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  جملس حقوق اإلنسان
  ة عشرةنامالدورة الث

   من جدول األعمال٣ و٢البندان 
  التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق

   العاماإلنسان وتقارير املفوضية السامية واألمني
  تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان املدنية والسياسية واالقتصادية

   مبا يف ذلك احلق يف التنمية،واالجتماعية والثقافية

  مسألة عقوبة اإلعدام    

  تقرير األمني العام    

  موجز    
 إىل  ٢٠١٠يوليـه   /يتضمن هذا التقرير معلومات تغطـي الفتـرة مـن متـوز             
لعناية إىل عدد من الظواهر، منها استمرار التوجه حنو إلغاء           ويوجه ا  ٢٠١١يونيه  /حزيران

هذه العقوبة، والعقبات اليت ال تزال تعترض احلصول على معلومات موثوقة عن عمليـات     
  .اإلعدام، وخمتلف املساعي الدولية لتحقيق إلغاء عقوبة اإلعدام على الصعيد العاملي
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  مقدمة  -أوالً   
تناولـت   ةرير سنوي ااألمني العام إىل جلنة حقوق اإلنسان تق      قدَّم  ،  ٢٠٠٦قبل عام     -١
 دورهتـا  أثناء تقرير إليها كذلك  ، قُدِّم ٢٠٠٥/٥٩نة  لجالقرار  وفقاً ل و. سألة عقوبة اإلعدام  م

وطلب جملس حقوق اإلنسان . )E/CN.4/2006/83 (٢٠٠٦ اليت ُعقدت يف عام الثانية والستني
قررات يع امل مبا يتفق مع مج   واصل االضطالع بأنشطته     ي ام أن  إىل األمني الع   ٢/١٠٢يف مقرره   

يف و. ث التقارير والدراسات ذات الصلة    دِّأن حي السابقة اليت اعتمدهتا جلنة حقوق اإلنسان، و      
هو يتنـاول   و،  مسألة عقوبة اإلعدام  بشأن  سابقة  لتقارير  تحديث  ك ، يأيت التقرير  هذا السياق 

  .)١(٢٠١١يونيه / إىل حزيران٢٠١٠يوليه / متوزباألساس تطورات مسألة عقوبة اإلعدام من
 )٢(وقد أُعد هذا التقرير باالستناد إىل املعلومات اليت مت تلقِّيها من الدول األعـضاء               -٢

وباالستناد إىل املعلومات اليت ُجمعت من املصادر املتاحة ومنها معلومات من وكاالت األمم             
  . غري حكوميةاملتحدة ومن هيئات دولية وإقليمية ومن منظمات

  التغيريات اليت أُدخلت على القوانني واملمارسات  -ثانياً   
 تشمل التغيريات املُدخلة على القوانني وضع تشريعات جديـدة ُتلغـي عقوبـة          قد  -٣

أو تقيِّد نطاقها أو توسعه، فضالً عن عمليات التـصديق علـى            ،  اإلعدام أو ُتعيد العمل هبا    
ـ .  اليت تنص على إلغاء عقوبة اإلعدام      لقة حبقوق اإلنسان   واإلقليمية املتع  الصكوك الدولية  ا أّم

 هنج  تدل على اّتباع   التدابري غري التشريعية اليت       باألساس شملتالتغيريات يف املمارسة العملية ف    
  الوقف االختياري لتنفيذ عقوبـة     ، مبا يف ذلك قرار     عقوبة اإلعدام  فيما خيص استخدام  جديد  

  . اختياري حبكم الواقعاإلعدام أو اإلبقاء على وقف

  البلدان اليت ألغت عقوبة اإلعدام يف مجيع اجلرائم  -ألف   
 ١٩٢ دولة من الدول األعضاء يف األمم املتحدة، البالغ عددها           ١٤٠ُيعتقد أن حنو      -٤

بيد . دولة، قد ألغت عقوبة اإلعدام أو أوقفت تنفيذها اختيارياً إّما بَسن قانوٍن أو باملمارسة             
فقط صّدقت على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلـاص            دولة   ٧٣أن  

  .باحلقوق املدنية والسياسية
__________ 

فتـرة املمتـدة بـني كـانون        يتضمن هذا التقرير كذلك معلومات بشأن التطورات اليت حدثت خالل ال           )١(
 ).A/HRC/15/19( واليت مل تدَرج يف التقرير السابق ٢٠١٠يونيه /يناير وحزيران/الثاين

 ئر، واجلزا ،وجامايكا،   وتونس ، وتركيا ، وبيالروس ، والبوسنة واهلرسك  ، وأوزبكستان ، وإسبانيا ،األرجنتني )٢(
 ، وغواتيمـاال  ، وسويـسرا  ،وسلوفاكيا،  يا وجورج ، ومجهورية مولدوفا  ،ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية   

 . ومصر، وكوبا،وكندا
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ووفقـاً  . )٣(٢٠١٠فربايـر   /شباطوألغت غابون عقوبة اإلعدام يف مجيع اجلرائم يف           -٥
للقانون اجلديد، ُتستبدل عقوبة اإلعدام بالسجن مدى احلياة مع إمكانية الصفح أو العفـو،              

. اإلفراج املشروط أو بوسائل بديلة لكن ليس قبل قضاء ثالثني سنة على األقل يف السجن               وأ
  .، اعتمد برملان جيبويت بدوره تعديالً للدستور يلغي عقوبة اإلعدام٢٠١٠أبريل /نيسانويف 
 قانوناً ٢٠١١مارس /آذارويف الواليات املتحدة األمريكية، اعتمدت والية إلينوي يف    -٦

وعندما . ة اإلعدام، فأصبحت الوالية السادسة عشرة يف البلد اليت تقْدم على ذلك           يلغي عقوب 
مل أجد أي دليل    : "مت التوقيع على مشروع القانون، أصدر حاكم والية إلينوي بياناً قال فيه           

ينبغي من باب أوىل     "وقال أيضاً إنه    " معقول يثبت أن لعقوبة اإلعدام أثر رادع جلرمية القتل        
املبالغ الطائلة اليت تنفقها الدولة لالحتفاظ بعقوبة اإلعدام على منع اجلرميـة وعلـى              أن تنفَق   

  .)٤("مساعدة أُسر الضحايا يف التغلب على حزهنم وفجيعتهم
مشروع قـانون   ، طرحت وزارة العدل يف لبنان على جملس النواب    ٢٠١٠ويف عام     -٧

وال تزال مشاريع قوانني إلغاء عقوبـة  . )٥(إللغاء عقوبة اإلعدام بيد أنه مل حيظ بقبول األغلبية  
ويف . )٦(٢٠١٠اإلعدام قيد النظر يف برملان كل من مجهورية كوريا ومايل ومنغوليا منذ عام              

، طرحت حكومة غواتيماال مشروع قانون على جملـس النـواب           ٢٠١١يناير  /كانون الثاين 
انون مكافحة املخدرات بغرض    يرمي إىل تعديل القانون اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائية وق        

  .)٧(إلغاء عقوبة اإلعدام

   اجلرائم العاديةيفالبلدان اليت ألغت عقوبة اإلعدام   -باء   
  .مل يلغ أي بلد جديد عقوبة اإلعدام يف اجلرائم العادية أثناء الفترة املشمولة بالتقرير  -٨

  هاخدامستحتد من االيت دت نطاق عقوبة اإلعدام أو البلدان اليت قّي  -جيم   
ُسجلت خالل الفترة املشمولة بالتقرير بعض اخلطوات اهلامة باجتاه تقييد اسـتخدام              -٩

وُسجلت على اخلـصوص  . عقوبة اإلعدام حىت يف البلدان اليت ال تزال ُتنفَّذ فيها تلك العقوبة 
__________ 

 وصـدر   ٢٠١٠يناير  / الذي يلغي عقوبة اإلعدام يف كانون الثاين       ٣/٢٠١٠وافق برملان غابون على القانون       )٣(
 ).٢٠١١فرباير /مت تلقي هذه املعلومة يف شباط (٢٠١٠فرباير / شباط١٥يف 

، بالغ صحفي   ٣٥٣٩وع القانون املقدم من جملس الشيوخ       بيان من ّبات كوين، حاكم إلينوي، بشأن مشر        )٤(
مـارس  / آذار ٩وقع حاكم الوالية على مـشروع القـانون يف          . ٢٠١١مارس  / آذار ٩من والية إلينوي،    

 .٢٠١١يوليه / متوز١وسيدخل حيز النفاذ يف 
 .٥٨٦، الفقرة )A/HRC/16/L.41(مشروع تقرير جملس حقوق اإلنسان عن دورته السادسة عشرة  )٥(
 .٧، الصفحة )٢٠١١لندن،  (Death Sentences and Executions 2010نظمة العفو الدولية، م )٦(
 .٢٠١١مايو / أيار٤مذكرة شفوية من غواتيماال بتاريخ  )٧(
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 تطورات قضائية وتشريعية وإدارية يف عدة بلدان تتعلق بفرض عقوبة اإلعدام بصورة إلزامية            
  . وباجلوانب اإلجرائية لتنفيذها

ويف بنغالديش، اعُترب منافياً للدستور فرُض عقوبة اإلعدام بصورة إلزامية دون اعتبار              -١٠
فصّرحت شـعبة   . الظروف اخلاصة للمدعى عليه أو الظروف اليت حدثت فيها اجلرمية املعنية          

أي نص قانوين يقتضي فرض     "احملكمة الكربى يف احملكمة العليا يف بنغالديش يف حكمها بأن           
عقوبة اإلعدام بصورة إلزامية ال بد أن يتناىف مع الدستور إذ حيد من سلطة احملكمة التقديرية                
للفصل يف مجيع القضايا املعروضة عليها، ومن ضمنها فرض عقوبة بديلة على املتهم املـدان               

الستئناف يف كينيا   ، قررت حمكمة ا   ٢٠١٠يوليه  /متوزويف  . )٨("بأي جرمية مبوجب أي قانون    
أن فرض عقوبة اإلعدام بصورة إلزامية على جرائم القتل يشكّل انتهاكاً لضمانات احلماية من     

