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 دوليةـالـ   العفــو   مة  ـظـمنـ

 

 استخدام عقوبة  وقف

 اإلعدام
 

 قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة

 149/62رقم 
 

 

 2007ديسمبر/كانون األول  ACT 50/020/2007                 18رقم الوثيقة:               
 

 

اإلعدام":  وقف استخدام عقوبةقراراً يدعو إىل "أبغلبية ساحقة ديسمرب/كانون األول، تبنت اجلمعية العامة لألمم املتحدة  18يف 
 عن التصويت. دولة  29، وامتنعت دولة 54 دهض دول إىل جانبه، بينما صوتت 104حيث صوتت 

 
 :149/62وفيما يلي ترمجة األمم املتحدة الرمسية لنص القرار 

 
 وقف استخدام عقوبة اإلعدام

 

 إن اجلمعية العامة،  
 

 ابملقاصد واملبادئ الواردة يف ميثاق األمم املتحدة، إذ تسرتشد 
 

 واتفاقية   2والعهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية 1اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وإذ تشري إىل 
 ،3حقوق الطفل

                                                 
 (.3-ألف )د 217القرار  1

 (، املرفق.21-ألف )د 2200أنظر القرار  2

 27531، الرقم 1577األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، اجمللد  3



إىل القرارات املتعلقة مبسألة عقوبة اإلعدام اليت اختذهتا جلنة حقوق اإلنسان يف مجيع دوراهتا املتعاقبة وإذ تشري أيضاً  
2005/59على مدى العقد املاضي وآخرها القرار 

بقي على عقوبة اإلعدام أن الدول اليت ال تزال ت  الذي طلبت فيه اللجنة إىل  4
 وقف تنفيذ أحكام اإلعدام ريثما يتم إلغاء عقوبة اإلعدام، لغي تلك العقوبة متاماً وأن تعلن ت

 
إىل النتائج اهلامة اليت حققتها جلنة حقوق اإلنسان السابقة بشأن مسألة عقوبة اإلعدام، وإذ تتوخى  وإذ تشري كذلك 

 س حقوق اإلنسان من مواصلة العمل على هذه املسألة،أن يتمكن جمل
 

ية، وهي على قناعة أن فرض وقف على استخدام عقوبة أن استخدام عقوبة اإلعدام ينال من الكرامة اإلنسان وإذ ترى 
اإلعدام يسهم يف التطوير التدرجيي حلقوق اإلنسان وتعزيزها، وأنه ال يوجد دليل قطعي على أن عقوبة اإلعدام هلا قيمة رادعة، وأن 

 أي خطأ قضائي أو خطأ يف الوقائع يف تطبيق عقوبة اإلعدام ال ميكن الرجوع عنه ويتعذر تداركه،
 

ابلقرارات اليت اختذها عدد متزايد من الدول بوقف تنفيذ أحكام اإلعدام، واليت تالها يف حاالت كثرية إلغاء  وإذ ترحب 
 عقوبة اإلعدام،

 
 البالغ إزاء االستمرار يف تطبيق عقوبة اإلعدام؛ تعرب عن قلقها -1 

 

 تقوم مبا يلي:  إىل مجيع الدول اليت ال تزال ت بقي على عقوبة اإلعدام أن تطلب -2 
 

أن حترتم املعايري الدولية اليت توفر ضماانت تكفل محاية حقوق من يواجهون عقوبة اإلعدام، وخباصة املعايري  )أ( 
 ؛1984أاير/مايو  25املؤرخ  1984/50الدنيا، كما هي مبينة يف مرفق قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي 

 

ن استخدام عقوبة اإلعدام وعن مراعاة الضماانت اليت تكفل محاية حقوق أن تقدم لألمني العام معلومات ع )ب(  
 من يواجهون عقوبة اإلعدام؛

 أن حتّد تدرجيياً من استخدام عقوبة اإلعدام ومن عدد اجلرائم اليت جيوز املعاقبة عليها ابإلعدام؛ )ج( 
 أن تعلن وقف تنفيذ أحكام اإلعدام متهيداً إللغاء عقوبة اإلعدام؛ )د( 

 

 إىل الدول اليت ألغت عقوبة اإلعدام عدم إعماهلا من حديد؛ تطلب  -3 
 

 إىل األمني العام أن يقدِّم إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الثالثة والستني تقريراً عن تنفيذ هذا القرار؛ تطلب -4 
 

 فسه من جدول األعمال.مواصلة النظر يف هذه املسألة يف دورهتا الثالثة والستني يف إطار البند ن تقرر -5 

                                                 
 (، الفصل الثاين، الفرع ألف. E/2005/23) 3، امللحق رقم 2005أنظر الواثئق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي،  4


