانت فنسنت وجزر غرينادين     ثوم،  ٨٠٦/١٩٩٨انظر أيضا البالغ رقم      )٩(

 آراء معتمـدة    ،كينيدي ضد ترينيداد وتوباغو   ،  ٨٤٥/١٩٩٨؛ والبالغ رقم    ٢٠٠٠ أكتوبر/تشرين األول 
 ٢٨، آراء معتمـدة يف      كاربو ضـد الفلـبني    ،  ١٠٧٧/٢٠٠٢؛ والبالغ رقم    ٢٠٠٢مارس  / آذار ٢٦يف  
  .٢٠٠٣مارس /آذار
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  لكن لـيس فيمـا خيـص       ، و احلق يف السالمة الشخصية   باستثناء عقوبة اإلعدام عند تفسري      
  .ة البدنيةالعقوب
يف " التمسك حبظر تنفيذ عقوبة اإلعدام حبق اجلاحنني األحـداث        " بعنوان   قسميرد  و  -٣١

املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج نطاق القـضاء أو بـإجراءات            التقرير املقدم من    
وأكّد جمددا املقرر اخلاص يف معـرض       . إىل اجمللس يف دورته احلادية عشرة     موجزة أو تعسفاً    

 ألحـداث  الصادرة حبـق ا    أحكام اإلعدام دميه عرضا موجزا ملا أُِحيل إليه من قضايا عن          تق
لمبـادئ األساسـية للمعاملـة      ميثل إهانة ل  إعدام اجملرمني األحداث    أن  ،  وعمليات إعدامهم 

  ).A/HRC/11/2 من الوثيقة ٤٢الفقرة (اإلنسانية وانتهاك صارخ للقانون الدويل 

  االستنتاجات  - اًخامس 
االجتاه برغم مواصلة إىل أنه املبّينة يف هذا التقرير  مسألة عقوبة اإلعدام تشري تطورات     -٣٢
وتعمل يف الوقـت نفـسه      عقوبة  تطّبق ال ، فإن بعض الدول ال تزال       إلغاء عقوبة اإلعدام  حنو  

عددا من  هناك  إىل أن    املبلَّغة   التطوراتتشري  وعالوة على ذلك،    . التدرج يف تقييد استعماهلا   
.  أو إلغـاء العقوبـة  عقوبة اإلعدامبشأن إهناء الوقف اجلاري ل   اً وطني اًنقاشاليت تشهد   ل  والد

ة الـدول يف    شفافيبسبب عدم   صعبا  أمرا  عدام  عقوبة اإل حتليل لتطبيق   ال يزال إجراء    وأخريا،  
  .تقدمي املعلومات املتعلقة بعدد األفراد الذين طبق عليهم اإلعدام

        


