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 مجلس حقوق اإلنسان
 الثالثة والثالثونالدورة 
 من جدول األعمال 3و 2البندان 

التقريررر السررلوف لة وألررة اممررة الةتمرردة السررامسة لمقرروق اإلنسرران 
 واممسن العامالسامسة وتقارير الة وألسة 

واالقتصرايية تعزيز وحةاية جةسع حقوق اإلنسان الةدنسة والسساسسة 
 في التلةسة بةا في ذلكالمق واالجتةاعسة والثقافسة،

 مسألة عقوبة اإلعدام  
 تقرير اممسن العام   

 موجز  
هبدددحت يددددي   18/117يُقددد ه اددلا الرقمبيددمب قوجددل مقدددمبا نسدد   قددو  ا   ددان  

الرقمبيددمب امددرممباا ا حندداإل غددو ا ل ددا  اددلا الرقدداايمب ال دداعق  عددن م ددةل  عقوعدد  ا عددداه  وي  ددد 
أثنددا  الةددملش ا ةددمول  عددالرقمبيمبض جددمبج أيمددار ت ددقيي مبددا اا  لرقييددد العددا ل لعقوعدد  ا عددداه  و 

 ضالدددل أل دددة عقوعددد  ا عدددداه   ددد  الوا ددد إىل عقوعددد  ا عدددداه ي العديدددد مدددن الددددول السقدددو  
  واختل   وٌل العديد مدن ا بدا اا  أيمدار لرنةيدل المدما ا  زالة تطبقها ما و للك ي  ول

الل ت ةي محاي   ق اللين يواجهون عقوع  ا عداه  عسد  أ دال   تدزال اندال أ سيد  مدن الددول 
  وتسبيد  لطسدل خمالة  عدللك القدا ون الددوق ققدو  ا   دان عقوع  ا عداه قيتطب م رممبش ي

معسومددا  عددن  قددو   أيمددار  الرقمبيددمباددلا ض يرمددمن 22/11نسدد   قددو  ا   ددان ي  ددمبااإل 
 عسيه  عا عداه أو اللين أُعِدموا  احمل وها   ان اخلاص  عةطةال اآلعا  
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 احملرويا 
 الصةح  

 3                                                                                        مقدم  - أو ر  
 3                                                              الر يريا  ي القوا ني وي ا مااما  - ثا يار  

 3          ل ائهاض قا ي ذلك ا لرزاما  ا قطوع   ل ائهاا عداه أو الرداعري الل اختل  إل ا  عقوع   - ألف   
 4                                 تقييد  طا  تطبيق عقوع  ا عداه أو اقد من السقو  إليها - عا    
 4                                 ا  امه  ي إل ا  عقوع  ا عداهالص ول الدولي  وا  سيمي   - جي    
 6                   إعا ش العمي ععقوع  ا عداه أو تومي   طا ها أو امرئناحت عمسيا  الرنةيل -  ال   

 7                                                          ا عسوما  ا رعسق  عرطبيق عقوع  ا عداه - ثالثار  
 8                                   المما ا  الل ت ةي محاي   قو  اللين يواجهون عقوع  ا عداه - ااععار  

 8                                     تطبيق عقوع  ا عداه عس  "أشد اجلمبائ  خطواش" صمب  - ألف   
 10                                                        ظمب إلزامي  تطبيق عقوع  ا عداه - عا    
 12                                                               ضما ا  احملا م  العا ل  - جي    
 13                                                   اقق ي الرماس العةو أو إعدال العقوع  -  ال   
 16                                                                 ظمب تنةيل ا عداه عسنار  - اا    

 17                     ال واألشخاص ذوي ا عا ا  العقسي  أو اللاني تطبيق عقوع  ا عداه عس  األطة - خام ار  
 17                                                                              األطةال - ألف   
 19                                              األشخاص ذوو ا عا ا  العقسي  أو اللاني  - عا    

 20                     قو  ا   ان اخلاص  عةطةال اآلعا  اللين     عسيه  عا عداه أو اللين أُعدموا - ما مار  
 20                                                                                  ا مرنراجا  - ماععار  
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 مقدمة -أوالا  
لرحدددي  الرقدداايمب ال دداعق   18/117يُقددده اددلا الرقمبيددمب عمددجمر ققددمبا نسدد   قددو  ا   ددان  -1

 E/2015/49عن م ةل  عقوع  ا عداهض قا ي ذلدك الرقمبيدمب اخلم دل األخدري الدلي  دمدال األمدني العداه  
معسومددا   أيمددار  ض يرمددمن الرقمبيددمب22/11وتسبيدد  لطسددل نسدد   قددو  ا   ددان ي  ددمبااإل   (Corr.1و
 ن  قو  ا   ان اخلاص  عةطةال اآلعا  اللين     عسيه  عا عداه أو اللين أعدموا  ع
وي دددددرند إىل  2016 زيمبان/يو يدددددال إىل  2015 ي دددددان/أعمبيي وي طدددددل الرقمبيدددددمب الةدددددملش مدددددن  -2

ا عسومدددا  الدددواا ش مدددن الددددول ودريادددا مدددن ا صدددا ا ذا  الصدددس ض قدددا ي ذلدددك ا  م دددا  الوطنيددد  
واهليئدا  اق وميد  الدوليد   وأفمب   األم  ا رحددش الُقطمبيد ض و ا   األم  ا رحدشضققو  ا   انض و 

وا  سيميدد ض وا نظمدددا  دددري اق وميددد   ويُوجدددال ا  ربدداإل إىل الرقمبيدددمب الدددلي مدديقدمال األمدددني العددداه إىل 
الوطنيدد  عةدةن الو دف ا خريددااي لرطبيدق عقوعدد  ا عدداهض والدلي مددي ز اجلهدو  ار  مبيبدداجلمعيد  العامد  

ار اخرياايدتطبيدق عقوعد  ا عدداه عةدةن و دف  69/186والدولي  المبامي  إىل تنةيل  مباا اجلمعي  العام  
واللي  عدة فيدال اجلمعيد  العامد  الددولض ي مسد  أمدوا أخدمبجض إىل ا دملاه ا عدايري الدوليد  الدل تردي  

عدايري الدد يا  مدا وا   ضما ا  ت ةي محاي   قو  اللين يواجهون عقوعد  ا عدداهض وعداألخل ا 
   1984أياا/مايو  25ا  اخ  1984/50ي ممبفق  مباا اجملس  ا  رصا ي وا جرماعل 

 الةةارساتفي القوانسن و  فيالتغسسرات  -ثانساا  
تةددددمي الر يددددريا  الددددل أ خسددددة عسدددد  القددددوا ني وضدددد  تةددددمبيعا  جديدددددش تُس ددددل عقوعدددد   -3

تطبيقهددددا أو تومددددعالض فمددددجمر عددددن الرصددددديق عسدددد  ا   طددددا عددددداه أو تُعيددددد العمددددي هبدددداض أو تقي ددددد 
ا عااددددا  الدوليددد  وا  سيميددد  ا رعسقددد   قدددو  ا   دددان الدددل تدددنل عسددد  إل دددا  عقوعددد  ا عدددداه  

تدددداعري ددددري تةدددمبيعي ض ومنهدددا تدددداعري تنةيليددد  اختددداذ الر يدددريا  ي ا ماامدددا  العمسيددد  فرةدددمي  أّمدددا
 ق عقوع  ا عداه تطبي إزا اتّباع هنج جديد  تع  و مائي ض 

أو التدابسر التي اتخرتت إللغاهارا، بةرا فري ذلرت االلتزامرات عقوبة اإلعدام  اءلغإ -ألف 
  الةقطوعة إللغاهاا

عقوعدد  ا عددداه أو أو ةددة تنةيددلاا اخرياايددار إمددا ي القددا ون أل ددة  ولدد   170 انددال غددو -4
وعداألخلض فقدد أل دة   أل ثدمب مدن عةدمب مدنوا  ا عدداه تنةيدلقة ي ا ماام  العمسي ض أو عسّ  أو

عقوعدد  ا عدداه أثنددا  الةدملش ا ةددمول  عددالرقمبيمب   مدوايناه وفيقددل وال و  دو ومددةددقمب ومن وليدا و دداواو
لةددطل عقوعدد  ا عددداه مددن  ا وهنددا ا دددا ععددد إل ائهددا مددن الدمددروا ي ار ومددّنة  ددو   يةددواا  ا و دد

ض 2015لدددلي  خدددي  يدددز الرنةيدددل ي أيسول/مدددبرم  ويدددنل  مدددروا  يبدددال اجلديددددض ا  2000عددداه 
عسدد  عددده جدددواز صدددوا أي  دددا ون يددنل عسدد  عقوعددد  ا عددداه  وي الو يدددا  ا رحدددش األممبي يددد ض 

   أل ة و ي   ي ام ا عقوع  ا عداه 
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وي العديددد مددن الدددول األخددمبجض ُشددمبع ي عمسيددا  تةددمبيعي  و/أو  مددائي   ل ددا  عقوعدد   -5
 و وجددزا القمددمب ومهوايدد   وايددا ودينيددا و ينيددامددعوا ينددا فاي ا ثددالض جددمبج ي ا عددداه  فعسدد  مددبي

ض  ظدمب  احمل مد  العسيدا ي 2016النظمب ي مةااي   وا ني  ل ا  عقوع  ا عداه  وي مطسد  عداه 
ومدج إ  ا ي  ا  رظاا فملا   (1 زميباعوي ي طعنني ي عقوع  ا عداه خبصوص مدج  مروايرها

   (2 ا عداه مطول  ي طاعو
 اللجوء إلساا مد منالتطبسق عقوبة اإلعدام أو  نطاق دسقست -باء 

عقوعدد   ُمددق سة خددجمل الةددملش ا ةددمول  عددالرقمبيمب ععددمل ا بددا اا  ا سحوقدد  لرقييددد تطبيددق -6
مددا زالددة  ا عددداه ي عددد  مددن الدددول الددل أل ددة عقوعدد  ا عددداه   دد  الوا دد  و ددللك ي  ول

تةدددمبي  جديدددد   ةدددا    مددد   2015مهوايددد  أفمبيقيدددا الومدددط ض اعُرمدددد ي عددداه فةدددل تطبقهدددا  
جنائيدد  خاصدد  لسرحقيددق واحملا مدد  ي جددمبائ  اقددمب  واجلددمبائ  ضددد ا   ددا ي  وا  رها ددا  اخلطددريش 

   (3 من العقوعا  الل مي ن اق   هباققو  ا   انض ومل يداج الا القا ون عقوع  ا عداه ض
ال  دددددان ا مدددددمبائيسل مةدددددمبوع  دددددا ون شعدددددي مدددددن ال دددددهي عسددددد  اجلدددددي  و دددددا   وافدددددمل  -7

ا قاطعا  اق   عا عداه عس  الدلين يددا ون ادمبائ  ا اادا  وذلدك اعدي إم ا يد  اختداذ القدمباا 
  ار من إماعه   ما او مةمبوط  الي عللك عةدسبي  القماش عد ر 

اا عةدددةن عقوعددد  ا عدددداه خسُدددل إىل أن ووضددعة السقنددد  القا و يددد  ي اهلندددد تقمبيمبادددا الثددد -8
"عقوعدد  ا عددداه   تدد  ي ال ددمب  اجلزائددل منهددا وا رمثددي ي الددمب ع أ ثددمب جددا ت  يددال عقوعدد  ال ددقن 
مدج اقياش" وأن ا عرما  عس  عقوع  ا عداه صمبحت ا ارماه عن مةدا ي تعدملي  ظداه العدالد  

مدن ذلدك  جلمي  اجلمبائ ض عي ا مل دة عدد ر  اجلنائي   ول ن السقن  مل توصل عإل ا  عقوع  ا عداه
  (4 ن اقمب ا عقا  عسيها لسقمبائ  ا مبتبط  عا ااا  وش

 إلغاء عقوبة اإلعدامواإلقلسةسة الةساهةة في الصكوك الدولسة  -جسة 
ال وتو ول ا خريااي الثاا لسعهد الدوق اخلداص عداققو  ا د يد  وال يامدي  واهلدا حت يعدُّ  -9

ض ا عااددش 2016 ولد   دهن هنايد   زيمبان/يو يدال  81ض الدلي صدّد ة عسيدال عقوعد  ا عدداه إىل إل ا 
الدوليدددد  المبئي ددددي  ي  ظدددددمب امددددرخداه عقوعددددد  ا عددددداه  وعوجدددددال خدددداصض ت مدددددن أمهيدددد  ال وتو دددددول 
ا خريددااي ي أن عددده تنصدديل ال وتو ددول عسدد    دد  إجمبائددل لجم  ددحا  يعدد  أ ددال مددهن صددّد ة 

 إعا ش العمي ععقوع  ا عداه دري ج ن البر   ون ا رهال القا ون الدوق عسيال  ول  ما يصب  
__________ 