  .)٩("يتناىف مع نص وروح الدستور"التعسف واملعاملة الالإنسانية وأنه 
، اعتمد برملان غيانا مشروع قانون يلغي فـرض         ٢٠١٠أكتوبر  /تشرين األول ويف    -١١

بيد أن عقوبة اإلعـدام     . بصورة إلزامية يف حق األشخاص املدانني جبرائم قتل       عقوبة اإلعدام   
       /أيـار وأثناء النظر يف تقريـر غيانـا يف         . تزال تسري على فئات معينة من جرائم القتل        ال

 مبوجب آلية االستعراض الدوري الشامل، التزمت غيانا مبواصلة حبث مسألة إلغاء            ٢٠١٠مايو  
  .)١٠(لتشاور بشأهنا وبتقدمي تقرير إىل جملس حقوق اإلنسان يف غضون سنتنيعقوبة اإلعدام وا

بيد أن احملكمة العليا    . )١١(وواصلت الصني تنفيذ عقوبة اإلعدام يف عدد كبري من القضايا           -١٢
الشعبية والنيابة العليا الشعبية ووزارة األمن العام ووزارة أمن الدولة ووزارة العدل أصدرن بشكل              

غـري   وتكّرس تلك اللوائح حظر استخدام األدلـة      . ٢٠١٠يوليه  /متوزئح جديدة يف    مشترك لوا 
اليت ُتنتـزع    القانونية يف القضايا اجلنائية مبا يف ذلك االعتراف حتت اإلكراه وغري ذلك من األدلة             

حتت التعذيب وغريِه من ضروب سوء املعاملة، كما تكّرس تلك اللوائح اإلجـراءات القانونيـة               
         القضايا اليت قـد تـؤدي       مع األدلة وفحصها والتحقق منها وحتديد مدى شرعيتها يف        اخلاصة جب 

__________ 

)٨( Bangladesh Legal Aid and Services Trust and another vs. Bangladesh, Writ Petition No. 8283 of 

2005, judgement issued in 2010, p. 34.. 
 ٢٨، الفقـرات    ٢٠٠٨ يف عام    ١٧ استئناف لدى احملكمة اجلنائية رقم        موتيسو ضد مجهورية كينيا،    قضية )٩(

 ٢٠١٠يوليه / متوز٣٠، حمكمة استئناف مومباسا، ٣٨ إىل ٣٦ و٣٤ و٣٣و
اض أو التوصيات، االلتزامات الطوعية والردود املقدمة من غيانا يف إطار االستعر          /آراء بشأن االستنتاجات و    )١٠(

 .٣٤ إىل ٣١انظر أيضاً الفقرات . ٥٢، الفقرة )A/HRC/15/14/Add.1(الدوري الشامل 
 . أدناه٢٣؛ انظر كذلك الفقرة ١٧، صفحة ) أعاله٦احلاشية (، Death Sentencesمنظمة العفو الدولية،  )١١(
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، أقر املؤمتر الـوطين الـشعيب يف الـصني         ٢٠١١فرباير  /شباطويف  . )١٢(إىل فرض عقوبة اإلعدام   
  .)١٣( جرمية اقتصادية غري عنيفة١٣كذلك قانوناً يلغي عقوبة اإلعدام يف 

، ألغى برملان غامبيا عقوبة اإلعدام يف جرائم املخـدرات          ٢٠١١أبريل  /نيسانويف    -١٣
، مـع   ٢٠١٠واليت كانت قد أُدرجت يف القانون املعدِّل لقانون مكافحة املخدرات لعـام             

مالحظة أنه تغاضى عن حظر الدستور عقوبةَ اإلعدام يف اجلرائم اليت ال تـؤدي إىل الوفـاة                 
  .عندما اعتمد هذا التشريع

   صدقت على صكوك دولية وإقليمية تنص على إلغاء عقوبة اإلعدامالبلدان اليت  -دال   
، انـضمت قريغيزسـتان إىل الربوتوكـول        ٢٠١٠ديـسمرب   /كانون األول  ٦يف    -١٤

االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واهلادف إىل إلغـاء             
  .السبعني فيهعقوبة اإلعدام فأصبحت الدولة الطرف الثالثة و

 مشروع قـانون يـنص      ٢٠١٠وال يزال معروضاً على نظر برملان منغوليا منذ عام            -١٥
التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق              عل

  .السياسية املدنية
زامه ، أعلن جملس وزراء احلكومة االنتقالية يف تونس اعت        ٢٠١١فرباير  /شباط ١ويف    -١٦

التصديق على صكوك دولية خمتلفة متعلقة حبقوق اإلنسان من بينها الربوتوكول االختيـاري             
  .الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

مل يسجَّل خالل الفترة املشمولة بـالتقرير أي تـصديق أو انـضمام جديـد إىل             و  -١٧
ية حلقوق اإلنسان واملتعلق بإلغاء عقوبة اإلعدام، وال إىل        الربوتوكول امللحق باالتفاقية األمريك   

 امللحق باالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية املتعلـق          ٦الربوتوكول رقم   
  .بإلغاء عقوبة اإلعدام

  البلدان اليت بدأت وقفاً اختيارياً لتنفيذ عمليات اإلعدام  -هاء   
اختيارياً لتنفيذ عمليات اإلعدام خالل الفترة املـشمولة        مل يبدأ أي بلد جديد وقفاً         -١٨

  .بالتقرير

__________ 

 .١٩، الصفحة Death Sentencesمنظمة العفو الدولية،  )١٢(
ــصني،  )١٣( ــع  . "China exempts 13 crimes from death penalty"ال ــذا املوق ــى ه ــاح عل : مت

http://english.gov.cn/2011-02/25/content_1810870.htm ،٢٠١١فرباير / شباط٢٥. 
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 تنفيذ  عقوبة اإلعدام أو وسعت نطاقها أو استأنفت      العمل ب البلدان اليت أعادت      - واو  
  عمليات اإلعدام

فاعتمد جملس النواب فيهـا     . ، اتسع يف غامبيا نطاق عقوبة اإلعدام      ٢٠١٠يف عام     -١٩
 االجتار بالبشر واالغتصاب والسرقة املصحوبة بأعمال عنف وحيازة        جتعل من  )١٤(ثالثة قوانني 

  .)١٥( جرائم يعاقَب عليها باإلعدام غراماً من اهلريوين أو الكوكايني٢٥٠أكثر من 
ويف مجهورية إيران اإلسالمية، أُقرَّ قانون جديد ملكافحـة املخـدرات يف كـانون                -٢٠

 مـن   ١٨وتنص املادة   . ٢٠١١يناير  /الثاين كانون   ٤، أصبح نافذاً يف     ٢٠١٠ديسمرب  /األول
  .)١٦(القانون اجلديد على احلكم باإلعدام على مهّريب وجتار املخدرات

، أدرجت الصني عقوبة اإلعدام ملعاقبة نقل األعضاء قسراً         ٢٠١١فرباير  /شباطويف    -٢١
  .)١٧(لدى األحداث املؤدي إىل الوفاة

  تنفيذ عقوبة اإلعدام  -ثالثاً   
لألمني العام، يصعب احلصول علـى        اإلشارة إىل ذلك يف تقارير سابقة      مثلما متت   -٢٢

 نامجة عن عدم حتلّي دول    هذه الصعوبة   و. ة اإلعدام تطبيق عقوب أرقام عاملية حمدَّثة ودقيقة عن      
بـل إن   .  الذين تنفَّذ فيهم عقوبة اإلعدام     األفرادد وِصفات   عداأشفافية فيما يتعلق ب   بال ةعديد

 أو مسألة ختص نظـام العدالـة        من أسرار الدولة  سّراً  يف بعض البلدان    ترب  هذه املعلومات ُتع  
 ويف إحدى الدول، حيظر القانون نـشر أرقـام عـن            .اجلنائية الوطين ال ينبغي التدخل فيها     

  .استخدام عقوبة اإلعدام
باسـتثناء  (، بلغ عدد عمليات اإلعدام اليت ُنفّذت على صعيد العامل       ٢٠١٠ويف عام     -٢٣

 عملية حسب تقديرات منظمات حقوق اإلنسان علماً بأن الرقم احلقيقي قـد             ٥٢٧) الصني
 ٢ ٠٢٤ بالنطـق    ٢٠١٠وأفادت تقارير أخرى بأنه مت خالل عـام         . )١٨(يكون أكرب بكثري  

__________ 

، ٢٠١٠، القانون املعدِّل لقانون مكافحة االجتار باألشخاص        ٢٠١٠القانون املعدِّل لقانون مكافحة املخدرات       ) ١٤(
 .٢٠١٠والقانون املعدِّل للقانون اجلنائي 

 . أعاله١٣انظر الفقرة . ٢٠١١أبريل /د أن برملان غامبيا ألغى عقوبة اإلعدام يف جرائم املخدرات يف نيسانبي ) ١٥(
، )A/HRC/16/75(التقرير املؤقت لألمني العام عن حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية إيـران اإلسـالمية                )١٦(

 .١١الفقرة 
 ). أعاله١٣احلاشية  ("China exempts 13 crimes"الصني،  )١٧(
 World Coalitionانظـر أيـضاً   . ٥، الصفحة ) أعاله٦احلاشية (Death Sentences ظمة العفو الدولية، من )١٨(

against the Death Penalty, Facts and Figures about the Death Penalty 2010                     املتــاح علــى 
،              www.worldcoalition.org/modules/wfdownloads/singlefile.php?cid=34&lid=342: املوقـــــع

 .٣، الصفحة )سيصدر قريباً (Hands off Cain, draft death penalty worldwide report 2011 و
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ورغم عدم توفر معلومات دقيقة بـشأن       . )١٩( بلداً ٦٧حكماً جديداً باإلعدام على األقل يف       
يف الصني، فإن منظمة العفو الدولية أفـادت بـأن الـصني            العدد اإلمجايل لعمليات اإلعدام     

