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 موجز

 إىل األمني العام وإىل املفوضة السامية حلقوق اإلنسان         ٢/١٠٢طلـب جملس حقوق اإلنسان، يف مقرره         
هما وفقاً جلميع املقررات السابقة اليت اعتمدهتا جلنة حقوق اإلنسان، وحتديث التقارير            مواصلة االضطالع بأنشطت  

وكانت جلنة حقوق اإلنسان قد طلبت إىل األمني العام، يف آخر قرار صدر عنها بشأن               . والدراسات ذات الصلة  
 .ات عن عقوبة اإلعدام، أن ُيرفق ملحقاً سنوياً بتقريره الذي ُيقدم كل مخس سنو)٢٠٠٥/٥٩(عقوبة اإلعدام 

ويشري إىل أن االجتاه حنو . ٢٠٠٦ويتضمن هذا التقرير معلومات تشمل التطورات اليت حصلت خالل عام  
ويتجلى ذلك يف مجلة أمور، منها الزيادة اليت طرأت على عدد البلدان اليت ألغت              . إلغـاء عقوبة اإلعدام مستمر    

 .ت التصديق على الصكوك الدولية اليت تنص على إلغاء هذه العقوبةعقوبة اإلعدام والزيادة اليت طرأت على عمليا
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  مقدمة-أوالً 

مواصلة "، إىل املفوضة السامية حلقوق اإلنسان       ٢/١٠٢طلـب جملـس حقوق اإلنسان، مبوجب مقرره          -١
رير االضـطالع بأنشـطتها، وفقـاً جلمـيع القرارات السابقة اليت اعتمدهتا جلنة حقوق اإلنسان، وحتديث التقا                

إىل ) E/CN.4/2006/83(وفيما يتعلق مبسألة عقوبة اإلعدام، قُدِّم تقرير سنوي شامل     ". والدراسـات ذات الصلة   
وتظل املعلومات الواردة يف هذا التقرير      . ٢٠٠٥/٥٩الدورة الثانية والستني للجنة حقوق اإلنسان، عمالً بالقرار         

 السابقة لتقدمي  يبقي على الدورة٢/١٠٢ اإلنسان أن املقرر وتفهم املفوضية السامية حلقوق. ذات عالقة باملوضوع
وبناء عليه، يتناول هذا التقرير املقدم إىل . التقارير السنوية فيما يتعلق هبذه املسألة إىل أن ُيقرر اجمللس خالف ذلك

 .اجمللس التطورات اليت حدثت على مدى السنة املاضية فيما يتعلق بعقوبة اإلعدام

 رير التكميلي الذي أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان عمالً مبقرر جملس حقوق اإلنسان            وهـذا التق   -٢
، يشمل تطورات ُمختارة حدثت على املستوى الدويل، وهو يستند إىل ما أتاحته منظمات حكومية دولية ٢/١٠٢

 .ومنظمات غري حكومية من معلومات للجمهور

ارير اليت يقدِّمها األمني العام كل مخس سنوات، ُصنِّفت البلدان يف هذا            ووفقـاً للممارسة املتَّبعة يف التق      -٣
بلدان ألغت عقوبة اإلعدام كلياً، أو بلدان ألغت عقوبة اإلعدام يف اجلرائم العادية، أو              : التقرير على النحو التايل   

 ألغت عقوبة اإلعدام يف مجيع      فالبلدان اليت . بلدان ألغت عقوبة اإلعدام فعلياً، أو بلدان أبقت على عقوبة اإلعدام          
والبلدان اليت ألغت   . اجلـرائم، سواء وقعت وقت السلم أو وقت احلرب، تعترب بلداناً ألغت عقوبة اإلعدام كلياً              

. عقوبة اإلعدام يف اجلرائم العادية هي البلدان اليت ألغت عقوبة اإلعدام يف مجيع اجلرائم العادية املرتكبة وقت السلم
ان، تبقى هذه العقوبة قائمة يف حاالت استثنائية فقط، مثل احلاالت اليت تنطبق وقت احلرب يف          ويف هـذه الـبلد    

وتعترب البلدان اليت أبقت على عقوبة  . اجلرائم العسكرية أو اجلرائم املرتكبة ضد الدولة، كاخليانة أو التمرد املسلح          
ات العشر املاضية أو أكثر بلداناً ألغت عقوبة اإلعدام اإلعدام يف اجلرائم العادية ولكنها مل ُتعدم أحداً خالل السنو     