 1) Zimbabwe, Farai Lawrence Ndlovu and Wisdom Gochera v. Minister of Justice, Legal and 

Parliamentary Affairs  

 2) Zimbabwe, Cuthbert Tapuwanashe Chawira and 13 others v. Minister of Justice, Legal and 

Parliamentary Affairs  

  59ض ا ا ش 003-15القا ون العموي ا    (3 

  4-2-7و 1-1-7ض الةقمبتان 2015ض عقوع  ا عداهض آ /أد ط  262السقن  القا و ي  اهلندي ض الرقمبيمب ا    (4 
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ال وتو ددول ا خريددااي الثدداا لسعهددد الدددوق اخلدداص عدداققو  عددن ذلددكض يةددمب   وفمددجمر  -10
عسد  الددول األطدمباحت عاختداذ ميد  الردداعري الجمزمد  لمدمان عدده إم ا يد  ار الرزامد ا د ي  وال يامي 
 2012ي عداه  ال وتو دول ا خريدااي الثدااالعقوعد   فبدنن الدل صدّد ة عسد   إعدا ش العمدي هبدلإل

 ِبسددة توصدديا  صددا اش عددن ا مددرعمبا  الدددواي الةددامي تدددعواا إىل أن تعددّدل ي أ ددمب  و ددة 
ج دددن مةدددمبوع القدددا ون اجلندددائل ومةدددمبوع  دددا ون ا جدددمبا ا  اجلنائيددد  قدددا شعسهمدددا من دددقمني مددد  

(  وأوصدددة السقنددد  ا عنيددد   قدددو  4-108ض الةقدددمبش A/HRC/22/9 ال وتو دددول ا خريدددااي  ا ظدددمب
عاعرمددا  القددا ون اجلنددائل اجلديددد ي أ ددمب  و ددة ج ددن قظددمب عقوعدد  ا عددداه  أيمددار  ا   ددان عددنن

  ( 19ض الةقمبش CCPR/C/BEN/CO/2 ا ظمب ار صمبحيار  ظمب 
واعُرمد  ا ون شيز ا  مماه إىل ال وتو ول ا خريااي الثاا ي تودوض وتنظمب النيقمب ي  -11

ض عمسيد  ا مدرعمبا  الددواي الةداميض ي إطداا  بسدة عددش  ول ا ون جاثي  وعجموش عس  ذلكض 
وجدددزا  ض(A/HRC/29/11  أامينيددداتوصددديا  عالرصدددديق عسددد  ال وتو دددول ا خريدددااي الثدددااض منهدددا 

 ض(A/HRC/31/17  ومدددان تدددومل وعمبين ددديي ض(A/HRC/30/13/Add.1و A/HRC/30/13  مااشدددال
 ض(A/HRC/33/11  وطاجي  ددران ض(A/HRC/33/4  ومددوايناه ض(A/HRC/31/10  ومددا ة لومدديا

 و دددداواو ض(A/HRC/31/4/Add.1  ا و ددددش( -ومي مبو يزيدددا  و يددددا   ض(A/HRC/31/13  وميامنددداا
 A/HRC/31/7 )   

ال وتو ددددول وامددددرممب  ايئددددا  معاادددددا   قددددو  ا   ددددان الدددددعوش إىل الرصددددديق عسدددد   -12
ض CCPR/C/HTI/CO/1  فةددل ا مددرنراجا  اخلراميدد  عةددةن تقمبيددمب اددايل  ا ظددمب ا خريددااي الثدداا

(ض أعمبعددة السقندد  ا عنيدد   قددو  ا   ددان عددن أمددةها ل ددحل م ددةل  الرصددديق عسدد  11الةقددمبش 
مددن جدددول أعمددال ال  ددان  ون تقدددع تة ددري مقندد  وأوصددة ار مدد خمب  اال وتو ددول ا خريددااي الثددا

ي أ ددمب  و ددة ج ددن   ال وتو ددول ا خريددااي الثددااعددةن تنظددمب اددايل ي إم ا يدد  الرصددديق عسدد  
( ومدوايناه  ا ظدمب 23ض الةقدمبش CCPR/C/KOR/CO/4مهوايد   وايدا  ا ظدمب  أيمدار  وأوصة السقن 

CCPR/C/SUR/CO/3 العدددمبا   ا ظدددمب (ض و 20ض الةقدددمبشCCPR/C/IRQ/CO/5 عدددالنظمب 28ض الةقدددمبش )
ي ا  مدددددماه إىل ادددددلا الصدددددك  وأوصدددددة جلنددددد  م افحددددد  الرعدددددليل  دددددجم  مدددددن الصدددددني  ا ظدددددمب 

CAT/C/CHN/CO/5 ض وال و  و  ا ظمب 50ض الةقمبش)CAT/C/COG/CO/1 عالرصدديق 7ض الةقدمبش )
 عس  ال وتو ول ا خريااي 

داه ما امدددة اندددال تدددداعري  وليددد  م  رددد  ترطسدددل و دددف وينب دددل عدددده تنةيدددل أ  ددداه ا عددد -13
عمسيا  الرنةيل  والقصد من الإل الرداعري ا   ر  ادو إتا د  إم ا يد  إعدا ش النظدمب ي اق د  أمداه 
 ا    ولي  و ا   وجلان  قو  ا   ان وايئا  معااددا   قدو  ا   دان  وذ دمب  السقند  

( عةةن الرزامدا  الددول 2008 33   ا سيقها العاه من تع 19لةقمبش ا عني   قو  ا   انض ي ا
ض أن مدن ال وتو ول ا خريااي لسعهد الددوق اخلداص عداققو  ا د يد  وال يامدي األطمباحت قوجل 

واجددل الدددول الرقيّددد   ددن  يدد  هبددلإل الرددداعري  ددهن إذا مل توجددد أ  دداه  ددد ش ي معاادددش هلددلا 
مدددقني  ا دددة شددد واإل معمبوضددد  عسددد  السقنددد  ال دددمب   فقدددد  ةدددل  عددديجماوس   ددد  ا عدددداه ي 

ةيددددل ي ا رظدددداا النظدددددمب ي ا عنيدددد   قددددو  ا   ددددانض اددددد  طسددددل  ددددد  مددددن السقندددد  عرةجيددددي الرن
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مدددن جا دددل ار وعدددده ا مدددرقاع  لطسدددل السقنددد  عاختددداذ تدددداعري م  رددد  يةددد ي ا رها ددد  (5 ا لرمددداس
 اخلاص عاققو  ا د ي  وال يامي ال وتو ول ا خريااي لسعهد الدوق عيجماوس  لرزاماهتا قوجل 

  فيال ار اللي ا ممة إليال وأصبحة طمبف
إذا  ا ددة مددن ا تةا يدد  األواوعيدد  ا رعسقدد  عر ددسي  اجملددمبمني عسدد  أ ددال " 11وتددنل ا ددا ش  -14

 اجلمبمي  ا طسدو  الر دسي  عةدةهنا يعا دل عسيهدا ي  دا ون الطدمبحت الطالدل لسر دسي  عا عدداه ومل ي دن
عا بددد  عا عدددداه عسددد  ادددلإل اجلمبميددد  ي  دددا ون الطدددمبحت ا طسدددو  مندددال الر دددسي  أو عسددد  ا ار منصوصددد

ي ن شدمبي تنةيدل ادلإل العقوعد  عدا شض جداز افدمل الر دسي  مدا مل يقد  الطدمبحت الطالدل لسر دسي   مل
"  وأفددا  عرقدددع ضددما ا   افيدد  ي  ظددمب الطددمبحت الطالددل لسر ددسي  عددةن عقوعدد  ا عددداه لددن تُنةددل

ه دددري الدددول األعمددا  إىل اتةا يرددال يقرمددل ا لرددزاهض أثنددا  ا  مددماه إىل نسدد  أواوعددا أن ا مددما
ا تةا يد ض عرقددع إعدجمن ععدده تنةيدل عقوعدد  ا عدداه  وا مدمة مهوايد   وايدا إىل ا تةا يد  عسدد  

( مدن اتةا يد  نسدد  أواوعدا  ند  ا ااددا ض 3 21مبط  ويددمب    د  جاثدي ي ا ددا ش أمداس ادلا الةد
 ول   دهن اليدوه  وخدجمل الةدملش ا ةدمول  عدالرقمبيمبض  خسدة ا تةا يد   يدز  34ا الل صّد ة عسيه

   (6 وو   عسيها ا يا  األواويب 2015 ا ون األول/ ي م    1الرنةيل ي مالط  وال ت ال ي 

 إعاية العةل بعقوبة اإلعدام أو توسسع نطاقاا أو استئلاف عةلسات التل ست -يال 
جمبج تومي   طا  عقوع  ا عداه ي عمع   ول  فقد وافق ل  عالرقمبيمبض ي الةملش ا ةمو  -15

  تنةيدل أ  داه مبي دقمدل عرعسد  ا دملاب عرعدديي  دا ون ا جدمبا ا  اجلنائيد  ي نس  الوزاا  العمبا دل
الددمبئي    ا عددداه وذلددك قددن  وزيددمب العدددل صددجم ي  الرصددديق عسدد  أ  دداه ا عددداه إذا مل يصدددّ 

أو مل يقددمبا مددن  المبأفدد  أو ختةيددف العقوعدد  ي ار ا عةددو صدددِ عسدد  األ  دداه النهائيدد  عا عددداه أو مل يُ 
امدددرحدثة و يردددان  دددوا ني تدددنل عسددد  عقوعددد  ا عدددداه عسددد    وي  يقرييددداض (7 يومدددار  30دمدددون 

 جمبميددد  ا خرطددداحت ي  دددني عددددأ  عددددش و يدددا  أخدددمبج تسقدددة أ ثدددمب فدددة ثمب إىل عقوعددد  ا عدددداهض
  لسمعا ب  عس  جمبمي  ا خرطاحت  ميما  

واعرمددد  عدددش  ول  ددوا ني ترعسددق ق افحدد  ا ااددا  حنيددز عقوعدد  ا عددداه عسدد  جددمبائ   -16
يا دددا تةدددا  وتدددو   ودُ فقدددد مدددّنة  ار فمةاضدددار ترعسدددق عا اادددا  تر ددد  عدددال مو  ومعمب فددد  تعمبيةددد

  ا رعسقد  عاأل ةدط  ا اااعيد    دوا ني تدنل عسد  عقوعد  ا عدداه عسد  عدد  مدن اجلدمبائ وال امريون
 2015والرعدديي  2015واعرمد  عا  ران القا ون الدمرواي  الرعديي اقدا ي والعةدمبون( لعداه 

عس  القا ون الع  مبي البا  راا اللي شيز إ ةا   ا   ع  مبي  جديدش ترمرد  ع دسط  فدمب  
سدق عا اادا   وعسد  إثدمب اعرمدا  عقوع  ا عداه عس  ا د يني اللين يةدربال ي اات داهب  جدمبائ  ترع

   (8 2015أ  اه ا عداه ي آ /أد ط    ا ون ا ااا  اجلديدض امرة ف تةا  تنةيل
__________ 

  www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=19958&LangID=Eا ظمب  (5 

 مل مبش نس  أواوعا  ةوق  ي مسف لدج األما   وال مرا   لجمطجمع عسيها  (6 

 16ض "نسد  الددوزاا  يصدّو  عسد  مةددمبوع  دا ون تعدديي  ددا ون أصدول احملا مدا  اجلزائيدد "العدمبا ض وزااش العددلض  (7 
    /www.moj.gov.iq/view.1601  مراب عس  ا و   2015 زيمبان/يو يال 

    www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=51772#.V4NlmU1f3csا ظمب  (8 
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 دوا ني جديددش أ اجدة عقوعد  ا عدداه عسد  جدمبائ  أخدمبج   أيمار  واعرمد   ول أخمبج -17
ن  ينل عس  عقوع  ا عداه عسد  العصديا 2016فقد اعرمد  عن جم ي   ا ون خةمب ال وا ي 

يرعسددق عا حندداا عالبةددمب وهتمبيددل ا هدداجمبين يددنل عسدد  طائةدد  مددن ار جديدددار وا مل ددة إثيوعيددا  ا و دد
العقوعا ض قا فيها عقوعد  ا عدداه ي  دا   تعدمب  المدحايا ألضدمباا عسي د  أو الوفداش  وعدّدلة 

نموع   بريش ُعمان  ا وهنا ا رعسق ق افح  ا خداا  وا  ثمبا  العقسي  أ اج عقوع  ا عداه عس  
  من اجلمبائ  ا رعسق  عا خداا  

وي الو يدددا  ا رحددددش األممبي يددد ض مدددّنة و يددد   ااوليندددا الةدددمالي  مةدددمبوع  دددا ون اجلمعيددد   -18
يهدحت إىل إجازش امرئناحت تنةيدل ا عدداه ي الو يد   وشيدز القدا ون اجلديدد مةداا    774العمومي  

