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   من جدول األعمال٢البند 

  التقرير السنوي ملفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان
  وتقارير املفوضية السامية واألمني والعام

  ة اإلعداممسألة عقوب

  *تقرير األمني العام

  موجز

قدَّم األمني العام تقارير سنوية إىل جلنة حقوق اإلنسان بشأن مسألة عقوبة اإلعدام، وكان آخرها التقرير   
، يقدم األمني العام هذا التقرير ٢/١٠٢وعمالً مبقرر جملس حقوق اإلنسان . ٢٠٠٥/٥٩املقدم عمالً بقرار اللجنة 

  .إلعدام استيفاًء لتقاريره السابقةبشأن مسألة عقوبة ا

. ٢٠٠٨مايو  / إىل أيار  ٢٠٠٦يناير  /ويتضمن هذا التقرير معلومات تغطي الفترة املمتدة من كانون الثاين           
ويشري التقرير إىل االجتاه حنو إلغاء عقوبة اإلعدام؛ وهذا أمر تبينه أمور من مجلتها تزايد عدد البلدان اليت ألغـت                    

دام، والزيادة يف عدد عمليات التصديق على الصكوك الدولية اليت تنص على إلغاء هذا الشكل من هنائياً عقوبة اإلع
  .أشكال العقوبة

                                                      

 . تأخر تقدمي هذا التقرير حىت يتضمن قدر اإلمكان آخر ما استجد من معلومات  ∗
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  مقدمة

وتوفر التقارير الـيت    . قدَّم األمني العام إىل جلنة حقوق اإلنسان تقريراً سنوياً حول مسألة عقوبة اإلعدام              - ١
 العامة عن عقوبة اإلعدام وتنفيذ الضمانات       يقدمها تكملة مؤقتة لتقارير األمني العام اخلمسية املقدمة إىل اجلمعية         

 ، مت تقدمي  ٢٠٠٥/٥٩وعلى إثر قرار جلنة حقوق اإلنسان       . اليت تكفل محاية حقوق َمن يواجهون عقوبة اإلعدام       
 إىل األمني العـام     ٢/١٠٢وطلب جملس حقوق اإلنسان يف مقرره       . )١(تقرير إىل اللجنة يف دورهتا الثانية والستني      

 بأنشطته وفقاً جلميع القرارات السابقة اليت اعتمدهتا جلنة حقوق اإلنسان، وحتديث التقـارير              مواصلة االضطالع 
ويقدَّم هذا التقرير يف هذا السياق كتحديث للتقارير السابقة املتعلقة مبـسألة عقوبـة              . والدراسات ذات الصلة  

، وتقرير األمني العام األخري إىل      )٢(٢٠٠٥وهو بصفته تلك يستويف آخر تقرير مخسي لألمني العام لسنة           . اإلعدام
   ١ويتناول هذا التقرير التطورات اليت ُسجلت فيما يتعلق مبسألة عقوبـة اإلعـدام منـذ                 )٣(جلنة حقوق اإلنسان  

  .٢٠٠٦يناير /كانون الثاين

ان ألغـت   بلد: ووفقاً للممارسة املتبعة يف التقارير اخلمسية، ُتصنَّف البلدان يف التقرير على النحو التايل              - ٢
  عقوبة اإلعدام كلياً، أو بلدان ألغت عقوبة اإلعدام يف اجلرائم العادية، أو بلدان ألغت عقوبة اإلعـدام فعليـاً،                   

فالبلدان اليت ألغت عقوبة اإلعدام يف مجيع اجلرائم، سواء وقعت وقت السلم            . أو بلدان أبقت على عقوبة اإلعدام     
والبلدان اليت تعترب بلداناً ألغت عقوبة اإلعدام يف اجلرائم . بة اإلعدام كلياًأو يف زمن احلرب، تعترب بلداناً ألغت عقو

ويف هذه البلدان تبقى العقوبة . العادية هي البلدان اليت ألغت عقوبة اإلعدام يف اجلرائم العادية املرتكبة وقت السلم
رائم العسكرية أو اجلرائم املرتكبة ضد قائمة يف حاالت استثنائية فقط، مثل احلاالت اليت تنطبق وقت احلرب يف اجل