 استخدام عقوبة اإلعدام على نطاق واسع وأعـدمت آالفـاً مـن             ٢٠١٠واصلت يف عام    
  .)٢٠(األشخاص يف طائفة واسعة من اجلرائم تشتمل على جرائم غري عنيفة

قـارير  عقوبة اإلعدام ال تزال ُتفرض، حـسب الت  وأفادت منظمة العفو الدولية بأن     -٢٤
الواردة، يف أغلب البلدان اليت حتظى فيها بتأييد قوي بعد حماكمات غري عادلة وباالستناد يف               

ويف أغلب البلـدان، ُتـستخدم عقوبـة        . أحيان كثرية إىل اعترافات انُتزعت حتت التعذيب      
ر من  اإلعدام يف حق الفقراء وأفراد الطوائف العرقية واإلثنية والدينية وغريها من األقليات أكث            

أخطـر  "ويف بعض البلدان، تصدر أحكام باإلعدام يف جرائم غري عنيفة ال تبلغ حّد              . غريهم
 )٢٢( كاجلرائم االقتصادية أو اِجلبت أو الردة أو اجلرائم ذات الصلة باملخدرات           - )٢١("اجلرائم

  .أو العالقات اجلنسية بني شخصني راشدين برضامها
ل الفترة املشمولة بالتقرير اسـتخدام وسـائل        وتشري التقارير كذلك إىل أنه مت خال        -٢٥

إعدام متنوعة منها قطع الرأس والصعق بالكهرباء والشنق واحلقن مبادة قاتلة والرمي بالرصاص 
 عمليات إعدام علنية بينما، يف بلدان      )٢٤(وتفيد تقارير بأنه جرت يف بعض الدول      . )٢٣(والرجم

باقتراب يوم إعدامهم كمـا مل ُيبلَّـغ بـذلك          أخرى، مل ُيبلَّغ السجناء احملكومون باإلعدام       
  .)٢٥(حماموهم وال أُسرهم

وأفادت تقارير بأن دوالً ألغت عقوبة اإلعدام باعت، يف بعـض احلـاالت، مـواد                 -٢٦
كيميائية قاتلة أو معدات إىل دول ال تزال تعمل هبا واسُتخدمت تلك املواد واملعدات يف تنفيـذ   

 منظمة من منظمات اجملتمع املـدين       ١٣، وقّعت   ٢٠١١يناير  /كانون الثاين ويف  . عقوبة اإلعدام 
  نداًء إىل املفوضية األوروبية باحلد من تصدير العقاقري اليت ُتستخدم يف عمليـات اإلعـدام يف                

  

__________ 

 .٥، الصفحة Death Sentences العفو الدولية، منظمة )١٩(
 .١٩املرجع نفسه، الصفحة  )٢٠(
ــة،  )٢١( ــو الدولي ــة العف ــية  (Death Sentencesمنظم ــاله٦احلاش ــصفحة ) أع ــضاً . ٣، ال ــر أي انظ

www.deathpenaltyworldwide.org/most-serious-crimes.cfm. 
 . أدناه ملعرفة املزيد عن تطبيق عقوبة اإلعدام يف اجلرائم املتعلقة باملخدرات٢٧انظر الفقرة  )٢٢(
 .٦، الصفحة Death Sentencesمنظمة العفو الدولية،  )٢٣(
، Hands Off Cain, draft report، و١٦فحة  الـص A/HRC/16/75انظر أيضاً . ٣٠املرجع نفسه، الصفحة  )٢٤(

 .٢٤ و٩ و٨الصفحات )  أعاله١٨احلاشية (مشروع تقرير 
 .٦، الصفحة Death Sentencesمنظمة العفو الدولية،  )٢٥(
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ويسعى ذلك الطلب إىل إدراج مـادة صـوديوم ثيوبنتـال           .  من أوروبا  )٢٦(الواليات املتحدة 
)(Sodium Thiopental  الـيت تفـرض قيـوداً    ١٢٣٦/٢٠٠٥ئحة اجمللس رقم  بال٣املرفق يف 

على التجارة يف بعض السلع اليت قد ُتستخدم يف تنفيذ عقوبة اإلعدام أو يف التعـذيب أو             وحدوداً
، ٢٠١١أبريـل   /نيسانويف  . غريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة          

يب، ومن ضمنها إسبانيا، االحتاد األورويب علـى فـرض           دولة عضواً يف االحتاد األورو     ١٤حثت  
  .)٢٧(حظر على تصدير عقار ُيستخدم يف احلُقن املميتة يف عدة واليات من الواليات املتحدة

فقـد أفـادت    . ويبقى تطبيق عقوبة اإلعدام يف جرائم املخدرات من أكرب الصعوبات           -٢٧
 أصدروا عقوبة اإلعدام يف جـرائم تتعلـق          بلداً أو إقليماً   ٣٢منظمة تقليل الضرر الدولية بأن      

؛ وُعلم بأن مئات األشخاص قد أُعدموا بـسبب جـرائم تتعلـق             ٢٠١٠باملخدرات يف عام    
 شخصاً بسبب جرائم املخدرات يف      ١٥٠وحسب مصادر خمتلفة، أُعدم أكثر من       . باملخدرات

ألقل يف األسبوع  شخصاً على ا٥٩ويف الصني، أُعدم . ٢٠١٠مجهورية إيران اإلسالمية يف عام 
 ختليداً لليوم الدويل ملكافحة إساءة اسـتعمال املخـدرات          ٢٠١٠يونيه  /حزيران ٢٦ لاملوافق  

 إىل عدد غري معروف من األشخاص الذين أُعدموا بـسبب    ةواالجتار غري املشروع هبا، باإلضاف    
قطعـت رأس   ومن املعروف أن اململكة العربية السعودية       . جرائم تتعلق باملخدرات طوال السنة    

، أُقّرت عقوبات باإلعدام يف جرائم تتعلـق     ٢٠١٠ويف عام   . شخص ضالع يف هتريب احلشيش    
 ، ومجهوريـة الو الدميقراطيـة الـشعبية       ،ان وباكست ،باملخدرات يف اإلمارات العربية املتحدة    

.  ومصر إىل جانب تايوان املقاطعة الصينية، وماليزيا، والكويت، وفييت نام، والصني،وسنغافورة
 على األقل من املدانني جبرائم تتعلق باملخدرات حمكـوم علـيهم باإلعـدام يف               ٥٨وُيقال إن   

  ). امرأة٦٨من بينهم  (٣٣٩ يبلغ ندإندونيسيا وإن عدد اجملرمني احملكوم عليهم يف تايل
اإلمـارات العربيـة    وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، فرضت عدة بلدان، من بينها            -٢٨

 ، ونيجرييـا  ،العربيـة الـسعودية     واململكة ، وباكستان ،ورية إيران اإلسالمية  مجهو ،املتحدة
 سـنة وقـت     ١٨، أحكاماً باإلعدام على أشخاص مدانني مل تكن أعمارهم تتجاوز           واليمن

 حدثاً خـالل  ١٤، أُعدم ٢٠١١وحسب تقرير لليونيسيف ُنشر يف عام  . )٢٨(حدوث اجلرمية 

__________ 

ــم   )٢٦( ــشأن تعــديل الئحــة اجمللــس رق ــة ب  حبيــث                             ١٢٣٦/٢٠٠٥رســالة إىل املفوضــية األوروبي
  أنظمـة حقـن العقـاقري األوتوماتيكيـة بغـرض إعـدام كائنـات             ‘تخدمة يف   تضمَّن العقاقري املـس   

ــة      ــة قاتل ــادة كيميائي ــاء م ــق إعط ــن طري ــشرية ع ــع  . ‘ب ــى املوق ــاح عل : مت
www.penalreform.org/files/Joint_NGO_Submission_on_EU_Torture_Reg_sodium_thiopental%5

B1%5D.doc. 
 .٢٠١١ريل أب/ نيسان٢٨مذكرة شفوية من إسبانيا بتاريخ  )٢٧(
             Hands Off Cain؛ ١٣، الـصفحة  ) أعـاله ٦احلاشـية   (Death Sentencesمنظمـة العفـو الدوليـة،     )٢٨(

 أدناه لالطـالع علـى      ٤٢ و ٤١انظر كذلك الفقرتني    . ١٧ والصفحة   ٧، الصفحة   ) أعاله ١٨احلاشية  (
 .مناقشة تتناول جلنة حقوق الطفل وعقوبة اإلعدام



A/HRC/18/20 

9 GE.11-14338 

 ٨٤ حدثاً تنفيذ حكم اإلعدام فيهم ويبقى        ١١ ينتظر   السنوات اخلمس املاضية يف اليمن بينما     
  .)٢٩(آخرون معرضني خلطر عقوبة اإلعدام

  التطورات الدولية  - اًرابع  
واصل اجملتمع الدويل بذل جهوده الرامية إىل إلغاء عقوبة اإلعـدام خـالل الفتـرة            -٢٩

قوق اإلنسان مـسألة  ففي األمم املتحدة، تناولت اجلمعية العامة وجملس ح       . املشمولة بالتقرير 
وواصلت هيئات معاهدات حقوق اإلنسان بدورها تناول هذه املسألة أثنـاء           . عقوبة اإلعدام 

وواصلت وكاالت األمـم املتحـدة      . النظر يف تقارير الدول األطراف ويف البالغات الفردية       
باشرت و. ومفوضياهتا وبراجمها وصناديقها تناول مسألة عقوبة اإلعدام يف براجمها وأنشطتها         

هيئات إقليمية حكومية دولية ومنظمات غري حكومية عدة مشاريع هتدف إىل إلغاء عقوبـة              
  . اإلعدام يف مجيع أحناء العامل

  اجلمعية العامة  -ألف   
 ٦٥/٢٠٦، اعتمدت اجلمعية العامة القـرار       ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٢١يف    -٣٠

الختياري الستخدام عقوبة اإلعـدام،     وهو القرار الثالث الذي تعتمده بشأن مسألة الوقف ا        
اجلمعية  هتيب،  ويف هذا القرار  . ٦٣/١٦٨ و ٦٢/١٤٩معيدةً بذلك تأكيد قراريها السابقني      