  ا عددداهض وي ذلددك خمالةدد  لقواعددد أخجم يددا  مهندد  مهنيددني طبيددني عددجموش عسدد  طبيددل ي عمسيددا
لس دسطا  اقةداع عسد  مدمبي  أيد  معسومدا  ت ةدف عدن اويد  أي شدخل أو  أيمدار  الطل  وشيدز

ايئددد  شددداال ي حنهيددددز أو إعددددا  أو تقددددع األ ويدددد  ا  دددرعمس  ي اققنددد  ا ميردددد ض ي  اولددد  لرقييددددد 
لصدداق  ددا ون ال ددمبي  عةددةن  أيمددار  ا نازعددا  هبددلا اخلصددوص  وصددّو  ا ةددمبعون ي و يدد  ت  دداس

يوتددا تةددمبيعيهما  جددازش    ي اقُقددن ا ميردد   وعددّدلة و يدد  أو جممهددا وو يدد مقدددمل األ ويدد  ا  ددرعمس
   امرخداه داز النيملوجني والمبمل عالمبصاص لرنةيل ا عداهض ي  ال عده السقو  إىل اققن  ا مير  

 الةعلومات الةتعلقة بتطبسق عقوبة اإلعدام -ثالثاا  
ض عسدد  أن 2015 عرمددد ي أيسول/مددبرم  ا 30/5شددد  نسدد   قددو  ا   ددانض ي  ددمبااإل  -19

القصدددوا ي الةدددةافي  ي تطبيدددق عقوعددد  ا عدددداه ينطدددوي عسددد  ا ع امدددا  مباشدددمبش عسددد  األشددددخاص 
احمل وه عسيه  عا عداه و للك عس  أشخاص آخدمبين مردةثمبين  وطسدل اجملسد  مدن الددول الدل مل تسد  

ل  دوع اجلدن  وال دن وا عدايري األخدمبج صس ض مصنة    العسوما  ذا  ا  ععد عقوع  ا عداه إتا  
مسدد  أمددوا منهددا عسدد  أن تةددمي تسددك ا عسومددا  عقوعدد  ا عددداهض  خبصددوص جلوئهددا إىلا عمددول هبدداض 

ا عدددداهض وعدددد  األشدددخاص ا وجدددو ين ي طددداعوا ا عدددداهض وعدددد  ععدددد  األشدددخاص احمل دددوه عسددديه  
ختةيةهددا ي ممب سدد  ا مددرئناحت أو  ها أوالعمسيدا  الددل  ة ددل ض وعددد  أ  دداه ا عددداه الددل جددمبج  قمدد

ا  ددد ي دده  ي إجددمبا   قاشددا  م ددرنريش وشددةاف  عسدد  الصددعيدين قددالددل صدددا عةددو أو صددة  عةددةهناض 
    عةةن الرزاما  الدول فيما خيل تطبيق عقوع  ا عداه ذلكالوط  والدوقض قا ي 

 A/HRC/12/45و A/HRC/8/11و A/HRC/4/78أشاا األمدني العداه ي تقداايمب مداعق    مثسماو  -20
مدددددددددددددددددددددددددددددددددددن (ض A/HRC/27/23و A/HRC/24/18و A/HRC/21/29و A/HRC/18/20و A/HRC/15/19و

الصدددعل اقصدددول عسددد  أا ددداه عا يددد   دثددد  و  يقددد  عدددن تطبيدددق عقوعددد  ا عدددداه  ظدددمبار  مدددرممباا عدددده 
عددديجماوس والصدددني وفييدددة  ددداهض مثدددي  ععدددمل البسددددانض ةدددلفالةدددةافي  مدددن جا دددل ععدددمل اق ومدددا   

يةد ي  ةدةها  ضممب من أممباا الدولد تصّنف عس  أهنا البيا ا  ا رعسق  عرطبيق عقوع  ا عداه  تزال  
 (9 جمبميددد  جنائيددد   وعدددجموش عسددد  ذلدددكض تةيدددد الرقددداايمب عدددةن ععدددمل الددددولض ومنهدددا إ دو ي ددديا وعددديجماوس

__________ 

أعدددمب  ا قدددمبا اخلددداص ا عددد   الددد   قدددو  ا   دددان ي عددديجماوس عدددن القسدددق إزا  ا عدددداه الةدددةافي  ي ا جدددمبا ا   (9 
 ( A/HRC/29/43ع  ا عداه ي عيجماوس  ا ظمب ا رصس  عقمايا عقو 
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ألمددمب ا  ددقو ني ي عندد  احمل ددوه عسدديه   وجنددو  ال ددو ان وفييددة  دداه وماليزيددا والياعددانض   ت ةددف
 اميه  عن ا عسوما  ا رعسق  عا وعد الةعسل لعمسيا  ا عداه إ  ععد تنةيلاا    حملعا عداه و 

ي البسددددان الدددل تعدددي   الددد   دددزاعض ممددداعة  اقصدددول عسددد  ا عسومدددا   وت دددون صدددعوع  -21
ثو دد  لرة يددد عددد   ددا   ا عددداه اقصددول عسدد  مددا ي ةددل مددن ا عسومددا  ا و  يرعددلا يدد   ددد 

 ععث  األمد  ا رحددش لرقددع ا  داعدش إىل العدمبا فقد تسقة  ودري ذلك من الرةاصيي ذا  الصس  
العديددد مددن الرقدداايمب عددن تنةيددل عمسيددا  إعددداهض ل ددن مل يددمب  أي تة يددد مددن ال ددسطا  العمبا يدد   

هددا لرو ددف وزيددمب العدددل العمبا ددل وأعمبعددة مةوضددي  األمدد  ا رحدددش ال ددامي  ققددو  ا   ددان عددن  سق
   (10 حدش فيما يرعسق عرنةيل ا عداما عن إ ال  معسوما  إىل األم  ا ر

ولدج النظمب ي تقمبيمب الصنيض أعمبعة جلن  م افح  الرعليل عن القسق إزا  ا فرقداا إىل  -22
القدا ون عيا ا   د ش عةدةن تطبيدق عقوعد  ا عدداهض وادو مدا منعهدا مدن الرحقدق مدن مددج تنةيدل 

(  وأعمبعددة السقندد ض 49ض الةقددمبش CAT/C/CHN/CO/5ا ظددمب ي أا  الوا دد   ار فعسيددار يددد تنةيددلاجلد
(ض 42ض الةقدمبش CAT/C/SAU/CO/2ي مجم ظاهتا اخلرامي  عةةن تقمبيمب ا مس   العمبعي  ال عو ي   

ا ددا  الدددل عددن  سقهددا البدددال  إزا  امددرممباا وجدددو  عقوعدد  ا عدددداه وعددده تقددددع الدولدد  الطدددمبحت البي
طسبرهدددا السقنددد  عدددن عدددد  األشدددخاص الدددلين أعددددموا أو ينرظدددمبون تنةيدددل ا عدددداه فددديه ض و دددللك 
عيا ا  عن جن  األشخاص ا عنيني وأعمااا  وجن ياهت  ودرياا مدن البيا دا  الدمي مبافيد  ذا  

سدد  أمددوا الصددس  واجلددمبائ  احملددد ش الددل أ ينددوا هبددا  و عددة السقندد  ا مس دد  العمبعيدد  ال ددعو ي ض ي م
أخمبجض إىل تقدع عيا ا  مصّنة  عن عد  األشخاص الدلين ينرظدمبون تنةيدل ا عدداه فديه  وعدد  
 دددا   ا عدددداه الدددل  ةدددل ض مددد  عيدددان اجلدددمبائ  الدددل أ يندددوا هبددداض وادددي يوجدددد عدددني اددد     اصدددمب 

  ( 43شخل مصا  ععاا  ذاني ض ودرياا من البيا ا  ا طسوع   ا مبج   ة الض الةقمبش  أو

 يواجاون عقوبة اإلعدام التينالضةانات التي تك ل حةاية حقوق  -رابعاا  
 قصر تطبسق عقوبة اإلعدام على "أشد الجراهة خطورة" -ألف 

تسدد   سدددول األطددمباحت ي العهددد الدددوق اخلدداص عدداققو  ا د يدد  وال يامددي  الددل ملينب ددل ل -23
جلدددمبائ  خطدددواش"  واجلدددمبائ  الدددل ععدددد عقوعددد  ا عدددداه عدددده فدددمب  ادددلإل العقوعددد  إ  عسددد  "أشدددد ا

مدد  تدد  ي مباشددمبش وعصددواش مقصددو ش إىل الوفدداش   تدددخي ي خا دد  "أشددد اجلددمبائ  خطددواش" ققر  
وي ال دديا  ذاتددالض فددإن الرددواط أو الرواطدد  عقدددا  دددو  ي   (11 القددا ون الدددوق ققددو  ا   ددان

ات دا  جمبميد  القردي أو عدده مند  أشد اجلمبائ  خطواشض مثي تقدع الوميس  ا ا يد    اات ا   هن
تع ددف السقندد  ا عنيدد   36اات اهبدداض   يدد ا فددمب  عقوعدد  ا عددداه  فةددل مةددمبوع تعسيددق عدداه ا دد  

ذ مب  السقن  أن الدول األطمباحت مسزم  قمباجع   وا ينها اجلنائي   ارض قو  ا   ان عس   ثال  الي
إذا لددزه األمددمبض عسدد  أشددد اجلددمبائ   عامددرممباا  يدد  ترة ددد مددن أن عقوعدد  ا عددداه مي ددن فمبضددهاض

  خطواش فقط وعس  ممبت بيها المبئي يني فقط 
__________ 

  www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=17051&LangID=Eا ظمب  (10 
  2015ض 36ا ظمب السقن  ا عني   قو  ا   انض مةمبوع الرعسيق العاه ا    (11 



A/HRC/33/20 

9 GE.16-11932 

و  توجدد أ لد  واجلمبائ  ا رعسق  عا خدداا    تمب د  إىل م دروج "أشدد اجلدمبائ  خطدواش"   -24
مقنع  عةن تطبيق عقوع  ا عداه أ ثمب ا عار من عقوعا  أخدمبج لسقمدا  عسد  ا حنداا عا خدداا  

  ومد  ض و  ال يمل ال  ان مدن تعداطل ا خدداا اجلمبائ  ا رعسق  عا خداا أو دري ذلك من 
عقوعد  ا عدداه عسد  جدمبائ  مرعسقد  عسد   ي تةدمبيعاتاليُبقدل  (12 عسددار أو إ سيمدار  33ذلكض   يدزال 

اجلدمبائ  ا رعسقد  عا خدداا  معظد  عقوعدا  ا عدداه احمل دوه  متثديعا خداا   وي ععمل البسددانض 
وأثندا  الةددملش ا ةددمول  عددالرقمبيمبض فمبضدة عقوعدد  ا عددداه أو  ُدّةددل   ا  ا عددداه ا نةددلش هبدا وعمسيدد

ا مددااا  العمبعيدد  ا رحدددش وإ دو ي دديا عسدد  جددمبائ  مرصددس  عا خددداا  ي عددد  مددن البسدددانض منهددا 
واش ا مجممي ( وتايسند ومهواي   و الدميقمباطيد  الةدعبي  ومدمبي    دا ومدن اف -وإيمبان  مهواي  

  وت ددرممب عسدددان  ثددري ي اق دد  والصدني وفييددة  دداه وال ويددة وماليزيددا وا مس دد  العمبعيد  ال ددعو ي 
  عس  المبعايا األجا ل عا عداه وتنةل الإل األ  اه ي  مايا مرصس  عا حناا عا خداا  

وواصددسة ايئدددا   قدددو  ا   ددان الراععددد  لامددد  ا رحددددش معاجلدد  م دددةل  تطبيدددق عقوعددد   -25
داه عسدد  جدددمبائ  مرصددس  عا خددداا  ي ا رهدددال لسقددا ون الدددوق  فةدددل تقيددي  ا راععدد  اخلددداص ا عدد

وادددل أ ر  اجددد  ج ندددد  ي  -عإ دو ي دددياض منحدددة السقنددد  ا عنيددد   قدددو  ا   ددددان  اجددد  ادددا  
عو ف تنةيل ا عداه  2013ع بل عده امرقاع  البسد لروصي  السقن  ا قدم  ي عاه  - الرقيي 

لللك  و ثة مةوضي  األم  ار   عس  اجلمبائ  ا رصس  عا خداا  وعرعديي تةمبيعها وفقي ال قنا
ا رحدش ال امي  ققو  ا   ان   وم  إ دو ي يا عس  و ف تنةيل ا عداه عس  اجلمبائ  ا رصس  

   (13  عدال العقوع ار با  عالعةو ي بعا خداا  وعس  إجمبا  ممباجع  شامس  جلمي  الطس
ض  سق  النقاش عةةن تةثري مة س  ا خداا  العا ي  عسد  الرمرد   قدو  ا   دانا  وأثن -26