والبلدان اليت أبقت على عقوبة اإلعدام يف اجلرائم العادية ولكنها مل تعدم أحداً .  كاخليانة أو التمرد املسلح،الدولة
أما مجيع البلدان األخرى فتعـرف      . خالل السنوات العشر املاضية أو أكثر تعترب بلداناً ألغت عقوبة اإلعدام فعلياً           

أهنا أبقت على عقوبة اإلعدام، مبعىن أن عقوبة اإلعدام ما زالت سارية فيها وُتنفَّذ األحكام الصادرة بشأهنا، وإن         ب
  .كان من النادر جداً أن تنفَّذ هذه األحكام يف العديد من هذه البلدان

   التغيريات اليت أُدخلت على القوانني واملمارسات- أوالً 
ملُدخلة على القوانني وضع تشريعات جديدة ُتلغي عقوبة اإلعدام أو ُتعيد العمل ميكن أن تشمل التغيريات ا  - ٣

هبا أو تقيِّد نطاقها أو توسعه، فضالً عن عمليات التصديق على الصكوك الدولية اليت تنص على إلغـاء عقوبـة                    
 تنطوي على هنج جديد هام أما التغيريات يف املمارسة العملية فيمكن أن تشمل التدابري غري التشريعية اليت. اإلعدام

فيما يتعلق باللجوء إىل عقوبة اإلعدام؛ وعلى سبيل املثال، قد ُتعلن بلدان أبقت على عقوبة اإلعـدام الوقـف                   
وباالستناد إىل املعلومات الواردة واجملّمعة من املصادر املتاحة، فيما يلي التغيريات           . االختياري لتنفيذ هذه العقوبة   

  .٢٠٠٦يناير / كانون الثاين١سات املسجلة منذ يف القوانني واملمار
                                                      

)١( E/CN.4/2006/83. 

)٢( E/2005/3. 

)٣( E/CN.4/2006/83. 
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   البلدان اليت ألغت عقوبة اإلعدام فيما يتعلق جبميع اجلرائم- ألف 

، ألغت الفلبني عقوبة اإلعدام يف مجيع اجلرائم، بعد ما كانت قد أعادت العمل              ٢٠٠٦يونيه  /يف حزيران   - ٤
ويف . ريغيزستان عقوبة اإلعدام يف مجيع اجلرائم ، ألغت جزر كوك ورواندا وق     ٢٠٠٧ويف عام   . ١٩٩٤هبا يف عام    

 امللحق باالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان فألغت عقوبة        ١٣، صادقت ألبانيا على الربوتوكول رقم       ٢٠٠٧عام  
 امللحق باالتفاقية األوروبية ٦ كانت قد صادقت على الربوتوكول رقم ٢٠٠٠ويف عام . اإلعدام يف مجيع األحوال

وألغت أوزبكستان عقوبة اإلعدام يف مجيع اجلرائم اعتباراً من . ة اإلعدام يف اجلرائم املرتكبة وقت السلمملغية عقوب
، أزالت جورجيا وملدوفا من دسـتوريهما       ٢٠٠٦وباإلضافة إىل ذلك، ويف عام      . ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ١

  .األحكام اليت ُتجيز تطبيق عقوبة اإلعدام

، قضت احملكمة الدستورية يف جنوب أفريقيا بأن عملية تبديل مجيـع            ٢٠٠٦رب  ديسم/ويف كانون األول    - ٥
  .عقوبات اإلعدام يف البالد بعقوبات بديلة كانت قد اكتملت

   البلدان اليت ألغت عقوبة اإلعدام فيما يتعلق باجلرائم العادية- باء 

  . املشمولة بالتقريرمل يلغِ أي بلد عقوبة اإلعدام يف اجلرائم العادية فقط، خالل الفترة  - ٦

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

 عقوبة اإلعدام يف مجيع احلاالت، فيما عدا ٢٠٠٧مايو / أيار٢١ألغى تعديل لدستور مجهورية كازاخستان يف      - ٧
ويف .  وخاصة يف اجلـرائم اجلـسيمة املرتكبـة وقـت احلـرب            نجم عنها خسارة يف األرواح    تأعمال اإلرهاب اليت    