وتدخل مجيع البلدان األخرى يف عداد البلدان اليت أبقت على عقوبة اإلعدام، مبعىن أن عقوبة اإلعدام ما                 . فعلـياً 
من زالـت سارية فيها وتنفذ األحكام الصادرة بشأهنا، وإن كان من النادر حالياً أن تنفذ هذه األحكام يف كثري                    

 .البلدان اليت أبقت عقوبة اإلعدام

  التغيريات اليت طرأت على القوانني واملمارسات-ثانياً 

تشمل التغيريات اليت طرأت على القوانني التشريعات اجلديدة اليت تلغي عقوبة اإلعدام أو تعيد العمل هبا                 -٤
نطقة يف حاالت اإلعدام، وقد تشمل أيضاً أو تقيد نطاقها أو توسعه أو تدخل تعديالت على اإلجراءات القانونية امل

أما التغيريات اليت   . عمليات التصديق على صكوك دولية تنص إما على إلغاء عقوبة اإلعدام أو على تقييد تطبيقها              
تطرأ على املمارسات فقد تشمل التدابري غري التشريعية اليت تتضمن هنجاً جديداً هاماً يف اللجوء إىل عقوبة اإلعدام؛ 

وقد تشمل هذه .  سبيل املثل، قد تعلن بلدان أبقت على عقوبة اإلعدام الوقف االختياري لتنفيذ هذه العقوبةفعلى
 .التغيريات أيضاً اختاذ تدابري لتخفيف أحكام اإلعدام
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  البلدان اليت ألغت عقوبة اإلعدام فيما يتعلق جبميع اجلرائم-ألف 

ويف . غيزستان دستوراً جديداً أُلغيت فيه عقوبة اإلعدام      ، اعتمدت  قري   ٢٠٠٦نوفمرب  /يف تشـرين الثاين    -٥
، ألغت مجهورية مولدوفا عقوبة اإلعدام من خالل تعديل دستورها الذي ينص على تطبيق              ٢٠٠٦يونيه  /حزيران

، أبطلت الفلبني تشريعاً كان ُيجيز عقوبة اإلعدام        ٢٠٠٦يونيه  /ويف حزيران . عقوبة اإلعدام يف حاالت استثنائية    
، صدَّقت كل من تركيا، ومجهورية مولدوفا، ولكسمربغ،        ٢٠٠٦وخالل عام   . ه فيما يتعلق بكافة اجلرائم    وألغت

 امللحق باالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان الذي يلغي عقوبة اإلعدام يف كافة ١٣وهولندا، على الربوتوكول رقم 
، ٢٠٠٦ديسمرب  /ويف كانون األول  . ١٣قم  ، وقَّعت أرمينيا على الربوتوكول ر     ٢٠٠٦مايو  /ويف أيار . الظـروف 

 .وقَّعت األرجنتني على الربوتوكول امللحق باالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان املتعلق بإلغاء عقوبة اإلعدام

  البلدان اليت ألغت عقوبة اإلعدام فيما يتعلق باجلرائم العادية-باء 

 .  عقوبة اإلعدام فيما يتعلق باجلرائم العاديةخالل الفترة اليت يتناوهلا التقرير،مل يلغ أي بلد -٦

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

، قضت اللجنة القضائية جمللس امللكة اخلاص، وهي أعلى حمكمة استئناف للكثري من ٢٠٠٦مارس /يف آذار -٧
ورأت أن . سة احلكم اإللزامي باإلعدام ليست متوافقة مع دستور جزر البهاما     بلـدان الـبحر الكارييب، بأن ممار      

 .)١( من الدستور، خيضع للسلطة التقديرية للمحكمة، وليس إلزاميا٣١٢ًاحلكم باإلعدام، وفقاً للمادة 

  البلدان اليت صدَّقت على صكوك دولية تنص على إلغاء عقوبة اإلعدام-دال 

: الثة صكوك إقليمية نافذة تلزم الدول األطراف بإلغاء عقوبة اإلعدام، هي          هـناك صك دويل واحد وث      -٨
الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، الذي يهدف إىل إلغاء عقوبة 

 امللحق باالتفاقية ١٣ول رقم  امللحق باالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان، والربوتوك٦اإلعدام، والربوتوكول رقم 
. األوروبية حلقوق اإلنسان، والربوتوكول امللحق باالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان واملتعلق بإلغاء عقوبة اإلعدام

