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*1818287*  

 الدورة الثالثة والسبعون
 اللجنة الثالثة

 )ب( من جدول األعمال 74البند 
مساااااااااااااا اا  حقوق  تعزيز حقوق اإلنساااااااااااااان وحماااي  ااا 

ل حساااايت ال م    اإلنسااااانا فما لك الن الن ب البديلة
 الفعلك فحقوق اإلنسان والحريات األساسية

   
 اأيرلندا اأوكرانيا اأنغوال األمانيا األبانيا اإكوادور اإساااا ونيا اأساااا راليا اإساااابانيا اأرمينيا ااألرجن يت  

 افولندا االبوسنة وال رسن افنت افلغاريا افلجيكا االبرتغال االبرازي  افاراغواي اإيطاليا اآيسلندا
 ارومانيا االدانمرك اجورجيا ااجم ورية مولدول االجب  األسود اليش ك -تيمور  اتولالو اتشيكيا

 -لنزويال )جم ورية  الرنسااا اصاارفيا اشاايلك اسااويساارا االسااويد اساالولينيا اساالولاكيا االساالفادور
 اليخ نشاااا ايت الي وانيا الكساااامبر  االتفيا اكوساااا اريكا  اكندا  اكرواتيا  اقبرص النلندا االبوليفارية(

 اموناكو امنغوليا االمملكة الم حدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشااااااااااامالية االمكساااااااااااين امالطة
 ان  مشروع قراراليون اهولندا اهنغاريا اهندوراس اهاي ك انيوزيلندا انيكاراغوا االنمسا االنرويب

  
 وقف العم  فعقوفة اإلعدام  

 
 ،إن الجمعية العامة 
 باملقاصد واملبادئ الواردة يف ميثاق األمم املتحدة، إا تس رشد 
والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية  (1)اإلعالن العاملي حلقوق اإلنســــــــــــــان وإا تؤكد مت جديد 
 ،(3)واتفاقية حقوق الطفل (2)والسياسية

__________ 

 (.3 -ألف )د  217القرار  (1) 
 (، املرفق.21 -ألف )د  2200انظر القرار  (2) 

 (3) United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531. 
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إىل الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والســـــــــــياســـــــــــية  شااااااااايروإا ت 
، وإذ ترحب يف هذا الصـــــــــــــــدد بتاايتد عدد الدول ال  ان ـــــــــــــــم  إىل (4)اهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام

 الربوتوكول االختياري الثاين وصدق  عليه،
املؤرخ  63/168 و 2007كانون األول/ديتســمرب   18املؤرخ  62/149قراراهتا  إىلشااير أي ااا وإا ت 

املؤرخ  67/176 و 2010ن األول/ديتســـمرب كانو   21املؤرخ  65/206 و 2008كانون األول/ديتســـمرب   18
املؤرخ  71/187 و 2014كانون األول/ديتسمرب   18املؤرخ  69/186 و 2012كانون األول/ديتسمرب   20
بشــــــــ ن مســــــــ لة الوقف االختياري للعمل بعقوبة اإلعدام، ال  أهاب   2016كانون األول/ديتســــــــمرب   19

تاال ت خذ بعقوبة اإلعدام أن تعلن وقفا اختياريتا لتنفيذ أحكام اإلعدام  ال فيها اجلمعية العامة بالدول ال 
 متهيداً إللغاء عقوبة اإلعدام،

 اإلنســـان، مجيع املقررات والقرارات ذات الصـــلة الصـــادرة عن ول  حقوق إىلشاااير ك لن وإا ت 
 ،(5)2017أيتلول/سبتمرب  29املؤرخ  36/17وآخرها القرار 
أن أي خط  يف تطبيق أحكام العدالة أو إســـــــــــــــاءة تطبيقها يتعتب عليه إناال عقوبة  وإا تدرك 
 رجعة فيه وال ميكن تداركه، ال اإلعدام أمر  
ب ن وقف العمل بعقوبة اإلعدام يتســـهم يف احعام كرامة اإلنســـان ويف تعايتا حقوق  اواق ناعاً من  

 يتوجد دليل قاطع على أن لعقوبة اإلعدام قيمة رادعة، ال اإلنسان وتطويترها تدرجيياً، وإذ ترى أنه
جيري من مناقشــــات على الصــــعيديتن اطلي والوطت وما يتمتاذ من مبادرات على  ما وإا تالحظ 
اإلقليمي بشــــــ ن مســــــ لة عقوبة اإلعدام وما يتمبديته عدد متاايتد من الدول األع ــــــاء من اســــــتعداد الصــــــعيد 

قرره  ما تالحظ أيت ــــا يف هذا الصــــدد إلتاحة املعلومات لعموم اجلمهور بشــــ ن العمل بعقوبة اإلعدام، وإذ
بش ن عقد حلقات نقاش رفيعة  (6)2014حايتران/يتونيه  26املؤرخ  26/2ول  حقوق اإلنسان يف قراره 

