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تحرك عاجل 
بابوا غينيا الجديدة تخطط لستئناف تنفيذ أحكام العدام

 يوّسع قانون جديد تبناه برلان بابوا غينيا الجديدة من نطاق تطبيق عقوبة العدام ويزيد من عدد أساليب
 تنفيذ أحكام العدام. وقد عزز هذا الخاوف باحتمال استئناف تنفيذ أحكام العدام، وزاد من بواعث القلق

 سجناء محكومي بالعدام. 10بشأن مصي ما ل يقل عن 

 . ويضيف التشيع2013 مايو/أيار 28، ف 2013) لسنة )CC(Aإذ جرى تبني قانون العقوبات العّدل، القانون (
ًا، كان  الجديد، الذي أقره البلان عقب قليل من النقاش، حسبما ورد، أربع طرق جديدة لتنفيذ أحكام العدام. فسابق

 الشنق هو السلوب الوحيد السموح به لعدام الحكومي- أما الن، فقد أدخلت أساليب الحقنة الميتة، والكرس
ًا بالرصاص، "والوت الطبي بالحرمان من الكسجي"، لتصبح أساليب قانونية. الكهربائي، والعدام رمي

 ويوّسع القانون كذلك نطاق عقوبة العدام لتشمل جرائم السطو والغتصاب الشّددة- ف القضايا التي يرافق فيها
 ارتكاب الجرم استخدام العنف أو أسلحة خطية، أو يشارك فيها أكثر من شخص واحد ف ارتكاب الجرم. وينص

ًا عل جواز تطبيق عقوبة العدام بحق مرتكبي جرم القتل العمد التصل بالشعوذة. حيث ستصنف هذه  تحديد
 الجريمة الن باعتبارها من فئة القتل العمد (مع سبق الصار والتصد)، وهي جريمة يعاقب عليها بالعدام ف بابوا

. 1991غينيا الجديدة منذ 

.1954وبينما أبقت بابوا غينيا الجديدة عل عقوبة العدام ف القانون، إل أنها لم تنفذ أي أحكام بالعدام منذ 

 وأكدت بعض الصادر بأن تنفيذ أحكام العدام قد يستأنف ف القريب العاجل عقب إقرار هذه التعديلت. وأعلن
 العديد من الجماعات الدينية والنظمات النسائية ف بابوا غينيا الجديد، وكذلك شخصيات سياسية بارزة، معارضتهم

لتدابي الحكومة الرامية إل استئناف تنفيذ عقوبة العدام. 

ًا ف غاية الخطورة،  وتشكل تحركات بابوا غينيا الجديدة الرامية إل تنفيذ عقوبة العدام وتوسعة نطاقها تراجع
 وهي تسي عكس التجاه العالي نحو إلغاء العقوبة. كما تتعارض مع توصيات بينها ما أوصت به قرارات الجمعية

ًا بفرض حظر عل استخدام عقوبة العدام، وتقليص عدد الجرائم التي تطبق عليها  العامة للمم التحدة مؤخر
العقوبة. 

ًا بالنجليزية، أو بلغتكم الصلية:  يرجى الكتابة فور
ًا، وتخفيف جميع أحكام•  لدعوة رئيس الوزراء ووزير العدل إل وقف أي خطط لتنفيذ أحكام العدام فور

العدام الصادرة إل أحكام بالسجن؛
ًا لقرارات الجمعية• ًا للغاء عقوبة العدام وفق  لدعوتهما إل فرض حظر عل تنفيذ أحكام العدام تمهيد

ًا؛  العامة للمم التحدة التي اتخذت مؤخر



 للتأكيد بأنه ليس ثمة أدلة مقنعة عل أن عقوبة العدام تردع عن ارتكاب الجرائم، وعل أنه ينبغي البحث•
 عن تدابي أشد فعالية لعالجة ارتفاع معدلت الجريمة وتتساوق مع العايي الدولية لحقوق النسان، دون اللجوء إل

عقوبة العدام. 

