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    ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ١٨ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  ])Corr.1و  A/69/488/Add.2(بناء على تقرير اللجنة الثالثة [
  

 وقف العمل بعقوبة اإلعدام  - ٦٩/١٨٦
  

  ،إن اجلمعية العامة  
  باملقاصد واملبادئ الواردة يف ميثاق األمم املتحدة،إذ تسترشد   
والعهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق      )١(الن العـاملي حلقـوق اإلنسـان   اإلعـ وإذ تعيد تأكيد   

  ،)٣(واتفاقية حقوق الطفل )٢(املدنية والسياسية
 ٢٠٠٧كـانون األول/ديسـمرب    ١٨املـؤرخ   ٦٢/١٤٩قراراهتـا   تأكيـد أيضا وإذ تعيد   

ــؤرخ  ٦٣/١٦٨ و ــمرب   ١٨املـ ــانون األول/ديسـ ــؤرخ  ٦٥/٢٠٦ و ٢٠٠٨كـ ــانون  ٢١املـ كـ
بشـأن مسـألة    ٢٠١٢كـانون األول/ديسـمرب    ٢٠املـؤرخ   ٦٧/١٧٦ و ٢٠١٠األول/ديسمرب 

تزال تأخـذ بعقوبـة    ال وقف العمل بعقوبة اإلعدام، اليت أهابت فيها اجلمعية العامة بالدول اليت
  اإلعدام أن تعلن وقف تنفيذ أحكام اإلعدام متهيداً إللغاء عقوبة اإلعدام،

ــع املقــــررات وإذ ترحــــب    ــرارات ذات ا جبميــ ــادرة عــــن جملــــس    والقــ لصــــلة الصــ
  ،اإلنسان  حقوق

أن أي خطأ يف تطبيق أحكام العدالة أو إساءة تطبيقهـا يترتـب عليـه إنـزال     وإذ تدرك   
    رجعة فيه وال ميكن تداركه،  ال عقوبة اإلعدام أمٌر

_______________ 

  ).٣ -ألف (د  ٢١٧لقرار ا )١(
 )، املرفق.٢١ -ألف (د  ٢٢٠٠انظر القرار  )٢(
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وقف العمل بعقوبـة اإلعـدام يسـهم يف احتـرام كرامـة اإلنسـان ويف        بأنواقتناعاً منها   
يوجـد دليـل قـاطع علـى أن لعقوبـة       ال ن وتطويرهـا تـدرجيياً، وإذ تـرى أنـه    تعزيز حقوق اإلنسا
  اإلعدام قيمة رادعة،

جيـري مـن مناقشـات علـى الصـعيدين احمللـي والـوطين ومـا ُيتخـذ مــن           مـا  وإذ تالحـظ   
مبادرات على الصعيد اإلقليمي بشأن مسألة عقوبة اإلعدام وما ُيبديه عـدد متزايـد مـن الـدول     

ــتعد   ــن اس ــة اإلعــدام،       األعضــاء م ــل بعقوب ــور بشــأن العم ــوم اجلمه ــات لعم اد إلتاحــة املعلوم
 ٢٦املـؤرخ   ٢٦/٢يف قـراره  جملـس حقـوق اإلنسـان     ما قـرره تالحظ أيضا يف هذا الصدد  وإذ

عقـد حلقـات نقـاش رفيعـة املسـتوى كـل سـنتني لزيـادة تبـادل          شـأن  ب )٤(٢٠١٤حزيران/يونيه 
  اآلراء بشأن مسألة عقوبة اإلعدام،

الربوتوكــول االختيــاري الثــاين للعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة    إىلري وإذ تشــ  
يف هـذا الصـدد بتزايـد عـدد الـدول      ، وإذ ترحـب  )٥(اهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام والسياسية

  ،وصدقت عليه اليت انضمت إىل الربوتوكول االختياري الثاين
ضـاء، وكـذلك دور كيانـات األمـم     التعاون التقين اجلاري بني الدول األعوإذ تالحظ   

املتحــدة ذات الصــلة وآليــات حقــوق اإلنســان يف دعــم جهــود الــدول مــن أجــل اعتمــاد وقــف 
  اختياري لعقوبة اإلعدام،  

  من استمرار تطبيق عقوبة اإلعدام؛تعرب عن بالغ قلقها   - ١  
وبالتوصــيات  )٦(٦٧/١٧٦بتقريــر األمــني العــام عــن تنفيــذ القــرار      ترحــب   - ٢  
  ة فيه؛الوارد

باخلطوات اليت اختذهتا بعـض الـدول لتقلـيص عـدد اجلـرائم الـيت        ترحب أيضا  - ٣  
  جيوز املعاقبة عليها باإلعدام وباخلطوات املتخذة للحد من تطبيق هذه العقوبة؛

