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  جملس حقوق اإلنسان
 الدورة احلادية والعشرون

   من جدول األعمال٣ و٢البندان 
اإلنـسان   التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقـوق       

  مني العاموتقارير املفوضية السامية واأل
   املدنية والسياسية واالقتصادية،تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان

   مبا يف ذلك احلق يف التنمية،واالجتماعية والثقافية

  مسألة عقوبة اإلعدام    

  تقرير األمني العام    

  موجز    
 إىل  ٢٠١١يوليـه   /يتضمن هذا التقرير معلومات تغطي أساساً الفترة من متـوز           
 يتجه حنو إلغـاء عقوبـة       برمتهعلى الرغم من أن اجملتمع الدويل       و. ٢٠١٢يونيه  /حزيران

م استخداستمرت يف ابعض الدول األعضاء فإن  اإلعدام يف القانون أو يف املمارسة العملية،        
املعايري الدولية  مل ُتحترم   يف بعض احلاالت،    و. عقوبة اإلعدام خالل الفترة املشمولة بالتقرير     

يف هـذا الـصدد،     و.  كامالً  يواجهون عقوبة اإلعدام احتراماً    منق  اليت تكفل محاية حقو   
يلفت التقرير االنتباه إىل عدد من الظواهر، مبا يف ذلك الصعوبات املستمرة يف احلـصول               

 اإلعدام، واستمرار استخدام عقوبة اإلعدام يف انتهاك        عن عمليات  ةعلى معلومات موثوق  
 يواجهون عقوبة اإلعدام، وخاصة استخدام      من للضمانات الدولية اليت تكفل محاية حقوق     

، "خطـورة  رائمأشد اجل "رائم، مثل جرائم املخدرات، ال ميكن اعتبارها        جلعقوبة اإلعدام   
 وقت ارتكاب اجلرمية املزعومة    سنة ١٨ الذين تقل أعمارهم عن   واستخدامها ضد األطفال    

 عرقيـة أقليـات   ون إىل   ضعفة، وال سيما األفراد الذين ينتم     ستاملعات  اأعضاء اجلم ضد  و
إىل املقـدم    إىل التقرير املقبل لألمـني العـام         وجه النظر وُي. وجنسيةإثنية  ودينية وقومية و  

ـ  ذستخدام عقوبة اإلعدام، وال   االختياري ال وقف  الاجلمعية العامة بشأن     ربز، مجلـة   يي س
  .صعيد العامليإلغاء عقوبة اإلعدام على الالرامية إىل اجلهود الوطنية والدولية منها أمور، 
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  مقدمة  -أوالً  
 / أيلـول  ٢٨ املعتمـد يف     ١٨/١١٧ن، يف مقـرره     طلب جملس حقوق اإلنـسا      -١

يواصل موافاة جملس حقوق اإلنسان، بالتـشاور مـع         ، إىل األمني العام أن      ٢٠١١ سبتمرب
احلكومات والوكاالت املتخصصة واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكوميـة،          

عـدام وتنفيـذ    مبلحقٍ سنوي يرفق بتقريره الذي يقدم كل مخس سنوات عـن عقوبـة اإل             
الضمانات اليت تكفل محاية حقوق من يواجهون عقوبة اإلعدام، مع إيالء اهتمـام خـاص               

 وقت ارتكـاهبم    سنة ة عشر  يف حق َمن تقل أعمارهم عن مثاين       ملسألة إصدار عقوبة اإلعدام   
  . عقلية أو ذهنيةاتاجلرمية ويف حق النساء احلوامل واألشخاص الذين يعانون من إعاق

ذا التقرير كتحديث للتقارير السابقة عن مسألة عقوبة اإلعدام، مبا يف ذلك            ويقدم ه   -٢
والتقارير الـسابقة   ) 2 و Corr.1 و E/2010/10(آخر تقرير مخاسي السنوات قدمه األمني العام        

ــة إىل اجمللـــس   A/HRC/15/19 وA/HRC/12/45 وA/HRC/8/11 وA/HRC/4/78(املقدمـ
العامـة  اً إىل التقرير القادم من األمني العام إىل اجلمعية      وُيلفت االنتباه أيض  ). A/HRC/18/20و

بشأن الوقف االختياري الستخدام عقوبة اإلعدام، والذي سيعرض اجلهود الوطنية والدولية           
وقد أُعد هذا التقرير باالسـتناد      . لتحقيق إلغاء عقوبة اإلعدام على الصعيد العاملي      اهلادفة إىل   

 ، ومنها وكاالت األمم املتحـدة     ،املتاحةاألخرى  املصادر  وول  من الد واردة  إىل املعلومات ال  
  .ومن هيئات دولية وإقليمية ومن منظمات غري حكومية

  التغيريات اليت أُدخلت على القوانني واملمارسات  -ثانياً  
 على القوانني وضع تشريعات جديدة ُتلغـي عقوبـة          اليت أدخلت تشمل التغيريات     -٣

ا، أو تقيِّد نطاقها أو توسعه، فضالً عن عمليات التـصديق علـى             اإلعدام أو ُتعيد العمل هب    
 أّما  . الدولية واإلقليمية املتعلقة حبقوق اإلنسان اليت تنص على إلغاء عقوبة اإلعدام           املعاهدات

 العملية فتشمل باألساس التدابري غري التشريعية اليت تدل على اّتبـاع            اتالتغيريات يف املمارس  
  .ستخدام عقوبة اإلعدامهنج جديد فيما خيص ا

  البلدان اليت ألغت عقوبة اإلعدام يف مجيع اجلرائم  -ألف  
 ١٩٣ دولة من الدول األعضاء يف األمم املتحدة، البـالغ عـددها             ١٥٠ حنو   هناك  -٤

تفيـد  و. دولة، ألغت عقوبة اإلعدام أو أوقفت تنفيذها اختيارياً إّما بَسن قانوٍن أو باملمارسة            
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  ُتنفّذ  مل ، دولة ١٩٣الدول األعضاء يف األمم املتحدة، البالغ عددها         من    دولة ١٧٥أن  تقارير  
  .)١(٢٠١١ يف عام عقوبة اإلعدام

، اعتمد برملان التفيا تعديالت على عدة قـوانني         ٢٠١١ديسمرب  /ويف كانون األول    -٥
ويف الواليات املتحدة األمريكية، اعتمـدت      . من أجل إلغاء عقوبة اإلعدام يف مجيع الظروف       

 قانوناً يلغي عقوبة اإلعدام، فأصـبحت الواليـة         ٢٠١٢مارس  /آذاروالية كونيكتيكت يف    
 تشرين  ٦وستجري والية كاليفورنيا استفتاًء يف      . السابعة عشرة يف البلد اليت تقْدم على ذلك       

  . بشأن االستعاضة عن عقوبة اإلعدام بالسجن مدى احلياة٢٠١٢نوفمرب /الثاين

  هاخدامحتد من استاليت ت نطاق عقوبة اإلعدام أو دالبلدان اليت قّي  -باء  
ُسجلت خالل الفترة املشمولة بالتقرير بعض اخلطوات اهلامة باجتاه تقييد اسـتخدام              -٦

وُسجلت على اخلـصوص  . عقوبة اإلعدام حىت يف البلدان اليت ال تزال ُتنفَّذ فيها تلك العقوبة 
تعلق بفرض عقوبة اإلعدام بصورة إلزامية      تطورات قضائية وتشريعية وإدارية يف عدة بلدان ت       

  . وباجلوانب اإلجرائية لتنفيذها
وتناولت املناقشات الدستورية وعمليات اإلصالح يف بعض الدول مـسألة عقوبـة             -٧

لـنص علـى عقوبـة اإلعـدام يف          إلزالة ا   مجهورية صربسكا تعديالً   وقد أدخلت . اإلعدام
 ٩ السودان، الذي دخـل حيـز التنفيـذ يف           الدستور االنتقايل جلنوب  وينص   .)٢(ادستوره

املتأصل يف الذات البشرية والذي     سالمة  ال، على احلق يف احلياة والكرامة و      ٢٠١١ هيولي/متوز
ضع ت من الدستور االنتقايل     ٢١وعالوة على ذلك، فإن املادة      . القانونجيب أن حيظى حبماية     

 علـى   إال كعقوبة عدام،  اإلعقوبة  ال جيوز فرض    "على أن   إذ تنص    على عقوبة اإلعدام،     قيداً
دون فرض عقوبة اإلعدام على     هذه املادة أيضاً    ول  حتو".  للقانون اجلرائم بالغة اخلطورة وفقاً   

ال جيوز   "هنص كذلك على أن   تو.  سنة ٧٠  من العمر   أو بلغ  سنة ١٨يقل عمره عن    شخص  
  .)٣("الرضاعة املرأة احلامل واملرضعات إال بعد عامني من حبقتنفيذ عقوبة اإلعدام 

) اجمللـس (، اعتمد برملان مجهورية إيران اإلسـالمية        ٢٠١٢ يناير/يف كانون الثاين  و  -٨
 من قانون العقوبات اإلسالمي اجلديد،      ٩٠ للمادة   وفقاًو. قانون العقوبات اإلسالمي اجلديد   

 احلدود والقـصاص     الذين يرتكبون جرائم حتت فئيت     سنة ١٨األحداث دون   حيكم على   لن  
دليل  تقارير الطب الشرعي أو أي       بناء على ذا ما قررت احملكمة،     إعدام  باإل) عيينال صالقصا(

__________ 

 .٥، الصفحة )٢٠١٢لندن، (، ٢٠١١أحكام اإلعدام وعمليات اإلعدام يف عام منظمة العفو الدولية،  )١(
 .٢٠١٢مارس / آذار٢٨ تقرير مقدم من البوسنة واهلرسك، )٢(
/  أيـار  ٣١مت االطالع عليـه يف       (www.unhcr.org/refworld/docid/4e269a3e2.html: متاح على املوقع   )٣(

 ).٢٠١٢ مايو
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وكـإجراء  . زيمي النضج العقلي الكايف والقدرة على الت ميتلك، أن اجلاين مل يكن      مناسب آخر 
. عمرهلناسبة   امل يرز فئة التع  املنصوص عليها حتت   العقوبات   بإحدىكم على اجلاين    ح، يُ بديل
 إلعدام األحداث يف البلد،     اًضع حد ي من أن تعديل قانون العقوبات اإلسالمي ال         على الرغم و

  . جديدة للحد من إصدار احلكم باإلعدامتدابريضع فإنه ي
ـ ، عدلت الصني قانون اإلجراءات اجلنائية ل      ٢٠١٢مارس  /آذاريف  و  -٩ جـراءات  إشمل  ي