 إل: 2013 يوليو/تموز 16يرجى أن تبعثوا بمناشداتكم قبل 
رئيس الوزراء
Prime Minister     

Peter O’Neill 
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دولة رئيس الوزراء طريقة الخاطبة:

النائب العام ووزير العدل
Attorney General and Minister of Justice     
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  المثلي الدبلوماسيي العتمدين لدى بلدانكم. ويرجى إدخال العناوين الدبلوماسيةوابعثوا بنسخ إل
الدرجة أدناه،
  رقم الفاكس  البيد اللكتوني رقم الفاكس البيد اللكتوني3 السم العنوان 2 السم العنوان 1السم  العنوان 

طريقة الخاطبة  طريقة الخاطبة

 كما يرجى التشاور مع مكتب فرعكم، إذا كنتم تعتزمون إرسال الناشدات بعد التاريخ الذكور أعله. وهذا هو
. ولزيد من العلومات: UA 135/13التحديث الول للتحرك العاجل 

http://www.amnesty.org/en/library/info/ASA34/005/2013/en 
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ًا ف بابوا غينيا الجديدة، إل أنها لم تنفذ أي أحكام بالعدام منذ   ،1954عل الرغم من أن عقوبة العدام لم تلغ رسمي
ًا. ويعتقد أن  ًا ف ظل الدارة الستعمارية الستالية67عندما نفذت آخر عملية إعدام شنق ًا أعدموا آنذاك شنق   شخص

لبابوا غينيا الجديدة.

ًا للنائب العام، فقد بلغ عدد الحكوم عليهم بالعدام ف بابوا غينيا الجديدة، حتى    يناير/كانون الثاني28وطبق
، عشة أشخاص.2013

ُنظم احتجاج غي مسبوق عل نطاق البلد بأسها عل شكل "صخات منزلية" ضد2013 مايو/أيار 15 و14وف   ، 
 العدلت العالية للعنف ضد الرأة. بيد أن قادة الحتجاج أعلنوا أنهم "ل يؤيدون عقوبة العدام وطرق العقاب

ًا لنتهاكها الكرامة الصيلة ف البش ومخالفتها للتعاليم والقيم السيحية النادية  العنيفة وغي النسانية نظر
بالساواة والكرامة لجميع البش". 

  مايو/أيار، صح رئيس الوزراء بأن بي الساليب التي يجري تدارسها28وعقب تبني القانون الجنائي العّدل، ف 
ًا إل أن الحكومة تعتبها "إنسانية وأقل كلفة من الساليب الخرى"، ًا بالرصاص، استناد  فرض عقوبة العدام رمي
 وبأنه سيتم إلحاق مركز للعدام بسجن جديد سيتم بناؤه ف منطقة نائية. وقد ناقشت الحكومات الختلفة ف بابوا

غينيا الجديدة عل مدار عقود توسعة نطاق عقوبة العدام لتشمل الغتصاب وسواه من جرائم العنف. 

 ول بد من الشارة ف هذا السياق إل أن أكثر من ثلثي دول العالم قد ألغت عقوبة العدام ف القانون أو ف المارسة.
  تصديق كل من منغوليا وبني، وتوقيع مدغشقر، عل "البوتوكول الختياري الثاني اللحق2012وكان آخر هذه ف 

بالعهد الدول الخاص بالحقوق الدنية والسياسية، والذي يهدف إل إلغاء عقوبة العدام". 

 وف السنوات الخية، لم يسجل إقليم الحيط الهادئ أي إعدامات أو أحكام بالعدام سوى فرض ثمانية أحكام
، ف بابوا غينيا الجديدة، حسبما ذكر. 2009بالعدام ف ثلث قضايا منفصلة ف 

 . بينما ظلت ناورو وبابوا غينيا الجديدة1982ونفذ آخر حكم بالعدام عرف عنه ف إقليم الحيط الهادئ ف تونغا، ف 
 وتونغا بي الدول التي ألغت العقوبة بالواقع الفعل، ف حي أبقت فيجي عل عقوبة العدام بالنسبة للجرائم

 العسكرية فقط. وألغت جميع دول إقليم الحيط الهادئ الخرى عقوبة العدام عل جميع الجرائم- حيث ل تنص
قوانينها عل فرض عقوبة العدام عل أية جريمة. 
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