 املستوى كل سنتني لايتادة تبادل اآلراء بش ن مس لة عقوبة اإلعدام،
جيري من مناقشــات على  ما بدور املؤســســات الوطنية حلقوق اإلنســان يف املســا ة يف موإا تسل   

 ة اإلعدام،الصعيديتن اطلي والوطت وما يتمتاذ من مبادرات على الصعيد اإلقليمي بش ن مس لة عقوب
بــالتوجــه الكب  لو إلغــاء عقوبــة اإلعــدام على الصـــــــــــــــعيــد العــاملي وبقيــام دول كث ة  وإا ترحاا  

ذلك حاالت وقف  يف بتطبيق وقف اختياري للعمل بعقوبة اإلعدام، ســـواء يف القانون أو يف املمارســـة،  ا
 اختياري قائمة منذ فعة طويتلة،

إمكانية ألشـــــــااص الذيتن يتواجهون عقوبة اإلعدام يتتاح لضـــــــرورة ضـــــــمان أن  على تشاااااددوإا  
معاملة االحتكام إىل الق ــــــــاء دون متييا،  ا يتشــــــــمل إمكانية االســــــــتعانة  ســــــــتشــــــــار قانوين، وأن يتعاملوا 

 اإلنسان، إنسانية حتعم كرامتهم املت صلة ومتتثل حقوقهم  وجب القانون الدويل حلقوق

__________ 

 .14668 ، الرقم1642املرجع نفسه، اجمللد  (4) 
 (، الفصل الثالث.A/72/53/Add.1) ألف 53الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثانية والسبعون، امللحق رقم انظر  (5) 
 اخلام ، الفرع ألف. (، الفصلA/69/53) 53، الدورة التاسعة والستون، امللحق رقم املرجع نفسه (6) 

http://undocs.org/ar/A/RES/62/149
http://undocs.org/ar/A/RES/62/149
http://undocs.org/ar/A/RES/ 63/168
http://undocs.org/ar/A/RES/ 63/168
http://undocs.org/ar/A/RES/65/206
http://undocs.org/ar/A/RES/65/206
http://undocs.org/ar/A/RES/67/176
http://undocs.org/ar/A/RES/67/176
http://undocs.org/ar/A/RES/69/186
http://undocs.org/ar/A/RES/69/186
https://undocs.org/ar/A/RES/71/187
https://undocs.org/ar/A/RES/71/187
https://undocs.org/ar/A/72/53/Add.1
http://undocs.org/ar/A/69/53
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تقــاريتر األمني العــام األخ ة، أن نســـــــــــــــبــة اطكوم  ، على لو مــا أرهرتــهفااال تالحظ فقلق وإا  
عليهم بعقوبة اإلعدام من بني الفقراء واألشااص الذيتن يتعيشون رروفا اقتصاديتة هشة والرعايتا األجانب 
واألشااص الذيتن ميارسون حقوق اإلنسان املفروضة هلم واألشااص املنتمني إىل أقليات ديتنية أو عرقية، 

 ،(7)كرب من نسبة من حكم عليهم بنف  العقوبة من األشااص اآلخريتنتكون يف غالب األحيان أ
التعـاون التقت اجلـاري بني الـدول األع ــــــــــــــــاء، وكـذلـك دور كيـانـات األمم املتحـدة  وإا تالحظ 

 الصلة وآليات حقوق اإلنسان يف دعم جهود الدول من أجل اعتماد وقف اختياري لعقوبة اإلعدام، ذات
عمــل املكلفني بواليتــات يف إطــار اإلجراءات اخلــاصــــــــــــــــة الــذيتن يتتنــاولون  وإا تأخ  لك االع بار 

 مسائل حقوق اإلنسان املتعلقة بعقوبة اإلعدام يف إطار واليتة كل منهم،
 من استمرار تطبيق عقوبة اإلعدام؛ تعرب عت فال  قلق ا - 1 
 ؛(8)وبالتوصيات الواردة فيه 71/718بتقريتر األمني العام عن تنفيذ القرار  ترح  - 2 
باخلطوات ال  اختذهتا بعض الدول لتقليص عدد اجلرائم ال  جيوز املعاقبة  ترح  أي ا - 3 

 عليها باإلعدام وباخلطوات املتاذة للحد من تطبيق هذه العقوبة؛
قيادة الســــــــــــياســــــــــــية ال  تشــــــــــــجع على إجراء مناقشـــــــــــات باملبادرات وال ك لن ترح  - 4 

 ؛من خالل اختاذ قرارات حملية ومداوالت وطنية بش ن إمكانية االبتعاد عن عقوبة اإلعدام
بــالقرارات ال  اختــذهــا عــدد متاايتــد من الــدول من مجيع املنــاطق، وعلى مجيع  ترحاا  - 5 

عدام، وال  تالها يف كث  من احلاالت إلغاء مســــــــتويتات احلكومة، لتطبيق وقف اختياري لتنفيذ أحكام اإل
 عقوبة اإلعدام؛