أن حتترم املعايري الدولية اليت توفر ضمانات تكفل محاية حقوق األشخاص         جبميع الدول العامة  
ني العام مبعلومات يف هـذا      مأن تزود األ  تطلب إىل الدول    الذين يواجهون عقوبة اإلعدام، و    

، عقوبة اإلعـدام  عن مدى استخدامها    تتيح معلومات   وتطلب إىل الدول كذلك أن      . الشأن
 كمـا    مستنرية وشفافة على الصعيد الوطين؛     مناقشاتسهم يف إجراء    ميكن أن ي   األمر الذي 

وز املعاقبة  جتعدد اجلرائم اليت    وتنقص  عقوبة اإلعدام   استخدام   من   أن حتد تدرجيياً  تطلب إليها   
عقوبـة   إللغـاء     اإلعدام متهيداً  عملياتتنفيذ  االختياري ل وقف   وأن تعلن ال   عليها باإلعدام؛ 

وهتيب اجلمعية العامة كذلك بالدول اليت ألغت عقوبة اإلعدام أالّ تعود إىل العمـل              . اإلعدام
 تطلـب   ويف اخلتـام،  . هبا وحتثها على إطالع غريها من الدول على جتربتها يف هذا الصدد           

اجلمعية العامة إىل األمني العام أن يقّدم إليها تقريراً يف دورهتا السابعة والستني عـن تنفيـذ                 
  .)٣٠(املذكور القرار

__________ 

: متــاح علــى املوقــع. Child Rights Information Network, CRINMAIL 1209مثلمــا جــاء يف  )٢٩(
www.crin.org/email/crinmail_detail_popup.asp?crinmailID=3467. 

 دولـة عـضواً يف      ٥٣، أعربت   ٢٠١١مارس  / آذار ١١يف مذكرة شفوية موجهة إىل األمني العام بتاريخ          )٣٠(
فيـذ عقوبـة اإلعـدام      الوقف االختياري لتن  فرض   أي حماولة ل   مواصلة اعتراضها على  "املتحدة عن    األمم
 ).A/65/779(، "نون الدويلقتضى القا مبالقائمة الشروط  مبا يتناىف معإلغائها أو
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. وتناولت اجلمعية العامة كذلك مسألة عقوبة اإلعدام يف مجهورية إيران اإلسـالمية             -٣١
 عقوبـة اإلعـدام     نفيذمعدل ت  راستمرا، عن قلقها البالغ إزاء      ٦٥/٢٢٦فأعربت، يف قرارها    

؛ وناشدت مجهورية    دون مراعاة للضمانات املعترف هبا دولياً      تزايده بشكل مفاجئ   و املرتفع
 وغريه من أنواع اإلعـدام  اإلعدام العلينإيران اإلسالمية أن تلغي، يف القانون واملمارسة معاً،  

  .اليت تتم دون مراعاة الضمانات املعترف هبا دولياً

   الدوري الشاملاالستعراض  -باء   
واصل جملس حقوق اإلنسان تناول مسألة عقوبة اإلعـدام يف إطـار االسـتعراض            -٣٢

فتناول الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل أثناء دورته الثامنة          . الدوري الشامل 
 ، وغيانـا  ، وغرينـادا  ، ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية    ،بيالروسمسألة عقوبة اإلعدام يف     

وتعهدت غيانا بالتشاور مع جملس حقوق اإلنسان وبتقدمي تقرير إليه عن إلغاء عقوبة             . وغينيا
لقانون اجلنـائي   ل ذلك بأهنا طرحت تعديالً      فضالً عن وأفادت  . )٣١(يف غضون سنتني   اإلعدام

خمتلف فئات جرائم القتل، ومنها العقوبة بالـسجن        يف  ينص على عقوبات متنوعة     ) اجلرائم(
، A/HRC/15/L.10(، إىل جانب اإلفـراج املـشروط        ات بالسجن أخف  اة وعقوب مدى احلي 

كـي   الرأي العام    للتأثري على وجاء يف تقرير بيالروس أهنا ستواصل جهودها        ). ٥٧٥ الفقرة
سائرة ة يف التعاون مع املنظمات الدولية واإلقليمية،         إلغاء عقوبة اإلعدام وأهنا ستبدي مهّ      يؤيد

 تقبل توصية الفريق العامل بإلغاء      غري أن بيالروس مل   . إلغاء عقوبة اإلعدام  أوروبا حنو   يف اجتاه   
  ).٦٤١املرجع نفسه، الفقرة (عقوبة اإلعدام 

وفيما خيص إلغاء عقوبة اإلعدام أو اعتماد وقف اختياري لتنفيذها، أكد وزير العـدل          -٣٣
س حقوق اإلنسان، أن بـالده  يف غينيا، أثناء إدالئه بآراء بلده خالل الدورة اخلامسة عشرة جملل       

قررت بعد مشاورات رفيعة املستوى أن من السابق ألوانه إدراج هذه املسألة يف النقاش الوطين               
ويف هذا الصدد، صرح وزير العدل فضالً عن ذلك بـأن           . خاصةً أثناء الفترة االنتقالية الدقيقة    

 وأشارت  ).٣٠٠ الفقرة   املرجع نفسه، " (احلل سيكمن يف إعالن وقف اختياري حبكم الواقع       "
مل يتم اإلبقاء على عقوبة اإلعدام إالّ للـردع عـن      "مجهورية الو الدميقراطية الشعبية إىل أنه       

، كما أشارت إىل أهنا ليست      "ارتكاب أشد اجلرائم خطورة وخاصةً منها االجتار باملخدرات       
اري الثاين امللحـق    على استعداد يف الوقت احلايل للنظر يف التصديق على الربوتوكول االختي          

وعلى نفـس   ). ٣٢٤املرجع نفسه، الفقرة    (بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية       
املنوال، مل حتظ بدعم حكومة ليسوتو التوصية بالتصديق على الربوتوكول االختياري الثـاين             

 أنه مل تنفَّذ    غري أن ليسوتو أوضحت   . امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية      
ورفـضت غرينـادا   ). ٣٨٧املرجع نفسه، الفقـرة   (١٩٩٥أي عقوبة إعدام فيها منذ عام      

__________ 

 .٥٦٩، الفقرة )A/HRC/15/L.10(تقرير جملس حقوق اإلنسان عن دورته اخلامسة عشرة  )٣١(
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ويف . التوصيات املتعلقة بإلغاء عقوبة اإلعدام وباإلعالن عن وقف اختياري رمسي لتنفيـذها           
ع أن  هذا الصدد، بيَّنت غرينادا أيضاً أنه مل تنفَّذ أي عقوبة إعدام داخل أراضيها منذ عقود م               

  ). ٥٠٤ املرجع نفسه، الفقرة(القانون ال يزال ينص عليها 
وتناول الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل خالل دورته التاسعة مسألة         -٣٤

 ، وملديف ، ومالوي ، وليربيا ، ولبنان ، واجلماهريية العربية الليبية   ،جامايكاعقوبة اإلعدام يف    
فيما خيص التوصيات بإبطال قانون عقوبة اإلعدام،       و.  األمريكية والواليات املتحدة ،  ومنغوليا

قالت ليبرييا إهنا تدرك الشواغل املوجودة والتوصيات املترتبة على ذلك والنابعة من التزاماهتا             
مبوجب الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية           

وأخربت ليبرييا اجمللس بأن ارتفاع معدالت اجلرمية استلزم . ٢٠٠٥ام  الذي انضمت إليه يف ع    
إعادة العمل بعقوبة اإلعدام وبأن إلغاء القانون الذي يسمح بعقوبة اإلعدام سيتطلب وقتـاً              

 .)٣٢(أكثر وتفهماً أكرب من جانب الشعب الليبريي الذي ُشرع يف إجراء مـشاورات معـه              
 التوصيات بالنظر يف مسألة الوقـف االختيـاري لتنفيـذ           ودرست اجلماهريية العربية الليبية   

  .)٣٣(األحكام باإلعدام واليت حظيت بتأييدها
وقبلت منغوليا التوصيات املتعلقة بانضمامها إىل الربوتوكول االختياري الثاين امللحـق             -٣٥

وأدرجت يف تقريرها كذلك معلومات عـن       . بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     
خططها لرفع السرية عن املعلومات ذات الصلة بأحكام باإلعدام اليت فُرضت يف املاضي ولرفع              
السرية يف املستقبل بعد املوافقة على مشروع القانون وبعد اختاذ تدابري أخرى ترمي إىل إلغـاء                

ورفضت موريتانيا التوصية بإلغـاء عقوبـة       ). ٤٢٠، الفقرة   A/HRC/16/L.41(عقوبة اإلعدام   
دام لكنها أكدت جمدداً موقفها حبكم الواقع املساند إللغاء تلك العقوبة، مشريةً إىل أنـه مل                اإلع

). ٧١١املرجع نفـسه، الفقـرة      ( سنة   ١٧ينفَّذ أي حكم باإلعدام داخل أراضيها على مدى         
وقالت الواليات املتحدة إن التوصية بإهناء استخدام عقوبة اإلعدام ال حتظى بدعمها وإهنا تؤيد              

توصيتني كلتيهما املتعلقتني بعمليات إعدام القُصَّر واألشخاص ذوي إعاقات فكريـة معينـة             ال
  .)٣٤(ولكن ليس فيما خيص مجيع األشخاص الذين يعانون من أي مرض عقلي

وأثناء انعقاد الدورة احلادية عشرة لفريق العمل املعين باالستعراض الدوري الشامل،             -٣٦
 احلكومة مشروع تعديالت تشريعية تتعلق بإلغاء عقوبة اإلعدام     قدمت التفيا تقريراً عن إعداد    

 امللحق باالتفاقية األوروبية حلماية حقوق ١٣يف وقت احلرب وبالتوقيع على الربوتوكول رقم 
اإلنسان واحلريات األساسية بشأن إلغاء عقوبة اإلعدام يف مجيع الظروف والتحضري للتصديق            

__________ 

 .٣٥٢ و٣٥١لفقرتان ، ا)A/HRC/16/L.41(تقرير جملس حقوق اإلنسان عن دورته السادسة عشرة  )٣٢(
، )A/HRC/16/15(تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل عن اجلماهريية العربيـة الليبيـة               )٣٣(