، أُعدَّ يف األردن مشروع تشريع سوف خيفض عدد اجلرائم اليت تستوجب احلكم باإلعدام، مبـا                ٢٠٠٦أغسطس  /آب
، حكمـت   ٢٠٠٦مايو  /ويف أيار . اجلرائم ذات الصلة باملخدرات وامتالك أسلحة نارية ومتفجرات غري مشروعة         فيها  

، أن فرض عقوبة اإلعدام اإللزامي يف       فورستر باو ضد امللكة   ستشارية جمللس امللكة يف اململكة املتحدة يف قضية         اهليئة اال 
، خلُصت حمكمة العدل يف     ٢٠٠٦نوفمرب  /ويف تشرين الثاين  . جزر الباهاما إمنا ينتهك ضمانات حقوق اإلنسان الدولية       

ار أوامر إعدام يف الوقت الذي كان فيه احلكم قيد مراجعة جلنة            الكارييب إىل عدم مشروعية قرار اختذته بربادوس بإصد       
  .البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان

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

: هناك صك دويل واحد وثالثة صكوك إقليمية نافذة ُتلزِم الدول األطراف بإلغاء عقوبة اإلعدام، هـي                 - ٨
 امللحق ٦لربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛ والربوتوكول رقم ا

 امللحق باالتفاقيـة األوروبيـة حلقـوق اإلنـسان؛          ١٣ والربوتوكول رقم    ؛باالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان   
 ٦والربوتوكـول رقـم     . ن واملتعلق بإلغاء عقوبة اإلعدام    والربوتوكول امللحق باالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسا     

أما الربوتوكول االختياري الثاين . امللحق باالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان يهم إلغاء عقوبة اإلعدام وقت السلم
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وق اإلنسان  امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والربوتوكول امللحق باالتفاقية األمريكية حلق           
اإلبقاء على عقوبة اإلعدام وقت احلرب مىت رغبت بفينصان على اإللغاء التام لعقوبة اإلعدام لكن يسمحان للدول 

 يهم إلغاء عقوبة اإلعدام يف مجيع ١٣والربوتوكول رقم . يف ذلك، إن هي أبدت حتفظاً لذلك الغرض عند املصادقة
  .رتكب وقت احلرب ويف حالة وجود هتديد وشيك باحلرباألحوال، مبا يف ذلك نظري األفعال اليت ُت

وخالل الفترة اليت يتناوهلا هذا التقرير، انضمت مخس دول إىل الربوتوكول االختياري الثـاين امللحـق                  - ٩
، وأوكرانيا يف   ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ١٧ألبانيا يف   : بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، هي      

، ٢٠٠٧سـبتمرب   / أيلول ٢٦، واملكسيك يف    ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ٢، وفرنسا يف    ٢٠٠٧وليه  ي/ متوز ٢٥
 ٢٢يف  أنـدورا   : هي،  وصاَدقت ثالث دول على الربوتوكول االختياري     . ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ٢٠وملدوفا يف   

لفلبني الـيت   ا، و ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ١، وهندوراس يف    ٢٠٠٦مارس  / آذار ٢، وتركيا يف    ٢٠٠٦سبتمرب  /أيلول
. ٢٠٠٧نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٢٠ قبل أن تصادق عليه يف       ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ٢٠ يف   كانت قد وقعت عليه   

ووقعـت تركيـا علـى      . ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٢٠ووقعت األرجنتني على الربوتوكول االختياري يف       
 .٢٠٠٤أبريل  / نيسان ٦ملدنية والسياسية يف    الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق ا        

  ، بعد إعـالن اسـتقالله   ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين األول  ٢٣وصاَدق اجلبل األسود على الربوتوكول االختياري يف        
  .٢٠٠٦يونيه /يف حزيران

 امللحق باالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان حيـز      ٦ دخل الربوتوكول رقم     ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٦ويف    - ١٠
  .بالنسبة للجبل األسود الذي استقل حديثاًنفيذ الت

  ألبانيـا  :  امللحق باالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان ست دول هي        ١٣وصادقت على الربوتوكول رقم       - ١١
، ٢٠٠٧أكتـوبر   / تشرين األول  ١٠، وفرنسا يف    ٢٠٠٦فرباير  / شباط ٢٠، وتركيا يف    ٢٠٠٧فرباير  / شباط ٦يف  