م رددددل األمدددد  ا رحدددددش ا عدددد  ا عقددددو ش خددددجمل الدددددواش الثجمثددددني جملسدددد   قددددو  ا   ددددانض شددددّد  
عسددد  ضدددمبواش ات دددا  إجدددمبا ا   الددددوق ا عددد  ع يامدددا  ا خدددداا   يدددا واعا خدددداا  واجلمبميددد  
م  القا ون الدوق ققو  ا   انض وشقعا الدول عس  إل ا  عقوعد  ا عدداه م افح  ا خداا  

عسدددد  اجلدددددمبائ  ا رصددددس  عا خدددددداا ض مددددل مبةين عةهندددددا   تنددددداج ي خا ددددد  "أشددددد اجلدددددمبائ  خطدددددواش" 
 A/HRC/31/45 ض ي تقمبيمبادا ال دنوي اهليئ  الدولي   مبا بد  ا خدداا عن ذلكض أوصة  (  وفمجمر

 ا  م افحدد  ا خددداا  شددل أن ت ددون من ددقم  مدد  ا عددايري الدوليددد  ض عددةن إجددمبا2015لعدداه 
ققددو  ا   ددان  و صددحة اهليئدد  ميدد  البسدددان الددل تواصددي ا  رةدداع ععقوعدد  ا عددداه لسقددمبائ  

   (14   ا عداه هللا النوع من اجلمبائ ا رصس  عا خداا  عالنظمب ي إم ا ي  إل ا  عقوع
__________ 

وعددددمبوا  اا  ضوالبحددددمبين ضوعا  ددددران ضا مددددجممي ( -وإيددددمبان  مهوايدددد   ضوإ دو ي دددديا ضا مددددااا  العمبعيدددد  ا رحدددددش (12 
 ضومهوايد   وايدا الةدعبي  الدميقمباطيد  ضومهوايد   وايدا ضواجلمهوايد  العمبعيد  ال دواي  ضوتايسندد ضوعن جم ي  ضال جمه

 ضوالعددمبا  ضوالصددني ضوال ددو ان ضومددن افواش ضومددمبي    ددا ضوجنددو  ال ددو ان ضومهوايدد   و الدميقمباطيدد  الةددعبي 
 ضوميامندداا ضوا مس دد  العمبعيدد  ال ددعو ي  ضومصددمب ضوماليزيددا ضوليبيددا ضوال ويددة ضو وعددا ضو طددمب ضوفييددة  دداه ضنوعمددا
 (ض ومقاطع  تايوان الصيني   ول  فس طنيض فمجمر عن  طاع دزش  واليمن ضوالو يا  ا رحدش األممبي ي  ضواهلند

  www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15654&LangID=Eا ظمب  (13 
  www.incb.org/documents/Publications/AnnualReports/AR2015/English/AR_2015_E.pdfا ظمب  (14 
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إل ددا  عقوعدد  ا عددداه  ضددمبواششددد  عددد  مددن الدددول عسدد  وأثنددا   سقدد  النقدداش  ة ددهاض  -27
 إل ددا  ميدد   ولاددو عسدد  أن ادددفها  جأ ددد  أخددمب  ض ي  ددنيعا خددداا  ا رصددس عسدد  اجلددمبائ  

  فقد أعمبعدة  ولومبيداض مدم  ا خداا  ال  عقوع  ا عداه ي مي  األ والض قا يةمي  العامل
ري مدن األشدخاص الدلين يواجهدون ا عدداه عسد  عس  مبيي ا ثالض عن  سقها إزا  وجدو  عدد   بد

  ( A/HRC/31/45يهدحت إىل إل ا  عقوع  ا عداه  ار جمبائ  مرصس  عا خداا  وا مل ة عمب ان
ض جددد  فمبيددق ا مددرثنائي  لسقمعيدد  العامدد  ا عنيدد  قةدد س  ا خددداا  العا يدد وقنامددب  الدددواش  -28

وخدد ا  م دددرقسون آخدددمبون الرة يددد عسددد  أن اجلدددمبائ  ا  سةددني عو يدددا  ي إطدداا ا جدددمبا ا  اخلاصددد  
ا رصددس  عا خددداا    تمب دد  إىل "أشددد اجلددمبائ  خطددواش" ل ددل يعا ددل عسيهددا عا عددداه  وأعمبعددوا عددن 
خيب  أمسه  نرمعني من تقاع  العديد من البسدان عن جعدي ميامداهتا الوطنيد  من دقم  مد  ادلا 

ه عسددد  اجلدددمبائ  ا رصدددس  عا خدددداا  ينرهدددك القدددا ون ا عيدددااض وشدددد وا عسددد  أن تطبيدددق عقوعددد  ا عددددا
  (15 عإل ائها  سي ر ار ط  الرزاما  فوا و ثوا الدول عس   ار مباشمب ار الدوق ققو  ا   ان ا رها 

ي العديدددد مدددن البسددددان عسددد  جدددمبائ  أخدددمبج   تمب ددد  إىل  أيمدددار  وفمبضدددة عقوعددد  ا عدددداه -29
"أشدددد اجلدددمبائ  خطدددواش" قوجدددل القدددا ون الددددوقض ومنهدددا اجلدددمبائ  ا  رصدددا ي   دددا خرجمس و فددد  

 أيمددار  والز دداض والددمب شض وجددمبائ  الرةددهري  وتواصددي العديددد مددن الدددول ارضالمبشددوشض وإضددمباه الندداا عمددد
وي  ار داممدار عا اادا  فمةاضد  لس ايد  و دد ش يديدد تطبيق عقوع  ا عداه عس  جمبائ  مرعسق 

تقمبيددمب األمددني العددداه عةددةن إ دددمباا و ددف اخريدددااي عسدد  تطبيدددق عقوعدد  ا عدددداهض وا زمدد  تقدميدددال إىل 
الدددواش اقا يدد  وال ددبعني لسقمعيدد  العامدد ض مددربح  احنااددا  تطبيددق عقوعدد  ا عددداه عسدد  اجلددمبائ  

   مةصجمر ار ائ  خطواش"  ثاألخمبج الل   تمب   إىل "أشد اجلمب 

  عقوبة اإلعدامحظر إلزامسة تطبسق  -باء 
فقددار لس دددواعق القا و يددد  آلليدددا   قدددو  ا   ددانض   يرماشددد  الرطبيدددق ا لزامدددل لعقوعددد  و  -30

وانددال ععددمل الرطددواا   عسدد  "أشددد اجلددمبائ  خطددواش" مقصددواش تسددك العقوعدد   جعدديا عددداه مدد  
تطبيددق عقوعدد  ا عددداه ي عددد   سيددي مددن البسدددان  فةددل أودنددداض ا شاعيدد  غددو وضدد   ددد  لزاميدد  

لرقددديمب القاضددل عسدد  أي ار  ددا ون لجممرعاضدد  عددن إلزاميدد  عقوعدد  ا عددداه ععقوعدد  ا عددداه وفقدد أُ ددمب
وإل دددا  عقوعدد  ا عدددداه عددن ميددد  جددمبائ  ا اادددا   (16 جمبميدد  مرعسقددد  عا ااددا  تددد  ي إىل الوفدداش

مةددددمبوع  ددددا ون ي ددددع  إىل إل ددددا  إلزاميدددد  عقوعدددد  ا عددددداه   يمددددار أ األخددددمبج  وُعددددمب  عسدددد  ال  ددددان
وتقييد تطبيدق عقوعد  ا عدداه لجم رصداا عسد  أشدد اجلدمبائ  خطدواش  أمدا ي ماليزيداض فدرخطط   سي 

 ل ددددا  إلزاميدددد  عقوعدددد  ا عددددداه عسدددد  اجلددددمبائ   2016اق ومدددد  لعددددمب  مةددددمبوع  ددددا ون ي عدددداه 
 عا خداا    ا رعسق 

__________ 

  www.ohchr.org/Documents/Issues/Health/UNGASS-joint_OL_HR_mechanisms_April2016.pdfا ظمب  (15 
    2016 ا ون م افح  ا ااا   تعديي(  (16 
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العسيا ي عن جم ي  أن  ا ون من   م  الن ا  واألطةال  أ  اه خاص ( واأ  احمل م   -31
ض الدددلي يددددنل عسددد  إلزاميدددد  عقوعددد  ا عددددداهض ددددري من ددددق  مددد  عدددددش أ  ددداه مددددن 1995لعددداه 

الدمروا  وجد   احمل م ض عروصسها إىل الا ا مرنراجض الرة يد عس  أن إلزاميد  األ  داه حنعدي 
الرةمبيعي   صدداا األ  داه  ون تبّصدمب" وتعدو  صدجم يرها الدل  احملا   نمب  "أ اش ي يد ال سط 

و ظدمب  احمل مد  العسيدا   (17  يديط عاجلمبميد  عندد إصدداا اق د ختوهلا ممباعداش ميد  ا جمع دا  الدل
لرقمبيددمب مددا إذا  ددان فددمب  عقوعدد   ض(18 واي خبصددوص إلزاميدد  عقوعدد  ا عددداهي  ينيددا ي طعددن  مددر

ا عددداه عسدد  أفددمبا  أ ينددوا عالقردديض عصددمبحت النظددمب عددن مجمع ددا  القمددي  وعددن أيدد  عوامددي خمة ةةدد ض 
  إ  ا ي  ومهين  ققرم   مروا  ينيا  مروافق م  اقق ي اقياش و ظمب عقوع   

ران ومدن افواش و ينيدا مهواي  إيمبان ا مدجممي  وعا  ددري أن العديد من الدولض قا فيها  -32
ا قدددمبا اخلددداص ا عددد  وأعدددمب    (19 أهندددا تواصدددي فدددمب  إلزاميددد  العقوعدددا ض يُدددل مب وماليزيدددا و يقرييدددا

عددددن  سقددددال ألن تةددددمبي  ار قمددددا  أو عددددإجمبا ا  مددددوجزش أو تع ددددة طددددا  ال  ددددا   ا عددددداه خددددااج 
يد  عقوعد  ا عدداه عسد  إلزام ارضمن افواش   يزال ينلض اد  ا صجم ا  الل أ خسدة عسيدال مد خمب 

عسددد  اجلدددمبائ  الدوليددد ض و دددال إن إلزاميددد  تطبيدددق عقوعددد  ا عدددداه عسددد  ادددلا النحدددو   ين دددق  مددد  
 لزامي  عقوع  ار يم   دار  ا و يار القا ون الدوق  و     وم  من افواش عس  أن تنةد إصجم 

   (20 ا ل لدولي  ومعايري احملا م  العم  معايري  قو  ا   ان اار ا عداهض متاشي
فال قنا  اللين صددا ي  قهد    د  مسدزه ععقوعد  ا عدداه ينب دل ممباجعد  ادلا اق د  مدن  -33

 ضCCPR/C/MWI/CO/1/Add.1 بدددي ايئددد  خمرصددد  ومدددنحه  اقدددق ي العةدددو أو إعددددال عقدددوعره   ا ظدددمب 
الددلين  (  وأثنددا  الةددملش ا ةددمول  عددالرقمبيمبض  ُةددل عددد  مددن ا بددا اا   عددا ش اق دد  عسدد 11الةقددمبش 

خيمعون لعقوع  ا عداه ا لزامي   وأمةمب  تسك ا با اا  عن إعدال عقوع  ا عداه ي عدد  مدن 
فةددل مددن افواشض خةةددة احمل مدد  العسيددا   دد  عا عددداه ععددد أن طسددل مددقني إعددا ش  اقددا   

عسددد  القدددوا ني الدددل تسدددزه ععقوعددد   2012لإلصدددجم ا  الدددل أ خسدددة ي عددداه ار اق ددد  عسيدددال تبعددد
ا عداه  وتع ف  ا   مجموي عس  إجمبا   ا ما   صداا أ  اه ي  مايا م اجني     

الدل أُل يدة فيهدا إلزاميد  عقوعد   2007عسيه  ععقوع  ا عداه ا سزم   بدي القمدي  الةدهري ي عداه 
__________ 

ض وآخدمبون ضدد   ومد  عدن جم ي  وآخدمبين Bangladesh Legal Aid and Services Trust مدي  عدن جم ي ض  (17 
   مراب عس  ا و   2015أياا/مايو  5اق   الصا ا ي 

http://supremecourt.gov.bd/resources/documents/ 808470_CivilAppealNo.116of2010.pdf  
  ا ظددمب 2015لعدداه  16و 15ض ا لرمدداس ا دد   ينيددا ضددد   ومدد  Mwangi and Muruatetu مددي   ينيدداض  (18 

www.deathpenaltyproject.org/news/2037/supreme-court-of-kenya-today-heard-submissions-on-

mandatory-death-penalty/  
 19) Sadakat Kadri, International Bar Association, “Forced to kill: the mandatory death penalty and its 

incompatibility with fair trial standards” (International Bar Association, 2016)  

