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  قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  ])Corr.1 و A/67/457/Add.2( على تقرير اللجنة الثالثة ناءب[

  

  وقف العمل بعقوبة اإلعدام  - ٦٧/١٧٦
  

  ،إن اجلمعية العامة  

  باملقاصد واملبادئ الواردة يف ميثاق األمم املتحدة،إذ تسترشد   

العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق       و )١(اإلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنـسان       وإذ تعيد تأكيد      

  ،)٣( واتفاقية حقوق الطفل)٢(املدنية والسياسية

 ٢٠٠٧ديـــسمرب / كـــانون األول١٨ املـــؤرخ ٦٢/١٤٩ قراراـــا وإذ تعيـــد تأكيـــد   

ــؤرخ ٦٣/١٦٨ و ــانون األول١٨ املـ ــسمرب / كـ ــؤرخ ٦٥/٢٠٦ و ٢٠٠٨ديـ ــانون ٢١ املـ  كـ

 اإلعـدام الـيت أهابـت فيهـا اجلمعيـة           سألة وقـف العمـل بعقوبـة      مبـ  املتعلقة ٢٠١٠ديسمرب  /األول

العامة بالدول اليت ال تزال تأخذ بعقوبـة اإلعـدام أن تعلـن وقـف تنفيـذ أحكـام اإلعـدام متهيـدا                       

  إللغاء عقوبة اإلعدام،

ــب   ــرر وإذ ترحــــــ ــسان  مبقــــــ ــوق اإلنــــــ ــس حقــــــ ــؤرخ  ١٨/١١٧ جملــــــ  ٢٨املــــــ

  ،)٤(٢٠١١ سبتمرب/أيلول

 أو إساءة تطبيقهـا يترتـب عليـه إنـزال           أن أي خطأ يف تطبيق أحكام العدالة      وإذ تدرك     

  عقوبة اإلعدام أمر ال رجعة فيه وال ميكن تداركه،
_______________ 

  ).٣ -د ( ألف ٢١٧القرار  )١(

  .، املرفق)٢١ -د ( ألف ٢٢٠٠انظر القرار  )٢(

  .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٣(

، )A/66/53/Add.1 ( ألف ٥٣لجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، امللحق رقم        الوثائق الرمسية ل   :انظر )٤(
  .الفصل الثالث
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 وقف العمل بعقوبـة اإلعـدام يـسهم يف احتـرام كرامـة اإلنـسان ويف              بأنواقتناعا منها     

لعقوبـة   يوجـد دليـل قـاطع علـى أن     تعزيز حقوق اإلنسان وتطويرهـا تـدرجييا، وإذ تـرى أنـه ال      

  عة،اإلعدام قيمة راد

جيري مـن مناقـشات علـى الـصعيدين احمللـي والـوطين ومبـادرات علـى                  ماوإذ تالحظ     

الــصعيد اإلقليمــي بــشأن مــسألة عقوبــة اإلعــدام واســتعداد عــدد متزايــد مــن الــدول األعــضاء     

  إلتاحة املعلومات لعموم اجلمهور بشأن العمل بعقوبة اإلعدام،

خيـص وقـف العمـل       ول األعضاء فيمـا   التعاون التقين اجلاري بني الد    وإذ تالحظ أيضا      

  بعقوبة اإلعدام،

  إزاء استمرار تطبيق عقوبة اإلعدام؛تعرب عن بالغ قلقها   - ١  

 وبالتوصــيات  )٥(٦٥/٢٠٦بتقريــر األمــني العــام عــن تنفيــذ القــرار      ترحــب   - ٢  

  الواردة فيه؛

 بــاخلطوات الــيت اختــذا بعــض الــدول األعــضاء لتقلــيص عــدد   ترحــب أيــضا  - ٣  

م اليت جيوز املعاقبة عليها باإلعدام وبقرار عدد متزايد مـن الـدول، علـى مجيـع مـستويات            اجلرائ

  إلغاء عقوبة اإلعدام؛إىل  يف حاالت كثرية مما أدىاحلكومة، وقف تنفيذ أحكام اإلعدام، 

  : جبميع الدوليب  - ٤  

ص أن حتترم املعايري الدولية الـيت تـوفر ضـمانات تكفـل محايـة حقـوق األشـخا          )أ(  

الذين يواجهون عقوبة اإلعدام، وخباصة املعايري الدنيا، بـصيغتها الـواردة يف مرفـق قـرار الـس        

، وأن تـزود األمـني العـام    ١٩٨٤مـايو  /أيـار  ٢٥ املـؤرخ  ١٩٨٤/٥٠االقتـصادي واالجتمـاعي   

  مبعلومات يف هذا الشأن؛

صلة بتطبيقهـا لعقوبـة اإلعـدام تـشمل مجلـة أمـور             الـ  وثيقـة أن تتيح معلومـات       )ب(  

 الـذين ينتظـرون تنفيـذ حكـم اإلعـدام      وعـدد  شخاص الذين حيكم عليهم باإلعداماأل عددمنها  

ــذ حكــم اإلعــدام،   وعــدد   إجــراء مناقــشات مــستنرية وشــفافة علــى  لكــي يتــسىنحــاالت تنفي

ــور    ــاول أمـ ــدويل تتنـ ــوطين والـ ــصعيدين الـ ــدول فيمـــ   ا الـ ــات الـ ــها التزامـ ــل  منـ ــصل بالعمـ ا يتـ

  اإلعدام؛ بعقوبة

أن حتد تـدرجييا مـن العمـل بعقوبـة اإلعـدام وأال تفـرض عقوبـة اإلعـدام علـى                )ج(  

   نساء حوامل؛علىالثامنة عشرة أو سن اجلرائم اليت يرتكبها أشخاص دون 
_______________ 

)٥( A/67/226.  
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  ؛أن تقلص عدد اجلرائم اليت جيوز املعاقبة عليها باإلعدام  )د(  

  م اإلعدام متهيدا إللغاء عقوبة اإلعدام؛أن تعلن وقف تنفيذ أحكا  )هـ(  

بالدول اليت ألغت عقوبة اإلعدام عدم العودة إىل العمل ـا، وتـشجعها             يب    - ٥  

  على تبادل خرباا يف هذا الصدد؛

ــاين للعهــد     يــب   - ٦   ــاري الث ــيت مل تنــضم بعــد إىل الربوتوكــول االختي ــدول ال بال

 أو الـيت مل تـصدق   )٦( اهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعـدام     الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية    

  ؛عليه بعد أن تنظر يف القيام بذلك

 والـستني  التاسعة إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورا           تطلب  - ٧  

  تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛

ــرر   - ٨   ــستني يف إ    تق ــا التاســعة وال ــسألة يف دور ــد  مواصــلة النظــر يف امل طــار البن

  .“تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها”املعنون 

  ٦٠اجللسة العامة 

  ٢٠١٢ ديسمرب/ كانون األول٢٠

  

_______________ 

  .١٤٦٦٨، الرقم ١٦٤٢، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٦(