 .٣٤-٩٣الفقرة 
أو التوصيات، وااللتزامات الطوعية والردود املقدمة من الواليـات املتحـدة يف            /آراء بشأن االستنتاجات و    )٣٤(

 .٨، الفقرة )A/HRC/16/11/Add.1(االستعراض الدوري الشامل  إطار
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ذه املبادرة مل حتصل على دعم الربملان ولكن املناقشات يف          وأفادت التفيا كذلك بأن ه    . عليه
  .)٣٥(هذا الشأن ستتواصل

  اإلجراءات اخلاصة التابعة جمللس حقوق اإلنسان  -جيم   
واصلت اإلجراءات اخلاصة التابعة جمللس حقوق اإلنسان بدورها تناول مسألة عقوبة          -٣٧

، حذَّر كلٌّ من املقرر اخلـاص املعـين    ٢٠١١فرباير  /شباطويف  . اإلعدام كلٌّ يف إطار واليته    
حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً واملقرر اخلاص املعين باستقالل             
القضاة واحملامني يف بيان علين من طفرة مفاجئة يف عدد األحكـام باإلعـدام الـصادرة يف                 

 هبا دولياً على الـرغم مـن        مجهورية إيران اإلسالمية اليت ُنفذت يف غياب ضمانات معترف        
والحظ اخلرباء أن عقوبة . النداءات العديدة اليت وجهتها األمم املتحدة بوقف اإلعدامات فوراً   

اإلعدام ُتَعّد، مبوجب القانون الدويل، شكالً مفرطاً من أشكال العقوبة ال ينبغي فرضـه، يف               
وناشد اخلرباء  . م حماكمة عادلة  حال العمل به، إالّ يف أشد اجلرائم خطورة وبعد حماكمة املته          

حكومة مجهورية إيران اإلسالمية أن تعلن فوراً عن وقف اختياري لعقوبة اإلعـدام نظـراً               
ويف تقرير صدر   . )٣٦(خلطورة الوضع ولعدم التقيد املعتاد بضمانات مراعاة األصول القانونية        

على مستوى ممكن من    ، أكد املقرر اخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتع بأ          ٢٠١٠يف عام   
الصحة البدنية والعقلية، بدوره، أن عقوبة اإلعدام يف اجلرائم املتعلقة باملخـدرات تـشكّل              

  ).١٧، الفقرة A/65/255(انتهاكاً للقانون الدويل حلقوق اإلنسان 
وأعرب املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار، يف تقريره املرحلي، عن               -٣٨

لة احملاكم األدىن درجةً النطق بأحكام إعدام على الرغم من ثنائه علـى وقـف               أسفه ملواص 
       ويف ). ٤٠ ، الفقـرة  A/HRC/13/48(احلكومة االختياري الفعلي الستخدام عقوبة اإلعـدام        

، أوصى اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف السودان بأن متتنع حكومة             ٢٠١٠عام  
السودان عن تطبيق عقوبة اإلعدام يف حق قُصَّرٍ وبأن يعلن السودان وقف            الوحدة الوطنية يف    

 ٦٢/١٤٩فرض عقوبة اإلعدام اختيارياً وفق ما دعت إليـه اجلمعيـة العامـة يف قرارهـا                 
)A/HRC/14/41 أ(٨٢، الفقرة.((  

__________ 

، )A/HRC/WG.6/11/LVA/1(تقرير التفيا الوطين إىل الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الـشامل             )٣٥(
 .١٢٨الفقرة 

 UN experts call for a moratorium on death penalty in "مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان،  )٣٦(

the Islamic Republic of Iran" ،٢٠١١فرباير / شباط٢، بالغ صحفي. 
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  هيئات معاهدات حقوق اإلنسان  -دال   
ن بدورها تناول مسألة عقوبة     واصلت هيئات معاهدات األمم املتحدة حلقوق اإلنسا        -٣٩

اإلعدام يف مالحظاهتا اخلتامية اليت اعتمدهتا بعد النظر يف تقارير الدول األطراف وعند النظر              
وأشارت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إىل عقوبة اإلعدام فيما يتعلـق           . يف البالغات الفردية  

 ، وإسـتونيا  ،األردناض وهي   باستعراضات ست دول أطراف أثناء الفترة املشمولة باالستعر       
ورحبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بتـصديق       .  ومنغوليا ، والكامريون ، وبولندا ،وبلجيكا

إستونيا على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة             
 ٢٠٠٤والسياسية الرامي إىل إلغـاء عقوبـة اإلعـدام والـذي أصـبح نافـذاً يف عـام                   

)CCPR/C/EST/CO/3   وشجعت اللجنة كذلك األردن وبولندا والكامريون على       ). ٤، الفقرة
 ورحبت باعتماد نص يف الدستور يكرس مبدأ        )٣٧(التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين    

وشجعت الكامريون على   ،  )٤الفقرة     ،  CCPR/C/BEL/CO/5(إلغاء عقوبة اإلعدام يف بلجيكا      
عدام أو، على األقل، على إضفاء الصفة الرمسية على الوقف االختياري لعقوبة            إلغاء عقوبة اإل  

ورحبت اللجنة جمدداً بـالوقف     ). ١٤، الفقرة   CCPR/C/CMR/CO/4(اإلعدام حبكم الواقع    
 ٢٠٠٧أبريل  /الساري املفعول يف األردن منذ نيسان     حبكم الواقع   لعقوبة اإلعدام   االختياري  

)CCPR/C/JOR/CO/4 عدم إلغاء عقوبة اإلعدام حبكـم      وأعربت عن قلقها إزاء     ) ٣ ، الفقرة
القانون يف منغوليا حىت اآلن رغم أهنا رحبت بالوقف االختياري لتنفيذ األحكام باإلعـدام              

)CCPR/C/MNG/CO/5 ،   ٦       الفقرة .(    
ويف حالتني فرديتني حديثتني، أكدت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أن فرض عقوبـة               -٤٠

 مـن   ٦ إجراء حماكمة ال تفي بشروط احملاكمة العادلة أمر يعادل انتهاكاً للمـادة              اإلعدام بعد 
ويف حالة أخرى انطـوت علـى رفـض         . )٣٨(العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     

سلطات قريغيزستان توفري معلومات عن عدد األشخاص احملكومني باإلعدام يف البلد، أكـدت             
احملددة اليت سعى صاحب الـبالغ إىل احلـصول عليهـا، أي عـدد              اللجنة اعتبار املعلومات    

ورأت اللجنـة املعنيـة حبقـوق      . )٣٩(األشخاص احملكومني باإلعدام، يف خدمة املصلحة العامة      
اإلنسان أن لعامة اجلمهور مصلحةٌ مشروعة يف االطالع على معلومات بشأن استخدام عقوبة             

 تربر القيود املفروضة على ممارسة صاحب البالغ        مل) قريغيزستان(اإلعدام وبأن الدولة الطرف     
__________ 

)٣٧ ( CCPR/C/CMR/CO/4 ؛ ١٤، الفقرةCCPR/C/JOR/CO/4 ؛ ٢٠، الفقرةCCPR/C/POL/CO/6 ١١، الفقرة. 
؛ ٢٠١١مارس  / آذار ٢٩، اآلراء املعتمدة يف     خروشنكو ضد االحتاد الروسي   ،  ١٣٠٤/٢٠٠٤انظر البالغ رقم     ) ٣٨(

 .٢٠١١مارس / آذار٢٥، اآلراء املعتمدة يف انأخادوف ضد قريغيزست، ١٥٠٣/٢٠٠٦والبالغ رقم 
 بـشأن مـسألة عقوبـة اإلعـدام، ووفقـاً      ٢٠٠٤/٦٧ و ٢٠٠٣/٦٧وفقاً لقراري جلنة حقوق اإلنسان       )٣٩(

         / حزيـران ٢٩(اجتماع كوبنهاغن يف إطار املؤمتر عن البعد اإلنساين ملؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا    لوثيقة
            ، اآلراء املعتمـدة  تكتـاكونوف ضـد قريغيزسـتان   ، ١٤٧٠/٢٠٠٦ رقـم    انظر البالغ ). ١٩٩٠يونيه  

 .٢٠١١مارس / آذار٢٨يف 
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. حقه يف احلصول على معلومات موجودة حبوزة مؤسسات عامة بشأن تطبيق عقوبة اإلعـدام             
  . من العهد١٩ من املادة ٢ولذلك السبب، استنتجت اللجنة حدوث انتهاك للفقرة 

ـ           -٤١ ق بـأربع دول  وأشارت جلنة حقوق الطفل بدورها إىل عقوبة اإلعدام فيمـا يتعل
 ، ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية    ،بيالروسأطراف أثناء الفترة املشمولة باالستعراض وهي       

يف إطار كل من اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوهلا االختياري املتعلق           ( وغواتيماال ،والسودان
يماال على وأوصت اللجنة بأن تصّدق بيالروس وغوات). بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة 

. )٤٠(الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية          
وأعربت جلنة حقوق الطفل، يف مالحظاهتا اخلتامية بشأن تقرير السودان، عن قلقها البالغ من              
أن ُتفرض عقوبة اإلعدام على أشخاص دون سن الثامنة عشرة يف حـاالت القـصاص أو                

الذي حيظر احلكم باإلعدام علـى أطفـال        ) ٢٠١٠( رغم اعتماد قانون الطفل      )٤١(وداحلد
وأعربت اللجنة كذلك عن قلقها إزاء تقارير       .  من دستور السودان املؤقت    ٣٦مبوجب املادة   

وذكّرت السودانَ بـأن    . وردت مؤخراً تفيد بأن عقوبة اإلعدام ال تزال تنفَّذ يف حق أطفال           
من اتفاقية حقوق الطفل،    ) أ(٣٧ و ٦لى أطفال انتهاك خطري للمادتني      تطبيق عقوبة اإلعدام ع   