 20) "UN human rights experts urge Singapore not to execute a Malaysian national"18حةلض ض عدجم  صد 
   مراب عس  ا و   2015أياا/مايو 

www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID= 19988&LangID=E  
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ار مددقين 51 ا مدد  أمددةمب  عددن ا فددمباج الةددواي عددن  63أهنددة  ددا   البسددد  ضا عددداه  وإمددا ر 
 مب إىل الةملش الل  مواا عالةعي ي طاعوا ا عداه عالنظ

 ألةانات الةماكةة العايلة -جسة 
مددن العهددد  14 ا مدد  مل ُيددمله فيهددا أ  دداه ا ددا ش  ععددديةدد ي فددمب  عقوعدد  ا عددداه  -34

وعددجموش عسدد  ذلددكض فددإن   (21 ل يامددي  ا رها ددار لسحددق ي اقيدداشالدددوق اخلدداص عدداققو  ا د يدد  وا
يقددمب فيددال عالددل ل ينرهددك   م مباددار    ا عددملاحت عالددل ل أو عسدد  تو يدد  اعددملاحتإاددداه شددخل عسدد

 ز( 3 الددل يظدمب الرعدليل وا عامسد  الجمإ  ددا ي  أو القامدي  أو ا هيند ( والةقددمبش  7مدن ا دا ش   دجمر 
أو عسدد  ا عددملاحت عددل ل(   الددل يظددمب إ ددمباإل الةددخل عسدد  الةددها ش ضددد  ة ددال 14مددن ا ددا ش 

   (22 العهد من
البحدددمبين واجلزائدددمب ومهوايددد   و الدميقمباطيددد  الةدددعبي  و طدددمب و ُدددّدمة معسومدددا  مدددن  بدددي  -35

ترعسددق عالمددما ا  وا  رياطددا  القا و يدد  ا نصددوص عسيهددا ي  ددوا ني  ددي منهددا   ولبنددان وا  ددمب 
وتةمي الإل المما ا  وا  رياطا  اقق ي احملا م  العسني ض واقدق ي الرمثيدي القدا وا واختداذ 

اه قا ي ذلك إمنا   اه تر ةي الدول  ق رحقاتالض وا ملاه مبدأ ممباعاش  مبين  ال ا شض واقق ي  
   (23 ن الرعليلالطعن ي اق  ض والرحمبا م

وأصدددا  احمل مدد  العسيددا ي الصددني مبددا ج توجيهيدد  جديدددش تمبمددل إىل ت ددهيي مةدداا    -36
عددداه  وأصدددا  احمل مدد  والنياعدد  العامدد  العسيددا  ددامل الدددفاع أثنددا  ا مباجعدد  النهائيدد  أل  دداه ا 

ووزااش األمددن العدداه ووزااش أمددن الدولدد  ووزااش العدددل نرمعدد ر نموعدد  أخددمبج مددن ا بددا ج الروجيهيدد  
عن مةاا    امل الدفاع عقدا أ    ت ةي  ق احملامني ي ا تصال قو سيه  ع ي  مبي ض فمجمر 

لمما   ا طواش   ت مبي عس  القمايا ا رعسق  عةمن الدول  أثنا  يقيقا  الةمبط   عس  أن الإل ا
 أو "ا ااا " أو الة ا  

عيددد أن آليددا  األمدد  ا رحدددش ققددو  ا   ددان امددرممب  ي ا عددمبا  عددن القسددق إزا  عددده  -37
ا لرزاه عاحملا م  العا ل  ي  مايا عقوع  ا عداه ي عد  من الددول  فةدل منامدبا  عديددش  ثّدة 

  األم  ا رحدش ال امي  ققو  ا   ان   وم  عن جم ي  عس  عده تنةيل أ  داه ا عدداه مةوضي
لقسدق إزا  عدالنظمب إىل ا مديما  اجلمبائ  الدوليد ض عن جم ي  ا عني  عداقا   الل تنظمب فيها   م  ي 

__________ 

ض اآلاا  ا عرمدددددش شددددا واوفا ضددددد طاجي  ددددرانض 1044/2002السقندددد  ا عنيدددد   قددددو  ا   ددددانض الددددبجم  ا دددد   (21 
 30ض اآلاا  ا عرمددددش ي اوزميردددوحت ضددد أوزع  ددرانض 915/2000؛ والددبجم  ا دد  2006آذاا/مددااس  17 ي

تةددددددددمبين  31ض اآلاا  ا عرمدددددددددش ي تةددددددددان ضددددددددد دويا دددددددداض 913/2000؛ والددددددددبجم  ا دددددددد  2006آذاا/مددددددددااس 
متوز/يوليدددال  27ض اآلاا  ا عرمددددش ي اايدددوس ضدددد الةسبدددنيض 1167/2003؛ والدددبجم  ا ددد  2005األول/أ ردددوعمب 

ا  ددداواش أمددداه احملدددا   واهليئدددا  القمدددائي  ( عةدددةن اقددق ي 2007 32  ا ظددمب أيمدددار تعسيقهدددا العددداه ا ددد  2004
    واقق ي  ا م  عا ل 

    32السقن  ا عني   قو  ا   انض الرعسيق العاه ا    (22 
 ا ل مبا  الواا ش من الإل الدول موجو ش ي ا سةا  لدج األما   وال مرا   لجمطجمع عسيها   (23 
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وذ ددددمب  ا ةوضددددي  أهنددددا تقددددمب عا صددددمباا عسدددد  تندددداول اجلددددمبائ  ال دددداعق  إ  أن   (24 عدالدددد  احملا مددددا 
احملا مدا  الدل جدمب  أمداه ادلإل احمل مد  مل ت دروحت ا عدايري الدوليد  عةدةن احملا مد  العا لد  وأصددول 
احملا م   ومن أوجال القسق عةةن أصول احملا م ض والل أثاااا خ ا  م رقسون تاععون لام  ا رحدش 

ني عدده اقصدول عسد  ا  داعدش القا و يدد  عسد  النحدو ال داي وعدده ت داف  الومدائي عدد ارضوت دمباا  ار مدمباا 
وي منامبا  ماعق ض أ د  ا ةوضي  أن عس  احمل م  ا ل واش   (25 ا  عا  والدفاعض وما إىل ذلك

ا فدجم   ممباعاش أعس  معايري احملا ما  إذا ما أاا   تعزيدز مديا ش القدا ون ي عدن جم ي  وم افحد 
  ( 46ض الةقمبش A/HRC/27/23 ا ظمب  1971من العقا  عس  الةظائ  ا مبت ب  ي عاه 

عدددن القسدددق إزا  فدددمب   أيمدددار  وأعمبعدددة مةوضدددي  األمددد  ا رحددددش ال دددامي  ققدددو  ا   دددان -38
عقوعددد  ا عدددداه ي  طددداع ددددزش ي  ولددد  فس دددطني  وأ ا دددة ا ةوضدددي  تنةيدددل ال دددسطا  ي القطددداع 
ا عداه ي ثجمث  اجالض اد  أوجال القسق اخلطريش والوامع  عةن ا عدايري الدوليد  لسمحا مد  العا لد  

أف ا  ددران ي قددي الةددعوا عددن أمددةها لرنةيددل إعددداما  ي  أيمددار  وأعمبعددة ا ةوضددي   (26 مل يددمله
عقسدددق عدددال  إزا  الرقيّدددد قعدددايري احملا مددد  العا لددد ض وي قدددي واو  تقددداايمب ترحدددد  عدددن السقدددو  إىل 

   (27 عرباا ذلك ومس    رزاع اعملافا الرعليل ومو  ا عامس  عس   طا  وام  عا
عددإجمبا ا  مددوجزش قمدا  أو  طددا  ال ا قددمبا اخلداص ا عدد   دا   ا عددداه خدااج وأعدمب   -39

ودريإل من ا  سةني عو يا  ي إطاا ا جمبا ا  اخلاصد  الراععد  جملسد   قدو  ا   دان ار أو تع ة
عددددن القسددددق إزا  عددددده وجددددو   ا مدددد  عا لدددد  ي  مددددايا ا عددددداه ي عددددد  مددددن الدددددولض قددددا فيهددددا 

الةدددددعبي  ا مددددجممي  وعا  دددددران وعدددديجماوس وتةددددا  ومهوايدددد   وايددددا  إيددددمبانأف ا  ددددران ومهوايدددد  
   الدميقمباطي  ومصمب وا مس   العمبعي  ال عو ي 

 المق في التةاس الع و أو إبدال العقوبة -يال 
أن الددول  ( مدن العهدد الددوق اخلداص عداققو  ا د يد  وال يامدي  عسد 4 6تنل ا دا ش  -40

قدددوعره  األطدددمباحت مطالبددد  عال دددماب لافدددمبا  احمل دددوه عسددديه  عا عدددداه عالرمددداس العةدددو أو إعددددال ع
ار وع ةالددد  إم ا يددد  مدددنحه  العةدددو العددداه أو الصدددة  أو إعددددال العقوعددد  ي قدددمبوحت منامدددب   ووفقددد

 ةال    أيمار  لجمجرها ا  القمائي  لسقن  ا عني   قو  ا   انض ينب ل لسدول األطمباحت ي العهد
وعدده  ض(28 ي طسبا  العةو أو إعدال العقوعد عده تنةيل أ  اه ا عداه  بي البة عصواش  اطع  

امربعا  أي فئ  من ا  ا ا  عداا ر من إجمبا ا  الرخةيف الإلض  ما   ينب ل أن ت ون شمبوط 
__________ 

  www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15809&ا ظمب  (24 
  www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=19796&LangID=Eا ظمب  (25 
  www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=54102#.V1aUDk1f3csا ظمب  (26 
  www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=53894#.V1aVEU1f3csا ظمب  (27 

ض 2007آذاا/مدددددددااس  16ض اآلاا  ا عرمددددددددش ي شدددددددي و وفا ضدددددددد أوزعا  دددددددرانض 1043/2002الدددددددبجم  ا ددددددد   (28 
    2015ض 36ض ومةمبوع الرعسيق العاه ا   6-7 الةقمبش
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 طبيعرهدددا أو ا مدددرةا ش مدددن الرخةيدددف عدميددد  اجلددددوج أو ممباقددد  عصدددواش ددددري عا يددد  أو متييزيددد  ي
  (29 تطبق عس  غو تع ةل

عددال العقوعد  ومدن  العةدو ي  مدايا وأثنا  الةملش ا ةمول  عدالرقمبيمبض جدمب  ا وافقد  عسد  إ -41
اق دد  عا عددداه مددن  بددي ال ددسطا  القمددائي  والرنةيليدد  عسدد  ال ددوا   و دد  مددبل شددائ   وافقدد  
ال دسط  الرنةيليد  عسد  إعددال العقوعد  ادو اعربداا ذلدك ومديس  لرعزيدز و دف تنةيدل عقوعد  ا عددداه  

إىل ال ددقن ا  عدددض ار شخصدد 332ه لددد فعسدد  مددبيي ا ثددالض  ددمبا ائددي  زامبيددا إعدددال عقوعدد  ا عدددا
واو القمباا الدلي ا دل عدال م سةدون عو يدا  ي إطداا ا جدمبا ا  اخلداص ي عيدان مةدملل صددا 

قمدا  أو عددإجمبا ا  مددوجزش أو  طددا  ال ا قددمبا اخلداص ا عدد   ددا   ا عدداه خددااج عدنه   وذ ددمب 
  أو العقوع  القامي  أو الجمإ  ا ي  ا ع  عالرعليل ودريإل من ضمبو  ا عامسوا قمبا اخلاص ار تع ة

ألمل ومعا اش ار أن زامبياض عإعداهلا عقوع  ا عداه هل    األشخاص ت ون  د وضعة  د أو ا هين 
عقسي  وعد ي  واختل  خطدوش  بدريش ي مدبيي  ةالد  ا دملاه ال مبامد  ا رةصدس  ي الةدمب   و  ظدا أن 

إل ددا  عقوعدد  ا عددداه ي زامبيددا  يدد  ا ددُرة   اددلا القددمباا  ّعدد  خطددوا  أخددمبج مدداعق  ي مددبيي
   (30 1997نةيل أ  اه ا عداه منل عاه عالقمباا المبئامل لو ف ت

وحنن  ال سطا  القمائي  ي العديد من الدول إىل إعدال أ  اه ا عداه أو من  العةو  -42
سق إزا  الردزاه لسمح وه عسيه  عا عداه ي  ا   الةك ي صح  إ ا   اجلااض أو الةدعوا عدالق

معددددايري أصددددول احملا مدددد ض أو شددددعوا مقدددددمل ا  عددددا  عرة يددددل المددددمريض أو إعددددا ش تةايددددي مقددددده 
عا عددداه عسدد  آخددمب شددخل  ار ا  عددا   فعسدد  مددبيي ا ثددالض أعدددلة احمل مدد  العسيددا ي عسيددز   مدد

معامسد  ي طاعوا ا عداه يمب   إىل ار عام 13 ان ينرظمب تنةيل اق   فيالض  ي  اأ  أن  مائال 
إ  دددا ي  و مدددة ععدددده مةدددمبوعي    ددد  ا عدددداه الصدددا ا ي  قدددال  وأعددددلة  دددا   ي اهلندددد   