 بعـض   تاإلعـدام، وقـدم   بـة   قد تـستتبع عقو   اليت  قضايا  الم واملتهمني يف    هبمعززة للمشتبه   
  .)٤(التوضيحات بشأن دور احملامني يف عملية املراجعة النهائية

 البلدان اليت صدقت على صكوك دولية وإقليمية تنص على إلغاء عقوبة اإلعدام             -جيم  
  أو التزمت بالتصديق عليها

، الدولة الطـرف الرابعـة والـسبعني يف         ٢٠١٢ مارس/أصبحت منغوليا، يف آذار     -١٠
وتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واهلادف    الرب

  .إىل إلغاء عقوبة اإلعدام
، اعتمد اجمللس الوطين يف بنن مشروع قانون للتـصديق          ٢٠١١أغسطس  /ويف آب   -١١

وثائق ، وقع رئيس بنن على      ٢٠١٢فرباير  / شباط ٢٨ويف  . على الربوتوكول االختياري الثاين   
  .التصديق على الربوتوكول

 جمللس حقوق اإلنسان، أعربـت توغـو        ريخوأثناء االستعراض الدوري الشامل األ      -١٢
وسان تومي وبرينـسييب وسـورينام وسـرياليون والـصومال          وساموا  زمبابوي  ووتونس  

  .وطاجيكستان وناورو ونيجرييا عن نيتها التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين
الربوتوكول امللحق ، انضمت هندوراس واجلمهورية الدومينيكية إىل     ٢٠١١ عام   ويف  -١٣

باالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام؛ وصدقت التفيا علـى             
 امللحق باالتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية          ٦الربوتوكول رقم   
  .بة اإلعداماملتصل بإلغاء عقو

__________ 

)٤( “China’s New Criminal Procedure Law: Death Penalty Procedures”, Dui Hai Human Rights Law 

Journal, 3 April 2012 .متاح على املوقع : 
  www.duihuahrjournal.org/2012/04/chinas-new-criminal-procedure-law-death_03.html. 
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  البلدان اليت بدأت وقفاً اختيارياً لتنفيذ عمليات اإلعدام  -دال  
. ستخدام عقوبة اإلعدام   اختيارياً ال  ، وقفاً ٢٠١١سبتمرب  /أيلول يف   ، سرياليون بدأت  -١٤
أن حكومة البلد   ب ٢٠١١أكتوبر  /تشرين األول وزير العدل النيجريي يف     و النائب العام    وأفاد

  .)٥(تنفيذ أحكام اإلعدامياً ل اختياروقفاًأصدرت 
سـتخدام عقوبـة    ال ، أعلن رئيس منغوليـا وقفـاً      ٢٠١٢ يناير/يف كانون الثاين  و  -١٥

  .)٦(اإلعدام
 تـشرين  ٢٢يف أعلن العمدة جـون كيتزهـابر،    يف الواليات املتحدة األمريكية،     و  -١٦
  .يغون اإلعدام يف والية أورعملياتتنفيذ اختياري ل وقف عن، ٢٠١١ نوفمرب/الثاين

 تنفيذ  عقوبة اإلعدام أو وسعت نطاقها أو استأنفت      لعمل ب االبلدان اليت أعادت      -هاء  
  عمليات اإلعدام

يف نيجرييـا،   و. رهابلجرائم ذات الصلة باإل   لأدخلت بعض الدول عقوبة اإلعدام        -١٧
عندما  "هنص على أنيي ذ، ال٢٠١١عام لاإلرهاب ) مكافحة( اجلمعية الوطنية قانون أصدرت

 .)٧()٤املـادة    من   ٢ الفقرة" (اإلعدامعقوبة  جيب احلكم ب   عمل إرهايب،    دث الوفاة نتيجة  حت
قـانون   ) سانغساد جاتيا( اجلمعية الوطنية يف بنغالديش      ت، اعتمد ٢٠١٢ فرباير/يف شباط و

اإلعدام باعتبارها العقوبـة    نّص على عقوبة    ، الذي ي  ٢٠١٢لعام  ) املعدل(مكافحة اإلرهاب   
  .القصوى

 اإلسـالمية يران  إسالمي اجلديد يف مجهورية      قانون العقوبات اإل   من أن  ى الرغم وعل  -١٨
،  أعـاله  ٨ جديدة للحد من احلكم باإلعدام على األطفال، كما ورد يف الفقرة             تدابريضع  ي

 اليت كان يعاقب عليها مبوجب القانون        عقوبة اإلعدام يف مجيع احلاالت تقريباً      على فقد أبقى 
يـنص علـى    قانون العقوبات اجلديد    ال يزال   ف .)٨(ا يف بعض احلاالت   سع نطاقه والسابق، و 

حماربـة اهللا    و "العمل ضد األمـن القـومي     ب "املتهمنيشخاص  األ بالنسبة إىل عقوبة اإلعدام   
وبعـض  )  العيين القصاص(املخدرات واالغتصاب والقصاص    االجتار ب وواإلفساد يف األرض    

، A/HRC/19/82 (إيـران يف تقريـره عـن       وأعرب األمني العـام   .  األخرى احلدودجرائم  
__________ 

؛ غري أنه ال توجد أي جريدة رمسية        www.amnesty.org/en/annual-report/2012/africa: معلومات من املوقع   )٥(
 .تؤكد هذه املعلومات

: متاح علـى املوقـع    ". ق عقوبة اإلعدام  رئيس حقوق اإلنسان باألمم املتحدة يرحب بقرار منغوليا تعلي        "انظر   )٦(
www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=9721&LangID=E. 

 .http://easylawonline.files.wordpress.com/2011/09/terrorism-done.pdf: متاح على املوقع )٧(
اد الدويل لرابطـات حقـوق اإلنـسان        تقرير مشترك بشأن عقوبة اإلعدام يف مجهورية إيران اإلسالمية لالحت          )٨(

 .٢٠١٢أبريل /والرابطة اإليرانية للدفاع عن حقوق اإلنسان، نيسان
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بـشكل  عقوبة اإلعدام اجلديد مل يلغ  أن قانون العقوبات اإلسالمي من، عن أسفه    )٨ الفقرة
 مـن   ٢، على النحو املنصوص عليه يف الفقرة        "أشد اجلرائم خطورة  "على  صرها  قيأو  كامل  
  .من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ٦املادة 
  حالياً وتنّصديان،   األ تشويه صورة  من قانون العقوبات الكوييت      ١١١املادة  وحتظر    -١٩

، صوت الربملان الوطين    ٢٠١٢ أبريل/يف نيسان و. غرامةدفع  سنة واحدة و  على السجن ملدة    
هذا و. تعديل قانون العقوبات جلعل التجديف جرمية يعاقب عليها باإلعدام        على  الكويت  يف  

، ٢٠١١ نوفمرب/، يف تشرين الثاين   ةسابقالقوق اإلنسان   املعنية حب لجنة  لا دعوةعلى الرغم من    
لضمان امتثاهلـا   . ..تنقح تشريعها بشأن التجديف والقوانني ذات الصلة        "لكي  إىل الكويت   

 طرفـاً فيـه   الكويت دولة   اليت تعد   لعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية       ل" الصارم
)CCPR/C/KWT/CO/2 ٢٤، الفقرة(.  

 عقوبة اإلعدام اإللزاميـة يف بعـض        استمر فرض خالل الفترة املشمولة بالتقرير،     و  -٢٠
وسـنغافورة   الدول، مبا فيها باكستان وترينيداد وتوباغو ومجهورية إيران اإلسالمية وزامبيا         

تـشرين  في  ف.  بعض التطورات اإلجيابية   تجلُسوعلى الرغم من ذلك، فقد      . اهلندووماليزيا  
لغي الفـرض اإللزامـي   البلد سـي  ، أعلن النائب العام يف بربادوس أن        ٢٠١١بر  أكتو/األول

بـويس ضـد     لقرار حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان يف قضية          لعقوبة اإلعدام وفقاً  
"  دستوريةعدم"، أعلنت حمكمة بومباي العليا يف اهلند      ٢٠١١سبتمرب  /أيلوليف  و .)٩(بربادوس

 تنّص علـى    يتال ١٩٨٥عام  ل ات العقلية املؤثرواملخدرات  كافحة  قانون م من   ألف٣١ املادة
، ٢٠١٢فرباير  /شباط ١يف  و .)١٠(الجتار باملخدرات يف حالة ا  اإلعدام  الفرض اإللزامي لعقوبة    

عقوبة اإلعدام مبوجب قانون األسلحة     للزامي  اإلفرض   أن ال  أيضاً أعلنت احملكمة العليا يف اهلند    
  .)١١( غري دستوري١٩٥٩عام ل

  تنفيذ عقوبة اإلعدام  -ثالثاً  
 يتجه حنو إلغاء عقوبة اإلعـدام يف القـانون          برمتهعلى الرغم من أن اجملتمع الدويل         -٢١
وعـالوة علـى ذلـك،      . ستخدم عقوبة اإلعدام  ال تزال ت  بعض الدول   فإن  يف املمارسة،    أو

__________ 

 تـشرين   ٢٠، حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان،       ٨٠ و ٧٤ و ٦٤-٦٢، الفقرات   بويس ضد بربادوس   )٩(
 . من اتفاقية البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان٢؛ واملادة ٢٠٠٧نوفمرب /الثاين

، احملكمة العليا يف بومبـاي يف سـوابقها القـضائية مبوجـب     لشبكة اهلندية للحد من الضرر ضد احتاد اهلند ا )١٠(
 .٥٧، الفقرة ٢٠١٠يونيه / من دستور اهلند، حزيران٢٢٦ املادة

بـصيغته املعدلـة يف    (١٩٥٩مـن قـانون األسـلحة لعـام      ) ٣(٢٧، املادة   والية بوجناب ضد دالبري سنغ     )١١(
 ).١٩٨٨ عام
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املية حمدَّثـة   يصعب احلصول على أرقام ع    فإنه   ،)١٢(أشار األمني العام يف تقارير سابقة      وكما
وهذه الصعوبة نامجة عن عدم حتلّي دول عديدة بالشفافية         . ودقيقة عن تطبيق عقوبة اإلعدام    

رمسية الرقام  األ ومل تكن . هم عقوبة اإلعدام  حبقفيما يتعلق بأعداد وِصفات األفراد الذين تنفَّذ        
ال تـزال   و. دان إال يف عدد قليل من البل      متاحة ٢٠١١استخدام عقوبة اإلعدام يف عام      بشأن  