وحثت السودان على ضمان عدم تنفيذ عقوبة اإلعدام يف أطفال، مبا يف ذلـك يف حـاالت                 
القصاص أو احلدود، وعلى استبدال أي أحكام باإلعدام سبق النطق هبا يف حق أشخاص دون  

  .سن الثامنة عشرة بعقوبة بديلة مناسبة
وأعربت جلنة حقوق الطفل كذلك عن قلقها لعدم حظر عقوبة اإلعدام على األطفال               -٤٢

        ).٧١، الفقـرة    CRC/C/LAO/CO/2(حظراً صرحياً يف مجهوريـة الو الدميقراطيـة الـشعبية           
        وفيما يتعلق بنيجرييا، تعرب اللجنة عن قلقها الشديد إزاء التقارير الواردة اليت تفيـد بـأن               

 سجيناً ينتظرون تنفيذ حكم اإلعدام فيهم بسبب جرائم ارتكبوها عندما كانوا دون             ٤٠ حنو
سن الثامنة عشرة، رغم أن اللجنة تالحظ بارتياح أن القانون حيظر عقوبة اإلعدام مبوجـب               

وأكدت اللجنة القلق الشديد الذي أعربت عنه اللجنة األفريقية حلقوق          . قانون حقوق الطفل  
أن عقوبة اإلعدام اإللزامية على اجلرائم املنصوص عليها يف قوانني العقوبات           الطفل ورفاهه بش  

اليت قد ُتفرض علـى أطفـال يف املنـاطق          ) مبا يف ذلك عقوبات احلد    (املستندة إىل الشريعة    
اخلاضعة حلكم الشريعة نظراً لعدم تعريف الطفل بوصفه شخصاً دون سن الثامنة عشرة وألن              

). ٣٢، الفقـرة    CRC/C/NGA/CO/3-4(ت تنتهي عند سن البلـوغ       الطفولة يف بعض الواليا   
وأوصت جلنة حقوق الطفل نيجرييا باغتنام فرصة املراجعة اجلارية للدستور من أجل حظـر              

وحثت نيجرييـا   . تطبيق عقوبة اإلعدام على أشخاص دون سن الثامنة عشرة حظراً صرحياً          
__________ 

)٤٠( CRC/C/BLR/CO/3-4 ؛ ٧٤، الفقرةCRC/C/GTM/CO/3-4 ١٠٣، الفقرة. 
)٤١( CRC/C/SDN/CO/3-4   من الدسـتور الـوطين املؤقـت جلمهوريـة     ٣٦ من املادة   ٢الفقرة  . ٣٥، الفقرة 

ال ُتفرض عقوبة اإلعدام على شخص دون سـن الثامنـة عـشرة أو    " على أنه   تنص ٢٠٠٥لعام   السودان
 ".شخص بلغ سن السبعني ما عدا يف حاالت القصاص أو احلدود على
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اإلعدام على جرائم ارتكبوها قبـل      كذلك على استعراض ملفات مجيع السجناء احملكومني ب       
بلوغ سن الثامنة عشرة، وعلى حظر التشريعات احمللية عقوبة اإلعدام يف حق مجيع األشخاص   

  ).٣٣املرجع نفسه، الفقرة (دون سن الثامنة عشرة 
ورّحبت جلنة مناهضة التعذيب بدورها بإلغاء عقوبة اإلعدام وبالوقف االختيـاري             -٤٣

 يف بعض البلدان، وأوصت بالتصديق على الربوتوكول االختياري الثاين          لتنفيذ عقوبة اإلعدام  
وباإلضافة إىل ذلـك، ونظـراً ألن       . امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية      

بعض الدول األطراف ال تتيح املعلومات املتعلقة بأحكام اإلعدام، مبا يف ذلك البيانات، لعامة              
وأوصـت اللجنـة، يف     . تطلب إتاحة تلك املعلومات بصورة منهجية     اجلمهور، فإن اللجنة    

مالحظاهتا اخلتامية بشأن إثيوبيا، بأن تنظر الدولة الطرف يف التصديق علـى الربوتوكـول              
االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، فتمدد بذلك وقفها            

وبة اإلعدام وختفف األحكام الصادرة يف حـق الـسجناء          االختياري حبكم الواقع لتنفيذ عق    
وطلبت اللجنة كذلك إىل إثيوبيا أن تبّين العـدد احلـايل لألشـخاص             . احملكومني باإلعدام 

احملكومني باإلعدام مفصَّالً حبسب نوع اجلنس والفئة العمرية واالنتماء العرقي ونوع اجلرميـة     
النظر يف تقرير منغوليـا األّويل، حثـت        أثناء  و). ٢٤، الفقرة   CAT/C/ETH/CO/1(املرتكَبة  

اللجنة منغوليا على مواصلة جهودها الرامية إىل إلغاء عقوبة اإلعدام وطلبت إىل الدولـة أن               
  ).١٩، الفقرة CAT/C/MNG/CO/1(تفرج عن املعلومات املتعلقة بعقوبة اإلعدام 

   األمم املتحدة ووكاالهتا وصناديقها وبراجمهافوضياتم  -هاء   
واصلت مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان تناول مسألة عقوبة اإلعدام يف              -٤٤

فبعثت . إطار واليتها لتعزيز ومحاية متتع الناس كافةً جبميع حقوق اإلنسان وإعماهلا إعماالً تاماً            
املفوضة السامية برسائل رمسية إىل السلطات املختصة وأصدرت بالغات صحفية علنية تناولت            

، أعربت املفوضة علناً عن جزعها إزاء االرتفاع        ٢٠١١فرباير  /ويف شباط . مسألة عقوبة اإلعدام  
 وناشدت  ٢٠١١املفاجئ يف عدد عمليات اإلعدام يف مجهورية إيران اإلسالمية منذ بداية عام             

 ويف. )٤٢(الدولة املعنية أن تعلن وقفاً اختيارياً لعمليات اإلعدام هبدف إلغـاء عقوبـة اإلعـدام              
، أصدرت املفوضة السامية بالغاً صحفياً أعربت فيه عن قلقها العميـق إزاء             ٢٠١١مايو  /أيار

تدهور حالة حقوق اإلنسان يف البحرين مبا يف ذلك احلكم باإلعدام على أربعة من احملـتجني                
  .)٤٣(املدافعني عن الدميقراطية بعد حماكمة عسكرية مغلقة

__________ 

 UN human rights chief concerned about recent spate "مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان،  )٤٢(

of executions"٢٠١١ر فرباي/، بالغ صحفي، شباط. 
 ، "UN human rights chief voices deep concerns about Bahrain crackdown"مركز أخبار األمم املتحدة،  ) ٤٣(

  : متاح على املوقع. ٢٠١١مايو /أيار ٥  
  www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=38279&Cr=Bahrain&Cr1. 
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جلنة إىل تحدة املعين باملخدرات واجلرمية تقريراً  ، قدم مكتب األمم امل    ٢٠١٠ويف عام     -٤٥
 Drug control, crime prevention and“"املخدرات وجلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية بعنوان 

criminal justice: a human rights perspective" )وذكّر التقرير بأن العهد الدويل اخلـاص  . )٤٤
أنه ال جيوز إصدار حكم باإلعدام يف البلدان اليت مل تلغ تلـك     باحلقوق املدنية والسياسية بيَّن     

علـى تلـك    " أشد اجلرائم خطورة  "ويقتصر مفهوم   ". أشد اجلرائم خطورة  "العقوبة إالّ يف    
ويدل رجحان  . اجلرائم اليت متكن الربهنة فيها على وجود نية القتل اليت أّدت إىل فقدان احلياة             

واجلرائم االقتصادية البحتة ال تبلـغ      ) يازهتا واالجتار هبا  كح(الرأي على أن جرائم املخدرات      
وعالوةً على ذلك، ُيحظَر على الدول اليت ألغت عقوبة اإلعدام تسليم أي شخص             . هذا احلد 

  .)٤٥(إىل بلد آخر
وباإلضافة إىل ذلك، أفاد مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية بأنه علـى               -٤٦

 دولة تساند اإلبقاء على عقوبة      ٤٧لك، قام عدد كبري من الدول بلغ        الرغم من أوجه احلظر ت    
. اإلعدام وتواصل استخدامها بتنفيذ عمليات إعدام يف جرائم املخدرات يف السنوات األخرية           

ويف بعض هذه البلدان، يشكل املدانون جبرائم خمدرات نسبة هامة مـن جممـوع عمليـات      
دافع عن إلغاء    مم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية    وشدد التقرير على أن مكتب األ     . اإلعدام

عقوبة اإلعدام بصفته هيئة من هيئات منظومة األمم املتحدة، وناشد الدول األعضاء أن تتقيد              
باملعايري الدولية فيما خيص حظر عقوبة اإلعدام يف اجلرائم املتعلقة باملخدرات أو يف اجلـرائم               

  .)٤٦(االقتصادية البحتة
مت املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية بالعنف ضد األطفال دعمها حلملٍة أطلقتها           وقّد  -٤٧

 من أجل إهناء مجيع األحكـام       ٢٠١٠أكتوبر  /شبكة اإلعالم حبقوق الطفل يف تشرين األول      
والحظت املمثلة اخلاصـة يف     . اليت تصدر يف حق أطفال، مبا فيها عقوبة اإلعدام         الالإنسانية

در يف بعض الدول أحكام بالغة العنف يف حق أطفال ومنها األحكام باجلَلد             بياهنا أنه قد تص   
أو الرجم أو قطع األطراف أو احلكم بالسجن مدى احلياة أو اإلعدام، وأدانت املمثلة اخلاصة               

  .)٤٧(حاالت الظلم الفادح العديدة اليت يتعرض هلا أطفال مبوجب بعض قوانني العقوبات

  اهضة عقوبة اإلعداماللجنة الدولية ملن  -واو   
من مجلة التطورات الدولية األخرى اليت حدثت خالل الفترة املشمولة بالتقرير إنـشاء               -٤٨

 هبدف إعطـاء زخـم      ٢٠١٠أكتوبر  /اللجنة الدولية ملناهضة عقوبة اإلعدام يف تشرين األول       
__________ 