بـالقرارات الـيت اختـذها عـدد متزايـد مـن الـدول، علـى مجيـع           ترحب كـذلك   - ٤  
اإلعـدام، والـيت تالهـا يف كـثري مـن       عقوبـة تنفيـذ  مستويات احلكومة، لتطبيـق وقـف اختيـاري ل   

  احلاالت إلغاء عقوبة اإلعدام؛
_______________ 

)، الفصــل A/69/53( ٥٣امللحــق رقــم الوثــائق الرمسيــة للجمعيــة العامــة، الــدورة التاســعة والســتون،   :انظــر )٤(
  ، الفرع ألف.اخلامس

)٥( United Nations, Treaty Series, vol. 1642, No. 14668. 

)٦( A/69/288. 
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  جبميع الدول: هتيب  - ٥  
ــى ضــمانات تكفــل محايــة حقــوق           (أ)   ــرم املعــايري الدوليــة الــيت تــنص عل أن حتت

األشخاص الذين يواجهون عقوبة اإلعدام، وخباصـة املعـايري الـدنيا، بصـيغتها الـواردة يف مرفـق       
، وأن تــوايف ١٩٨٤أيار/مــايو  ٢٥املــؤرخ  ١٩٨٤/٥٠لــس االقتصــادي واالجتمــاعي قــرار اجمل

  األمني العام مبعلومات يف هذا الشأن؛
مـن اتفاقيـة فيينـا بشـأن      ٣٦أن متتثل لاللتزامات الواقعة عليهـا مبوجـب املـادة      (ب)  

احلق يف تلقي معلومات عن املسـاعدة القنصـلية يف    اصةخب، و)٧(١٩٦٣العالقات القنصلية لعام 
  سياق اإلجراءات القانونية؛

  أن تتــــيح معلومــــات ذات صــــلة، مصــــنفة حبســــب املعــــايري املعمــــول هبــــا،    (ج)  
ــا لعقوبــــة اإلعــــدام تشــــمل مجلــــة أمــــور منــــها أعــــداد األشــــخاص    مــــا يف   يتعلــــق بتطبيقهــ

  فيـــــذ حكـــــم اإلعـــــدام،الـــــذين ُيحكـــــم علـــــيهم باإلعـــــدام، وأعـــــداد الـــــذين ينتظـــــرون تن
وأعداد حاالت تنفيذ حكم اإلعدام، مما قد ُيسـهم يف إجـراء مناقشـات مسـتنرية وشـفافة علـى       

ــدول يف     ــات الـ ــها التزامـ ــوراً منـ ــاول أمـ ــدويل تتنـ ــوطين والـ ــعيدين الـ ــا الصـ ــل   مـ ــل بالعمـ يتصـ
  اإلعدام؛  بعقوبة

عـدام علـى   أن حتدَّ تدرجيياً من العمـل بعقوبـة اإلعـدام، وأال تفـرض عقوبـة اإل       (د)  
اجلــرائم الــيت يرتكبــها أشــخاص دون الثامنــة عشــرة مــن العمــر أو علــى نســاء حوامــل أو علــى  

  األشخاص ذوي اإلعاقة العقلية أو الذهنية؛
  أن تقلص عدد اجلرائم اليت جيوز املعاقبة عليها باإلعدام؛  (هـ)  
  أن تعلن وقف تنفيذ أحكام اإلعدام متهيداً إللغاء عقوبة اإلعدام؛  (و)  
بالدول اليت ألغت عقوبة اإلعدام عدم العودة إىل العمل هبـا، وتشـجعها   هتيب   - ٦  

  على تبادل خرباهتا يف هذا الصدد؛
ــاين للعهــد    هتيــب   - ٧   ــاري الث بالــدول الــيت مل تنضــم بعــد إىل الربوتوكــول االختي

ــة اإلعــدام      ــاء عقوب ــة والسياســية اهلــادف إىل إلغ ــاحلقوق املدني ــدويل اخلــاص ب ــيت مل ، أو )٥(ال ال
  تصّدق عليه بعد، أن تنظر يف القيام بذلك؛

_______________ 

)٧( United Nations, Treaty Series, vol. 596, No. 8638.  
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ــة     تطلـــب  - ٨   ــا احلاديـ ــة يف دورهتـ ــة العامـ ــدم إىل اجلمعيـ ــام أن يقـ إىل األمـــني العـ
  والسبعني تقريراً عن تنفيذ هذا القرار؛

ــد    تقــرر   - ٩   ــة والســبعني يف إطــار البن مواصــلة النظــر يف املســألة يف دورهتــا احلادي
  “.نسان ومحايتهاتعزيز حقوق اإل”املعنون 

  ٧٣اجللسة العامة 
  ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ١٨

 