. استخدام عقوبة اإلعدام تصنف على أهنا من أسرار الدولة يف بعض الدول           املتعلقة ب البيانات  
 بـاقتراب يـوم     يف بعض الدول  مل ُيبلَّغ السجناء احملكوم عليهم باإلعدام       وعالوة على ذلك،    

إىل موا  أُعِد الذينجثث السجناء   ومل تعاد   ،  وال حماموهم  إعدامهم كما مل ُيبلَّغ بذلك أُسرهم     
  .عائالتال

حمكوماً عليه  اًشخص ١٨ ٧٥٠  ملنظمات غري حكومية، ال يزال ما ال يقل عن         وفقاًو  -٢٢
 يف مجيع أحناء العامل خالل       شخصاً ٦٨٠ال يقل عن    ، وأعدم ما    ٢٠١١اإلعدام يف هناية عام     ب

عدام يف عـدد  ومل يتوفر العدد الدقيق حلاالت تنفيذ حكم اإل       .  الصني دون اعتبار ذلك العام،   
من البلدان تشمل مجهورية إيران اإلسالمية ومجهورية كوريا الدميقراطية الـشعبية والـصني             

، استمر استخدام عقوبة اإلعـدام      ٢٠١٢يف النصف األول من عام      و .)١٣(وفييت نام ومصر  
  شخصاً ٦٥ لبعض التقارير، أعدم     وفقاًو. يف بعض البلدان  استخدامها  كون قد زاد    يرمبا   أو

، أكدت الـسلطات    ٢٠١٢مايو  /أياريف  و .)١٤(٢٠١٢ من عام     يوماً ٤٠ يف أول    العراقيف  
 ٢٩ لوزارة العدل يف اليابان، أعدم ثالثة سـجناء يف           وفقاًو .)١٥(شخصاً ٣٥إعدام  اإليرانية  

  .)١٦(٢٠١٠ هيولي/متوز منذ تنفذعمليات إعدام وهي أول ؛ ٢٠١٢مارس /آذار

   محاية حقوق من يواجهون عقوبة اإلعدامتنفيذ الضمانات اليت تكفل  - اًرابع  
منصوص عليها   يواجهون عقوبة اإلعدام     من املعايري اليت تسعى إىل محاية حقوق        إن  -٢٣
 من العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق       ٦ القانون الدويل حلقوق اإلنسان، وال سيما يف املادة          يف

__________ 

)١٢( A/HRC/4/78و A/HRC/8/11و A/HRC/12/45و A/HRC/15/19و A/HRC/18/20. 
 .٨، الصفحة أحكام اإلعدام وعمليات اإلعدام )١٣(
فربايـر  / شباط ٩،  "٢٠١٢ يوماً من عام     ٤٠ عملية إعدام يف أول      ٦٥: العراق"،  منظمة هيومن رايتس ووتش    )١٤(

. www.hrw.org/news/2012/02/09/iraq-65-executions-first-40-days-2012: متاح علـى املوقـع    . ٢٠١٢
ــضاً  ــر أي ــدام "وانظ ــدين إع ــيالي ت ــد٣٤ب ــوم واح ــصاً يف ي ــع".  شخ ــى املوق ــاح عل : مت

www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=11774&LangID=E. 
ـ                  )١٥( ران املتحدث باسم املمثلة السامية كاثرين أشتون، بيان بشأن استخدام عقوبـة اإلعـدام يف مجهوريـة إي

 .www.consilium.europa.eu: متاح على املوقع. ٢٠١٢مايو / أيار٣٠اإلسالمية، بروكسل، 
يوليـه  /انظر اللجنة الدولية املعنية مبكافحة عقوبة اإلعدام، بيان بشأن أول عمليات إعدام يف اليابان منذ متـوز                 )١٦(

ــف، ٢٠١٠ ــارس / آذار٢٩، جني ــع . ٢٠١٢م ــى املوق ــاح عل -www.icomdp.org/cms/wp: مت

content/uploads/2012/03/ICDP-Statement-on-Japan-29-March-2012.pdf. 
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اجمللس وضع  عالوة على ذلك،    و. طفلالمن اتفاقية حقوق    ) أ(٣٧املدنية والسياسية، واملادة    
 املعايري الدوليـة الـدنيا الـيت تـوفر          ١٩٨٤/٥٠قراره  برفق  املاالقتصادي واالجتماعي يف    

اجمللس االقتـصادي   ودعا  .  يواجهون عقوبة اإلعدام   مناليت تكفل محاية حقوق     ضمانات  ال
تطبيـق   إىلالدول األعضاء اليت مل تلغ عقوبة اإلعـدام          ١٩٩٦/١٥واالجتماعي، يف قراره    

جلنة وأعادت  .  على حنو فعال    يواجهون عقوبة اإلعدام   منالضمانات اليت تكفل محاية حقوق      
فعلت اجلمعية العامـة  مثلما ، ٢٠٠٥/٥٩أمهية الضمانات، يف قرارها   تأكيد  حقوق اإلنسان   

   .٦٥/٢٠٦ و٦٣/١٦٨ و٦٢/١٤٩ا اهتيف قرار

  "ورةأشد اجلرائم خط" استخدام عقوبة اإلعدام على قصر  -ألف  
من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية،          ٦ملادة   من ا  ٢للفقرة   وفقاً  -٢٤
أشـد اجلـرائم    "علـى   إال   لعقوبةاذه  ه يف الدول اليت مل تلغ عقوبة اإلعدام فرض        جيوز ال

رائم املتعمـدة   اجل،  ")أشد اجلرائم خطورة   "ويقصد بعبارة ؛  ٣٢، الفقرة   A/63/293" (خطورة
 اتطبيق هـذ  يف سياق   و.  عواقب وخيمة للغاية   هايلتترتب ع اجلرائم األخرى اليت    و  املميتة أ و

 تعمدةغري امليف السنوات األخرية على استخدام عقوبة اإلعدام للجرائم     جرى التركيز    الضمان
فرض فإن  على وجه اخلصوص،    و. عواقب وخيمة للغاية  ال تترتب عليها    وغري املميتة أو اليت     
ـ    ٢فقـرة    لل  اجلرائم املتعلقة باملخدرات يشكل انتـهاكاً      عقوبة اإلعدام على    ٦ادة   مـن امل

  .)١٧( يواجهون عقوبة اإلعداممنوالضمانات اليت تكفل محاية حقوق 
 تنص أو إقليماً  دولة   ٣٢ ن هناك حالياً  أر  اضرمن األ حد  لالدولية ل  الرابطةوذكرت    -٢٥

 أيـضاً رابطة  وأشارت ال  .)١٨(املخدرات اجلرائم املتعلقة ب   يف حالة  عقوبة اإلعدام  على   قوانينها
 ٢٠١١ جرائم متعلقة باملخـدرات يف عـام         الرتكاهبمأُعدموا  األشخاص  من   أن مئات    إىل

جديد ملكافحة املخـدرات    دخل قانون   يف مجهورية إيران اإلسالمية،     و. ٢٠١٢وأوائل عام   
جـرائم  شمل  لتتطبيق عقوبة اإلعدام    نطاق  يوسع  ومن شأنه أن    ،  ٢٠١١ يف عام    النفاذحيز  

يف بيـان  و. متعلقة باملخدرات، مبا يف ذلك من خالل زيادة نطاق املـواد احملظـورة  جديدة  
لس جملالتابعني  املقررين اخلاصني   أدان عدد من    ،  ٢٠١١سبتمرب  /أيلول ٢٢ يف    صادر صحفي

حقوق اإلنسان استمرار إعدام األشخاص املتهمني بارتكاب جـرائم تتعلـق باملخـدرات،             
ميكن تنفيذ عقوبة اإلعدام     أشد اجلرائم خطورة اليت      اجلرائم ال تشكل  ن هذه   أعلى   ينمؤكد

__________ 

؛ ١٤، الفقـرة    CCPR/CO/84/THAتايلنـد،   : انظر اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، املالحظات اخلتاميـة        )١٧(
وانظر أيضاً قرار اجمللس االقتـصادي      . ١٩، الفقرة   CCPR/C/SDN/CO/3السودان،  : واملالحظات اخلتامية 

 ).٣٩/١١٨القرار (اجلمعية العامة : ١٩٨٤/٥٠تماعي واالج
املنظمة الدولية للحد من الضرر، تقرير إضايف بشأن مسألة عقوبة اإلعدام مقدم إىل مفوضية األمم املتحـدة       )١٨(

 .٢٠١٢مارس / آذار٢٨السامية حلقوق اإلنسان، 
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 وقد ذكر املقرر اخلاص املعين حبالة حقـوق اإلنـسان يف            .)١٩(مبوجب القانون الدويل  بشأهنا  
 يف  ٨١، منها   ٢٠١١يف إيران يف عام     نفذت   عملية إعدام    ٦٧٠مجهورية إيران اإلسالمية أن     

 سـنة  ١٨ أطفال دون    م يعتقد أهن  أشخاص همفين  املخدرات، مب علق ب  تت رتكيب جرائم ملاملائة  
من  ٥١ وأعدم ما جمموعه     .)٢٠()٢١ و ٢٠ ان، الفقرت A/HRC/19/66(وقت ارتكاب اجلرمية    

 .)٢١(٢٠١٢املخدرات يف األسابيع الستة األوىل من عـام         تتعلق ب رائم  املزعومني جل  رتكبنيامل
ر تنفيذ حكم اإلعدام جلرائم تتعلق باملخـدرات        الجئ أفغاين يف انتظا    ٤ ٠٠٠ هناك حوايل و

 ينتظرون تنفيذ  شخصا٨٧ً  بني من٥٠ندونيسيا، أدين إيف و .)٢٢(يف مجهورية إيران اإلسالمية
ـ  عمليةي  أ تنفيذ   عدم جرائم متعلقة باملخدرات، على الرغم من        بسببحكم اإلعدام    دام إع

املتعلقة رائم  اجلمرتكيب   من   ٣٢٦عمليات إعدام حبق    نفذت سنغافورة   و .)٢٣(٢٠٠٨منذ عام   
نفذت عمليات   و .)٢٤(٢٠١١ يف عام    أعدما شخصان، من بينهم    ١٩٩١املخدرات منذ عام    ب

 يف الصني ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيـة        األشخاص عدد غري معروف من      إعدام حبق 
 ٢٠١١يف عـام   باإلعدام   شخصاً ٢٧ما ال يقل عن     على  جلرائم متعلقة باملخدرات، وحكم     

