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  الدورة اخلامسة عشرة 

   من جدول األعمال٣ و٢البندان 
  التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق 

  مني العام اإلنسان وتقارير املفوضية السامية واأل
  تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان املدنية والسياسية واالقتصادية

  واالجتماعية والثقافية مبا يف ذلك احلق يف التنمية 

  مسألة عقوبة اإلعدام    

  *تقرير مقدم من األمني العام    

  موجز    
يتضمن هذا التقرير معلومات عن مسألة عقوبة اإلعـدام تغطـي الفتـرة مـن                 
 ويوجه االنتباه إىل عدد من الظواهر، فيهـا         ٢٠١٠يوليه  / إىل متوز  ٢٠٠٩نيه  يو/حزيران

يف سـبيل  واجـه   والصعوبات املستمرة الـيت تُ    ،استمرار االجتاه صوب إلغاء هذه العقوبة     
  .احلصول على معلومات موثوقة عن حاالت اإلعدام
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  مقدمة  -أوالً 
على األمني العام أن يقدم تقريراً سنوياً عن مسألة عقوبة         يتعني   كان   ٢٠٠٦ قبل عام   -١

  األمني العـام    مؤقتة لتقارير  ملحقاتاإلعدام إىل جلنة حقوق اإلنسان، وكانت هذه التقارير         
 سنوات إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي بشأن عقوبة اإلعدام وتنفيـذ           املقدمة كل مخس  

ووفقاً لقرار جلنة حقـوق     . الضمانات اليت تكفل محاية حقوق من يواجهون عقوبة اإلعدام        
). E/CN.4/2006/83( تقرير إىل اللجنة يف دورهتا الثانية والـستني          قُدِّم ٢٠٠٥/٥٩اإلنسان  

 من األمني العام أن يواصل أداء أنشطته وفقاً     ٢/١٠٢رره  وطلب جملس حقوق اإلنسان يف مق     
رير والدراسـات ذات    اجلميع املقررات السابقة اليت اعتمدهتا اللجنة، وأن يقوم بتحديث التق         

ويقدم هذا التقرير يف هذا السياق كتحديث للتقارير السابقة عـن مـسألة عقوبـة               . الصلة
والتقـارير  ) E/2010/10(ات قدمه األمني العام     اإلعدام، مبا يف ذلك آخر تقرير مخاسي السنو       

ويغطي ). A/HRC/12/45 و A/HRC/8/11، و A/HRC/4/78(السابقة املقدمة إىل اللجنة واجمللس      
            / حزيـران  ٣٠الفتـرة مـن     هذا التقرير التطورات احلاصلة بشأن مسألة عقوبة اإلعدام يف          

النتباه أيضاً إىل التقرير الذي قدمه األمني       ويسترعى ا . ٢٠١٠يوليه  / متوز ١ىل   إ ٢٠٠٩يونيه  
والتقرير الوشيك من األمني العام إىل اجلمعيـة        ) Corr.1 و A/63/293(العام إىل اجلمعية العامة     

  . عقوبة اإلعداموقف تطبيق بشأن 

  التغيريات واملمارسات  -ثانياً   
 أو تعيد العمل    تشمل تغيريات القوانني أي تشريعات جديدة تلغي عقوبة اإلعدام        قد    -٢

هبا أو تقيد أو توسع نطاقها، كما ميكن أن تشمل التصديقات على الصكوك الدوليـة الـيت            
التـدابري غـري   من وميكن أن تتألف التغيريات يف املمارسات . تنص على إلغاء عقوبة اإلعدام 

ملثـال  التشريعية اليت تقترن بأي هنج جديد هام يتعلق باستعمال عقوبة اإلعدام؛ وعلى سبيل ا             
  . قد تعلن بلدان تستبقي عقوبة اإلعدام وقفاً اختيارياً لتنفيذ هذه العقوبة

  البلدان اليت ألغت عقوبة اإلعدام على مجيع اجلرائم  -ألف   
 وافق برملان أنغوال على دستور جديد يشمل نصاً         ٢٠١٠ ديسمرب/كانون األول يف    -٣

 ٢٠١٠فرباير  / شباط ٥ي صدر يف    حيظر صراحة تطبيق حكم اإلعدام، كما أن الدستور الذ        
             حيظر  أيضاً تسليم املواطنني األجانب عن هتم يعاقب عليها باإلعدام مبوجب قـوانني البلـد               

  . طالب التسليم
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  البلدان اليت ألغت عقوبة اإلعدام على اجلرائم العادية  -باء   
  .ثناء فترة التقريرمل يقم أي بلد بإلغاء عقوبة اإلعدام على اجلرائم العادية أ  -٤

  البلدان اليت قيدت نطاق عقوبة اإلعدام أو حتد من استعماهلا  -جيم   
  .مل يقم أي بلد بتقيد عقوبة اإلعدام أو احلد من استعماهلا أثناء فترة التقرير  -٥

  البلدان اليت صدقت على صكوك دولية تنص على إلغاء عقوبة اإلعدام  -دال   
 صكوك إقليمية سارية تلزم الدول األطراف بإلغـاء         يوجد صك دويل واحد وثالثة      -٦

الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق          :  وهي عقوبة اإلعدام 
 امللحقان باالتفاقية األوروبيـة حلقـوق       ١٣ ورقم   ٦املدنية والسياسية؛ والربوتوكوالن رقم     

ية حلقوق اإلنسان واملتعلـق بإلغـاء عقوبـة    اإلنسان والربوتوكول امللحق باالتفاقية األمريك 
 امللحق باالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان بإلغاء عقوبة        ٦ويتعلق الربوتوكول رقم    . اإلعدام

أما الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الـدويل اخلـاص          . اإلعدام يف أوقات السلم   
االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان فينـصان  باحلقوق املدنية والسياسية والربوتوكول امللحق ب     

على إلغاء عقوبة اإلعدام هنائياً ولكنهما يسمحان للدول باإلبقاء عليها يف وقت احلـرب إذا               
 ١٣ويتعلق الربوتوكول رقم    . رغبت يف ذلك إن هي أبدت حتفظاً هلذا الغرض عند املصادقة          

لى األفعال اليت ترتكب وقت احلـرب       بإلغاء عقوبة اإلعدام يف مجيع األحوال، مبا يف ذلك ع         
  . والتهديد الوشيك باحلرب

 احتفلت املفوضة السامية حلقوق اإلنـسان       ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ١٥ويف    -٧
بالذكرى العشرين للربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الـدويل للحقـوق املدنيـة             