أ  دداه عا عددداه إىل ال ددقن ا  عددد لعدددش مددقنا ض مددنه  ثجمثدد  مددقنا   ددان ائددي  اهلنددد افددمل 
مب طسبدددا  مددداعق  هلددد  عدددالعةو عدددنه   وي جاماي ددداض أعددددل   ددد  ا عدددداه الصدددا ا ي  دددق آخددد

وي ا مس   العمبعيد  ال دعو ي ض أعدا     مد  النظدمب ي   (31 نةيل اق   فيالشخل  ان ينرظمب ت
    ا رها عالز ا و مبا  إعدال تسك العقوع  ار     عإعداه اممبأش ام

وواصددسة ايئددا  األمدد  ا رحدددش  عاادددا   قددو  ا   ددان توصددي  الدددول عإعدددال ميدد   -43
الرقمبيددمب الدددواي جلمهوايدد   وايددا عسدد  مددبيي  أ  دداه ا عددداه  فةددل ا مددرنراجا  اخلراميدد  عةددةن

ا ثالض أوصة السقن  ا عني   قو  ا   ان امس  أموا منها إعددال ميد  أ  داه ا عدداه  ا ظدمب 
CCPR/C/KOR/CO/4 وشددقعة جلندد  م افحدد  الرعددليل الصددني عسدد  مسدد  أمددوا 23ض الةقددمبش  )

  ( 50ض الةقمبش CAT/C/CHN/CO/5منها إعدال مي  أ  اه ا عداه القائم   ا ظمب 
__________ 

ض الةقددمبش 2005تةددمبين األول/أ رددوعمب  18 ض اآلاا  ا عرمدددش يشدديزا  ا ضددد زامبيدداض 1132/2002الددبجم  ا دد   (29 
  2005ض 36ض ومةمبوع الرعسيق العاه ا   7-5

    www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16258&LangID=Eا ظمب  (30 
 31) Jamaica, Court of Appeal, Moodie v. R, ruling delivered on 31 July 2015   
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 إجراء إبدال العقوبة أو الرأفة/الع و  
ض اص عدداققو  ا د يدد  وال يامددي ( مددن العهددد الدددوق اخلدد4 6ا ددا ش   يوجدددض ققرمدد   -44

إجدددمبا  معدددنّي منصدددوص عسيدددال  ماامددد  اقدددق ي الرمددداس العةدددو أو إعددددال العقوعددد ض وعسددد  الددددول 
  (32 ا فصددداب عدددن ا جدددمبا ا  ذا  الصدددس  قدددديمبي يلدددللك ا  رةددداع هبدددام  تار األطدددمباحت تبعددد

 جرهدددا ا  السقنددد  ا عنيددد   قدددو  ا   دددانض يديدددد ادددلإل ا جدددمبا ا  ي ار عسددد  أ دددال ينب دددلض وفقددد
ار (ض وينب ددل أ  تُعطدد  أمددمب المددحايا  وا 18ض الةقددمبش CCPR/CO/72/GTMالرةددمبي  احملسددل  ا ظددمب 

ض CCPR/CO/75/YEMيددل   دد  ا عددداه  ا ظددمب ي تقمبيددمب مددا إذا  ددان يسددزه ا مددل ي تنةار ااجحدد
  مة احمل م  عةن إجدمبا ا  العةدو أو إعددال العقوعد  شدل  عن ذلكض وفمجمر   (33 (15الةقمبش 

أن متن  ضما ا  ضمبواي  معين ض قا ي ذلك الوضوب عةةن العمسيدا  ا ربعد  وا عدايري ا وضدوعي  
الةددمبوع ي إجددمبا ا  العةددو أو إعدددال العقوعدد   لافددمبا  احمل ددوه عسدديه  عا عددداه يار ا طبقدد ض و قدد

ي إعجمدهد  ار وتقدع مجم ظا  عةةن قمبوفه  اخلاص  أو دريادا مدن الظدمبوحت ذا  الصدس ض و قد
   (34 عنرائج ا جمبا ار ي إعجمده  فوا ار قوعد النظمب ي الطسلض و قار مقدم

ي ععددمل البسدددان ع يدد  إ ااج وأثنددا  الةددملش ا ةددمول  عددالرقمبيمبض اضددطُس  قبددا اا  تةددمبيعي   -45
عمسي   ا و ي  لر هيي ا وافق  عس  إجمبا  المبأف  و/أو إعدال العقوع  وتطبيقال  فقد أعس دة   ومد  
أف ا  ران أن المبئي  عصد     امرصوا  إجمبا  إصجمب  ا وا يةمي القا ون اجلنائل و دا ون 

ا  عد  وي دواتيما ض ُ ده مةدمبوعا  ا جمبا ا  اجلنائي   تا   إعدال أ  اه ا عداه إىل ال قن
ممبمددومني إىل ا دد متمب الددوط  الددلي  ددد  إجددمبا ر عةددةن مددن  ال ددسط  الرنةيليدد  المبأفدد ض واددو ا ددجمذ 

وي الو يدا  ا رحددش األممبي يد ض و ّد   دا     (35 عدنل القدا ون أصدجمر ار للي  دان مطسوعداألخري ا
و وا فمباج ع ةال  عسد  ي دني الةدةافي  وتقددع يقمل عةن يعمي نس  العةار و ي  جواجيا  ا و 

توضيحا  عةةن  مباااتال عندما ينرج عنها إعدال أ  اه عا عدداه  عيدد أن ادلا الةدمبط   ي دمبي 
وي مهوايدد  إيددمبان ا مددجممي ض أصددبحة ميدد    (36 مددايا الددل اُفددمل عةددةهنا طسددل العةددوعسدد  الق

ار ئي  اجلديد  يز الرنةيلض ختمد    مبااادا ندد أ  اه ا عداهض ععد  خول  ا ون ا جمبا ا  اجلنا
إمددا مددن ائددي  احمل مدد  العسيددا أو مددن النائددل العدداهض ا خددولني عإعددا ش النظددمب ي العقوعدد  أو إل ائهددا 

 تبني هلما أهنا ترعاا  م  القوا ني ا مجممي  أو أن القاضل مل ي ن  امي األاسي    إذا
__________ 

ض 2002آذاا/مدددددااس  26ض اآلاا  ا عرمددددددش ي  ينيددددددي ضدددددد تمبينيددددددا  وتوعدددددادوض 845/1999الدددددبجم  ا ددددد   (32 
    4-7 الةقمبش

    2015ض 36ا ظمب أيمار السقن  ا عني   قو  ا   انض مةمبوع الرعسيق العاه ا    (33 

ض الةقدمبش A/HRC/8/3ظدمب أيمدار   وا 2015ض 36ا ظمب السقن  ا عني   قدو  ا   دانض مةدمبوع الرعسيدق العداه ا د   (34 
 مددا ينزي وآخددمبون( الصددا ا عددن   مدد  البسدددان األممبي يدد  ققددو  ا   ددانض الددلي  41/00ض والرقمبيددمب ا دد  67

 يوصل عالمما ا  ا جمبائي   ة ها  

 /http://elperiodico.com.gt/2016/02/13/opinion/pena-de-muerte/ and www.efe.com/efe/americaا ظدددمب  (35 

politica/piden-en-guatemala-restituir-figura-de-indulto-y-con-ella-la-pena-muerte/20000035-2863701  

 1سددق عددالعةو وا فددمباج ع ةالدد ض ا و دد  ي عا ر 71الو يددا  ا رحدددش األممبي يدد ض و يدد  جواجيدداض مةددمبوع القددا ون  (36 
    2015أياا/مايو 
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عةدددةن إجدددمبا ا  المبأفددد ض ار  عوت دددوا ا مددد خمب وي   ددد  صدددا ا عدددن   مددد  ا مدددرئناحت ي -46
أ مب  احمل م  عةن     ق  مرواي ي تقدع الرماس إىل المبئي  من أجدي المبأفد ض وأ دال مدن الدجمزه 

عسد  ععدمل  أيمدار  أن حنرم  جلن  لسنظمب ي  ي طسل من طسبا  الرمداس المبأفد   وأصدمب  احمل مد 
ار قدددمها مسددرم  المبأفدد ض وإمددنا   دداه نا ددالمددما ا  ا ضددافي ض مثددي ضددمبواش ممباعدداش أيدد  عناصددمب ي

لرقدع ا ةواش عةةن الرماس المبأف  وا  اعدش ي إعدا  الطسلض وإتا   مقده ا لرماس ما ي ةل 
مدددن الو دددة وا عسومدددا  لرم يندددال مدددن إعددددا  طسبدددال عسددد  النحدددو ا نامدددل  عسددد  أن مهسددد  ال دددة 

أن  أيمار   عدا  ا لرماسض وعّسقة احمل م  أماعي  الل  مباهتا احمل م  لن ت ون  افي  ي العموه
   واعد العدال  الطبيعي    ت مبي عس  السقن  

    عسيه  عا عداه يمبفمون ال عل  لرمداس المبأفد   ار وي ععمل القماياض يقال إن أفمبا  -47
عددن إ ددمباا أ  دداه لسمبأفدد  أو  ومدد  ذلددكض ينب ددل لسدددول أن تقددمب إلزاميدد  ا مددرئناحت أو ا مباجعدد ض فمددجمر 

وينب دل عسد  وجدال اخلصدوص أن يوضد    (37 اجلدمبائ  الدل حي د  فيهدا عا عدداهالعةو ي مي   مدايا 
افمل طسل ا مدرئناحت ار ي ا عرباا أن األشخاص اللين يوجدون ي طاعوا ا عداه ويقمباون طوع

وشددل   (38 د اختدداذ ذلددك القددمبااا  العقسيدد  عنددأو الرمدداس المبأفدد   ددد   ي و ددون يرمرعددون ع امددي  ددوا
من  ما ي ةل من الو ة  قدمل ا لرماس  ماامد   قهد  ي الرمداس المبأفد   دهن ي دون ادلا اقدق 

أن الةددمب   ددد ختسدد  عددن  قددال ي الرمدداس المبأفدد   بددي تنةيددل اق دد   ار وشددل أن ي ددون واضددح ضفعددا ر 
ع مثدي ادلا ا لرمداسض  مدا ادو عس  أن ععمل البسدان ت رممب ي من  فملا   صريش من الو ة لرقد

  فقط ار يوم 14أياه ومصمب الل متن   7اقال ي فيية  اه الل متن  

 حظر تل ست اإلعدام عللاا  -هاء 
ض عالددددعوا  لسنظددمب فيمدددا إذا  ددان تطبيدددق 30/5ذّ ددمب نسددد   قددو  ا   دددانض ي  ددمبااإل  -48

قوعدددد  القامددددي  أو الإل  ددددا ي  عقوعدددد  ا عددددداه ينرهددددك  ظددددمب الرعددددليل ودددددريإل مددددن ا عامسدددد  أو الع
ا هين  ألمبا  منها أماليل تنةيل العقوع   وذ مب  للك عدةن ميد  أمداليل الرنةيدل مي دن أن  أو

ا عدداما   مديما     دو  هلماض وأن الظمبوحت الل تنةل فيها ا عداما ض  ومعا اشر ار ت بل أ 
ا عددددداه عسدددد  غددددو   يسيدددددق العسنيدددد ض الددددل تنطددددوي عسدددد  تعددددمبيمل األشدددددخاص احمل ددددوه عسدددديه  ع

تسك الل ي بقها يليمب عو ة  صري أو   ي دبقها أي يدليمبض ع مبامره ض وا عداما  ال مبي  أو 
اآلخددمبين األشددخاص  ددللك ا عددداه و عاددل قددمبوحت تزيددد مددن معا دداش األشددخاص احمل ددوه عسدديه  

  ا رةثمبين هبلإل العقوع 
الدددوقض تواصدي  دي مددن مهوايد  إيدمبان ا مددجممي  وادد   ظدمب ا عددداما  العسنيد  ي القدا ون  -49

 وا مس دددددد  العمبعيدددددد  ال ددددددعو ي  تنةيددددددل ا عددددددداه عجم يدددددد  عةدددددد ي  واي ي احمل ددددددوه عسدددددديه  عا عددددددداه 
__________ 

  1989/64وا جرماعل ا ظمب  مباا اجملس  ا  رصا ي  (37 

 John H. Blume, “Killing the Willing: ‘Volunteers’, Suicide and Competency”, Cornell Lawا ظدمب  (38 

Faculty Publications, paper 16 (2004)  
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األمددددني العدددداه عقسددددقض ي آخددددمب تقمبيددددمب لددددال عددددن  الدددد   قددددو  ا   ددددان ي مهوايدددد  إيددددمبان  و  دددد 
رممبش ي البسدددض اددد  أثمباددا احملددط ع مبامدد  (ض أن جاامدد  ا عددداه عجم يدد  م ددA/70/352ا مددجممي   