بتـهم  أشـخاص   وصدرت أحكام باإلعدام على تسعة       .)٢٥(يب املخدرات نام لتهر  تييف في 
 كان هناك ما ال يقل      ٢٠١٢ أوائل عام    منذ و )٢٦(٢٠١١تتعلق باملخدرات يف تايلند يف عام       

يف ذلـك   املخـدرات   متعلقة ب  اإلعدام على جرائم     حكم ينتظرون تنفيذ     شخصاً ٢٤٥عن  
 يفاملخدرات  ما ورد يف بعض التقارير خبصوص تعديل قانون         إن  فيف هذا الصدد،    و .)٢٧(البلد

__________ 

قـرر اخلـاص    اً وامل ة أو تعسف  نطاق القضاء أو بإجراءات موجز      املعين حباالت اإلعدام خارج      املقرر اخلاص  )١٩(
 املقرر اخلاص املعين باستقالل القـضاة واحملـامني       واملعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية إيران اإلسالمية         

 .املهينة واملقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو
؛ انظر أيضاً منظمة العفـو      ٢٠١٢مايو  /ي للمنظمة الدولية للحد من الضرر، أيار      أيضاً التقرير احملدث اخلط    )٢٠(

 ).٢٠١١لندن،  (عمليات اإلعدام جلرائم متعلقة باملخدرات يف إيران: إدمان املوتالدولية، 
 .٢٠١٢مايو /التقرير احملدث اخلطي للمنظمة الدولية للحد من الضرر، أيار )٢١(
 .٣٦لصفحة ، اأحكام اإلعدام وعمليات اإلعدام )٢٢(
 Anti-Death Penalty Asia Network, When Justice Fails: Thousands executed in Asia afterانظـر   )٢٣(

unfair trials (London, Amnesty International, 2011) ٢٧، الصفحة. 
)٢٤( “Trending Down: The number of people hanged in Singapore”, figures attributed to Ministry of 

Home Affairs, Straits Times, 29 February 2012 .ــع : متــــاح علــــى املوقــ
www.straitstimes.com/STI/STIMEDIA/pdf/20120229/ST_IMAGES_VANEWDEATH.pdf. 

متاح على  . ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ٣٠،  "إعدام مخسة أشخاص لالجتار باهلرويني    : فييت نام "يل إنغا    )٢٥(
ــع -www.thanhniennews.com/index/pages/20111230-five-sentenced-to-death-for-trading: املوقـ

heroin.aspx. 
 .٢٧، الصفحة أحكام اإلعدام وعمليات اإلعدام )٢٦(
 .تقرير مقدم من املنظمة الدولية للحد من الضرر )٢٧(
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يثري قلقاً كبرياً    عمليات اإلعدام،    ويعجلاالستئناف  مدة  قصر  يي من شأنه أن     ذنام، ال  تيفي
  .املخدراتمتعلقة ب جرائم ومرتكبمن بينهم اإلعدام، والذين ينتظرون األشخاص بسبب عدد 

ختـاذ  با تتضمن التزامـات     )٢٨( يف معاهدات  طرفاًاً  تقريب كل دولة يف العامل      توأصبح  -٢٦
 من خـالل فـرض      والسيطرة عليها  عليهااملخدرات والطلب   من  خطوات للحد من العرض     

وتوفري مساعدة قانونية متبادلـة يف التحقيقـات واملالحقـات       ؛   ومصادرة العائدات  ؛عقوبات
  بلـداً ٣٢ نه بـالنظر إىل أن غري أ. اإلجراءات القضائية وغريها من أشكال التعاون والتدريب و
 مثـل   -املساعدة التعاونية   فإن  فرض عقوبة اإلعدام على جرائم متعلقة باملخدرات،        ي إقليماً أو

 - أو املالية وتوفري املواد وتبادل املعلومات االستخبارية وتبادل املساعدة القانونيـة      املعونة التقنية 
 ميكن أن ُتفرض عليهم    ن، الذي نياملزعومسهل القبض على مرتكيب جرائم املخدرات       تميكن أن   

باحلاجـة إىل   متنامي  هناك اعتراف   و. عقوبة اإلعدام يف انتهاك للقانون الدويل حلقوق اإلنسان       
التعـاون  أال يؤدي    القانون لضمان    الرامية إىل إنفاذ  اجلهود الدولية   على   إضفاء الطابع املنهجي  

  .القانون الدويل حلقوق اإلنسانىل فرض عقوبات من شأهنا أن تنتهك إعرب احلدود 
كافحة املخـدرات  شاريع مالدول املاحنة واملنظمات الدولية اليت تقدم الدعم مل  وعلى    -٢٧
تسهيل وإضـفاء   إىل   هذه املساعدات    تؤدي أال   أن تكفل  الدول اليت تنفذ عقوبة اإلعدام    يف  

 للمعـايري   وفقـاً ةقبولمفيها كون ت الالشرعية على استخدام عقوبة اإلعدام يف احلاالت اليت     
 واجلرميـة، يف هذا الصدد، نشر مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات و. والضمانات الدولية 

، ورقة لتوضيح موقفه بشأن تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان كجزء من ٢٠١٢مايو عام   /أياريف  
 يف  مابلد  استمر  "ا  ذإىل أنه إ  شارت  وأطبقة،  ناملعايري الدولية امل  ب علماًوأحاطت الورقة   . عمله

كتب يضع نفـسه يف موقـف       فإن امل املخدرات،  متعلقة ب تطبيق عقوبة اإلعدام على جرائم      
 دعم وحـدات    واصلحترام حقوق اإلنسان إذا     ايف جمال   ته  سؤوليفيما يتعلق مب   ضعيف جداً 

".  البلـد  لذلكأعضاء النيابة العامة أو احملاكم يف إطار نظام العدالة اجلنائية            وأإنفاذ القانون   
ميكـن أن   ظروف  هذه ال الدعم يف   فإن استمرار   على أقل تقدير،     "هكذلك أن  املكتب   والحظ

 يف حالـة عمليات اإلعدام  استمرت إذاو. الشرعية على أعمال احلكومة ُيرى على أنه يضفي     
ـ تـدخل  واللحصول على ضمانات لطلبات توجيه بعد  املخدراتاملتعلقة ب اجلرائم   سياسي ال

  .)٢٩("ّمد الدعم مؤقتاً أو يسحبهجي خيار سوى أن أياملكتب يكون أمام  ، فلنرفيع املستوى
كما أن استخدام عقوبة اإلعدام على ارتكاب أفعال غري عنيفة مثل اجلرائم املاليـة                -٢٨
املمارسات الدينية أو التعبري عن الوجدان والعالقات اجلنسية بني بالغني متراضني اليت قـد             أو

__________ 

 ثرات العقلية تفاقية املؤ  وا تفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع يف املخدرات واملؤثرات العقلية          ا )٢٨(
 .اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيةو

 وتشجيع  مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية     "،  مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية      )٢٩(
-www.unodc.org/documents/justice-and: متاح على املوقـع   . ١٠، الصفحة   "حقوق اإلنسان ومحايتها  

prison-reform/UNODC_HR_position_paper.pdf. 
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 قلق  حلقوق اإلنسان يشكل مصدر   مبوجب القانون الدويل    " ائم خطورة أشد اجلر "تشكل   ال
، حكم ٢٠١٢فرباير /وعلى سبيل املثال، أكدت حمكمة حملية يف باكستان، يف شباط. )٣٠(بالغ

اإلعدام الصادر حبق مواطن باكستاين يقيم يف الواليات املتحدة األمريكية، بتهمة ارتكـاب             
  .ائيجرائم التجديف مبوجب قانوهنا اجلن

ويف اململكة العربية السعودية، تنفذ عقوبة اإلعدام بالنسبة جملموعة كبرية من اجلرائم              -٢٩
وتفيـد التقـارير   . ، مبا يف ذلك الردة والشعوذة"أشد اجلرائم خطورة"اليت ال ميكن اعتبارها     

، أعيـد مـواطن   ٢٠١٢فرباير /ويف شباط. ٢٠١١ شخصني بسبب الشعوذة يف عام    بإعدام
راً إىل اململكة العربية السعودية من ماليزيا، بعد أن كان قد غادر البالد وسـط               سعودي قس 

واهتم بالردة،  . هتديدات بالقتل بسبب معلومات نشرت على شبكة تويتر للتواصل االجتماعي         
  .)٣١(إلعدام، بسبب تصرحياته على تويتراليت يعاقب عليها با

 ١٧ورية إيران اإلسـالمية أكّـدت، يف   وتفيد بعض التقارير أن احملكمة العليا جلمه    -٣٠
مواطن إيراين يقيم يف كنـدا بتهمـة        ، حكم اإلعدام الصادر حبق      ٢٠١٢يناير  /كانون الثاين 

، رفضت جلنة العفو والرمحة يف      ٢٠١٢فرباير  / شباط ٢٨ ويف   .)٣٢("إهانة اإلسالم وتدنيسه  "
رة حبـق حماضـر األدب      مجهورية إيران اإلسالمية طلباً للعفو وإلغاء عقوبة اإلعدام الـصاد         

بـسبب صـالته    ) مقاتل ضـد اهللا   (الفارسي يف جامعة بيام نور الرتكابه جرمية حماربة اهللا          
  .)٣٣(املزعومة جبماعة معارضة حمظورة

  ضمانات احملاكمة العادلة  -باء  
ال جيوز تنفيذ عقوبة اإلعدام إال مبوجب حكم هنائي صادر عن حمكمة خمتصة بعـد                 -٣١

ميكن من ضمانات احملاكمة العادلة، املساوية على األقل لتلك الـواردة يف    عملية توفر كل ما     
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، مبا يف ذلك حق أي شـخص               ١٤ املادة

__________ 

 للجنة حقوق اإلنسان بشأن مسألة عقوبة اإلعدام الدول إىل أن تكفل أال يـشمل               ٢٠٠٥/٥٩دعا القرار    )٣٠(
ما هو أبعد من اجلرائم املتعمدة اليت تفضي إىل املوت أو يترتب عليها عواقب              " أشد اجلرائم خطورة  "مفهوم  

فرض عقوبة اإلعدام على ارتكاب جرائم غري عنيفـة كـاجلرائم املاليـة، أو علـى                بالغة اخلطورة، وأال ت   
 .كعقوبة ملزمةأو املمارسات الدينية أو التعبري عن الوجدان والعالقات اجلنسية بني بالغني متراضني 