 مجيـع   تعدام على الصعيد العاملي وحث    بإلغاء عقوبة اإل  يف تلك املناسبة    طالبت  ووالسياسية  
وأشارت املفوضة السامية إىل أسباب معارضـتها       . )١(الدول على التصديق على الربوتوكول    

األساسـية للحـق يف احليـاة    ومن هذه األسباب الطبيعة   لعقوبة اإلعدام يف مجيع الظروف،      
أن عقوبة اإلعـدام    خطأ وعدم توفر األدلة على       بريء   إعدام شخص بغري املقبولة   واملخاطر  

والحظت املفوضة السامية . هذه العقوبةيف ، والطابع االنتقامي غري املالئم تؤدي وظيفة الردع
 يف الربوتوكـول االختيـاري      اً دولة طرف  ٧٢ دولة مل تعد تنفذ عقوبة اإلعدام وأن         ١٤٠أن  

وبـة هنائيـاً،   الثاين ملزمة بعدم إعدام أي شخص، وباختاذ مجيع اخلطوات الالزمة إللغاء العق          
         وعدم تسليم األفراد إىل بلدان قد يواجهون فيها عقوبة اإلعدام، وحثت تلك الدولـة الـيت                

__________ 

، مركز أنباء األمم املتحدة،     "رئيسة حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة تطالب باإللغاء العاملي لعقوبة اإلعدام          " )١(
 . ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٥
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بغرض التوصل يف هناية األمر     لتطبيقها   عقوبة اإلعدام على أن تفرض وقفاً رمسياً         تطبقال تزال   
   .إىل التصديق على الربوتوكول االختياري وإلغاء عقوبة اإلعدام باملرة

 ٢٥وخالل فترة التقرير انضمت الربازيل إىل الربتوكـول االختيـاري الثـاين يف                -٨
 أقـر برملـان     ٢٠١٠فرباير  /اطويف شب . ٢ مع إعالن حتفظ على املادة       ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول
ستان قانوناً بشأن االنضمام إىل الربوتوكول االختياري الثاين رغـم عـدم حـدوث              قريغيز

  .رة التقريراالنضمام الرمسي أثناء فت
ومل حتدث تصديقات جديدة على االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان إللغاء عقوبة             -٩

  . اإلعدام أثناء فترة التقرير
 امللحق باالتفاقية األوروبيـة     ٦حتدث تصديقات جديدة على الربوتوكول رقم       مل  و  -١٠

 امللحـق   ١٣ رقـم    وصدقت إسبانيا على الربوتوكـول    . حلقوق اإلنسان أثناء فترة التقرير    
واقترن التـصديق    ٢٠١٠أبريل  / نيسان ١باالتفاقية األوروبية، والذي دخل حيز التنفيذ يوم        

  . جببل طارقبإعالن يتصل

  البلدان اليت تطبق وقفاً لتنفيذ أحكام اإلعدام  -هاء   
اإلعدام يف  لوقف تنفيذ أحكام    االت اجلديدة   احلأعلن أثناء فترة التقرير عن عدد من          -١١
بلدان اليت ال تزال تستبقي هذه العقوبة، بينما استمر الوقف احلايل يف عدد مـن البلـدان                 ال

الذي سـيقدمه   وسيتم إدراج التفاصيل الكاملة بشأن هذه القضية يف التقرير القادم           . األخرى
  . ألمني العام إىل الدورة اخلامسة والستني للجمعية العامةا

رئيس مجهورية منغوليا أعلن عن تطبيق وقف       ل إن   قي ٢٠١٠ يناير/كانون الثاين ويف    -١٢
 سنة على األشخاص    ٣٠لعقوبة اإلعدام وأعلن أنه سيخفف أحكام اإلعدام إىل السجن ملدة           

 قررت احملكمة الدسـتورية يف      ٢٠٠٩نوفمرب  /ويف تشرين الثاين  . الذين ينتظرون تنفيذ احلكم   
تنفيـذ أحكـام    لم منذ مدة طويلة     االحتاد الروسي أن متدد إىل أجل غري مسمى الوقف القائ         

تعرب عن  " عملية ال رجعة فيها من أجل إلغاء عقوبة اإلعدام        "اإلعدام يف خطوة وصفت بأهنا      
 أعلنت بوركينا فاسو التزامها بإلغاء عقوبة       ٢٠٠٩مارس  /ويف آذار . اجتاه يف القانون الدويل   

. لثاين للعهـد الـدويل     بالتصديق على الربوتوكول ا    ٢٠٠٩مايو  /يف أيار تعهدت  واإلعدام؛  
 أبرزت مدغشقر   ٢٠١٠فرباير  /وأثناء االستعراض الدويل الشامل اخلاص مبدغشقر يف شباط       

الوقف الذي طبقته منذ مدة طويلة وأشارت إىل أن عقوبة اإلعدام ختفف بطريقة منهجية إىل               
وم وكانت إحدى التوصيات اليت أبديت يف تلك الدورة تنص على أن تق. السجن مدى احلياة

مدغشقر بالتوقيع والتصديق على الربوتوكول االختياري الثاين بغرض إلغاء عقوبة اإلعـدام            
  ).A/HRC/14/13. (رمسياً
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 يف ٢٠٠٩ شخص حكم عليهم باإلعدام أثناء عام ١٠٠ أكثر من إنوتقول التقارير   -١٣
ويف . )٢(لـة  القائم فعالً منذ مدة طوي     اجلزائر؛ ومع ذلك استمر العمل بوقف عمليات اإلعدام       

ـ               راكو ابنن حكم على مخسة أشخاص على األقل باإلعدام غيابياً يف حمكمة االستئناف يف ب
ورغم استمرار العمل بوقف فعلي يف مجهوريـة الكونغـو          . بينما استمر العمل بوقف فعلي    

 الدميقراطية فقد مت إصدار عدة أحكام باإلعدام يف احملاكم العسكرية أثناء فترة التقرير، مبا يف              
 يف ٢٠١٠يونيه / عليهما باإلعدام يف حزيرانني من مواطين النرويج اللذين حكم   ذلك على اثن  

   وخفف حكم اإلعـدام    ٢٠٠٩ويف غانا حكم على سبعة أشخاص باإلعدام يف         . جرمية قتل 
ويف لبنان،  .  حالة إىل السجن مدى احلياة؛ ومل حتدث حاالت إعدام أثناء فترة التقرير            ١٤يف  

 ٢٠٠٩أكتـوبر   / حكم على سبعة أشخاص يف تشرين األول       ، احلظر الفعلي  ورغم استمرار 
باإلعدام ملهامجة اجليش وحكم على أربعة أشخاص باإلعدام يف حمكمة عسكرية عن جرميـة              