 ١٠، وهولنـدا يف     ٢٠٠٦أكتـوبر   / تـشرين األول   ١٨، وملـدوفا يف     ٢٠٠٦ مارس/ آذار ٢١ولكسمربغ يف   
 حيز ١٣ودخل الربوتوكول رقم . ٢٠٠٦مايو / أيار١٩ووقعت أرمينيا على الربوتوكول يف . ٢٠٠٦فرباير /شباط

  .٢٠٠٦يونيه / حزيران٦يف التنفيذ بالنسبة للجبل األسود املستقل حديثاً 

ل امللحق باالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان الذي يلغـي عقوبـة           وصادقت املكسيك على الربوتوكو     - ١٢
  .٢٠٠٦وكانت األرجنتني قد وقعت على هذا الربوتوكول يف عام . ٢٠٠٧أغسطس / آب٢٠اإلعدام يف 

   البلدان اليت أوقفت تنفيذ أحكام اإلعدام- هاء 

يزستان قد جددت وقف اختياري     غري، كانت ق  ٢٠٠٧قبل إلغاء عقوبة اإلعدام يف مجيع اجلرائم يف عام            - ١٣
ويف االحتاد الروسي ال يزال وقف فعلي لتنفيذ أحكام اإلعدام سارياً منـذ    . ٢٠٠٦لتطبيق عقوبة اإلعدام يف عام      

ويف الواليات املتحدة األمريكية، وعلى إثر قرار احملكمة العليا النظر يف دستورية احلقـن              . ١٩٩٦أغسطس  /آب
، أُعلن وقف فعلي ، املفوض، إدارة اإلصالحيات يف والية كنتاكي وآخروند ريسبيز وآخرون ضاملميتة يف قضية 

. ٢٠٠٨أبريـل   / حّتى رفض احملكمة حلجج مقدمي العريضة يف نيسان        ٢٠٠٧سبتمرب  /لإلعدام اعتباراً من أيلول   
  . يف والية جورجيا٢٠٠٨مايو /وسجلت حالة إعدام أخرى يف أيار
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عت وبة اإلعدام أو وّسالبلدان اليت أعادت تطبيق عق    - واو 
  نطاقها أو استأنفت عمليات اإلعدام

 ٢٠٠٦سبتمرب /ويف أيلول.  نفذت البحرين أول إعدام هلا منذ عشرة أعوام٢٠٠٦ديسمرب /يف كانون األول  - ١٤
املقاتلني األعـداء   "رس الواليات املتحدة فرض عقوبة اإلعدام على        غ كون ة الصادر عن  أجاز قانون اللجان العسكري   

 وّسعت مجهورية إيران اإلسالمية نطاق عقوبـة اإلعـدام          ٢٠٠٨يناير  /ويف كانون الثاين  ". انب غري الشرعيني  األج
  .لتشمل جرائم معينة تتعلق بإنتاج املواد اإلباحية

   إنفاذ عقوبة اإلعدام-  ثانياً
   أشخاص وبأن ما ال يقـل       ٧ ٢٠٨تفيد األرقام املتاحة بأنه صدرت أحكام باإلعدام حبق ما ال يقل عن               - ١٥
  )٤(٢٠٠٧ و٢٠٠٦ سجيناً قد أعدموا خالل عامي ٢ ٨٤٣عن 

  التطورات الدولية -  ثالثاً

للجوء إىل وقف ا" املعنون ٦٢/١٤٩، اعتمدت اجلمعية العامة القرار ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٨يف   - ١٦
اليت ال تزال تبقي على عقوبة      مجيع الدول   "ويف هذا القرار دعت اجلمعية العامة، يف مجلة أمور،          ". عقوبة اإلعدام 

وقد فعلت ذلك بعد أن أشارت إىل ". أن تعلن وقف تنفيذ أحكام اإلعدام متهيداً إللغاء عقوبة اإلعدام...  اإلعدام
أن جملس  "وبعد أن ارتأت    " ق اإلنسان السابقة بشأن مسألة عقوبة اإلعدام      النتائج املهمة اليت حققتها جلنة حقو     "