سعودية اخلوف من عقوبة اإلعدام لشخص يواجه الترحيل قسراً إىل اململكة العربية ال           "منظمة العفو الدولية،     )٣١(
: متـاح علـى املوقـع     . ٢٠١٢فربايـر   / شـباط  ١٠،  "تويتر" بسبب نشره معلومات على      "من ماليزيا 

www.amnesty.org/en/for-media/press-releases/death-penalty-fear-tweeter-facing-forcible-return-

saudi-arabia-malaysia-201. 
 / شـباط  ١٧،  "اجـه خطـر اإلعـدام يف إيـران        أخصائي برجمة على الويب يو    "منظمة العفو الدولية،     )٣٢(

 .www.amnesty.org: متاح على املوقع. ٢٠١٢ فرباير
. ٢٠١٢مارس  / آذار ٢٣،  "رفض العفو عن مواطن إيراين ينتظر تنفيذ حكم اإلعدام        "منظمة العفو الدولية،     )٣٣(

 .www.amnesty.org: متاح على املوقع
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أو متهم بارتكاب جرمية يعاقب عليها بعقوبة اإلعدام يف احلصول على مـساعدة             به  مشتبه  
  .الدعوىقانونية مناسبة يف مجيع مراحل 

وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، واصلت هيئات معاهدات حقوق اإلنسان معاجلـة             -٣٢
املسائل ذات الصلة مبعايري احملاكمة العادلة املتعلقة بعقوبة اإلعدام يف حواراهتا مـع الـدول               

قـوق  املعنية حب لجنة  الوعلى سبيل املثال، مع إقرار      . األطراف أثناء النظر يف تقاريرها الدورية     
اإلنسان بالوقف االختياري لعقوبة اإلعدام يف إثيوبيا، فقد ذكرت أهنا ال تزال تشعر بـالقلق               
إزاء استمرار فرض أحكام اإلعدام من قبل احملاكم اإلثيوبية على اجلرائم اليت يبدو أن هلا بعداً                

صوص عليها  سياسياً، وكذلك بعد حماكمات غيابية تتم دون الضمانات القانونية املناسبة املن          
، CCPR/C/ETH/CO/1( من العهد اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية          ١٤ و ٦املادتني  يف  

وفيما يتعلق بالوضع يف بيالروس، أعربت جلنة مناهضة التعذيب عـن قلقهـا             ). ١٩الفقرة  
العميق إزاء التقارير اليت تفيد بأن بعض السجناء احملكـوم علـيهم باإلعـدام ال يتمتعـون                 

ويف ضوء استمرار وجود    ). ٢٧، الفقرة   CAT/C/BLR/CO/4(القانونية األساسية   بالضمانات  
قـوق اإلنـسان،    املعنية حب لجنة  العقوبة اإلعدام يف سانت فنسنت وجزر غرينادين، أوصت         

ـ يتعلق جبميع األشخاص املتهمني بارتكاب جرائم يعاقب عليها باإلعدام،           فيما أن تكفـل   ب
 تـضمن  و ٦حكم من األحكام املنصوص عليها يف املـادة         التقيد التام بكل    الدولة الطرف   

مساعدة حمام لألشخاص املتهمني بارتكاب جرائم خطرية، وخاصة يف حاالت اجلرائم الـيت             
اإلعدام، وذلك بتوفري املساعدة القانونية عند االقتضاء، فور التوقيف ويف مجيع           بعليها  يعاقب  

  ). ٦، الفقرة CCPR/C/VCT/CO/2(اإلجراءات القانونية الالحقة له 
وقد أعربت مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان عن قلقها إزاء عدم وجود     -٣٣

وعلى سبيل املثـال،    . حماكمة عادلة يف قضايا حكم فيها بعقوبة اإلعدام يف عدد من الدول           
 تفيـد   ، عن قلقها إزاء التقارير الـيت      ٢٠١٢يناير  /أعربت املفوضة السامية، يف كانون الثاين     

ينـاير  / كانون الثاين  ١٩ شخصاً، بينهم امرأتان، يف العراق يف        ٣٤بتنفيذ حكم اإلعدام على     
انعدام "وأعربت املفوضة السامية عن قلق خاص بشأن        . بعد إدانتهم الرتكاهبم جرائم خمتلفة    

 الشفافية يف إجراءات احملكمة، وشواغل كبرية إزاء اإلجراءات القانونية وعدالة احملاكمـات،           
 /ويف نيـسان  . )٣٤("اإلعدام يف العراق  ُيعاقب عليها ب  واجملموعة الكبرية جداً من اجلرائم اليت       

، أعربت مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان عن قلقها البـالغ إزاء             ٢٠١٢ أبريل
الفلسطينية احملتلة إصدار أحكـام اإلعـدام وتنفيـذ    باألرض  يف غزة   الفعلية   ةسلطالمواصلة  

ات اإلعدام، خاصة وأن الكثري من أحكام اإلعدام صادرة عن حماكم عـسكرية ضـد               عملي

__________ 

 ".حد شخصاً يف العراق يف يوم وا٣٤بيالي تدين إعدام " )٣٤(
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مدنيني، ومن أن استخدام احملاكم العسكرية حملاكمة املدنيني يف غزة تقوض بـشكل خطـري      
  .)٣٥(ضمانات احملاكمة العادلة

، أعلن مسؤولون يف الواليات املتحـدة أن خالـد شـيخ            ٢٠١٢أبريل  /ويف نيسان   -٣٤
بعة من رفاقه املتهمني سيواجهون عقوبة اإلعدام لـدورهم املزعـوم يف التخطـيط              وأر حممد

مريكية أن قرار احلكومة االحتادية للواليـات        احتاد احلريات املدنية األ    الحظو. ٩/١١ هلجمات
اإلعدام يف اللجان العسكرية يف خليج غوانتانامو ضد العديد من املتهمني           التماس حكم   املتحدة  

  .)٣٦(احملاكم الفدرالية يثري شواغل مبوجب القانون الدويل من اللجوء إىل بدالًباإلرهاب 
، ٢٠١٢يناير  / كانون الثاين  ٩يف  صادر  وألغت حمكمة النقض يف البحرين، يف قرار          -٣٥

دينوا يف جرائم القتل املزعومة خالل االحتجاجات الـيت         أُعقوبة اإلعدام املفروضة على من      
وتشري التقارير إىل أن هذه العقوبات فرضـت        . ٢٠١١مارس  /فرباير وآذار /وقعت يف شباط  

 اليت شكلت - حمكمة السالمة الوطنية -بعد حماكمات بالغة اإلجحاف أمام حمكمة عسكرية 
  .)٣٧(مبوجب قانون الطوارئ

وذكرت شبكة آسيا ملكافحة عقوبة اإلعدام أن احلق يف حماكمة عادلة، يف العديـد                -٣٦
قه القوانني اليت حتول دون اتباع اإلجراءات القانونية الواجبة، وحتديداً من البلدان يف آسيا، يعو

وحىت يف البلدان اليت تكـون فيهـا ضـمانات          . يف القضايا اليت تنطوي على عقوبة اإلعدام      
اإلجراءات القانونية الواجبة موجودة من حيث املبدأ، مبا يف ذلك يف قوانني حمددة، فإهنا غالباً               

وأعربت اللجنة الدولية ملناهضة عقوبة اإلعدام أيضاً عـن قلقهـا إزاء            . )٣٨(ما ال تنفذ عملياً   
فرض عقوبة اإلعدام يف انتهاك للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان يف بيالروس ومجهورية إيران             

  .)٣٩(اإلسالمية واليابان والواليات املتحدة األمريكية

  قنصليةالدمات اخلحصول الرعايا األجانب على   -جيم  
إن حصول الرعايا األجانب على اخلدمات القنصلية يعترب أيضاً جانباً هامـاً مـن                -٣٧

وعلى مجيع الدول اختاذ كافة اإلجراءات      . جوانب محاية حقوق من يواجهون عقوبة اإلعدام      
__________ 

 : على املوقع التـايل    متاحة. ٢٠١٢أبريل  / نيسان ٢٠،  "مذكرات إحاطات صحفية بشأن غزة وبيالروس     " )٣٥(
www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12071&LangID=E. 

 Devon Chaffee, “Report from Guantánamo Hearings: When Due Process is a Matter of Lifeانظـر  )٣٦(

and Death”, 19 January 2012 .   متـاح علـى املوقـع :www.aclu.org/blog/national-security/report-

guantanamo-hearings-when-due-process-matter-life-and-death. 
ــرة   )٣٧( ــائق، الفق ــستقلة لتقــصي احلق ــة امل ــة البحريني ــر اللجن ــع. ٩٨٥تقري ــى املوق ــاح عل : مت

www.bici.org.bh/BICIreportEN.pdf. 
 .When Justice Failsشبكة آسيا ملكافحة عقوبة اإلعدام،  )٣٨(
 .www.icomdp.org/statements: البيانات ذات الصلة متاحة على املوقع )٣٩(
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املمكنة لضمان االلتزام املتبادل هبذا الضمانات، مبا يتماشى مع األحكام ذات الصلة بـشأن              
  .دمات القنصلية مبوجب اتفاقية فيينا للعالقات القنصليةاحلق يف التماس اخل

يف اململكة العربية السعودية يف     أُعدموا   شخصاً   ٧٩ما ال يقل عن     أنَّ  تفيد التقارير   و  -٣٨
، احملرومني من احلماية مبوجب     )٤٠(وكان من بينهم العديد من العمال املهاجرين      . ٢٠١١ عام

وذكـرت عـدة    . ون احترام معايري احملاكمة العادلـة     اتفاقية فيينا وحكم عليهم باإلعدام د     
القنصلية العامة اإلندونيسية واملؤسـسات ذات      قوق اإلنسان واملهاجرين أن     ُتعىن حب منظمات  

 ١٨رأس إحدى العامالت املهاجرات اإلندونيسيات يف       الصلة مل تكن على علم حبادثة قطع        
 ،٢٠١١يوليه  /ويف متوز . )٤١( حوكمت دون حمام للدفاع عنها      املعنية ، وأن ٢٠١١يونيه  /حزيران

شكل رئيس إندونيسيا فريق عمل للدفاع عن العمال املهاجرين اإلندونيسيني الذين يواجهون            
  .عقوبة اإلعدام يف اخلارج

وذكرت منظمة العفو الدولية أن الرعايا األجانب ال يزال حيكم عليهم باإلعدام يف               -٣٩
أقـرَّت   بعد أن    ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٢١رجل باكستاين حبقنة قاتلة يف      وأعدم  . )٤٢(الصني

وتـشري  . حمكمة الشعب العليا يف بيجني حكم اإلعدام الصادر حبقه بتهمة االجتار باملخدرات   
  .التقارير إىل أنه مل حيصل على مساعدة قنصلية مناسبة أثناء احملاكمة واالحتجاز