بتهم )  منهم غيابياً  ٣( شخصاً   ١٦ وعلى   ٢٠٠٩نوفمرب  /التعاون مع إسرائيل يف تشرين الثاين     
  .٢٠١٠أبريل /يناير ونيسان/الثاينتتصل باإلرهاب يف الفترة بني كانون 

 سجني علـى    ٤ ٠٠٠ويف كينيا قام رئيس اجلمهورية بتخفيف حكم اإلعدام على            -١٤
 إىل السجن مدى احلياة، وأمر بإجراء دراسة حكومية عـن           ٢٠٠٩أغسطس  /األقل يف آب  

 ٣٢ويف املغرب، مت ختفيف حكم اإلعدام علـى          .اجلرمية عقوبة اإلعدام على مستويات      تأثري
 مبناسبة الذكرى العاشرة جللوس امللـك       ٢٠٠٩يوليه  / إىل السجن مدى احلياة يف متوز      اًسجين

  . )٣(على العرش

البلدان اليت أعادت تطبيق عقوبة اإلعدام أو وسـعت نطاقهـا أو اسـتأنفت                -واو   
  عمليات اإلعدام

إلعدام، استئناف عمليات ا ٢٠٠٩سبتمرب /يف غامبيا أعلن رئيس اجلمهورية يف أيلول  -١٥
أكتوبر قيل إن مدير االدعاء العام أعلن أن مجيع السجناء احملكوم علـيهم             /ويف تشرين األول  

واحـداً  وجاء يف التقرير أن شخصاً  . باإلعدام سوف ينفذ فيهم احلكم شنقاً بأسرع ما ميكن        
  .)٤( شخصاً على األقل ينتظرون تنفيذ احلكم يف هناية العام١٢حكم عليه باإلعدام وأن 

__________ 

  The death penalty in 2009: Hands off Cain, 2009 Report on the Death Penalty. منظمة العفو الدولية )٢(
Worldwide: World Coalition against the Death Penalty. Towards a Universal Moratorium on the 

Use of the Death Penalty. February 2010.  
  Towards a universal moratorium on the use of the. "هضة عقوبـة اإلعـدام  التحالف العاملي ملنا )٣(

Death Penalty, February 2010".  
 .The death penalty in 2009. منظمة العفو الدولية )٤(
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 أن احلكومة سـوف تنفـذ       ٢٠٠٩يوليه  /ويف جامايكا أعلن رئيس الوزراء يف متوز        -١٦
إلبقاء على عقوبة اإلعـدام وذلـك باسـتئناف         ل ٢٠٠٨القرار الذي اختذه الربملان يف عام       

             عمليات تنفيذ احلكم مبجرد استنفاد طرق االسـتئناف املتاحـة للمـسجونني املنتظـرين             
  . حكم اإلعدام

 مرسـوماً   ٢٠٠٩أكتوبر  /أصدر رئيس اإلمارات العربية املتحدة يف تشرين األول       و  -١٧
املتـصلة بتـسريب    اجلـرائم    حكم اإلعدام على     يطبقيتعلق باألمن القومي يشمل حكماً      

عن حاالت إعدام أثناء فترة التقرير فقـد  تقارير تبلغ ورغم وجود ". تضر بالدولة"معلومات  
ملناهـضة             ألشهر األخرية وفقاً ملا قالـه التحـالف العـاملي           ارتفع عدد أحكام اإلعدام يف ا     

  .حكم اإلعدام

  إنفاذ عقوبة اإلعدام  -ثالثاً   
ديثـة  األعداد احل الحظ األمني العام يف تقاريره السابقة أن من العسري احلصول على              -١٨
ة عن عدم تـوفر     وتنشأ هذه الصعوب  . عن تطبيق عقوبة اإلعدام   على الصعيد العاملي    دقيقة  الو

األفراد الذين ُينفَّـذ فـيهم      وصفات  جانب حكومات كثرية فيما يتصل بأعداد       من  الشفافية  
 لوتقو. إذ تعامل هذه املعلومات يف بعض البلدان باعتبارها من أسرار الدولة          . حكم اإلعدام 

 ٢٠٠٩املنظمات غري احلكومية إن عدد أحكام اإلعدام املنفذَّة يف أحناء العامل خـالل عـام                
 حالة، رغم أنه من املرجح جداً أن الرقم احلقيقي قد يكون أعلى من ذلـك                ٧١٤وصل إىل   

ومل يتوفر العدد الدقيق حلاالت تنفيذ حكم اإلعدام يف عدد من البلدان تشمل إيران               )٥(كثرياً
           ومجهورية كوريا الدميقراطيـة الـشعبية والـصني وفييـت نـام           )  اإلسالمية -مجهورية  (
  . صر ومنغولياوم
 وأعـدم شخـصان يف      ٢٠٠٩يف عام   على األقل   ويف مصر أعدم مخسة أشخاص        -١٩
، مبـا   ٢٠٠٩ شخصاً على األقل يف عام       ٣٨٨ويف إيران ُنفذ حكم اإلعدام يف       . مارس/آذار

م عليهم باإلعدام جلـرائم     ك أحداث على األقل ح    جناةفيهم رجل رجم حىت املوت ومخسة       
 شخصاً على   ٣٦٦على  باإلعدام  ويف العراق حكم    .  سنة ١٨ل من   ارتكبوها عندما كانوا أق   

ومت شخص   ١ ١٠٠ وصل جمموع اخلاضعني حلكم اإلعدام إىل        ك وبذل ٢٠٠٩األقل يف عام    
ويف اجلماهرييـة العربيـة     . ٢٠٠٩ شخصاً على األقل يف عام       ١٢٠تنفيذ حكم اإلعدام يف     

ناسبة الذكرى األربعني لثورة الفـاتح   عفواً مب٢٠٠٩سبتمرب /الليبية أعلنت احلكومة يف أيلول    
               وخففت مجيع أحكام اإلعدام إىل السجن مدى احلياة علـى املـدانني يف قـضايا جنائيـة                

__________ 

، التحالف العـاملي ملناهـضة عقوبــة اإلعـدام،               The death penalty in 2009منظمة العفو الدولية،  )٥(
Facts and figures about the death penalty 2010, Hands off Cain, 2009 Report on the Death 

Penalty Worldwide. 
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 ٢٠٠٩جال على األقل يف عـام       رسبتمرب؛ ولكن قيل إن احلكم ُنفذ يف أربعة         / أيلول ١قبل  
 يف   رعايا أجانـب   هموكثري من  شخصاً،   ١٨يف  نفذ  ويقال إن حكم اإلعدام رمياً بالرصاص       