ا   ددان والقامددل والجمإ  دداا وا هددني عسدد  المددحايا وعسدد  الددلين يةدداادون اددلإل ا عددداما   
  وأوصة السقن  ا عنيد   قدو  ا   دانض 2015عجم ي  ي عاه ار فمب  58و د أُعده ما   يقي عن 

عو ددف  لدد  ا قددده مددن مهوايدد  إيددمبان ا مددجممي ضي امددرنراجاهتا اخلراميدد  عةددةن الرقمبيددمب الدددواي الثا
 (  12ض الةقمبش CCPR/C/IRN/CO/3تسك ا ماام   ا ظمب 

تطبسق عقوبة اإلعدام علرى امف رال وامشرخاو ذوف اإلعاقرات العقلسرة  -ساا خام 
 أو التهلسة 

 امف ال -ألف 
 وال يامدددددي اص عددددداققو  ا د يددددد  مدددددن العهدددددد الددددددوق اخلددددد 6  شدددددوزض ققرمددددد  ا دددددا ش  -50

عسدددد  ار عامدددد 18 أ( مددددن اتةا يدددد   قددددو  الطةدددديض أن تةددددمب  عسدددد  األشددددخاص  ون 37 وا ددددا ش
ا ملفواا   عقوع  ا عداه و  عقوع  ال قن مدج اقياش  وم  ذلدك   يدزال فدمب  عقوعد   جمبائ 

  (39 عسدار  15ي ار عاات ا  جمبائ  مةمبوعا عداه عس  أطةال مدا ني 
ا ةددددمول  هبددددلا الرقمبيددددمبض أُعددددده أاععدددد  أشددددخاص عسدددد  األ ددددي عسدددد  جددددمبائ  وأثنددددا  الةددددملش  -51

 18ي ا مس   العمبعي  ال دعو ي ض وثجمثد  جنداش عسد  األ دي  دا وا  ون  اات بواا  ني  ا وا أطةا ر 
ض أصدددا 2015عنددد القددبمل عسدديه    يزالددون معمبضدني خلطددمب إعدددامه   وي أيسول/مددبرم  ار عامد

ف تنةيدددل حيثددون فيددال ا مس ددد  العمبعيدد  ال ددعو ي  عسددد  و ددار   ا رحدددش عيا دددثجمثدد  خدد ا  تددداععني لامدد
  (40 ا عداه ي األطةال فواار 

وي تقمبيددمب  دمددال األمددني العدداه إىل نسدد   قددو  ا   ددان عددن  الدد   قددو  ا   ددان ي  -52
مهواي  إيمبان ا مجممي ض أثاا األمني العاه شدوادي عةدةن معددل إعدداه اجلنداش األ ددا  ي البسدد 

(  وأفدا  ا قدمبا اخلداص ا عد   الد   قدو  ا   دان ي 15-13ض الةقمبا  A/HRC/31/26 ا ظمب 
مبان ا مدددجممي  أن القدددا ون اجلندددائل ا مدددجممل ي إيدددمبان يُبقدددل عسددد  ا عدددداه لسةريدددان مهوايددد  إيددد
أعدواه  ممبيد  عسد  األ دي عسد  اات داهب   9عس  األ ي ولسةريا  البال دا  ار  ممبيار عام 15البال ني 

(  و ددددد أُعددددده أاععدددد  أ دددددا  عسدددد  األ ددددي ي 19ض الةقددددمبش A/HRC/31/69جددددمبائ  معيندددد   ا ظددددمب 
وي مالدديفض   (41 الآخدمبون عسد  األ دي ينرظدمبون ا صدري  ة د 160  يزال انال ض و 2015 عاه

عسدد  مددا   يقددي عددن  أيمددار  ُ  دد  عا عددداه ارضعامدد 15الددل  ددد   مددن ا  دد ولي  اجلنائيدد  عنددد 
__________ 

أصدددا  الةددب   الدوليدد   عسومددا   قددو  األطةددال تقدداايمب عددن البسدددان ا ةددمول  هبددلا الددمب  ض واددل مرا دد  عسدد   (39 
   www.crin.org/node/42131ا و   

    www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16487ا ظمب  (40 

   /www.amnesty.org/en/documents/mde13/3112/2016/enا ظمب  (41 

http://www.crin.org/node/42131
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 ددان انددال   2015وي هنايدد  عدداه  ض(42 جددمبائ  اات بواددا  ددني  ددا وا أطةددا ر ثجمثدد  أشددخاص عسدد  
  (43 عامار  18 ات اهب  جمبائ  وا   ون ا عداه فيه   مر  أشخاص ينرظمبون تنةيل

و دد  ي ععددمل الدددول أمدداليل وإجددمبا ا  تدد  ي إىل  ا مدد  أ دددا  عسدد  أهندد  عددال نيض  -53
لددللك إىل إخمدداع األ دددا  لعقوعدد  ا عددداه  فةددل عا  ددرانض يرعددني عسدد  ار واددو مددا يدد  ي تبعدد

ال إن احملا     تدرم ن ي  ثدري مدن األ يدان يديد من ا دعة  عسيال  عس  أ ال يقار احملا   وجوع
ادد  وجدو  أعددا    ض(44   عسيدالمن إجمبا  الا الرقيي  وتُسقل ععل  إثبا  ال دن عسد  عداتق ا ددعة 

 بدددريش مدددن ا دددواطنني الدددلين   ميس دددون وثدددائق اريددد  يثبردددون هبدددا أعمدددااا   وأثندددا  الةدددملش ا ةدددمول  
ي ل ددن احمل مد  حنااسرددال وا ندة إىل الرقييمددا  عددمبأي عدالرقمبيمبض أُعسدد  عدن  ددا    يد   ُددده الددلي

العني الل حنمبيها الةمبط  أو إىل وثائق  ون الرد يق ي صحرها  دمها أصا  الدعوجض أو  يد  
ض  عدا 2015اُفمل الدليي ع بل تقدميال ي ممب س  "دري منامب " من ا جمبا ا   وي متوز/يوليال 

ش عا  دران إىل و دف تنةيدل ا عدداه ي شدةقة   دني ثجمث  خ ا  م رقسني تاععني لام  ا رحد
عسد  إثدمب  ا مد  امدُرند  اللي أ ين امبمي  ا خرطاحت والقري العمد الل اات بهدا  دني  دان طةدجمر 

  وأعددمة ال دسطا  ال ديد   دني ي (45 فيها إىل  ليي  يي إ دال جدمبج اقصدول عسيدال عالرعدليل
   2015آ /أد ط  

( عةةن معامس  األطةال 2005 6الطةي ي تعسيقها العاه ا   و  ومثسما ذ مب  جلن   ق -54
دددري ا صددحوعني وا نةصددسني عددن ذويهدد  خددااج عسددداهن  األصددسي ض إذا  ددان انددال ا رمددال ألن ي ددون 

عددد مددن معامسرددال عصددةرال تسددك  والةددخل الددلي    الةددخل الددلي يرعددمب  لعقوعدد  ا عددداه طةددجمر 
مايددد  واققدددو  اخلاصددد  ا نصدددوص عسيهدددا ي اتةا يددد  يقدددول إ دددال طةدددي ينب دددل منحدددال ميددد  أشددد ال اق

 قو  الطةيض قا ي ذلك اقق ي أ  يرعمب  لإلعداه إ  إذا ت ىن البة عصدواش  اطعد  عدةن الةدمب  
( عةدةن  قدو  2007 10ض ي تعسيقهدا العداه ا د  أيمدار  شخل عال   وذ مب  جلن   قو  الطةي

ي يثبة من الةمب  فيحق لال أن خيمد  لةحدل طدي الطةي ي عدال  األ دا ض أ ال إذا مل يوجد  لي
موثو  عال أو إىل يقيق اجرماعل قا ميّ ن مدن إثبدا  مدنال وأ دال ي  دال الرعداا  أو عدده الروصدي 

 إىل إثبا   اط ض فسسطةي اقق ي ا مرةا ش من ال ا ش لعده توفمب األ ل  
داه ددري  ا و يد  أثندا   ظمبادا و  مة احمل م  العسيا ي عن جم ي  أن إلزامي  عقوع  ا عد -55

ي امرئناحت اجي     عسيال عا عداه   ا رال عا درصا  والقردي وادل اجلمبميد  الدل اات بهدا  مدا 
ل ددن احمل مدد  مل تددةممب عإعددا ش اق دد  عسدد  الددلين   دد  عسدديه   ار عامدد 14 يددي  ددني  ددان يبسدد  

__________ 

 /www.highcourt.gov.mv/dhiيددا مرا دد  عس دد   يةيهددل عسدد  ا و دد  الن ددخ  األصددسي  مددن   دد  احمل مدد  العس (42 

mediamanager/2011-49.pdf  

  مراب عس  ا و د  (Death sentences and executions  2015 -العةو الدولي ض أ  اه ا عداه وا عداما   (43 
www.amnesty.org/en/documents/act50/3487/2016/en/  

  وا مبامدددس  موجدددو ش ي ا سدددف لددددج 2016ممبامدددس  عةدددةن مةدددمبوع العدالددد  ي عا  دددرانض م اخددد   ي دددان/أعمبيي  (44 
 األما   ومي ن ا طجمع عسيها 

  www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16046&LangID=Eا ظمب  (45 

http://www.highcourt.gov.mv/dhi/
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و أن األطةدال اقدا   يزالدون عا عداه قوجل الرةمبي  اللي ينل عس  إلزامي  ادلإل العقوعد ض ويبدد
وينب دددل إعدددا ش اق ددد  عسددد  ميددد  األفدددمبا ض   (46 عسددديه  ععقوعددد  ا عدددداه ا لزاميددد  عمبضددد  لسح ددد 

األطةالض الدلين   د  عسديه  عا عدداه قوجدل الرةدمبي  الدلي يدنل عسد  إلزاميد  فدمب   ميما  
جمع دددا  اخلددداص عقوعددد  ا عدددداه وذلدددك عاتبددداع عمسيددد  تمباعدددل قدددمبوحت  دددي وا دددد مدددن اجلنددداش وا 

  (47 يداا أو ختةيةهاعاجلمبمي ض قا ي ذلك العناصمب احملد ش لرةد
وإذا  ان إل ا  عقوع  ا عداه أو إ مباا و ف اخريااي عس  تنةيلاا ال تطواا  ممب ل  -56

هباض فإن الةوادي تظي  ائم  إزا  إم ا ي  أن ي  ي ذلك إىل زيا ش أعدا  األ دا  اللين حي   
ا  عد  وذ مب ا قمبا اخلاص ا عد  ق دةل  الرعدليل أن ال دقن مددج اقيداش و دد  عسيه  عال قن 

طويس ض مثي اق   ععقوعا  مررالي ض يملتل عنال آثاا دري مرنامب  عسد  غدو صدااخض وادل عالرداق 
(  لدددلا 74 الةقدددمبش ضA/HRC/28/68إ  دددا ي  ومهينددد  إذا فمبضدددة عسددد  األطةدددال  ا ظدددمب   امدددي  و 

  عن ا عداه  مبص عس  عده اق   عس  األطةال عا  عد عديجمر ينب ل لسدول اق

 امشخاو ذوو اإلعاقات العقلسة أو التهلسة -باء 
الددددوق ققددو  ا   ددان عسددد  أن عقوعدد  ا عددداه ينب دددل أ  تُةددمب  عسددد   القددا وننل يدد -57

ي عدددددش  ول  ئلالقمددددااجلهدددداز   ددددد اضددددطس و  األشددددخاص ذوي ا عا ددددا  العقسيدددد  أو اللانيدددد  
تطبيددددق عقوعدددد  ا عددددداه عسدددد  األشددددخاص ذوي ا عا ددددا  العقسيدددد  أو  م ددددةل عاجلدددد  بددددا اا   ق

 أل ددة   فعسدد  مددبيي ا ثددالضفيمددا خيددل  بددول ا ثبددا  عا صدداع  قددمب  عقسددل مدديما  ض اللانيدد 
ةدمالي  السقن  القمائي  لسمقس  ا س ل اخلاص ي ا مس د  ا رحددش ل يطا يدا العظمد  وآيمبلنددا ال

 عا عددداه ععدد  بددول األ لد  الطبيدد  ا قدمد  الددل تثبدة عوضددوب أن ا دره  يعدداا مدن ا ةصدداهار   مد
عس  أن تقدع مثدي ادلا الددليي  يدي إ دال أُعيدق ع دبل عدده وجدو  مدواا  لسحصدول مدن   (48 مزمن

  اجلها  ا رخصص  ي الطل الةمبعل عس  تقييما   ة ي  و ة ا ي  
ن  ةل      ا عداه ي أشخاص مصداعني عإعا دا  عقسيد   دا وا ي وأُفيد أن عا  را -58