يف تو غارسيا ليال، وهو مـواطن مكـسيكي،       ، أعدم هومرب  ٢٠١٢يوليه  /ويف متوز   -٤٠
الواليات املتحدة، على الرغم من صدور حكم من حمكمة العدل الدولية يف            بوالية تكساس   

 من اتفاقية فيينا للعالقـات      ٣٦بأن الواليات املتحدة قد انتهكت املادة       يقضي   ٢٠٠٥ عام
ا ليال، الذي كان قد حكم       رجالً مكسيكياً، مبن فيهم هومربتو غارسي      ٥١القنصلية يف حالة    

مراجعة "وأمرت حمكمة العدل الدولية الواليات املتحدة بإجراء        . عليه باإلعدام يف ذلك البلد    
يف اإلدانات واألحكام لتحديد ما إذا كان هؤالء األفراد مثلوا أمام احملاكم قضائية " وإعادة نظر

كما أدانـت   . )٤٣(ليةوحكم عليهم بالسجن دون منحهم حق احلصول على اخلدمات القنص         
تنفيـذ  الواليات املتحـدة  قرار السلطات القضائية يف   جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان      

ودون امتثـال  مربتو ليال غارسيا يف حتد للتدابري الوقائية اليت منحت له        وحبق ه حكم اإلعدام   
  .)٤٤(ومربتوهة قضياملتعلق باألسس املوضوعية لتقرير الالصادرة عن اللجنة يف التوصيات 

__________ 

 / وكـانون الثـاين  ٢٠١١أكتـوبر  /حلقوق اإلنسان، إحاطة صـحفية، تـشرين األول      السامية  فوضية  امل )٤٠(
 .٢٠١٢ يناير

 .٢٠١٢مارس /، آذارMigrant CARE وKONTRASتقرير خطي مشترك صادر عن  )٤١(
 .٢٠، الصفحة أحكام اإلعدام وعمليات اإلعدام )٤٢(
، حكم حمكمـة العـدل      )املكسيك ضد الواليات املتحدة األمريكية    (أفينا ومواطنون مكسيكيون آخرون      )٤٣(

 .١٢ الصفحة ،٢٠٠٤تقارير عام . الدولية
 ٨،  "رسيا ليال يف الواليات املتحدة    اللجنة تدين إعدام هومربتو غا    "جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان،       )٤٤(

 .www.cidh.oas.org/Comunicados/English/2011/67-11eng.htm: متاح على املوقع. ٢٠١١يوليه /متوز
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، قدم التماس إىل جلنة البلدان األمريكية حلقوق        ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢ويف    -٤١
اإلنسان، ضد الواليات املتحدة، باسم إيفان تيليغوز، الذي كان ينتظر تنفيذ حكم اإلعدام يف   

م حقوقه  وُزعم أن السيد تيليغوز مل حيصل على دفاع فعال ومناسب، ومل حتتر           . والية فرجينيا 
لقي القبض عليه وحوكم وحكم عليـه باإلعـدام دون أن   أيف إجراءات قضائية عادلة، وأنه  

القنصلية األوكرانية، على النحو املنصوص عليه      مبوظفي  يكون قد مت إبالغه حبقه يف االتصال        
، أخطرت جلنـة    ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ٢٢ويف  . يف اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية    

ن األمريكية الواليات املتحدة مبنح تدابري وقائية للضحية املزعوم، وطلبت وقف التنفيـذ     البلدا
  .)٤٥(األسس املوضوعية لاللتماسريثما تبت يف 

  العفو وختفيف األحكام  -دال  
 ٣٣سجلت منظمة العفو الدولية قرارات عفو أو ختفيـف أحكـام اإلعـدام يف                 -٤٢
أن هناك عدداً متزايداً من : ما يلية بوصفها تدل على  وميكن النظر إىل هذه املمارس    . )٤٦(دولة

الدول اليت تقبل بأن أحكام اإلعدام أو عمليات اإلعدام ليست مناسبة يف بعـض احلـاالت                
للجرائم اليت ُيزعم ارتكاهبا، أو أن العملية القانونية اليت أدت إىل اإلدانة ال تتفق مع املعـايري                 

طريق جتنب عمليات اإلعدام، يف اختاذ خطوات حلماية         وأنّ هذه الدول ترغب، عن    الدولية؛  
  .احلق يف احلياة وفقاً للقانون الوطين والتزاماهتا مبوجب القانون الدويل

، أصدرت حكومة سرياليون، مبناسبة الـذكرى الـسنوية         ٢٠١١أبريل  /ويف نيسان   -٤٣
احملكـوم علـيهم    اخلمسني لالستقالل، قرارات بالعفو عن ما ال يقل عن أربعة من السجناء             

تخفيف مجيع أحكام اإلعدام األخرى إىل السجن مدى        بباإلعدام، من بينهم امرأة واحدة، و     
، خفف رئيس مجهوريـة     ٢٠١١أبريل  / نيسان ٢٧ويف  . )٤٧(احلياة، ما عدا يف حالة واحدة     

 من السجناء احملكوم علـيهم      ٣سرياليون مجيع أحكام اإلعدام إىل السجن مدى احلياة ومنح          
ففت أحكام اإلعدام الـصادرة     ويف ميامنار، خُ  ). ٢٩، الفقرة   A/HRC/18/10(ام العفو   باإلعد

 سجيناً إىل السجن مدى     ٣٣والبالغ عددهم   الذين ينتظرون تنفيذ العقوبة     حبق مجيع السجناء    
، خفف  ٢٠١٢أبريل  /ويف نيسان . ٢٠١٢يناير  / كانون الثاين  ٢احلياة مبوجب أمر رئاسي يف      

 ١٤ويف  . )٤٨(عاهل املغرب مخسة أحكام إعدام إىل أحكـام بالـسجن         امللك حممد السادس    
__________ 

إيفـان  ، املقبولية،   P-1528-11 بشأن االلتماس    ١٦/١٢جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، التقرير رقم         )٤٥(
 .٢٠١٢مارس /ار آذ٢٠، تيليغوز ضد الواليات املتحدة

 .٦، الصفحة أحكام اإلعدام وعمليات اإلعدام )٤٦(
 .٥٠املرجع نفسه، الصفحة  )٤٧(
انظر أيضاً التقرير املقدم إىل جلنة مناهضة التعذيب        . ٤٢ و ٤١ الصفحتان   أحكام اإلعدام وعمليات اإلعدام،    )٤٨(

متـاح علـى    . داممن احملامني من أجل حقوق اإلنسان بالتعاون مع التحالف العاملي ملناهضة عقوبـة اإلع            
 .http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/cats47.htm: املوقع
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، صدر عفو رئاسي يف تونس، مما أدى إىل ختفيف أحكام اإلعدام الصادرة ٢٠١٢فرباير /شباط
  ).٦٣، الفقرة A/HRC/WG.6/13/TUN/1( شخصاً إىل السجن مدى احلياة ١٢٢ حبق
 ١٨طفال الذين كـانوا دون      ويف بعض احلاالت، مت ختفيف عقوبة اإلعدام ضد األ          -٤٤

وعلـى  . سنة وقت ارتكاب اجلرمية أو أعفي عنهم من قبل السلطات القضائية أو التنفيذيـة             
 يلغـي   ٢٠١٢أبريل  / نيسان ٢سبيل املثال، أصدرت احملكمة الدستورية يف السودان قراراً يف          

اجلهـود  وبعـد   .  سنة يف والية البحر األمحر     ١٨عقوبة اإلعدام املفروضة على شخص دون       
ومفوضية األمـم   ) اليونيسيف(الدعائية املستمرة اليت مارستها منظمة األمم املتحدة للطفولة         

املتحدة حلقوق اإلنسان واملنظمات الدولية األخرى واملـساعدات النفـسية واالجتماعيـة            
 يف كـانون    ،حمكمة االستئناف يف موريتانيـا    والقانونية املقدمة من هذه اجلهات، أصدرت       

قراراً يقضي بتخفيف حكم اإلعدام الصادر حبق ثالثة من األحداث           ،٢٠١١يسمرب  د/األول
  . عاماً، وهي أقصى عقوبة للقاصرين يف ظل القانون الوطين١٢إىل السجن ملدة 

  أساليب اإلعدام  -هاء  
، الـدول   ١٩٩٦/١٥ من قراره    ٧حث اجمللس االقتصادي واالجتماعي، يف الفقرة         -٤٥

قواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء من أجل تقليل معاناة السجناء          على التطبيق الفعال لل   
  .احملكوم عليهم باإلعدام إىل أدىن حد، وتفادي أي تفاقم لتلك املعاناة

، نفذت عمليات اإلعدام علناً يف مجهوريـة إيـران          املشمولة بالتقرير وخالل الفترة     -٤٦
. )٤٩(ة واململكة العربية الـسعودية والـصومال      اإلسالمية ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطي    

وعلى عكس السنوات السابقة، مل تسجل أي عملية إعدام بالرجم خالل الفتـرة املـشمولة       
ويف مجهورية إيران اإلسالمية، ال ينص قانون العقوبات اإلسالمي اجلديد، الـذي            . بالتقرير

ورحب األمـني العـام، يف      . جم، على عقوبة الر   ٢٠١٢يناير  /أقره الربملان يف كانون الثاين    
تقريره عن حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية إيران اإلسالمية، بإزالة عقوبة الرجم وتفاصـيل     

  ).٨، الفقرة A/HRC/19/82(القانون طريقة اإلعدام هذه من نص 

__________ 

 .٨ الصفحة أحكام اإلعدام وعمليات اإلعدام، )٤٩(
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استخدام عقوبة اإلعدام حبق األطفال واألشخاص الذين يعانون مـن            -خامساً  
   األخرىاجلماعات املستضعفةوإعاقات عقلية أو ذهنية 

  األطفال  -ألف  
 دولة، تأكيد املعيـار     ١٩٣من اتفاقية حقوق الطفل، السارية يف       ) أ(٣٧تعيد املادة     -٤٧

 الذي ينص على أنه ال جيوز فرض عقوبة اإلعدام علـى جـرائم يرتكبـها       )٥٠(املقبول دولياً 
احلكم بالـسجن   ] عدم[جيب  " سنة، وتؤكد أنه     ١٨شخص يقل عمره يف ذلك الوقت عن        

  .على هؤالء األشخاص" مدى احلياة دون إمكانية اإلفراج
 بـشأن   ١٩/٣٧، اعتمد جملس حقوق اإلنسان القرار       ٢٠١٢مارس  / آذار ٢٣ويف    -٤٨