علـى   عقوبة اإلعـدام     تطبيقويف اململكة العربية السعودية استمر      . )٦(٢٠٠٩يونيه  /حزيران
، مبـا فـيهم     ٢٠٠٩ شخصاً على األقل يف عام       ٦٩تنفيذ احلكم يف    حيث مت   ،  نطاق واسع 

حكم علـى   السورية  رية العربية   وويف اجلمه . )٥(امرأتان وحدثان وتسعة عشر مواطناً أجنبياً     
أعدم مثانية أشـخاص علـى      وبعد إدانتهم يف جرمية قتل      سبعة أشخاص على األقل باإلعدام      

             شخصاً على األقل يف اليمن     ٥٣ويف نفس السنة حكم باإلعدام على       . ٢٠٠٩األقل يف عام    
  . سجيناً على األقل٣٠وأعدم 
 وُنفـذ  ٢٠٠٩ عـام   شخصاً على األقل باإلعدام يف٦٤ويف بنغالديش حكم على     -٢٠

 أيدت احملكمة العليا حكم اإلعدام على       ٢٠٠٩نوفمرب  /ويف تشرين الثاين  . )٥(احلكم يف ثالثة  
يب الرمحن، ونفذ احلكـم يف اخلمـسة   جم رجال أدينوا يف مقتل الرئيس السابق الشيخ    مخسة

دام ويف الصني استمرت عمليات تنفيذ حكم اإلع      . ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ٢٨شنقاً يوم   
ويف اليابان أعدم   .  من أسرار الدولة   بأعداد كبرية رغم أن األعداد الدقيقة غري معروفة وتعترب        

 بعـض   هم آخرون خطر تنفيذ احلكم، مبا فـي       ١٠٦ ويواجه   ٢٠٠٩سبعة أشخاص يف عام     
واستمرت حكومة مجهورية كوريا الدميقراطية الشعبية تنفذ أحكـام         . السجناء املرضى عقلياً  

 حاالت على األقل نشرهتا وسائط اإلعـالم        ٧ أو رمياً بالرصاص، مبا يف ذلك        اإلعدام شنقاً 
 إعدام شخصني حكم عليهما باإلعدام بتهمة      ٢٠٠٩أغسطس  /ويف تايلند مت يف آب    . األجنبية

ويف ؛  ٢٠٠٣اإلعدام يف البلد منـذ عـام        تنفيذ حكم    أول حاالت    ومهاهتريب املخدرات،   
 شخصان كانا ينتظران تنفيذ احلكم،      ٢٠١٠أبريل  /يف نيسان تايوان، املقاطعة الصينية، أعدم     

 رفـضت احملكمـة     ٢٠١٠مايو  /ويف أيار ؛  ٢٠٠٥وكانا أول حاليت تنفيذ اإلعدام منذ عام        
 تنفيذالدستورية التماساً يهدف إىل وقف خطط تنفيذ احلكم يف الرتالء الباقني الذين ينتظرون              

 ٢٠٠٩ شخصاً باإلعدام يف عام      ٥٩م على   ويف فييت نام حك   .  نزيالً ٤٠اإلعدام وعددهم   
، صدر حكم اإلعدام على ستة أشخاص ٢٠٠٩ويف عام . تسعة أشخاصومت تنفيذ احلكم يف 

  .ومت تنفيذ احلكم يف شخص واحديف سنغافورة على األقل 
تبينـت   يف حني    ٢٠٠٩ شخصاً يف    ٥٢ويف الواليات املتحدة، مت تنفيذ احلكم يف          -٢١

 ومت تنفيذ   .أطلق سراحهم بعد أن كان حكم اإلعدام قد صدر ضدهم          و )٧(تسعة رجال براءة  
 ١٨ينـاير و / كـانون الثـاين  ١ شخصاً يف الفتـرة  بـني     ٢٩حكم اإلعدام فيما جمموعه     

يونيه رمياً بالرصـاص يف     / حزيران ١٨ مبا فيهم رجل واحد أعدم يوم        ٢٠١٠يونيه  /حزيران
  .والية يوتاه

__________ 

 .منظمة العفو الدولية )٦(
  Towards a universal moratorium on the use of the death"التحالف العاملي ملناهضة حكـم اإلعـدام،    )٧(

penalty"لية، ، منظمة العفو الدو٢٠١٠فرباير /، شباطThe death penalty in 2009. 
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 أنشأ فريقاً عامالً برملانياً لـصياغة اقتراحـات          النواب يف بيالروس   سورغم أن جمل    -٢٢
قد استمر إصدار حكم اإلعدام يف البلد       ف ٢٠٠٩يونيه  / وقف تنفيذ احلكم يف حزيران     إلعالن

              /اإلعـدام يف آذار   نفـذ حكـم     فقـد   وكما جاء يف بعـض األنبـاء،        .  التقرير أثناء فترة 
وهاتـان مهـا احلالتـان      .  جرمية قتل   يف سجينني حكم عليهما باإلعدام يف      ٢٠١٠مارس  

  . لتنفيذ حكم اإلعدام يف أوروبا أثناء فترة التقريرالوحيدتان
ويف  . ٢٠٠٩ديـسمرب   /وقيل إن شخصاً واحداً أعدم يف بوتسوانا يف كانون األول           -٢٣

 بسبب دورهـم يف املـصادمات       ٢٠١٠يناير  /السودان أعدم ستة أشخاص يف كانون الثاين      
 ٢٠١٠مارس  /آذارويف  . طة وأشخاص يعيشون يف خميمات املشردين داخلياً      العنيفة بني الشر  

  . أعدم رجالن يف جرمية قتل وهنب

  التطورات الدولية  -رابعاً   
 ٦٣/١٦٨ اعتمدت اجلمعية العامـة القـرار        ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١٨يف    -٢٤

عية بـالقرارات الـيت    ويف هذا القرار رحبت اجلم    ". وقف اللجوء إىل عقوبة اإلعدام    "املعنون  
م اإلعدام وباالجتاه العاملي حنو إلغاء عقوبـة         ا أحك ذاختذها عدد متزايد من الدول بوقف تنفي      

وطلبـت  . ورحبت أيضاً بتقرير األمني العام واالستنتاجات والتوصيات الواردة فيه        . اإلعدام
يف دورهتا اخلامسة والستني    إىل اجلمعية العامة    ‘اجلمعية العامة من األمني العام أن يقدم تقريراً         