ا قمبا اخلاص ا ع   ق  ي إ  ان ي الرمر  عةعس  م دروج ج دن طاعوا ا عداه  و عا  ي من 
ال ددسطا  ي  مددن الصددح  البد يدد  والعقسيدد  وا قددمبا اخلدداص ا عدد   قددو  األشددخاص ذوي ا عا دد 

صددح  لسم دداجني ا وجددو ين ي طدداعوا ا عددداه ا صدداعني عإعا ددا  عا  ددران إىل محايدد  اقددق ي ال
 ة ي   ا شض ع مل النظمب عن وضعه  القا واض وذلك ع ةال   صوهل  عس  اخلددما  الصدحي  

__________ 

 م امه  الةب   العا ي   عسوما   قو  األطةال ي الا الرقمبيمبض مرا   عس  ا و    (46 
www.crin.org/en/library/publications/death-penalty-submission-secretary-generals-report-death-

penalty-2016  

(  ا ظدددددددمب أيمدددددددار الدددددددبجم  2015 36 دددددددانض مةدددددددمبوع الرعسيدددددددق العددددددداه ا ددددددد  ا ظدددددددمب السقنددددددد  ا عنيددددددد   قدددددددو  ا   (47 
  2-7ض الةقمبش 1995تةمبين األول/أ روعمب  31ض اآلاا  ا عرمدش ي لوعوتو ضد زامبياض 390/1990 ا  

 48) Trindad and Tobago, Stephen Robinson v. The State (Trinidad and Tobago), judgment of 

20 July 2015  
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الل ترطسبها  الره   وذّ مبا عا  ران عالرزاماهتا قوجل اتةا ي   قدو  األشدخاص ذوي ا عا د ض 
  عا  ددران مسزمدد  عددةن يددمله عوجددال خدداص اقددق ي اقيدداش الددل ا مددمة إليهددا  و  ظددا أن   ومدد

  (49 ا   ا عقول   ن ا  ي ا  رقازو مبام  احملرقزين ذوي ا عا  ض وشل عسيها إتا   ومائي المب 

أو  حقروق اإلنسران الخا رة بأف رال ا براء الرتين حكرة علرساة باإلعردام -اا يسسا 
 عدمواالتين أ  

عةدةن م دةل  عقوعد  ا عدداهض  قدو  أطةدال  30/5ض ي  دمبااإل نسد   قدو  ا   دان أ مب -59
طةددال الددلين لا ت ةدديأن   و عددا الدددول إىل عدددمواأو الددلين أُ  اآلعددا  الددلين   دد  عسدديه  عا عددداه

مددمبا  ألسنددز   أ ة دده  و ولض ره اعددايعسدد  القددائمني عسدد  صدددا   دد  عا عددداه عسدد  والددديه  أو 
عسددد  ا عسومدددا  ال افيددد  عدددن تنةيدددل   ددد  ا عدددداه وتااخيدددال  م دددبقار اقصدددول وجثسددديه  القدددا و ينيض 
إعدددا ش ع  عدددإجمبا  زيدددااش أخدددريش أو اتصدددال أخدددري مددد  الةدددخل ا ددددانض و وأن ت دددموموعددددإل وم ا دددالض 

الطةدي  ي ددري مصدسح ي دن ذلدك  إ  أنض وجو  اجلثد  ق ان هااجلثمان إىل األممبش لدفنال أو إعجمم
 19/37اا عسدد  الس دد  الروافقيدد  ال دداعق  ا  ددرمدش مددن  ددمبااإل   وامددرند اجملسدد  ي ذلددك القددمب الةمددس 

 عةةن  قو  الطةي 
وواصسة جلن   قو  الطةديض ي معدمب  النظدمب ي تقداايمب الددول األطدمباحتض معاجلد  م دةل   -60

الدلين أعدددموا  ومددن ذلددك عسدديه  عا عددداه أو اآلعددا  الددلين   د  ةطةدال اخلاصدد  ع قدو  ا   ددان 
ةدةن الرقمبيدمب الددواي ا قدده أعمبعدة جلند   قدو  الطةديض ي مجم ظاهتدا اخلراميد  ععس  مبيي ا ثدالض 

(ض عن القسدق إزا  األثدمب الدلي يقد  عسد  األطةدال CRC/C/ARE/CO/2مااا  العمبعي  ا رحدش  من ا 
 يثمدددا فمبضدددة عقوعددد  ا عدددداه عسددد  آعدددائه ض وإزا   صدددوا العنايددد  ي تقددددع الددددع  النة دددل هلددد    

وجدو  األطةدال ومصداقه  الددول  (  وأوصة السقن  عدةن تمباعدل51مبج   ة الض الةقمبش األطةال  ا 
الةمدددس  لددددج الرهيددد  لةدددمب  عقوعددد  ا عدددداه وأن تقدددده الددددع  النة دددل وددددريإل مدددن أشددد ال الددددع  

  ( 52 ا مبج   ة الض الةقمبش  الجمزه لاطةال اللين ُ    عس  آعائه  عا عداه

 االستلتاجات -اا سابع 
الةبررايرات الترري ن ررتت فرري العديررد مررن البلرردان، كةررا جررر  بسانرر  فرري هررتا  تةثّررل -61

الصرعسد العرالةيو ومرن  التقرير، خطروات هامرة فري سربسل تمقسرق إلغراء عقوبرة اإلعردام علرى
التصرديق علرى البروتوكرول االختسرارف علرى نطراق واسرع علرى أن اا الةؤكد ا ن أن ثةة ات اقر

يساة في تعزيرز الكرامرة  بالمقوق الةدنسة والسساسسة الثاني الةلمق بالعاد الدولي الخاو
اإلنسرانسة والتقردم التردريجي لمقروق اإلنسران، وأن جةسررع التردابسر الرامسرة إلرى إلغراء عقوبررة 

في التةتع بالمق في المساةو وعلس ، يلبغي للدول التي لة تصرّدق بعرد اا اإلعدام تةثل تقدم
 يون تأخسرو أن ت عل البروتوكول االختسارف الثانيعلى 

__________ 

  www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16275&LangID=Eا ظمب  (49 
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وفرري العديررد مررن البلرردان، تل ررت معظررة اإلعرردامات بخصرروو إيانررات بجررراهة متعلقررة  -62
بالةخدراتو ويجرف ذلت رغة كون هته الجرراهة ال ترقرى إلرى مسرتو  "أشرد الجرراهة خطرورة" 
مثلةررا هررو م ررروض بةقتضررى العاررد الرردولي الخرراو بررالمقوق الةدنسررة والسساسررسة، ورغررة تأكسررد 

مكتررا اممررة الةتمرردة الةعلرري بالةخرردرات درات، بةررا فساررا الاسئررات الدولسررة لةكافمررة الةخرر
 أسررالسا العقررا ال توجررد أيلررة مقلعررة بررأن تطبسررق عقوبررة اإلعرردام أكثررر ريعرراا مررن ، أنرر  والجريةررة

 خررر  للقضرراء علررى االتجررار بالةخرردرات أو غسررر ذلررت مررن الجررراهة الةتعلقررة بالةخرردراتوام
التين أييلروا بجرراهة متصرلة بالةخردرات وي سرترعى عن إعدام الجلاة اا ويلبغي للدول التوقف فور 

 انتباهاا إلى أن مصطلح "أشد الجراهة خطورة" ي سر إلى جراهة القتل العةد فقطو
وإلزامسرررة فررررة عقوبرررة اإلعررردام يتعرررارة كلسرررة مرررع مبررردأ تررروفسر الضرررةانات الال مرررة  -63

ضرراة يجعررل مررن لك الررة حقرروق الةمكرروم علررساة باإلعرردامو فعرردم إتاحررة سررلطة تقديريررة للق
الةستمسل مراعاة الظروف الخا ة بالجاني وبالجلاية ومرن ثرة ك الرة تطبسرق عقوبرة اإلعردام 

ويرحررا اممررسن العررام بالةبررايرات الترري قامررا باررا الرردول الترري ألغررا إلزامسررة  وعررايالا اا تطبسقرر
عقوبرررة اإلعررردام، ويرحرررا برررامخا بررراإلجراءات التررري اتخرررتت فررري تلرررت البلررردان إلعررراية 

لررى الررتين أخضررعوا إللزامسررة عقوبررة اإلعرردام، بةررا أي  إلررى إبرردال عرردي كبسررر مررن المكررة ع
اا أحكررام اإلعرردامو ويلبغررري للرردول التررري تمررت ب بالزامسررة عقوبرررة اإلعرردام التخلررري علاررا فرررور 

 وإعاية المكة على التين ح كة علساة بةقتضاهاو
عرألررسن لعقوبررة إتاحررة ألررةانات لك الررة معاملررة الة أيضرراا  ويقتضرري القررانون الرردولي -64

لل ررت بررأناة  اإلعرردام بانصرراف وعرردم تل سررت اإلعرردام فررساة إال إذا ثبررا بةررا ال يررد  مجرراالا 
ارتكبوا جريةة من الجراهة امشد خطورةو وتتةثل إحرد  هرته الضرةانات فري إجرراء فلرا 
الرأفة أو الع رو أو إبردال العقوبرة، وهرو بةثابرة التردقسق امخسرر لك الرة عردم تعررة أف فرري 

دام بةا يخالف القانون الوفلي أو الدوليو على أن ، مثلةا سبق بسان  فري هرتا التقريرر، لإلع
ال تررزال العديررد مرررن الرردول تمررت ب بررراجراءات ال وجرروي لاررا علرررى أرة الواقررع أو عديةرررة 
ال عالسررة يةكررن لدفررراي الةمكرروم علررساة باإلعرردام اللجرروء إلساررا اللتةرراس الرأفررة أو الع رروو 

ك ل إتاحة إجراء فعال للةمكوم علساة باإلعدام على اللمرو الةطلرو  ويلبغي للدول أن ت
بةوجا العاد الدولي الخاو برالمقوق الةدنسرة والسساسرسة وعلرى اللمرو الةبرّسن بالت صرسل 

 في السوابق القضاهسة الدولسةو
وتستةر العديد من الدول في تل ست اإلعردام فري جرانمسن أحردام رغرة حظرره فري  -65

علررى الجررانمسن امحرردام اا بوألررو و ويلبغرري للرردول أن تعسررد المكررة فررور  القررانون الرردولي
اا الةمكوم علساة باإلعدام، مع ألةان عدم المكة على هؤالء بالسجن مد  المساة عوأل

تعرررديل ت رررريعاتاا وقواعررردها وإجراءاتارررا ذات الصرررلة  أيضررراا  عرررن اإلعررردامو ويلبغررري للررردول
اإلعرردام فرري أف شررخا علررى جريةررة لضررةان عرردم تعرررة أف ف ررل لإلعرردام وعرردم تل سررت 

باالجتاررايات القضرراهسة  وبالةثررل، يلبغرري للرردول، عةررالا  ااوعامرر 18ارتكباررا قبررل بلوغرر  سررن 
 ذات الصلة، عدم إخضا  امشخاو ذوف اإلعاقات العقلسة أو التهلسة لعقوبة اإلعدامو
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وعررردم وجررروي معلومرررات عرررن امشرررخاو الرررتين أ عررردموا يلطررروف علرررى انعكاسرررات  -66
علررى امفررراي الةمكرروم علررساة باإلعرردام وعلررى ذوياررة وأ رردقاهاة امقررربسنو وعرردم  وخسةررة

فعالسرة وشر افسة اللقراش ب رأن إلغراء عقوبرة  أيضراا  وجوي بسانات سلوية عن اإلعردامات يعروق
عررن الجارروي الرامسررة لضررةان المررق فرري المسرراةو وعلسرر  يكرررر اممررسن العررام  اإلعرردام، فضررالا 

قوق اإلنسان إلى الدول التي لة تلغ عقوبة اإلعردام بعرد إلرى الدعوة التي وجااا مجلس ح
 إتاحة معلومات مصّل ة ذات  لة عن عردي أحكرام اإلعردام التري نر ّ رتت أو أ بطلرا أو  ردر

  ع و ب أناا كل عامو
وتظل يواعي القلق قاهةة من الدول التي تستةر في تل ست عقوبرة اإلعردام يةكرن أن  -67

مخالف اللتزاماتاا بةوجا القانون الدولو فسلبغي لاته البلدان احتررام تقوم بتلت على نمو 
التو ررسات الةقدمررة لاررا مررن الرردول امخررر  فرري إفررار عةلسررة االسررتعراة الرردورف ال ررامل، 
واالسررتلتاجات الختامسررة، والتعلسقررات العامررة، وغسررر ذلررت مررن االجتاررايات القضرراهسة الصررايرة 

عرن التو رسات الةقدمرة مرن الةكل رسن بواليرات  ضالا عن هسئات معاهدات حقوق اإلنسان، ف
في إفار اإلجراءات الخا ة التابعة لةجلرس حقروق اإلنسران، علرد تل سرت عقوبرة اإلعردام مرن 

 أجل ألةان االتساق مع الةعايسر الدولسةو 
    