ويشمل القرار ضمانات تتعلق حبق اجملرمني من األحداث يف عـدم احلكـم             . حقوق الطفل 
هم باإلعدام؛ وافتراض العمر القابل للدحض احملكوم عليقائمة عليهم باإلعدام ورفع امسهم من  

لصاحل اجملرمني من األحداث؛ ووصول أطفال اآلباء املسجونني احملكوم عليهم باإلعـدام إىل             
  .والديهم واحلصول على املعلومات املتعلقة بوضع والديهم

وعلى الرغم من احلظر الواضح مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان، فإن بعـض              -٤٩
 سـنة وقـت   ١٨ تواصل استخدام عقوبة اإلعدام ضد أشخاص تقل أعمارهم عـن            الدول

عمليات إعدام األطفـال واألطفـال      وال تتوفر صورة شاملة عن      . ارتكاب اجلرمية املزعومة  
احملكوم عليهم باإلعدام واألطفال املعرضني خلطر عقوبة اإلعدام نتيجة عدم توافر املعلومـات      

غري أن هناك تقارير تفيد بتنفيذ عمليـات        . علة على الرصد  ونقص قدرة خمتلف اجلهات الفا    
إعدام حبق األحداث يف مجهورية إيران اإلسالمية واململكة العربية السعودية واليمن خـالل             

 سنة وقت تنفيذ اإلعدام علناً ١٧عدم صيب كان يبلغ من العمر  أُفقد  . الفترة املشمولة بالتقرير  
وكانت هذه ثالث عملية إعـدام      . رية إيران اإلسالمية   يف مجهو  ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٢١ يف

رمني األحداث يف مينـاء بنـدر   من اجمل جملرم من األحداث اعترف هبا رمسياً، بعد إعدام اثنني          
عدم بندر بن جزاء بن     ويف اململكة العربية السعودية، أُ    . ٢٠١١أبريل  /عباس اجلنويب يف نيسان   

وأشري إليه يف بيان لـوزارة الداخليـة        . ٢٠١١بر  أكتو/ تشرين األول  ١٠رميثان اللهييب يف    
، ولكن ال يوجد ما يشري إىل عمره وقت ارتكاب اجلرمية املزعومـة             "األحداث"بوصفه من   

، رفض املدعي العام يف اليمن الطعون النهائية ضد         ٢٠١٢يناير  /يف كانون الثاين  و. اإلعدام أو
أن وحيتمل   وحممد طاهر ثابت ساموم،      أحكام اإلعدام الصادرة حبق فؤاد أمحد علي عبد اهللا        

، ٢٠٠٤ و ١٩٩٩ سنة عندما ارتكبا جرائمهما املزعومة يف عامي         ١٨ دون   ايكون كل منهم  
  .٢٠١٢يناير /عدم فؤاد أمحد علي عبد اهللا يف كانون الثاينأُقد و. على التوايل

__________ 

 . من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية٦ من املادة ٥انظر على سبيل املثال الفقرة  )٥٠(
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فـي الـسودان، حكـم      ف. واستمر احلكم باإلعدام حبق األحداث يف بعض الدول         -٥٠
 سنة وقت ارتكاب اجلـرائم املزعومـة        ١٨عدام على اثنني من السجناء األحداث دون        باإل

 والقانون اجلنائي السوداين، وأيدت احملكمـة       ٢٠٠٥مبوجب قانون مكافحة اإلرهاب لعام      
ويف تـشرين   . ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٩يف  احلكمني  اجلنائية اخلاصة يف مشال دارفور      

ت احملكمة العليا يف مجهورية إيران اإلسالمية على عقوبة إعـدام           ، صدق ٢٠١١نوفمرب  /الثاين
  . املزعومتنيالقتل والسرقةجرمييت  سنة فقط عندما ارتكب ١٦صيب كان يبلغ من العمر 

وتشجع املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية بالعنف ضد األطفال على تنفيذ توصيات              -٥١
طفال، واليت تدعو الدول إىل ضمان عدم فـرض         دراسة األمم املتحدة بشأن العنف ضد األ      

 سنة وقت ارتكاب اجلرمية املزعومة، والتعليق       ١٨دون  عقوبة اإلعدام على أي شخص يكون       
 ١٨الفوري لتنفيذ مجيع عمليات اإلعدام حبق أشخاص بسبب جرائم ارتكبوها قبل بلوغهم             

). ٩٧، الفقـرة    A/61/299(سنة، وضمان إلغاء عقوبة اإلعدام كمسألة ذات أولوية قصوى          
لتقييم متابعة توصيات الدراسة بشأن العنف      دراسة استقصائية مرحلية    وأجرت املمثلة اخلاصة    

عن عقوبة اإلعدام اليت تفرض على اجلرائم اليت يرتكبها         تضمنت استفسارات   ضد األطفال،   
وتؤكد املعلومات الواردة مـن الـدول والـشركاء         .  سنة ١٨أشخاص تقل أعمارهم عن     

 فضالً عن الـسجن مـدى       ،خرين أن األغلبية العظمى من البلدان حظرت عقوبة اإلعدام        اآل
  . وغريها من أشكال العقوبة القاسية واملهينة لألطفال،احلياة
وخالل السنة املاضية، واصلت املمثلة اخلاصة دعمها للحملة الرامية إىل وضع حـد               -٥٢

 مبا يف ذلك عقوبة اإلعدام، واليت أطلقـت         جلميع األحكام الالإنسانية الصادرة حبق األطفال،     
ونتيجة جلهود املمثلة اخلاصة، مت التركيز بـشكل        . مع شبكة املعلومات املتعلقة حبقوق الطفل     

خاص على اعتماد تشريعات وطنية يف كثري من الدول، وحظر مجيع أشكال العنـف ضـد                
ية حلقوق اإلنسان داخل نظام     األطفال، مبا يف ذلك عقوبة اإلعدام، وعلى تنفيذ املعايري الدول         

العدالة، مع إيالء أولوية خاصة إىل إلغاء عقوبة اإلعدام وتعليق تنفيذ أحكام عقوبة اإلعـدام               
وستواصل املمثلة اخلاصة بالتعاون الوثيـق      .  سنة ١٨املفروضة جلرائم ارتكبها أشخاص دون      

قليمي والوطين لتحقيق   مع شركائها متابعة جهود الدعوة على الصعيد العاملي والصعيدين اإل         
إلغاء عقوبة اإلعدام على الصعيد العاملي، ومحاية مجيع األشخاص الـذين تقـل أعمـارهم               

إنسانية وأي شكل آخـر       سنة وقت ارتكاب اجلرمية املزعومة من التعرض لعقوبة ال         ١٨ عن
  .من أشكال العنف

ة العامـة   ، خصصت جلنة حقوق الطفل يوم املناقش      ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٣٠ويف    -٥٣
حقوق الطفـل املتـصلة     بقضايا  الوعي  إذكاء  وسعت إىل   " أطفال اآلباء السجناء  "ملوضوع  

وتناولـت نقـاط    .  القضايا بأطفال اآلباء السجناء واألمهات السجينات واستكشاف هذه      
املناقشة الرئيسية األثر على األطفال الناتج عن مشاركة أحد الوالدين يف مجيع مراحل عملية              

جلنائية، مبا يف ذلك التعامل مع أحد الوالدين يف احلاالت اليت تنطوي علـى عقوبـة                العدالة ا 
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وقدمت عدة منظمات من منظمات اجملتمع املدين وحقوق اإلنسان العديـد مـن             . اإلعدام
  .)٥١(القضاياالتقارير اليت تركز على هذه 

  األشخاص الذين يعانون من إعاقات عقلية أو ذهنية  -باء  
 للمجلس االقتصادي واالجتماعي، علـى      ١٩٨٩/٦٤من القرار   ) د(١رة  وفقاً للفق   -٥٤

لألشخاص الذين يعانون من التخلف العقلي أو تكون قـدرهتم          "الدول إلغاء عقوبة اإلعدام     
وكررت جلنة ". العقلية حمدودة للغاية، سواء عند مرحلة إصدار احلكم باإلعدام أو عند تنفيذه     

  .٢٠٠٥/٥٩ حقوق اإلنسان ذلك من خالل القرار
نص على  هاماً  وذكرت منظمات حقوق اإلنسان أنه على الرغم من أن قراراً وطنياً              -٥٥
يشكل انتهاكاً للتعـديل    " التخلف العقلي "يعانون من    تنفيذ حكم اإلعدام حبق أشخاص       أنّ

، فقد واصلت الواليات املتحدة عمليات اإلعدام حبق األشخاص املصابني          )٥٢(الثامن للدستور 
 /وعلى سبيل املثال، أعدم إدوين ترينر يف واليـة ميسيـسييب يف شـباط             . لي حاد مبرض عق 

وكان إدوين قد غادر مستشفى لألمراض العقلية قبل أسابيع فقط من جرمية            . ٢٠١٢ فرباير
وعلى الرغم من احلظر الدستوري، واصلت الواليات املتحدة أيضاً         .  بارتكاهبا القتل اليت أدين  
، ٢٠١٢فرباير  /ويف شباط . خالل الفترة املشمولة بالتقرير   عاقة الذهنية   ذوي اإل إعدام األفراد   

ريزونا، على الرغم من تشخيصه بأنه مصاب بتخلف عقلي         أعدم روبرت مورمان يف والية      أُ
وقد دخل للمرة األوىل مستشفى للصحة . وحضر فصول تعليم خاص وهو يف مرحلة الطفولة    

العليا بالواليات املتحدة مؤخراً حـق الطعـن يف         ومنحت احملكمة   .  سنة ١٣النفسية وعمره   
 وتدرس جلنة البلدان األمريكية حلقـوق اإلنـسان حاليـاً           .)٥٣(قضيتني تتناوالن هذه املسألة   

دعوتني مرفوعتني ضد الواليات املتحدة فيما يتعلق بفرض عقوبة اإلعدام حبق أشخاص ذوي             
  .)٥٤(إعاقات عقلية أو ذهنية

__________ 

 .http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/discussion2011_submissions.htm: متاحة على املوقع )٥١(
 .٢٠٠٢ احملكمة العليا بالواليات املتحدة، أتكرت ضد فريجينيا، )٥٢(
 احملكمة  تيبالس ضد كارتر،  ؛  ٢٠١٢مارس  / آذار ١٩ احملكمة العليا بالواليات املتحدة،      راين ضد غونزاليز،   )٥٣(