، مبوجب أحكام  إىل األمني العاموطلبت اجلمعية العامة". ميكن أن يواصل عمله بشأن هذه املسألةحقوق اإلنسان 
كرة شفوية موجهـة إىل  ويف مذ . هذا القرار، أن يقدم إليها تقريراً يف دورهتا الثالثة والستني عن تنفيذ هذا القرار             

   ، دولة عضواً لـدى األمـم املتحـدة        ٥٨ل ، أعربت البعثات الدائمة     ٢٠٠٨فرباير  / شباط ٢األمني العام بتاريخ    
  مواصلة اعتراضها على أي مسعى لفرض وقف اختياري لتنفيذ عقوبة اإلعـدام            "عن  يف نيويورك، يف مجلة أمور،      

  .)٥("يت ينص عليها القانون الدويلأو إلغائها مبا يتناىف واألحكام القائمة ال

ونظر املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً من جديد، يف   - ١٧
يف مسألة االفتقار إىل الشفافية فيما ، )٦(٢٠٠٦مارس /تقريره إىل الدورة الثانية والستني للجنة حقوق اإلنسان يف آذار

 اإلعدام وتأثري ذلك على أولئك الذين يواجهون عقوبة اإلعدام وأسرهم، والنقاش العـام، والرصـد                يتصل بعقوبة 
جلانبني ،  )٧(٢٠٠٨مارس  /وتطرق املقرر اخلاص، يف تقريره إىل دورة جملس حقوق اإلنسان اخلامسة يف آذار            . الفعلي

                                                      

  " ٢٠٠٦ التطــورات يف عـام  : عقوبة اإلعدام يف مجيـع أحنـاء العــامل      "منظمة العفو الدولية،     )٤(
(ACT 50/005/2007)ـ  : ـدام يف مجيـع أحناء العاملـعقوبـة اإلع"، و٦ـة فح، الص    "٢٠٠٧ام ـالتطـورات يف ع
(ACT 50/002/2008)١٣ة فح، الص.  

)٥( A/62/658.  
)٦( E/CN.4/2006/53و E/CN.4/2006/53/Add.3.  
)٧( A/HRC/4/20.  
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نسان أال تفرض عقوبة اإلعدام إالّ يف       كان اجلانب األول شرط قانون حقوق اإل      . من جوانب تطبيق عقوبة اإلعدام    
  عقوبة اإلعدام ال ميكن أن تفـرض       "، وقد خلص املقرر اخلاص بذلك الشأن إىل أن          "أكثر اجلرائم جسامة  "حاالت  

هو الفـرض   فأما اجلانب الثاين    ". إالّ يف احلاالت اليت ميكن فيها إثبات أن هناك نّية للقتل أسفرت عن فقدان احلياة              
  بة اإلعدام الذي خلص املقرر اخلاص بشأنه إىل أن مثل هذه املمارسة قد تؤدي إىل عقوبة ال إنـسانية                   اإللزامي لعقو 

  .أو مهينة وإىل حرمان تعسفي من احلياة

وما زالت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان تعاجل مسألة عقوبة اإلعدام يف إطار العهد الدويل اخلاص باحلقوق   - ١٨
لدى النظـر يف    أيضاً  املالحظات اخلتامية على إثر النظر يف تقارير الدول األطراف، و         يف  وذلك  املدنية والسياسية   

، يف مالحظاهتا اخلتامية    وقد أعربت اللجنة  . امللحق بالعهد البالغات الفردية مبوجب الربوتوكول االختياري األول       
هنا اجلنائي يسرد عدداً كـبرياً مـن        املعتمدة أثناء الفترة ذات الصلة، عن قلقها إلحدى الدول األطراف ألن قانو           

طمئنها يف كون العقوبات املسلطة اجلرائم اليت يعاقب عليها باإلعدام، ومن بينها سرقة املاشية، ولكن وجدت ما ُي
 ورحبت بإلغاء عقوبة اإلعدام يف دولتني مـن الـدول           )٨(ختفف تلقائياً لتصبح السجن املؤبد يف التطبيق العملي       