 فربايـر  / شباط ١٢ إىل األمني العام ومؤرخة يف       موجهةويف مذكرة شفوية    . عن تنفيذ القرار  
 عـن  دولة عضواً يف األمم املتحدة يف مجلـة أمـور   ٥٣ أعربت ).A/63/716انظر   (٢٠٠٩

يتنـاىف  على أي مسعى لفرض وقف تطبيق عقوبة اإلعدام أو إلغائها مبـا  اعتراضها  مواصلة  "
  ".واألحكام القائمة اليت ينص عليها القانون الدويل

 الضمانات اليت   تنفيذن عقوبة اإلعدام و   عالتقرير اخلمسي الثاين و   األمني العام   وقدم    -٢٥
جمللـس االقتـصادي    إىل ا  (E/2010/10) تكفل محاية حقوق الذين يواجهون عقوبة اإلعـدام       

 ١٩٩٠/٥١ و ١٧٤٥ وفقاً لقراري اجمللـس      ،٢٠١٠واالجتماعي يف دورته املوضوعية لعام      
وقدم هذا التقرير أيضاً إىل جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف           . ٢٠٠٥/٢٤٧ومقرر اجمللس   

ويستعرض التقريـر   . ٢/١٠٢دورهتا التاسعة عشرة وإىل جملس حقوق اإلنسان، وفقاً ملقرره          
 عقوبة اإلعدام واالجتاهات اليت يتسم هبا، مبا يف ذلك تنفيذ الضمانات، أثناء             تطبيقبالتفصيل  

، ويؤكد اجتاهاً واضحاً جداً صوب إلغاء عقوبـة اإلعـدام وتقييـد             ٢٠٠٨-٢٠٠٤الفترة  
وجهة النظر اليت ترى يف عقوبـة       ل السند األخري ويشري التقرير إىل    . تطبيقها يف معظم البلدان   

 ويسترعي االنتباه إىل عدد مـن املـشاكل         ،)١٣٧الفقرة  ( يف احلياة    اإلعدام انتهاكاً للحق  
، فيما يتعلق بالقواعـد واملعـايري       تسري فيها عقوبة اإلعدام   اخلطرية يف األماكن اليت ال تزال       

األحـداث  الدولية، وخاصة اقتصار عقوبة اإلعدام على أشد اجلرائم خطورة واستثناء اجلناة            
  .نات احملاكمة العادلةمن نطاق تطبيقها وكفالة ضما
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وتصدى جملس حقوق اإلنسان أيضاً ملسألة عقوبة اإلعدام يف سـياق استعراضـه               -٢٦
 أعربت دول أعـضاء عـن       ،وفيما يتعلق بتطبيق عقوبة اإلعدام يف نيجرييا      . الدوري الشامل 

ويف الرد على ذلك أشـارت      . ٢٠٠٩فرباير  /قلقها أثناء النظر يف تقرير تلك الدولة يف شباط        
فإهنـا  " عمول بـه  املجزء من القانون النيجريي     "حلكومة إىل أنه يف حني أن عقوبة اإلعدام         ا

ويف سياق االستعراض أوصت الدول     . قررت أن تشكِّل جلنة وطنية الستعراض هذا القانون       
العقوبـة  لغـاء   إلعـدام بغـرض إ    لتنفيذ أحكـام ا   األعضاء بأن تنشئ نيجرييا وقفاً رمسياً       

(A/HRC/11/26) .أو إلغاء عقوبة اإلعدام رمسياً /رت أيضاً توصيات بإنشاء هذا الوقف و    وصد
  . فيما يتصل بكل من أرمينيا والسلفادور وكازاخستان ومدغشقر ومصر

يف التصدي ملسألة   التابعة لألمم املتحدة    واستمرت هيئات معاهدات حقوق اإلنسان        -٢٧
 النظـر يف  يف سياقالدول األطراف ورير اعقوبة اإلعدام يف مالحظاهتا اخلتامية بعد فحص تق     

 أشارت اللجنة املعنية حبقوق اإلنـسان إىل فـرض          )٨(ويف حالتني أخريتني  . فرديةالبالغات  ال
حـد  عقوبة اإلعدام يف حماكمة مل تتوفر فيها مقتضيات احملاكمة املنصفة وأن ذلك يبلغ أيضاً               

ويف إحدى احلاالت اليت    . لسياسية من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية وا       ٦انتهاك املادة   
أشـارت اللجنـة إىل    )٩(تنطوي على فرض عقوبة إعدام إلزامية يف جرمية قتل وحماولة قتـل  

القضائية بأن فرض عقوبة اإلعدام بصورة آلية وإلزامية يشكِّل حرماناً تعسفياً مـن             سوابقها  
 الظروف اليت تفرض فيهـا       من العهد، يف   ٦ من املادة    ١احلياة، وهو ما ميثل انتهاكاً للفقرة       

عقوبة اإلعدام بدون احتمال مراعاة ظروف املتهم الشخصية أو ظروف ارتكـاب اجلرميـة              
وخلصت اللجنة إىل أن فرض عقوبة اإلعدام حبد ذاته يف هذه الظروف ينتـهك              . )١٠(احملددة

  . من العهد٦ من املادة ١حق صاحب البالغ مبوجب الفقرة 
شـخص  لجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف حالـة ترحيـل   ويف قضية أخرى نظرت ال     -٢٨

، وأشارت إىل سوابقها القضائية     )١١(عقوبة اإلعدام لتنطوي على خطر تعرض الشخص املعين       
 من  ١بأن الدولة الطرف اليت تلغي عقوبة اإلعدام تنتهك حق الفرد يف احلياة مبوجب الفقرة               

           وأقرت اللجنة بأهنـا    )١٢(وبة اإلعدام  إن هي أبعدت شخصاً إىل بلد يتعرض فيه لعق         ٦املادة  

__________ 

؛ ٢٠٠٩يوليـه   / متوز ٢٢، اآلراء املعتمدة يف     توليبخوزاييف ضد أوزبكستان  ،  ١٢٨٠/٢٠٠٤البالغ رقم    )٨(
 .٢٠١٠مارس / آذار١٠، اآلراء املعتمدة يف موامبا ضد زامبيا، ١٥٢٠/٢٠٠٦والبالغ رقم 

 .١٥٢٠/٢٠٠٦البالغ رقم  )٩(
اآلراء . تومسون ضد سانت فنسنت وجـزر غرينـادين       ،  ٨٠٦/١٩٩٨انظر على سبيل املثال البالغ رقم        )١٠(