 جبميع الدول: ت ي  - 6 
أن حتعم املعايت  الدولية ال  تنص على ضمانات تكفل محايتة حقوق األشااص الذيتن  )أ( 

يتواجهون عقوبة اإلعدام، وخباصـــــــــــــــة املعايت  الدنيا، بصـــــــــــــــيغتها الواردة يف مرفق قرار اجملل  االقتصـــــــــــــــادي 
 ، وأن توايف األمني العام  علومات يف هذا الش ن؛1984أيتار/مايتو  25املؤرخ  1984/50االجتماعي و 

من اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية  36أن متتثل لاللتاامات الواقعة عليها  وجب املادة  )ب( 
 ، وخباصة احلق يف تلقي معلومات عن املساعدة القنصلية؛(9)1963لعام 

والعرق، واجلنســـــــــــــية معلومات ذات صـــــــــــــلة، مصـــــــــــــنفة  ســـــــــــــب اجلن  والعمر  أن تتيح )ج( 
يتتعلق بتطبيقها لعقوبة اإلعدام،  يث تشــــــمل  يف ما االقت ــــــاء، وغ  ذلك من املعايت  املعمول  ا، حســــــب

كم عليهم باإلعدام، وعدد األشــااص الذيتن يتنتظرون تنفيذ حكم  مجلة أمور منها عدد األشــااص الذيتن ُيم
وعدد أحكام اإلعدام املنفذة، وعدد أحكام اإلعدام ال  نمق ـــــــــــــــ  أو خمفف  يف االســــــــــــــت ناف،  اإلعدام،

ومعلومات عن أن أي تنفيذ مقرر ألحكام إعدام، مما قد يتمســــهم يف إجراء مناقشــــات مســــتن ة وشــــفافة على 
 اإلعدام؛يتتصل بالعمل بعقوبة  الصعيديتن الوطت والدويل تتناول أموراً منها التاامات الدول يف ما

__________ 

 .A/73/260و  A/70/304 انظر من مجلة هذه التقاريتر التقريتريتن (7) 
 (8) A/73/260. 
 (9) United Nations, Treaty Series, vol. 596, No. 8638. 

http://undocs.org/ar/A/RES/69/186
http://undocs.org/ar/A/RES/69/186
https://undocs.org/ar/A/70/304
https://undocs.org/ar/A/73/260
http://undocs.org/ar/A/71/332
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أن حتدَّ تدرجيياً من العمل بعقوبة اإلعدام، وأال تفرض عقوبة اإلعدام على اجلرائم ال   )د( 
يترتكبها أشـــااص دون الثامنة عشـــرة من العمر أو على نســـاء حوامل أو على أشـــااص ذوي إعاقة عقلية 

 أو ذهنية؛
ا يتشـــــــــــــــمــل النظر يف إزالـة ،  ــأن تقلص عــدد اجلرائم ال  جيوز املعــاقبــة عليهــا بــاإلعــدام )ه( 

 ؛التطبيق اإللاامي لعقوبة اإلعدام
أن ت من متّكن األشااص الذيتن يتواجهون عقوبة اإلعدام من ممارسة حقهم يف طلب  )و( 

العفو عن حكم اإلعدام الصـــــــــــــــادر  قهم أو ختفيفه من خالل ضـــــــــــــــمان أن تكون إجراءات الرأفة عادلة 
 يع مراحل العملية؛وشفافة وأن تقدَّم معلومات فوريتة يف مج

على أســـــــــــــــاأ قوانني متييايتة أو نتيجة تطبيق متيياي عقوبة اإلعدام  أالّ تطبَّقأن تكفل  )ز( 
 عشوائي للقانون؛ أو

 أن تعلن وقفا لتنفيذ أحكام اإلعدام متهيداً إللغاء عقوبة اإلعدام؛ (ح) 
، وتشـــــــــــــــجعها على بالدول ال  ألغ  عقوبة اإلعدام عدم العودة إىل العمل  ا ت ي  - 7 

 تبادل خرباهتا يف هذا الصدد؛
 على اإلبقاء عليه وعلى تبادل خرباهتا يف هذا الصدد؛ اختياريتاالدول ال  تطبق وقفا  تشج  - 8 
بالدول ال  مل تن ـــــــــم بعد إىل الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص  ت ي  - 9 

تصـــــّدق عليه بعد، أن تنظر يف  ، أو ال  مل(4)باحلقوق املدنية والســـــياســـــية اهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام
 القيام بذلك؛
والســــبعني تقريتراً  امســــةاخلإىل األمني العام أن يتقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتا  تطل  - 10 

 عن تنفيذ هذا القرار؛
والســـــــــبعني يف إطار البند املعنون  امســـــــــةمواصـــــــــلة النظر يف املســـــــــ لة يف دورهتا اخل تقرر - 11 

 .“حقوق اإلنسان ومحايتتها تعايتا”
 