 عن قلقها إلحدى الدول األطراف إزاء قانون جييز احلّد من طول الفترة الزمنية املمنوحـة                وأعربت. )٩(األعضاء
). مثل اللجنة نفـسها   (للسجناء املدانني، مبن فيهم احملكوم عليهم باإلعدام، للطعن أو الستشارة هيئات خارجية             

عاماً إالّ أهنا تظل قلقة إزاء الطابع        ٢٤وباإلضافة إىل ذلك أحاطت اللجنة علماً بأن عقوبة اإلعدام مل تنفذ طوال             
والحظت اللجنة مع التقدير، فيما يتصل بإحـدى الـدول          . )١٠( اإلعدام فيما يتصل جبرائم معينة     اإللزامي لعقوبة 

األطراف، الوقف الذي فرضته حبكم الواقع على تنفيذ أحكام اإلعدام وختفيف العديد من أحكام اإلعدام وحتويلها 
إزاء األعداد الكبرية من األشخاص الذين ما زالوا ينتظرون املستمر أعربت عن قلقها    أهنا  إالّ  إىل أحكام بالسجن،    

وأن جرائم السطو اخلطرية املقترنة بظـروف مـشّددة         رأيها  وكررت اإلعراب عن    . تنفيذ أحكام اإلعدام حبقهم   
. )١١( عقوبـة اإلعـدام     تستوجب فرض  ٦ من املادة    ٢باستخدام سالح ناري ليس جرمية خطرية مبوجب الفقرة         

وذكرت اللجنة أن فرض عقوبة اإلعدام يف حاالت اختالس األموال العامة من قبل املوظفني، والسرقة باستخدام                
القوة، واالجتار باملخدرات، فضالً عن املمارسات اليت ال تستوجب التجرمي، مثل ممارسة اجلنس مع شخص مـن                 

 وأعربت أيضاً عن قلقها لكونه ميكـن      . ٦، إمنا يتناىف مع املادة      نفس اجلنس وممارسة اجلنس بطريقة غري مشروعة      
  .)١٢(فرض عقوبة اإلعدام على القاصرين

                                                      

)٨(  CCPR/C/MDG/CO/3 ،٢٠٠٧مارس / آذار٢٣، مدغشقر.  
)٩(  CCPR/C/CHL/CO/5   ،و ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢٦، شيلي ،CCPR/C/CRI/CO/5    ،١، كوسـتاريكا 

  .٢٠٠٧نوفمرب /تشرين الثاين
)١٠(  CCPR/C/BRB/CO/3 ،٢٠٠٧مارس / آذار٢٩، بربادوس. 

)١١( CCPR/C/ZMB/CO/3 ،٢٠٠٧يوليه / متوز٢٠، زامبيا. 

)١٢( CCPR/C/SDN/CO/3 ،٢٠٠٧يوليه / متوز٢٦، السودان. 
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وأعربت اللجنة عن قلقها من أنه ميكن مبوجب التشريع احلايل إلحدى الدول األطراف تطبيـق عقوبـة                   - ١٩
فها بأهنا أكثر اجلرائم خطورة مبوجب      اإلعدام على جرائم غامضة ومعّرفة تعريفاً واسعاً، وال ميكن بالضرورة وص          

وأحاطت اللجنة علماً بارتياح بالتقدم الذي أحرزته دولتان من الدول األطراف صوب . )١٣(٦ من املادة    ٢الفقرة  
إلغاء عقوبة اإلعدام، وذلك يف إحدى احلالتني عن طريق احلّد من عدد اجلرائم اليت يعاقب عليها باإلعـدام، ويف                   

غري أهنا أعربت عن قلقها أيضاً ألن بعـض  . طريق ختفيف األحكام الصادرة حبق بعض السجناء احلالتني عن   كلتا  
األفراد ال ينتفعون تلقائياً من ختفيف العقوبة وأن السلطات يف هذه احلالة األخرية تأخذ بعني االعتبار طول املدة                  

. )١٤( قرار بشأن التخفيف مـن العقوبـة  اليت يكون الشخص املدان قد قّضاها يف انتظار تنفيذ اإلعدام لدى اختاذ           
وأعربت عن أسفها إلحدى الدول األطراف ألهنا تنوي إبقاء عقوبة اإلعدام، كما أعربت عن قلقها إزاء املمارسة  