 .E/CN.7/2010/CRP.6–E/CN.15/2010/CRP.1الوثيقة  )٤٤(
 .٢٥نفسه، الفقرة املرجع  )٤٥(
 .٢٦املرجع نفسه، الفقرة  )٤٦(
 .www.crin.org/violence/search/closeup.asp?infoID=23332: انظر املوقع )٤٧(
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 حكوميـة   وقد كان إنشاء اللجنة مبـادرة     . جلهود مناهضة عقوبة اإلعدام يف مجيع أحناء العامل       
 ، وتوغـو  ، وتركيـا  ، والربتغـال  ، وإيطاليا ، وإسبانيا ،األرجنتنيدولية قادهتا إسبانيا ودعمتها     

 ، والفلـبني  ، وفرنـسا  ، وسويـسرا  ، وجنـوب أفريقيـا    ،لدومينيكية ا  واجلمهورية ،واجلزائر
وتتألف اللجنة من اثين عشر عضواً يتمتعون هبيبة ومبقـام          . ومنغوليا،   واملكسيك ،وكازاخستان

  .فيع على الصعيد الدويل، وهلا حرية مطلقة يف اختاذ القرار وتتسم بتمثيل جغرايف واسع النطاقر

  اهليئات اإلقليمية  - يزا  
. واصلت اهليئات اإلقليمية بدورها دعم اجلهد العاملي الرامي إىل إلغاء عقوبة اإلعدام             -٤٩

ن والشعوب أمراً زجرياً    ، أصدرت اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسا     ٢٠١٠يونيه  /ففي حزيران 
مؤقتاً مينع حكام واليات نيجرييا من استئناف عمليات اإلعدام يف البلد ريثما يتم النظـر يف                

  . سجني حمكوم باإلعدام٨٠٠التماس قدمه أكثر من 
، أفاد تقرير للفريق العامل املعين بعقوبة اإلعدام يف         ٢٠١٠نوفمرب  /ويف تشرين الثاين    -٥٠

ته اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب بأن الفريق العامل قد درس           أفريقيا، الذي أنشأ  
واعترب التقرير أن من األمهية مبكان أن تفكّـر اللجنـة           . مشروع قرار إللغاء عقوبة اإلعدام    

وفـضالً  . )٤٨(األفريقية يف اعتماد مثل ذلك القرار من أجل التقدم باجتاه إلغاء عقوبة اإلعدام            
 العامل وثيقة بشأن مسألة عقوبة اإلعدام يف أفريقيا أشار فيها إىل أنـه              عن ذلك، أعد الفريق   

سيستويف الوثيقة كي تعطي صورة عن الوضع احلايل يف أفريقيا وسيقدمها إىل اللجنة األفريقية       
وفكر يف حترير بروتوكول يتعلق بإلغاء عقوبة اإلعدام يف أفريقيـا           ،  )٤٩(٢٠١١مايو  /يف أيار 

وأرسل الفريق العامل كذلك نداءات     . )٥٠(فريقي حلقوق اإلنسان والشعوب   ُيلَحق بامليثاق األ  
وذكّر . )٥١(إىل السلطات املختصة تناولت حالة عقوبة اإلعدام يف السودان وغامبيا ونيجرييا           

مفوض اللجنة األفريقية الدول األطراف يف امليثاق األفريقي بأن عقوبة اإلعدام قاسية ومن مثّ              
قياً وغري ضرورية وغري منطقية وال رجعة فيها وتشكّل انتـهاكاً بـالغ             فإهنا غري مربرة أخال   

 من امليثاق األفريقي، وخاصة منها احلـق        ٤مبوجب املادة    اجلسامة حلقوق اإلنسان األساسية   
  .)٥٢(يف احلياة

__________ 

التقرير املرحلي للجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب، الفريق العامل املعين بعقوبة اإلعدام يف أفريقيـا،                )٤٨(
 .١٨، الفقرة ٢٠١٠نوفمرب /تشرين الثاين

 .١٦نفسه، الفقرة املرجع  )٤٩(
 .١٨املرجع نفسه، الفقرة  )٥٠(
تقرير موحد عن أنشطة مفوض اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب ورئيس الفريق العامل املعين بعقوبـة     ) ٥١(

، ٢٠١١مـايو   / أيـار  ١٢ -أبريـل   / نيسان ٢٨اإلعدام يف أفريقيا، الدورة العادية التاسعة واألربعون للجنة،         
 .باجنول، غامبيا

 .١٤ع نفسه، الفقرة املرج )٥٢(
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 ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ٧واعتمد الربملان األورويب قراراً بشأن عقوبة اإلعدام يف           -٥١
ويف ذلك القرار، أعرب الربملان األورويب جمدداً عن        . وم العاملي ملناهضة عقوبة اإلعدام    مبناسبة الي 

معارضته الدائمة لعقوبة اإلعدام يف مجيع احلاالت والظروف وشدد مرة أخرى على أن إلغـاء               
        عقوبة اإلعدام يساهم يف تعزيز الكرامة اإلنسانية ويف ازدهـار حقـوق اإلنـسان تـدرجيياً                

وحث الربملان األورويب االحتاد األورويب على استخدام مجيع وسائل الدبلوماسـية           ). ١فقرة  ال(
  ).٣الفقرة (والتعاون واملساعدة املتاحة له حىت ُتلغى عقوبة اإلعدام يف العامل بأسره 

، عقد االحتاد األورويب منتدى سنوياً للمؤسسات واملنظمات        ٢٠١٠يوليه  /ويف متوز   -٥٢
األوروبية يف بروكسل ناقش املشاركون فيه أربع مسائل منها صكوك االحتـاد     غري احلكومية   

وأكد املشاركون أن إلغاء عقوبة اإلعـدام  . األورويب يف سياق جهود مناهضة عقوبة اإلعدام   
على صعيد العامل من أهم األهداف األساسية لسياسة حقوق اإلنسان اليت ينتهجها االحتـاد              

، وختليداً لليـومني العـاملي واألورويب       ٢٠١٠أكتوبر  / األول  تشرين ١٠ويف  . )٥٣(األورويب
ملناهضة عقوبة اإلعدام، أصدر االحتاد األورويب بياناً أكد فيه على أن عقوبة اإلعدام عقوبـة               

وذكّر البيان أيضاً بأن    . قاسية وال إنسانية تشكّل إنكاراً غري مقبول لكرامة اإلنسان وسالمته         
 مبا فيها القنوات الدبلوماسية وتوعية عامة       -يع الوسائل املتاحة    االحتاد األورويب يستخدم مج   

 يف سعيه إىل حتقيق هدف إلغاء عقوبة اإلعدام يف مجيع أحناء العامل، وبأنه يشجع               -اجلمهور  
املناقشة على مستوى العامل وتقوية املعارضة اجلماهريية والضغط على البلدان اليت تبقي علـى   

  .)٥٤(ا أو تبدأ على األقل بوقف اختياري لتنفيذها كخطوة أوىلعقوبة اإلعدام كي تلغيه
واعتمدت اجلمعية الربملانية ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا قراراً بـشأن عقوبـة               -٥٣

ويف ذلك القرار، ناشدت اجلمعية كافة الدول املـشارِكة         . )٥٥(٢٠١٠يوليه  /متوزاإلعدام يف   
يت تطّبق عقوبة اإلعدام أن ُتعلن وقفاً اختيارياً فوريـاً          يف منظمة األمن والتعاون يف أوروبا ال      

إىل بيالروس والواليات املتحـدة، بـشكل        وطلبت). ٤٦الفقرة  (لتنفيذ عمليات اإلعدام    
وطلبـت  ). ٥٠ و ٤٩الفقرتان  (خاص، أن تقوما خبطوات فورية باجتاه إلغاء عقوبة اإلعدام          

 ُتلغي عقوبة اإلعدام يف جـرائم القتـل يف          كذلك إىل التفيا أن تعّدل قانوهنا اجلنائي حبيث       
  ).٥١الفقرة (ظروف مشدِّدة إذا ارُتِكَبت يف وقت احلرب 

وواصلت آليات حقوق اإلنسان التابعة ملنظمة البلدان األمريكية تناول مسألة عقوبـة              -٥٤
، حثت جلنة حقـوق     ٢٠١٠أكتوبر  /تشرين األول ففي  . اإلعدام أثناء الفترة املشمولة بالتقرير    

__________ 

 EU human rights instruments and the Lisbon Treaty: state of play "توصيات املنتدى بشأن موضوع  )٥٣(

and way forward" متاحة على املوقع. ١، بروكسل، الصفحة ٢٠١٠يوليه / متوز١٣ و١٢، املنعقد يومي :
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/droi/dv/201/201009/20100913_

ngoforumrecomms_en.pdf.. 
، بـالغ  "EU continues efforts to achieve universal abolition of death penalty"االحتـاد األورويب،   )٥٤(

 .٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٨صحفي، 
 .www.osce.org/home/71711: متاح على املوقع )٥٥(
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اإلنسان يف منظمة البلدان األمريكية الواليات املتحدة على وقف تنفيذ احلكم القضائي بإعـدام        
. )٥٦(٢٠٠٤جيفري تيموثي الندريغان، املستفيد من تدابري وقائية قدمتـها اللجنـة يف عـام               

، وفيما خيص التماساً يتعلق بتسليم بريو صاحب التمـاس إىل الـصني، رأت              ٢٠١٠ عام ويف
الدعاءات اليت تفيد بأن تقييم سلطات بريو الضعيف للضمانات اليت قدمتها الـصني             اللجنة أن ا  

عقوبة اإلعدام على صاحب االلتماس إىل جانب إمكانية تعرضه للتعذيب واملعاملة           بأالّ تفرض   
 مـن   ٥ و ٤القاسية والالإنسانية قد دليل على عدم الوفاء بااللتزامات الناشئة عـن املـادتني              

، أمرت حمكمة حقوق اإلنـسان      ٢٠١٠مايو  /أيارويف  . )٥٧(ريكية حلقوق اإلنسان  األم االتفاقية
نوفمرب /التابعة ملنظمة البلدان األمريكية دولة بريو بعدم تسليم املستفيد ومدَّدت يف تشرين الثاين            