كما أن  .  امللحق باالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان بإلغاء عقوبة اإلعدام وقت السلم          ٦ويتعلق الربوتوكول رقم    
ختـياري الـثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والربوتوكول امللحق             الـربوتوكول اال  

باالتفاقـية األمريكية حلقوق اإلنسان ينصان على اإللغاء التام لعقوبة اإلعدام، ولكنهما جييزان للدول الراغبة يف                
 ١٣ويتعلق الربوتوكول رقم    . ىن عند التصديق  اإلبقاء عليها وقت احلرب أن تفعل ذلك، إذا أبدت حتفظاً هبذا املع           

بإلغاء عقوبة اإلعدام يف مجيع األحوال، مبا يف ذلك نظري األفعال اليت ُترتكب وقت احلرب ويف حالة وجود هتديد                   
وحيتوي العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية كما حتتوي اتفاقيات إقليمية خمتلفة متعلقة . وشيٍك باحلرب

 .ق اإلنسان على أحكام ُتقيِّد تطبيق عقوبة اإلعدامحبقو

                                                      

1  Forrester Bowe Junior and Trono Davis v. The Queen, judgement of the Lords of the Juridical Committee of the 

Privy Council, 8 March 2006, Privy Council Appeal No. 44 of 2005, at para. 43. 
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وخالل الفترة اليت يتناوهلا هذا التقرير، انضمت أربع دول إىل الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد  -٩
مارس / آذار ٢، وتركيا يف    ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ٢٢أندورا يف   : الـدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، هي      

سبتمرب / أيلول ٢٠، ومجهورية مولدوفا يف     ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين األول  ٢٣ ومجهورية اجلبل األسود يف      ،٢٠٠٦
سبتمرب على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص         / أيلول ٢٠ووقعـت الفلبني يف     . ٢٠٠٦

لحق باالتفاقية األوروبية حلقوق     امل ١٣وصدَّقت أربع دول على الربوتوكول رقم       . بـاحلقوق املدنـية والسياسية    
، ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين األول  ١٨، ومجهورية مولدوفا يف     ٢٠٠٦فرباير  / شباط ٢٠تركيا يف   : اإلنسـان، وهي  
ووقَّعت أرمينيا على الربوتوكول رقم . ٢٠٠٦فرباير / شباط ٢ وهولندا يف    ٢٠٠٦مارس  / آذار ٢١ولكسمربغ يف   

، وقَّعت األرجنتني على الربوتوكول امللحق      ٢٠٠٦ديسمرب  /ألولويف كانون ا  . ٢٠٠٦مـايو   / أيـار  ١٩ يف   ١٣
 .باالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان، املتعلق بإلغاء عقوبة اإلعدام

: ، وهي٢٠٠٦وأصبحت ستة بلدان أطرفاً يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية خالل عام     -١٠
، على ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين٢٤، و٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٢العهد يف أندورا وكازاخستان اللتان صدَّقتا على 

 ١٩، و ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٠الـتوايل؛ والـبحرين، وملديف، وإندونيسيا اليت انضمت مجيعها إىل العهد يف    
فاً ، على التوايل؛ واجلبل األسود الذي أصبح طرفاً يف العهد خل          ٢٠٠٦فرباير  / شباط ٢٣، و   ٢٠٠٦سبتمرب  /أيلول

 .٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢٣لصربيا واجلبل األسود يف 

  البلدان اليت أوقفت تنفيذ أحكام اإلعدام-هاء 

 ١، ستلغي أوزبكستان عقوبة اإلعدام اعتباراً من        ٢٠٠٥أغسطس  /عمـالً مبرسوم رئاسي صادر يف آب       -١١
 فريق عامل الستعراض ٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٩وأنشئ مبوجب أمر رئاسي صادر يف . ٢٠٠٨يناير /كانون الثاين

التشريعات ذات الصلة وإبداء الرأي وإعداد القوانني الالزمة، مبا يف ذلك التعديالت على القانون اجلنائي وقانون                
 .اإلجراءات اجلنائية، بغية إعداد النظامني القانوين والقضائي لتطبيق أمر اإللغاء بالكامل يف التاريخ احملدد