وأبدت . )١٥(فيذ سّرية، ولكون جثة الشخص املنفذ فيه اإلعدام ال تعاد إىل أسرته للدفنناملتمثلة يف إبقاء تواريخ الت
  .)١٦( فيهاحدى الدول األطراف ألن وقفاً فعلياً لتطبيق عقوبة اإلعدام سارٍإلحها اللجنة ارتيا

وواصلت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أيضاً النظر يف احلاالت الفردية اليت تنطوي على عقوبة إعدام يف                  - ٢٠
  عتمـدهتا اللجنـة خـالل      ويف العديد من احلاالت اليت ا     . إطار العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية      

، أشارت اللجنة إىل أن احلكم باإلعدام لدى اختتام حماكمة ال حتترم فيها أحكام العهد، يـشكل                 )١٧(٢٠٠٧عام  
يف العادلة املشار إليها ويف هذه احلاالت املعينة صدر حكم اإلعدام دون التقيد بشروط احملاكمة . ٦انتهاكاً للمادة 

  .  قد انتهك أيضا٦ًصت اللجنة إىل أن احلق الذي حتميه املادة وبناًء على ذلك خل. ١٤املادة 

احلق يف املساواة أمام ( من العهد ١٤ على املادة ٣٢ التعليق العام ، اعتمدت اللجنة٢٠٠٧يوليه /ويف متوز  - ٢١
   مبا يف ذلك ،١٤وحبثت اللجنة يف التعليق العام مدى التزامات الدول مبوجب املادة . )١٨() عادلةاحملاكم ويف حماكمة

  

                                                      

)١٣( CCPR/C/LBY/CO/4٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٣٠ة العربية الليبية، ، اجلماهريي.  
)١٤(  CCPR/C/DZA/CO/3   ،و٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٢، اجلزائر ،CCPR/C/TUN/CO/5 ،تونس ،

 .٢٠٠٨مارس / آذار٢٨

)١٥(  CCPR/C/BWA/CO/1 ،٢٠٠٨مارس / آذار٢٨، بوتسوانا.  
)١٦(  CCPR/C/GRD/CO/1 ،٢٠٠٧يوليه / متوز٢٥، غرينادا. 

؛ ٢٠٠٧مارس  / آذار ١٦يف  املعتمدة  اآلراء  ،  تشيكونوفا ضد أوزبكستان  ،  ١٠٤٣/٢٠٠٢البالغ رقم     )١٧(
 ٢٧، اآلراء املعتمـدة يف      ضـد طاجيكـستان   ونورساتوف  وف  كارمي،  ١١٢١/٢٠٠٢ و ١١٠٨/٢٠٠٢والبالغ رقم   

؛ ٢٠٠٧يوليه / متوز٢٠، اآلراء املعتمدة يف تولياغانوفا ضد أوزبكستان، ١٠٤١/٢٠٠١؛ والبالغ رقم ٢٠٠٧مارس /آذار
؛ ٢٠٠٧يوليـه   / متـوز  ٢٠، اآلراء املعتمدة يف     ستراخوف وفايزوالييف ،  ١٠٦٦/٢٠٠٢ و ١٠١٧/٢٠٠١والبالغ رقم   
   والـبالغ   ؛٢٠٠٧يوليه  / متوز ٢٤، اآلراء املعتمدة يف     بريغانوف ضد أوزبكستان  يخوردا،  ١١٤٠/٢٠٠٢والبالغ رقم   

 .٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٢٦ء املعتمدة يف ، اآلرا، أوتييفا ضد أوزبكستان١١٥٠/٢٠٠٣رقم 

)١٨( CCPR/C/GC/32. 
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  ) عـدم التقيـد بااللتزامـات يف حالـة الطـوارئ           (٤الصلة بني هذه املادة وغريها من مواد العهد مثل املادة           
وأعادت تأكيـد   . وأبدت اللجنة عدداً من املالحظات خبصوص تطبيق عقوبة اإلعدام        ). احلق يف احلياة   (٦واملادة  