  .)٥٨(٢٠١١مارس /آذار ٣١التدابري املؤقتة إىل غاية 
نة كذلك مقبولية عدة التماسات تتعلق      وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، أعلنت اللج       -٥٥

، تلقت جلنة حقوق اإلنسان يف منظمة البلدان        ٢٠١١مارس  /آذارويف  . مبسألة عقوبة اإلعدام  
 التماساً ادُّعي فيها أن الواليات املتحدة انتهكت حقوق الضحايا املزعـومني            ١٤األمريكية  

الية وكارولينا اجلنوبية وجورجيا    كارولينا الشم (الذين ُحِكَم عليهم باإلعدام يف ست واليات        
وكان مجيـع الـضحايا املزعـومني       . ومت إعدامهم بعد ذلك   ) وميسوري وتكساس وُيوطا  

  .)٥٩(يف وقت سابق مستفيدين من تدابري وقائية طلبتها اللجنة
، حثت جلنة حقـوق     ٢٠١٠وأثناء النظر يف حالة حقوق اإلنسان يف كوبا يف عام             -٥٦

ن األمريكية الدولة على اعتماد التدابري، التشريعية وغريها، الضرورية         اإلنسان يف منظمة البلدا   
لضمان عدم فرض عقوبة اإلعدام على حنو يشكِّل انتهاكاً ملبدأي مراعاة األصول القانونيـة              
واحملاكمة العادلة من ِقَبل حمكمة خمتصة ومستقلة ونزيهة أُنشئت يف وقـت سـابق وفقـاً                

  .)٦٠(للقانون
__________ 

 تـشرين  ٢٦ بوقف إعدام جيفري تيموثي النريغان فـوراً، مت إعدامـه يف           رغم الطلب الذي قدمته اللجنة     )٥٦(
وأعربت اللجنة عن أسفها لتنفيذ عملية اإلعدام واستنتجت أن حقوقه األساسية يف مراعـاة              . أكتوبر/األول

وأدانت عدم تقيد الواليات املتحدة املتكرر بقراراهتـا خاصـة يف احلـاالت             . أصول احملاكمة قد انُتهكت   
وحثت اللجنة كذلك الواليات املتحدة على تنفيذ مجيع التدابري الوقائية والقرارات           . بعقوبة اإلعدام  لقةاملتع

الصادرة عن اللجنة وطلبت أن حتترم بشكل كامل وكاٍف التزاماهتا الدولية يف جمال حقوق اإلنسان، خاصة                
 .منها تلك املستقاة من اإلعالن األمريكي حلقوق وواجبات اإلنسان

)٥٧( Inter-American Commission on Human Rights, Report No. 151/10, Petition 366-09, Wong Ho 

Wing vs. Peru, 1 November 2010, para. 46. 
  :على الرابطني التاليني) باللغة اإلسبانية(نصوص األوامر متاحة  )٥٨(

 www.corteidh.or.cr/docs/medidas/wong_se_02.pdf 
 .www.corteidh.or.cr/docs/medidas/wong_se_03.docو

 .See Inter-American Commission on Human Rights, report No. 60/11, 24 March 2011انظر  )٥٩(
)٦٠( Annual report of the Inter-American Commission on Human Rights 2010 (OEA/Ser.2/V/III, 

Doc.5, Rev.1), 7 March 2011, para. 413. 
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  أخرىمبادرات   -حاء   
خالل الفترة املشمولة بالتقرير، ضاعفت املنظمات غري احلكومية جهودها الراميـة إىل              -٥٧

، ُعقد مؤمتر إقليمي بشأن عقوبة اإلعـدام يف         ٢٠١٠سبتمرب  /أيلولففي  . إلغاء عقوبة اإلعدام  
هد مدينة اإلسكندرية، مبصر، اشترك يف تنظيمه املنظمة الدولية إلصالح قوانني العقوبات، واملع           

السويدي يف اإلسكندرية، واملركز العريب الستقالل املهن القضائية والقانونية، وذلك مبـشاركة         
منظمات من اجملتمع املدين وهيئات إقليمية ودولية منها االحتاد األورويب وجامعة الدول العربية             

. اإلنـسان واللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق           
وتتضمن جمموعة  . )٦١(٢٠١٠ديسمرب  /كانون األول ومتخض املؤمتر عن نشر جمموعة أدوات يف        

األدوات تلك اقتراحات عملية لوضع استراتيجيات دفاع مناسبة ولتحديد املنهجيات ولتقـدمي            
  .اإلرشاد بغية إحداث تغيري على الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل

، أنشأت عدة منظمات غري حكومية ُتعىن حبقوق اإلنسان         ٢٠١١فرباير  /شباطويف    -٥٨
ويف إطار حدٍث جانيب ُنظِّم     . ائتالفاً غري رمسي لتكثيف محلة مناِهضة لعقوبة اإلعدام يف تايلند         

على هامش الدورة احلادية عشرة للفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، أنشأ كل 
ة اإلعدام ومركز حقوق اإلنسان على الصعيد الدويل التابع         من التحالف العاملي ملناهضة عقوب    

لكلية احلقوق يف جامعة نورثوِيسترن يف شيكاغو قاعدة بيانات دولية جديدة تشتمل علـى              
  .)٦٢(قوانني وممارسات الدول اليت ُتبقي على عقوبة اإلعدام

  االستنتاجات  -خامساً  
بة اإلعدام واملبّينة بإجياز يف هـذا       تدل التطورات األخرية اليت شهدهتا مسألة عقو        -٥٩

وباعتماد اجلمعيـة العامـة     . التقرير على استمرار اجلهد الرامي إىل إلغاء عقوبة اإلعدام        
بشأن وقف اختياري لعقوبة اإلعدام، كّررت اجلمعية العامة        ) ٦٥/٢٠٦(قرارها الثالث   

وشـدَّدت  . غاءهانداءها بإعالن وقف اختياري عاملي الستخدام عقوبة اإلعدام هبدف إل         
وهو رأي جيد صـداه يف     . اجلمعية العامة على أن عقوبة اإلعدام تقوِّض الكرامة اإلنسانية        

وختليداً للذكرى العشرين لدخول الربوتوكول االختيـاري الثـاين         . كل منطقة من العامل   
، ٢٠١١يوليه  /متوزامللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية حيز النفاذ يف           

ينبغي أن ُتضاِعف الدول جهودها لضمان زيادة التصديق على هذا الصك الدويل املتعلق             
  .حبقوق اإلنسان

__________ 

)٦١( Mervat Rishmawi and Taleb al-Saqqaf, The Death Penalty in the Middle East and North Africa: 

Tools, Techniques, Tactics and Strategies for Abolition (Penal Reform International, 2010). 
 .www.deathpenaltyworldwide.org: انظر املوقع )٦٢(
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وإلغاء عقوبة اإلعدام عملية طويلة بالنسبة للعديد من البلدان، فال ُتختتم تلـك               -٦٠
أن وينبغي للدول   . العملية إالّ بعد فترة من النقاش الشاق، بل املرير على الصعيد الوطين           

وإىل . تتيح املعلومات املتعلقة بعقوبة اإلعدام للناس حىت تكون تلك النقاشات ذات معىن           
حني إلغاء عقوبة اإلعدام، ينبغي للدول األعضاء يف األمم املتحدة اليت ال تـزال تعتـزم                
فرض عقوبة اإلعدام أن ُتعلن عن وقف اختياري لعقوبة اإلعـدام أو أن تطبِّـق عقوبـة       

وينبغي أن ُتكفل محاية حقوق َمن يواجهون عقوبة        .  أشد اجلرائم خطورة   اإلعدام فقط يف  
  .اإلعدام، عمالً باملعايري الدولية ذات الصلة

وللجهود املتواصلة اليت يبذهلا جملس حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك جهـوده مـن                -٦١
خالل آلية االستعراض الدوري الشامل واإلجراءات اخلاصة إىل جانب جهـود هيئـات    

اهدات حقوق اإلنسان، أمهية حامسة يف رصد التوجهات اليت ظهرت مؤخراً حنو إلغاء             مع
وينبغي لوكاالت األمم   . عقوبة اإلعدام ويف توفري اإلرشاد املناسب للدول يف هذا الشأن         

وللهيئات اإلقليمية احلكومية الدولية وللمنظمات غري احلكومية أن تستمر يف دعم املتحدة 
  .ة اإلعدام وذلك عن طريق أنشطة الدفاع والرصد والتعاون التقينالدول إللغاء عقوب

        وكانت مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان قد فـسَّرت يف البدايـة              -٦٢
 بأنه امتداد لتقارير صدرت يف السابق عن جلنة حقوق اإلنسان ونـصَّت             ٢/١٠٢القرار  

ن هذا التفسري ُيعترب مقبوالً ضمنياً مـن        وحىت وقت قريب، كا   . على دورة إبالغ سنوية   
 مع أن ذلك االعتراض جاء      ٢٠١٠بيد أنه مت تسجيل اعتراض يف عام        . الدول األعضاء 

 باعتباره األساس الذي ُيستند إليـه       ٢/١٠٢يف سياق تقرير آخر أشار كذلك إىل القرار         
القرار املذكور  وعليه، استعرضت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان       . يف اإلبالغ السنوي  

واستنتجت أن جملس حقوق اإلنسان أراد سّد ثغرة تقنية عن طريق ضمان متديد األجـل              
سنة واحدة للتقارير اليت ُيعترب أهنا قُدِّمت إىل جلنة حقوق اإلنـسان يف دورهتـا الثانيـة                 

تهت أّما اآلن وقد ان. والستني وإحالتها إىل الدورة املوضوعية التالية جمللس حقوق اإلنسان
هذه الفترة االنتقالية وُسّجل اعتراض على التفسري األول لدورات اإلبـالغ الـسنوية،             

ينبغي طرح قرار أو مقرر جديد جمللس حقوق اإلنسان إذا كان اجمللـس يرغـب يف                 فإنه
  .استمرار اإلبالغ على هذا املنوال

        