ـ /ويف نيسـان   -١٢  حكم  ١ ٢٠٠، أمرت رئيسة الفلبني السيدة آرويو بتخفيف ما يزيد على           ٢٠٠٦ريل  أب
وأُفيَد بأن هذه   . يونيه/باإلعدام إىل السجن املؤبد بعد املوافقة على تشريع يقضي بإلغاء عقوبة اإلعدام يف حزيران             
 .ي ألحكام باإلعداماخلطوة كانت، حىت ذلك التاريخ، األكرب من نوعها يف العامل من حيث التخفيف اجلماع

  التطورات الدولية-ثالثاً 

واصلت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان دراسة احلاالت املتَّصلة بعقوبة اإلعدام يف إطار أحكام العهد الدويل  -١٣
مارس خبصوص بالغ قُدِّم مبوجب     / آذار ٢١ويف آراء صدرت عنها يف      . اخلـاص بـاحلقوق املدنـية والسياسية      

تلقائياً ، أشارت اللجنة إىل قرارها السابق بأن إنزال عقوبة اإلعدام           )٢(ختياري الثاين امللحق بالعهد   الربوتوكول اال 
 من العهد، يف ظروف ُتفرض فيها هذه العقوبة         ٦ من املادة    ١وإلزامـياً يشكل حرماناً تعسفياً من احلياة، إخالالً بالفقرة          

وتوصلت اللجنة إىل   ) 7.2الفقرة   CCPR/C/86/D/812/1998(رمية  دون اعتبار لظروف املتهم الشخصية أو ملالبسات اجل       
                                                      

2  Communication No. 812/1998, Persaud v. Guyana. 
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، وأحاطت اللجنة علماً    )٣(CCPR/C/87/1421/2005) (٢٠٠٦يوليه  / متوز ٢٤نفس االستنتاج يف اآلراء اليت اعتمدهتا يف        
 عقوبة  الذي يلغي٢٠٠٦يونيه / يف حزيران٩٣٤٦يف نفـس الوقت بأن الدولة الطرف اعتمدت املرسوم اجلمهوري رقم          

 .اإلعدام يف الفلبني

، بأن احلكم باإلعدام    )٤(٢٠٠٦مارس  / آذار ٣٠وذكَّـرت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، يف آرائها الصادرة يف            -١٤
 من العهد إذا مل يكن بالوسع استئناف        ٦عـند اختـتام أية حماكمة، مل ُتحترم فيها أحكام العهد، ُيشكل انتهاكاً للمادة               

ويف القضية قيد البحث، صدر احلكم باإلعدام من دون استيفاء اشتراطات احملاكمة العادلة             . مرة أخرى باإلعدام  احلكـم   
وهلذا، خلصت اللجنة إىل أنه قد مت أيضاً انتهاك هذا احلق الذي تكفله             .  من العهد  ١٤حسبما هو منصوص عليه يف املادة       

وصلت اللجنة إىل استنتاج مشابه يف اآلراء اليت اعتمدهتا وت). ٦-٧ الفقرة CCPR/C/86/D/915/2000( من العهد  ٦املادة  
. )٥()CCPR/C/86/D/1044/2002 (٢٠٠٦مارس  / آذار ١٧و  ) CCPR/C/87/D/959/2000 (٢٠٠٧يوليه  / متوز ١٤يف  

ا  من العهد، رغم أهن٦، انتهاكاً للمادة )٦(٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢٠ومل جتـد اللجـنة، يف اآلراء اليت اعتمدهتا يف          
 قد انُتهكت، مبا أن احملكمة العليا كانت قد خففت أساساً احلكم باإلعدام على صاحبة البالغ قبل                 ١٤وجدت أن املادة    

 يف احلياة البن صاحبة البالغ مسألة        اعتربت اللجنة أن مسألة انتهاك احلق      وهلذا السبب، . عـرض احلالة على اللجنة    
 ).٣-٧ ، الفقرة CCPR/C/88/D/1057/2002(الناحية القانونية تثري اجلدل من 

تنفـيذ الضمانات اليت تكفل محاية حقوق األشخاص الذين          -رابعاً 
يواجهـون عقوبـة اإلعدام، مع إيالء اهتمام خاص ملسألة          
إنـزال عقوبة اإلعدام يف من تقل أعمارهم عن مثانية عشر           

 عاماً وقت ارتكاهبم اجلرمية

 :ن يواجهون عقوبة اإلعـدام تنص على مجلة أمور، منها        إن الضـمانات الـيت تكفل محايـة حقوق م         -١٥
ُيمنح احلق يف االستفادة من عقوبة أخف إذا        ) ب(ال جيوز إنزال عقوبة اإلعدام إال يف أكثر اجلرائم خطورة؛           ) أ(