،  ضد ترينيداد وتوباغو   كيندي،  ٨٤٥/١٩٩٨؛ والبالغ رقم    ٢٠٠٠أكتوبر  / تشرين األول  ١٨املعتمدة يف   
، اآلراء  كـاربو ضـد الفلـبني     ،  ١٠٧٧/٢٠٠٢؛ والبالغ رقم    ٢٠٠٢مارس  / آذار ٢٦اآلراء املعتمدة يف    

 .٢٠٠٣مارس / آذار٢٨املعتمدة يف 
 .٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢٣، اآلراء املعتمدة يف سترالياأكووك ضد ، ١٤٤٢/٢٠٠٥البالغ رقم  )١١(
 .٢٠٠٣أغسطس / آب٥، اآلراء املعتمدة يف جادج ضد كندا، ٨٢٩/١٩٩٨البالغ رقم  )١٢(
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 من تقييد احتمال فرض عقوبة غـري إلزاميـة يف      ميكنهماال هي وال الدولة الطرف يف وضع        
الحظت اللجنة أن اخلطورة احملدقة حبياة صاحبة البالغ        وحالة إدانة الشخص يف بلد العودة،       

 الدولة الطرف احلماية حلق صاحبة البالغ       توفريلال ميكن حتديدها هنائياً إال بعد فوات األوان         
لدولـة  ما يظهر أنه كان افتراضاً لدى ا      ومل تقبل اللجنة    .  من العهد  ٦يف احلياة مبوجب املادة     

النتهاك حقه  " خطر حقيقي "أنه يتعني احلكم باإلعدام على الشخص إلثبات وجود         بالطرف  
من جراء تعرضه الشخص شعر هبما   يسوالحظت اللجنة أيضاً القلق واألسى اللذين       . يف احلياة 

ويف اخلتام اعتربت اللجنة أن إعادة الشخص قسراً إىل بلده األصـلي بـدون              . هلذه اخلطورة 
نفـسها عقوبـة   هـي  ضمانات كافية يشكِّل انتهاكاً من جانب الدولة الطرف، اليت ألغت   

 عدم التعـرض    حرية (٧واملادة  ) احلق يف احلياة   (٦اإلعدام، حلقوق الشخص مبوجب املادة      
  .من العهد) للتعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

 (CCPR/C/TZA/CO/4)ويف املالحظات اخلتامية على تقرير مجهورية ترتانيا املتحـدة          -٢٩
أعربت اللجنة عن قلقها من جديد إزاء استمرار احملاكم يف فرض عقوبة اإلعدام رغم الوقف               

وارتفاع عدد األشخاص الـذين ينتظـرون       ) ١٩٩٤املطبق منذ عام    (قوبة اإلعدام   الفعلي لع 
وأعربت أيضاً عن أسفها لعدم توفر معلومات بشأن طول مـدة           . تنفيذ حكم اإلعدام فيهم   

تنفيذ احلكم فيهم وكيفية معاملتهم يف السجن واإلجـراءات         لانتظار احملكوم عليهم باإلعدام     
وأوصت بأن تنظر الدولة    . تنفيذ األحكام عدام على ضوء وقف     املعمول هبا لتخفيف حكم اإل    

الطرف جبدية يف إلغاء عقوبة اإلعدام واالنضمام إىل أطراف الربوتوكول االختياري الثـاين             
امللحق بالعهد، وكذلك اختاذ قرار سريع لتخفيف األحكام الصادرة على مجيع احملكوم عليهم             

  . حالياً باإلعدام
 الحظت اللجنـة    (CCPR/C/TCD/CO/1)اخلتامية على تقرير تشاد     ويف املالحظات     -٣٠

باهتمام أن الدولة الطرف تعتزم اختاذ تدابري تؤدي إىل إلغاء عقوبة اإلعدام ومع ذلك أعربت               
وأعربت عن  . عن قلقها إزاء املعلومات اليت تفيد بوقوع حاالت إعدام خارج نطاق القضاء           

قف الفعلي لتنفيذ عقوبة اإلعدام والحظت بقلق التقارير        أسفها لقيام الدولة الطرف بإهناء الو     
 بعد تقدميهم حملاكمات    ٢٠٠٣نوفمرب  /تشرين الثاين اليت تفيد بإعدام عدد من األشخاص يف        

وأوصت اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر يف       . صورية وقبل بت احملاكم يف طلبات االستئناف      
وأوصت كذلك بأن تكفل الدولة . لى أقل تقديرإلغاء عقوبة اإلعدام أو إعادة العمل بوقفها ع

الطرف تطبيق عقوبة اإلعدام، إن طبقت على اإلطالق يف أخطر اجلرائم فقـط واسـتيفاء               
 بشكل تام يف كـل      )احملاكمة املنصفة  (١٤و) احلق يف احلياة   (٦الشروط الواردة يف املادتني     

لدولة الطرف يف ختفيف مجيع     وأوصت أيضاً بأن تنظر ا    . حالة يتم فيها فرض عقوبة اإلعدام     
أحكام اإلعدام والتصديق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد واهلادف إىل إلغاء            

  .عقوبة اإلعدام
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، الحظت اللجنة بقلق    (CCPR/C/RUS/CO/6)وعند النظر يف تقرير االحتاد الروسي         -٣١
قف املرحب به لتنفيذ عقوبة اإلعدام منذ       أن عقوبة اإلعدام مل يتم إلغاؤها بعد قانونياً رغم الو         

 رحبت اللجنـة    (CCPR/C/MDA/CO/2)وفيما يتعلق بتقرير مجهورية مولدوفا      . ١٩٩٦عام  
يف حـاالت األفعـال     "الذي يسمح يف القانون األعلى بتطبيق عقوبة اإلعـدام          بإلغاء النص   

 املـؤرخ   ١٦-١٨٥القانون رقـم    " (املرتكبة يف وقت احلرب أو يف وقت التهديد باحلرب        
  ).٢٠٠٦يونيه /حزيران

وتطرقت جلنة مناهضة التعذيب أيضاً إىل مسألة عقوبة اإلعـدام يف ظـل اتفاقيـة                 -٣٢
مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية أو املهينـة يف      

ريـر الـيمن    وفيمـا يتعلـق بتق    . مالحظاهتا اخلتامية بعد فحص تقارير الدول األطـراف       
(CAT/C/YEM/CO/2)       فـرض عقوبـة    األنباء اليت حتدثت عن      أعربت اللجنة عن قلقها من

 سنة، وعدم توفر معلومـات يف تقريـر         ١٨ و ١٥أطفال تتراوح أعمارهم بني     على  اإلعدام  
الدولة عن عدد األشخاص الذين مت تنفيذ حكم اإلعدام فيهم أثناء فترة التقرير واجلرائم اليت               