 احملاكمة العادلة يف حالة احملاكمات اليت تفضي إىل فرض عقوبة           موقفها املتمثل يف كون االلتزام الصارم بضمانات      
 من العهـد    ١٤اإلعدام هام بشكل خاص، وأن فرض عقوبة اإلعدام يف هناية حماكمة مل تراع فيها أحكام املادة                 

لطوارئ كما أكدت أن هذه النتيجة ال تتغري أثناء حالة ا         . )١٩() من العهد  ٦املادة  (يشكل انتهاكاً للحق يف احلياة      
وأكـدت  . )٢٠(مبوجب تلك املـادة للتقييد   من العهد، ألن احلق يف احلياة غري قابل          ٤العامة املعلنة يف إطار املادة      

اللجنة أيضاً موقفها القائل بأن املتهمني بارتكاب جرائم تستوجب احلكم باإلعدام جيب أن حيصلوا على املساعدة         
، وأن سوء تصرف احملـامي أو عـدم         )مبا يف ذلك لدى االستئناف    ( الفعالة من حمامٍ خالل مجيع مراحل احملاكمة      

  مثل قيامه بسحب طلب االستئناف دون استشارة الشخص املعين أو التغيب أثنـاء جلـسة اسـتماع                 (كفاءته  
، شريطة  ١٤حتميل الدولة املعنية املسؤولية عن انتهاك املادة        عليها  يترتب  ميكن أن   ) للشهود يف مثل هذه القضايا    

وحيثما يلتمس شخص ُحكم    . )٢١(يكون قد تبّين للقاضي بوضوح أن سلوك احملامي كان خمالفاً ملصاحل العدالة           أن  
  قـادراً علـى   حماكمة جنائية ولكن ال يكون  شابت عليه باإلعدام إعادة النظر من الناحية الدستورية يف خمالفات     

  ذا، تكـون الدولـة ملزمـة بتـوفري املـساعدة       ل تكاليف املساعدة القانونية مثل متابعة سبيل االنتصاف ه        حتّم
  . )٢٢(جماناًله القانونية 

على  ،، نظم االئتالف العاملي إللغاء عقوبة اإلعدام٢٠٠٦ ويف عام ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول١٠ويف   - ٢٢
  . اليومني العامليني الرابع واخلامس ملناهضة عقوبة اإلعدامالتوايل، 

عدام موجز عن حالة عقوبة اإل      - رابعاً 
  ٢٠٠٨مايو / أيار٧عاملياً حىت 

باالستناد إىل املعلومات املقدمة يف التقرير اخلمسي األخري اليت مت استيفاؤها، يقدم اجلدول التايل موجزاً                 - ٢٣
  . ٢٠٠٨مايو / أيار٧حلالة عقوبة اإلعدام يف العامل حىت 

                                                      

 .٥٩املرجع نفسه، الفقرة  )١٩(

 .٦املرجع نفسه، الفقرة  )٢٠(

 .٣٨املرجع نفسه، الفقرة   )٢١(

 .١٠املرجع نفسه، الفقرة   )٢٢(
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  ١اجلدول 

  ٢٠٠٨مايو / أيار٧موجز حالة عقوبة اإلعدام عاملياً حىت 

  ٦٠  عدد البلدان اليت أبقت على عقوبة اإلعدام 
  ٩٣  عدد البلدان اليت ألغت عقوبة اإلعدام كلياً

  ١٠  عدد البلدان اليت ألغت عقوبة اإلعدام فيما يتعلق باجلرائم العادية فقط
  ٣٤  عدد البلدان اليت ميكن اعتبار أهنا ألغت واقعياً عقوبة اإلعدام 

   االستنتاجات- خامساً 
فعدد البلدان الين ألغت عقوبة اإلعدام كلياً قد ارتفع . ن االجتاه حنو إلغاء عقوبة اإلعدام ما زال متواصالًإ  - ٢٤
 ٦٠ إىل   ٦٥والعدد الكلي للبلدان اليت ما زالت تبقي على عقوبة اإلعدام تناقص من             .  بلداً ٩٣ بلداً إىل    ٨٥من  
  دقت على صكوك دوليـة تـنص علـى إلغـاء علـى             كما ُسجلت زيادة كبرية يف عدد البلدان اليت صا        . بلداً

  . عقوبة اإلعدام

 -  -  -  -  -  