 ال ينبغي احلكم باإلعدام على َمن مل يبلغوا مثانية عشر) ج(صـدر، بعد ارتكاب اجلرمية، قانون ينصُّ على ذلك؛     
عامـاً وقت ارتكاهبم اجلرمية، وال ينبغي تنفيذ حكم اإلعدام يف احلوامل أو األمهات حديثات اإلجناب وال يف َمن      

ال جيوز فرض عقوبة اإلعدام إال حينما تكون إدانة املتهم قائمة على دليل واضح ومقنع ) د(أصبحوا خمتلني عقلياً؛ 
جيوز تنفيذ عقوبة اإلعدام إال مبوجب حكم هنائي صادر من حمكمة          ال   ) ه(ال يدع جماالً ألي تفسري آخر للوقائع؛        

خمتصة بعد اتِّباع إجراءات قضائية ُتتيح مجيع الضمانات املمكنة لكفالة احملاكمة العادلة، مبا يف ذلك حق املتهم يف              
ى حمكمة أعلى؛ جيب منح من حيكم عليه باإلعدام احلق يف االستئناف لد) و(احلصول على مساعدة قانونية وافية؛ 

ال تنفذ عقوبة اإلعدام إىل أن ) ح(جيب منح من حيكم عليه باإلعدام احلق يف التماس العفو أو ختفيف احلكم؛ ) ز(
                                                      

3  Communication No. 1421/2005, Larrañaga v. The Philippines. 
4  Communication No. 915/2000, Ruzmetov v. Uzbekistan. 
5  Communication No. 959/2000, Bazarov v. Uzbekistan and communication No. 1044/2002, Shukurova v. 

Tajikistan. 
6  Communication No. 1057/2002, Kornetov v. Uzbekistan. 
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جيب تنفيذ عقوبة اإلعدام، مىت ) ط(يتم الفصل يف إجراءات االستئناف أو يف أي إجراء آخر من إجراءات الطعن؛ 
 .صدرت، بأقل أمل ممكن

، جيب  ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ١ يف الصني، وأصبح سارياً يف       ٢٠٠٦ مت اعتماده خالل عام      ومبوجب تشريع  -١٦
 .أن تنظر يف كافة عقوبات اإلعدام اليت ُتعلنها حماكم املقاطعات وأن تصدِّق عليها )٧(على احملكمة الشعبية العليا

ملعين حباالت اإلعدام خارج نطاق     وطلبت جلنة حقوق اإلنسان وجملس حقوق اإلنسان إىل املقرر اخلاص ا           -١٧
القضـاء، أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، أن يرصد تنفيذ املعايري الدولية القائمة حالياً بشأن الضمانات والقيود                 

وواصل املقرر اخلاص اختاذ إجراءات يف حاالت كان فيها ما يدعو إىل االعتقاد بأنه . املتعلقة بإنزال عقوبة اإلعدام
وتوخياً .  هبذه املعايري املعترف هبا دولياً وبأن تنفيذ عقوبة اإلعدام رمبا يشكل انتهاكاً للحق يف احلياةجيري اإلخالل

إلقامة حوار بناء مع احلكومات، وجِّهت رسائل بشأن مجلة أمور أخرى، يف حاالت أُفيد فيها عن إصدار أحكام                 
ة ال تستويف املعايري الدولية للمحاكمة العادلة؛ ويف بـاإلعدام يف حق متهمني إثر تطبيق قوانني أو إجراءات قضائي          

حاالت فُِرضت فيها عقوبة اإلعدام يف جرائم ال يبدو أهنا تندرج يف فئة أكثر اجلرائم خطورة؛ ويف حاالت فُرضت 
 .فيها عقوبة اإلعدام من حماكم خاصة ومبوجب تشريعات خاصة مل تراع فيها أصول احملاكمة العادلة

. ة قيد االستعراض، أوىل املقرر اخلاص عناية خاصة إىل مسألة الشفافية وفرض عقوبة اإلعدام             ويف الفـتر   -١٨
وحلل فيه بالتفصيل األساس القانوين الذي      ) E/CN.4/2006/53/Add.3(وأعد تقريراً كامالً خصصه هلذه املسألة       

املعلومات املتعلقة  "رة خاصة أن    وقد الحظ املقرر اخلاص، بصو    . يقـوم عليه التزام الشفافية يف مثل هذه األمور        
 أو أعداد أو هويات وال تتوفر إحصاءات عن حاالت اإلعدام، . بعقوبة اإلعدام تظل سرية يف عدد كبري من البلدان