 .٢٠١٢مارس / آذار١٩العليا بالواليات املتحدة، 
، ١١-١٧٦٢ بشأن مقبوليـة االلتمـاس       ٦٣/١٢ألمريكية حلقوق اإلنسان، التقريران رقم      جلنة البلدان ا   )٥٤(

 بشأن مقبولية ١٣٢/١١؛ ورقم ٢٠١٢مارس / آذار٢٩ فريغيليو مالدونادو رودريغيز ضد الواليات املتحدة،
 .٢٠١١أكتـوبر  / تـشرين األول   ١٩ غريغوري تومسون ضد الواليات املتحدة،    ،  ٤-١٩٤االلتماس رقم   

 .www.oas.org/en/iachr/decisions/admissibilities.asp: ان على املوقعمتاح
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  بة اإلعدامالتمييز يف فرض عقو  -جيم  
يف إطـار   يؤدي التمييز إىل تشوه خمتلف جوانب احلياة اخلاصة والعامة، مبا يف ذلك               -٥٦

وعلى وجه اخلصوص، ُسجلت حاالت كان فيها انتماء الفرد إىل أقلية يشكل . العدالة اجلنائية
فراد من  في مجهورية إيران اإلسالمية، استهدف أ     ف. عامالً هاماً يف اختاذ قرار اإلعدام وتنفيذه      

، A/HRC/19/66(عرب األهواز والبلوش والكرد واألقليات وفرضت عليهم عقوبة اإلعـدام           
، لفت املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج        ٢٠١١مايو  /ويف أيار ). ٦٦-٦٢الفقرات  

انتباه السلطات يف إيران إىل اثنني مـن أفـراد          تعسفاً  نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو        
) القتال ضد اهللا  (هم الفردان مبحاربة اهللا     واُت.  الكردية املعرضني خلطر اإلعدام الوشيك     األقلية

 وأرسلت  ٢٠١١حبقهما للمرة الثانية يف عام      الصادرين  اإلعدام  ُحكَمي  وأيدت احملكمة العليا    
، وردت تقارير تفيد ٢٠١١ديسمرب /ويف كانون األول. لتنفيذ احلكم ملفيهما  يف وقت الحق    

وحكـم  . حكم اإلعدام الصادر حبق ناشطة كردية أخرى إىل السجن مدى احلياة          بتخفيف  
على املتهمة باإلعدام بتهمة حماربة اهللا لعضويتها املزعومة يف مجاعة معارضة، ُمعرفة بوصفها             

، ذكـرت   ٢٠١٢مـارس   /ويف آذار ). ٦٣، الفقرة   A/HRC/19/82(يران  إمجاعة إرهابية يف    
 أفراد من أقلية عرب األهواز اإليرانية يتعرضون خلطر اإلعـدام  منظمة العفو الدولية أن مخسة   

  .)٥٥(الوشيك يف األماكن العامة بعد أن أيدت احملكمة العليا أحكام اإلعدام الصادرة حبقهم
وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء التمييز ضـد أفـراد األقليـة                 -٥٧

ة، مبا يف ذلك التوقيف بتهم التبـشري وحظـر إقامـة            املسيحية يف مجهورية إيران اإلسالمي    
والحظت اللجنة بقلق أيضاً أن األفراد املرتـدين عـن اإلسـالم            . القداديس باللغة الفارسية  

 من قانون العقوبات توخت جعل عقوبة اإلعدام إلزاميـة      ٢٢٥يتعرضون للتوقيف وأن املادة     
  ).CCPR/C/IRN/CO/3انظر (يف حالة املرتدين الذكور املدانني 

وأفادت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان بأنه ميكن، يف مخسة بلدان علـى األقـل،         -٥٨
بعالقـات  تطبيق عقوبة اإلعدام على األقليات اجلنسية، وخاصة من ُيدانون جبرائم تتـصل             

لجنـة  الوأعربت  ). ٤٥، الفقرة   A/HRC/19/41(متراضني  بني أشخاص بالغني    جنسية مثلية   
 عن قلقها من أن املثليـات واملثلـيني         ٢٠١١نوفمرب  /اإلنسان يف تشرين الثاين   قوق  املعنية حب 

ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية يتعرضون للمضايقة واالضطهاد والعقـاب           
 وينص). CCPR/C/IRN/CO/3(القاسي بل حىت لعقوبة اإلعدام يف مجهورية إيران اإلسالمية          

، على عقوبـة    ٢٠١٢يناير  /، الذي اعتمد يف كانون الثاين     جلديدقانون العقوبات اإلسالمي ا   
وللطرف غري املسلم يف العالقات اجلنسية املثلية اليت ال تنطـوي           ) ٢٣٥املادة  (اإلعدام للواط   
ـ      ). ٢٣٣املادة  (على االختراق                  رير بإعـداد مـشروع قـانون       اويف ليبرييـا، تفيـد التق

__________ 

: متـاح علـى املوقـع     ".  الوشـيك  مخسة رجال عرب يواجهون خطر اإلعـدام      "منظمة العفو الدولية،     )٥٥(
http://ua.amnesty.ch/urgent-actions/2012/03/077-12?ua_language=en. 
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 من قانون العالقات املرتلية حلظر العالقات املثلية        ٣-٢املادة  ل   لتعدي ٢٠١٢ فرباير /يف شباط 
  .واملعاقبة على مثل هذه العالقات بعقوبات تتراوح بني السجن ملدة سنة واحدة واإلعدام

 يف والية كارولينا    ٢٠٠٩ويف الواليات املتحدة، يسمح قانون العدالة العنصرية لعام           -٥٩
ي على عقوبة اإلعدام، ألول مرة، باستخدام أدلة إحصائية         الشمالية للمتهمني يف قضايا تنطو    

وإذا أثبت املدعى عليه بنجاح أن العـرق        . لتوضيح التحيز املنهجي يف فرض عقوبة اإلعدام      
كان عامالً مؤثراً يف القرارات اليت تلتمس عقوبة اإلعدام أو تفرضها وقت احملاكمة، علـى               

يف قاض  ، وجد   ٢٠١٢أبريل  /ويف نيسان . حلياةاحملكمة حتويل هذا احلكم إىل السجن مدى ا       
والية كارولينا الشمالية أدلة إحصائية تفيد بالتحيز العنصري يف قضية تنطوي علـى حكـم        

 سجن مدى احلياة دونالباإلعدام، وخفف حكم اإلعدام الصادر حبق روبنسون ماركوس إىل 
الً مادياً وعملياً وذا داللة     العرق كان عام  "وخلصت احملكمة إىل أن     . إمكانية العفو املشروط  

يف قرار أعضاء النيابـة     "و" يف قرار ممارسة الرد القطعي خالل اختيار هيئة احمللفني        " إحصائية
  .)٥٦(٢٠١٠ إىل ١٩٩٠يف مراحل خمتلفة من حماكمة السيد روبنسون من " العامة

  االستنتاجات والتوصيات  -سادساً  
لقة بعقوبة اإلعدام بوضوح إىل وجـود       التطورات يف ممارسات الدول املتع    تشري    -٦٠

وعلى مدى العقود القليلة املاضية، حتول التوازن من . اجتاه متنامي حنو إلغاء عقوبة اإلعدام
عقوبة اإلعدام إىل وضع أصبحت فيه هذه       تطبق  وضع كانت فيه أغلبية كبرية من الدول        

ول اليت ألغـت عقوبـة      وعالوة على ذلك، جتدر اإلشارة إىل أن الد       . الدول متثل األقلية  
  . قانونية وتقاليد وثقافات وخلفيات دينية خمتلفةاًاإلعدام أو اليت تتجه حنو اإللغاء متثل نظم

القـضائية  وتطـورت االجتـهادات     كما استمر تطوير املعايري القانونية الدولية         -٦١
ل صارم وتقيد صكوك حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية بشك . يتعلق بعقوبة اإلعدام   فيما

 من العهد الدويل اخلاص     ٦ويف حني أن املادة     . اتطبيق عقوبة اإلعدام أو هتدف إىل إلغائه      
باحلقوق املدنية والسياسية جتيز استخدام عقوبة اإلعدام يف حاالت حمدودة، فإهنا تـنص             

لتأخري أو منع إلغاء عقوبـة      جيوز التذرع به    ليس يف هذه املادة أي حكم       "أيضاً على أنه    
 ١٩٨٩واعتمـد يف عـام      ). ٦الفقرة  ( "ام من قبل أية دولة طرف يف هذا العهد        اإلعد

ويف سياق القـانون    . إلغاء عقوبة اإلعدام  اهلادف إىل   الربوتوكول االختياري الثاين للعهد     
اجلنائي الدويل، فإن النظام األساسي للمحاكم اجلنائية الدولية واملختلطة اليت أنشأهتا األمم  

فيا السابقة ورواندا وسرياليون وكمبوديا ولبنان أو تـدعمها يـستبعد           املتحدة ليوغوسال 
وباملثل، ال جيـوز    . عقوبة اإلعدام باعتبارها العقوبة احملتملة بالنسبة للجرائم ذات الصلة        

__________ 

 / نيـسان ٢٠ يف احملكمة العامة للعدالة، دائرة احملكمة العليا،  ،إذن بالتماس التخفيف   الوالية ضد روبنسون،   )٥٦(
 .٢٠١٢أبريل 
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وفقاً لنظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية فرض عقوبة اإلعدام من قبل احملكمة،  
كثري من األحيان كدليل على وجود اجتاه حنو إلغـاء عقوبـة            وهي مسألة يشار إليها يف      
  .اإلعدام على الصعيد العاملي

وال يزال عدد   . غري أن بعض الدول ال تزال تبقي على عقوبة اإلعدام يف القانون             -٦٢
. األفراد كل عام  من  حبق اآلالف   تنفذ  اإلعدام  تزال عقوبة   ، وال   يطبقهاأصغر من الدول    

 سنة وقت ارتكاب اجلرمية     ١٨اإلعدام حبق أطفال دون     عقوبة  نفذ  ويف بعض احلاالت، ت   
، مبا يف ذلك األقليات العرقية والقوميـة        مجاعات مستضعفة إىل  ينتمون  املزعومة، وأفراد   

  . للقانون الدويل حلقوق اإلنسانوالدينية واإلثنية واجلنسية، يف انتهاٍك
ام، فإن معايري محاية حقوق مـن       وفيما يتعلق بالدول اليت تبقي على عقوبة اإلعد         -٦٣

حيكم عليهم باإلعدام ذات أمهية حامسة يف ضمان تنفيذ العقوبة على حنو يتفق مع التزاماهتا 
  .القانونية الدولية

        
  