 احلكم وكذلك عدد األشخاص الذين ينتظرون حالياً تنفيذ عقوبة اإلعدام فـيهم  صدر عليها 
وأوصت اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف .  واجلرمية اإلثينجمزأة حسب اجلنس والعمر واالنتماء      

يف التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة             
ويف الوقت نفسه أوصت بأن تقوم الدولة الطـرف         . علق بإلغاء بعقوبة اإلعدام   والسياسية املت 

أيضاً باستعراض سياستها بشأن فرض عقوبة اإلعدام، وخاصة اختاذ التدابري الالزمة لكفالـة             
عدم فرض عقوبة اإلعدام على األطفال، وأن تكفل النص يف تشريعاهتا على إمكانية ختفيف              

  .حالة تأخري تنفيذهاأحكام اإلعدام، وخاصة يف 
 الحظت اللجنة   (CAT/C/SLV/CO/2) دورسلفاالويف املالحظات اخلتامية على تقرير        -٣٣

بارتياح أن الدولة الطرف قد ألغت عقوبة اإلعدام على بعض اجلرائم وأوصت الدولة الطرف              
 ننيالقـوا بأن تلغي أيضاً فرض هذه العقوبة على بعض اجلرائم العسكرية املنصوص عليها يف              

وفيمـا يتعلـق جبمهوريـة مولـدوفا        . العسكرية املنطبقة أثناء حالـة الـرتاع املـسلح        
(CAT/C/MDA/CO/2)            أعربت اللجنة أيضاً عن ارتياحها بشأن تصديق الدولة الطرف علـى 

         الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية             
 أعربت اللجنة عن ارتياحها لعـدم       (CAT/C/COL/CO/4)ا يتعلق بكولومبيا    وفيم. ٢٠٠٦يف  

  .وجود عقوبة اإلعدام
وتطرقت اإلجراءات اخلاصة حلقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة إىل القضايا املتصلة          -٣٤

 A/HRC/10/44(ففي تقرير قدم إىل جملس حقوق اإلنسان        . بعقوبة اإلعدام يف سياق والياهتا    
قام املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة أو العقوبـة          ) Corr.1و

القاسية أو املهينة مبعاجلة مسألة عقوبة اإلعدام يف ضوء حظر العقوبة القاسـية والالإنـسانية               
ويف الدراسة عن ظاهرة التعـذيب واملعاملـة أو         . واملهينة وطالبت مبواصلة دراسة املوضوع    
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اسية أو الالإنسانية أو املهينة يف العامل، اليت تضمنت تقييماً لـشروط االحتجـاز              العقوبة الق 
(A/HRC/13/39/Add.5)            الحظ املقرر اخلاص انتشار استخدام األدلة املنتزعة حتـت وطـأة 

في سجن باسري بتوي    فالتعذيب، مبا يف ذلك حاالت ُحكم فيها على املشتبه فيهم باإلعدام؛            
وى يف إندونيسيا مثالً أبلغت األكثرية الـشاسعة مـن          صاألمنية الق املوضوع حتت احلراسة    

القتـل إلـيهم    هتديـدات   احملتجزين بتفاصيل واضحة كيف مت تعذيبهم، مبا يف ذلك توجيه           
وضرهبم باملطارق والضرب عدة مرات لفترات طويلة إىل أن قاموا بالتوقيع على اعتراف قُدِّم              

ُمنع املقرر اخلاص بصورة مـستمرة مـن الوصـول إىل     ويف منغوليا،   . بعد ذلك إىل احملكمة   
األيدي تقييد  (إىل حد التعذيب    معاملتهم  تصل  السجناء الذين ينتظرون حكم اإلعدام والذين       

واألقدام يف زنازين مظلمة دون غذاء كاٍف وليس هلم سوى حق زيارة فرد واحد من أفـراد    
رر اخلاص أيضاً التقويض الـشديد      والحظ املق . حسب مصادر موثوقة  ،  )األسرة قبل اإلعدام  

لفعالية هيئات الشكاوى بسبب االفتقار الفعلي يف فرص التمتع بفحص فـوري ومـستقل              
وتعاجل قضايا أخرى تتصل بعقوبة اإلعدام يف تقـارير املقـرر           . وفعال الدعاءات احملتجزين  

اخلـاص عــن متابعــة التوصــيات املقدمـة يف ســياق الزيــارات القطريــة املختلفــة   
(A/HRC/13/39/Add.6) وعن البالغات الفردية (A/HRC/13/39/Add.1).  

          وأشار املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بـإجراءات مـوجزة              -٣٥
 إىل تقاريره السابقة عن     (A/HRC/14/24)أو تعسفاً يف آخر تقاريره إىل جملس حقوق اإلنسان          

لتحديد أنه رغم أن القانون الدويل ال حيظر عقوبة اإلعـدام           مسألة عقوبة اإلعدام مالحظاً با    
فإن الظروف اليت ميكن فيها قانونياً تطبيق حكم اإلعدام ظروف حمدودة بـصورة صـارمة               
وذلك للطابع األساسي للحق يف احلياة، كما أن عمليات اإلعدام اليت جتري انتـهاكاً هلـذه                

احلدود القانونية على تطبيق عقوبة اإلعدام أشار       وفيما يتعلق ب  . احلدود متثل قتالً غري مشروع    
أن عقوبة اإلعدام ال تكون عقوبة قانونية إال إذا فرضت بعـد            ) أ(: ما يلي املقرر اخلاص إىل    

حماكمة جتري وفقاً لضمانات احملاكمة املنصفة؛ وإذا مل يكن النظام القضائي يف الدولة قـادراً   
عمليات تنفيذ أحكام   لنبغي للحكومة أن تفرض وقفاً      على كفالة احترام احملاكمات املنصفة في     

أن الدول اليت تفرض عقوبة اإلعدام جيب أن توفر الـشفافية فيمـا يتعلـق               ) ب(اإلعدام؛  
بالسمات احملددة للمحاكمات واإلجراءات اليت يتم مبوجبها فرض هذه العقوبة؛ وجيب على            

ات دورية لتحدد ما إن كان قد مت        الدول اليت تبقي على عقوبة اإلعدام أن تضطلع باستعراض        
أن القانون الدويل   ) ج(االمتثال للمعايري الدولية وأن تقدم تقريراً عن استنتاجاهتا إىل اجمللس؛           