األشـخاص احملتجزين يف عنابر احملكوم عليهم باإلعدام، كما ال يتوفر سوى قدر قليل من املعلومات، إن ُوجدت،                  
والحظ أن هذه السرية ). ٥٧، الفقرة E/CN.4/2005/7" (سيتم إعدامهم أو ألفراد أسرهمألولئك األشخاص الذين    

القانون الدويل ال مينع البلدان اليت أبقت على        "تتعارض مع معايري حقوق اإلنسان من نواح خمتلفة، وخلُص إىل أن            
كشف تفاصيل تطبيقها هلذه    عقوبـة اإلعـدام من أن ختتار ذلك، ولكن على هذه البلدان التزاماً واضحاً بأن ت               

 ).٥٩املرجع نفسه، الفقرة " (العقوبة

، واصلت جلنة حقوق الطفل، يف معرض نظرها يف تقارير الدول األطراف فيها،             ٢٠٠٦وخـالل عـام      -١٩
ويف . مناقشـة موضـوع إلغـاء عقوبة اإلعدام يف جرائم ارتكبها أشخاص قبل بلوغهم الثامنة عشرة من العمر                 

ية بشأن التقرير املقدم من اململكة العربية السعودية، أعربت اللجنة عن عميق قلقها ملا يتمتع به                مالحظاهتا اخلتام 
ينظرون يف قضايا جنائية ختّص أطفاالً يف اململكة العربية السعودية من سلطة تقديرية يف اختاذ قرار                القضاة الذين   

وترى اللجنة أن هذا األمر هو انتهاك صارخ        . عمربأن طفالً ما قد بلغ سن الرشد قبل بلوغه الثامنة عشرة من ال            
وحثت اللجنة الدولة الطرف على إعطاء األولوية       .  من االتفاقية  ٣٧لـلحقوق األساسـية اليت تنص عليها املادة         

 الثامنة عشرة قبل بلوغهم سن     ارتكبوها    جرائم يف األشخاص   علىعقوبـة اإلعدام املفروضة     القصـوى إللغـاء     

                                                      

7  �China:  Review of death penalty by Supreme Court welcome, but abolition needed�, 31 October 2006, Amnesty 
International, press release. 
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ويف مالحظاهتا اخلتامية بشأن التقرير املقدم من الواليات املتحدة ). ٣٣-٣٢ الفقرتني CRC/C/SAU/CO/2انظر (
األمريكية، أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن أسفها للنقص يف املعلومات وأوصت بأن تراجع الدولة الطرف 

وبعد . رائم اليت ُيعاقَب عليها باإلعدامالتشريعات املعمول هبا على صعيدي االحتاد والواليات بغية احلد من عدد اجل
مدى التفاوت بني   أن أعربـت اللجـنة عـن قلقها إزاء نتائج بعض الدراسات، أوصت الدولة الطرف بتقييم                 

األشـخاص املنتمني إىل األقليات اإلثنية والفئات السكانية املنخفضة الدخل وبقية السكان يف األحكام الصادرة               
ويف األثناء، أوصت اللجنة الدولة     . ذلك وتتخذ مجيع التدابري املالئمة ملعاجلة املشكلة      باإلعدام وأن تبحث أسباب     

الطرف بأن تعلن الوقف االختياري لتنفيذ عقوبة اإلعدام، مع مراعاة أن من املرغوب فيه إلغاء هذه العقوبة هنائياً                  
 ).٢٩ الفقرة ،CCPR/C/USA/CO/3انظر (

  استنتاج-خامساً 

جتـاه حنـو إلغاء وتقييد تطبيق عقوبة اإلعدام قائماً منذ إعداد التقرير السابق عن هذا                ال يـزال اال    -٢٠
وصدَّقت . ، ارتفع عدد البلدان اليت ألغت عقوبة اإلعدام بالنسبة جلميع اجلرائم٢٠٠٦وخالل عام . املوضوع

ملدنية والسياسية، وصدَّقت أربع دول على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق ا
 امللحق باالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان، الذي ينص على إلغاء ١٣أربع دول أخرى على الربوتوكول رقم 

وأصبحت ست دول إضافية أطرافاً يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية           . عقوبة اإلعدام يف مجيع الظروف    
 .والسياسية

- - - - - 