          ؛  إلزاميـاً  عقوبـة اإلعـدام   على فرض   حيظر تطبيق عقوبة اإلعدام على األحداث وكذلك        
          ؛"أشد اجلـرائم خطـورة    "إلعدام على   أن القانون الدويل ال يسمح إال بتطبيق عقوبة ا        ) ه(
وأشار املقرر  . أن الشخص احملكوم عليه باإلعدام حيق له التماس العفو أو ختفيف العقوبة           ) و(

اخلاص أيضاً إىل تقاريره السابقة اليت نظر فيها يف العالقة بني االلتزامات القانونيـة الدوليـة                
والحظ تطبيق عقوبة   . المي املطبقة يف بعض البلدان    وقوانني الشريعة يف القانون اجلنائي اإلس     

  .اإلعدام على يد أطراف مسلحة غري تابعة للدولة كموضوع لبحث مقبل
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 أعرب املقرر اخلاص عـن      (A/HRC/14/24/Add.1)ويف تقريره عن البالغات الفردية        -٣٦
 عمليات تنفيذ   قلقه من تطبيق عقوبة اإلعدام على جرائم غري خطرية، وقلقه إزاء الشفافية يف            

  . عقوبة اإلعدام على األحداثفرض احلكم و
وتشمل التطورات الدولية األخرى أثناء فترة التقرير انعقاد املؤمتر العـاملي الرابـع               -٣٧

ومتخض . ٢٠١٠فرباير  /شباط ٢٦ إىل   ٢٤ملناهضة عقوبة اإلعدام، الذي عقد يف جنيف من         
لة أمور بالتطورات اإلجيابية مثل زيـادة عـدد         املؤمتر العاملي عن اعتماد إعالن يعترف يف مج       

التصديقات على الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة              
بـأن تـسن    الدول اليت ألغت حكم اإلعدام حبكم الواقع        ) أ(وطالب أيضاً   . )١٣(والسياسية

بأن تدمج لغت حكم اإلعدام   الدول اليت أ  ) ب(تشريعات تلغي هبا عقوبة اإلعدام يف القانون؛        
اإللغاء العاملي للعقوبة يف عالقاهتا الدولية بأن جتعلها نقطة تركيز رئيسية يف سياسـتها              مسألة  

اإللغـاء العـاملي    تدعم  بأناملنظمات الدولية واإلقليمية    ) ج(الدولية لتعزيز حقوق اإلنسان؛     
يذ عمليات اإلعـدام ودعـم      عقوبة اإلعدام، مبا يف ذلك اعتماد قرارات تطالب بوقف تنف         ل

األنشطة التعليمية وزيادة التعاون مع املنظمات غري احلكومية املؤيدة إللغاء اإلعدام اليت تعمل             
املنظمات واألطراف الفاعلة اليت تؤيد اإللغاء والعاملة من الدول اليت          ) د(على الصعيد احمللي؛    

يمها إلنشاء وتطـوير حتـالف       قوهتا وتصم  بأن تعمل على توحيد   تبقي على عقوبة اإلعدام     
  .إقليمي ووطين يهدف إىل تعزيز اإللغاء العاملي لعقوبة اإلعدام على الصعيد احمللي

وتشمل املؤمترات األخرى املتعلقة بعقوبة اإلعدام املؤمتر الدويل اخلامس املعقود حتت             -٣٨
شاركة مسؤويل   مب ٢٠١٠مايو  /أيار ١٧املعقودة يف روما يوم     " ال عدالة بدون حياة   "عنوان  

وعلى الصعيد اإلقليمي، نظمـت اللجنـة   .  بلدا٣٠ًالعدل والقضاة وممثلي اجملتمع املدين من       
 ملناقشة إلغـاء   ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلولاألفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب مؤمتراً يف كيغايل يف         
إلغـاء  وجدد ممثلو اللجنة التزامهم ب    . عقوبة اإلعدام يف بلدان وسط وشرق وجنوب أفريقيا       

عقوبة اإلعدام واقترحوا وضع بروتوكول ملحق بامليثاق األفريقي يهدف إىل إلغـاء عقوبـة              
 ٢٠١٠أبريل  /نيسان ١٥ إىل   ١٢وعقد مؤمتر إقليمي ثاٍن يف كوتونو من        . اإلعدام يف أفريقيا  

يركز على بلدان مشال وغرب أفريقيا ويهدف إىل وضع استراتيجيات سياسية وقانونية إللغاء             
 اإلعدام، مبا يف ذلك إمكانيات وضع بروتوكول إضايف بشأن عقوبة اإلعدام تلحـق              عقوبة

ويف مؤمتر التحالف العاملي ملناهـضة عقوبـة        . بامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب    
، ٢٠٠٩يوليـه   /متوزاإلعدام يف الشرق األوسط ومنطقة مشال أفريقيا، املعقود يف مدريد يف            

ملدين واخلرباء الوطنيون من البلدان العربية مبادرات هتدف إىل إقامة وقف           ناقش ممثلو اجملتمع ا   

__________ 

 :انظر اإلعالن اخلتامي، يف املوقع الشبكي التايل )١٣(
306=lid&28=cid?php.lesinglefi/wfdownloads/modules/org.worldcoalition.www.  
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 حكومات البلدان   )١٤(ويشجع بيان مدريد  . لعمليات تنفيذ حكم اإلعدام يف البلدان املشاركة      
  . العربية على االمتثال لقرارات اجلمعية العامة بتطبيق وقف لعمليات اإلعدام

  االستنتاجات  -خامساً  
. تطورات مسألة عقوبة اإلعدام إىل استمرار االجتاه صـوب إلغـاء العقوبـة            تشري    -٣٩

ويشارك عدد من الدول يف مناقشات وطنية وإقليمية بشأن رفع احلظر احلايل أو إلغاء عقوبة               
ومع ذلك تظـل بعـض     . اإلعدام متاماً، يف حني أن بعضها اآلخر قام بتقييد تطبيقها تدرجيياً          

 صدد احترام القانون الدويل يف البلدان اليت ال تزال تفرض عقوبـة             املشاكل اخلطرية قائمة يف   
اإلعدام، وخاصة اقتصار العقوبة على أشد اجلرائم خطورة واستبعاد اجلناة األحـداث مـن              

وأخرياً يظل حتليل تطبيق عقوبة اإلعدام أمـراً        . نطاقها وتطبيق ضمانات اإلجراءات السليمة    
فية من جانب بعض الدول عند تقدمي معلومات عن األفـراد  صعباً يف ضوء االفتقار إىل الشفا    

  .الذين حكم عليهم باإلعدام ومت تنفيذ احلكم فيهم
        

__________ 

 .www.fidh.org/Final-statement-of-the-conference-of-the-Worldانظر  )١٤(


