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منــظـمة

العــفـــو

للتداول العام

الـــدولية

التصديقات على املعاهدات الدولية اخلاصة
إبلغاء عقوبة اإلعدام
( 13ديسمبر/كانون األول )8002

 82مارس/آذار 8009
رقم الوثيقةACT 50/001/2009 :

عقوبة اإلعدام :التصديق على املعاهدات الدولية
INTERNATIONAL SECRETARIAT, 1 EASTON STREET, LONDON WC1X 0DW, UNITED KINGDOM

تبىن اجملتمع الدويل أربع معاهدات دولية تنص على إلغاء عقوبة اإلعدام .وإحدى هذه تشمل يف نطاقها العامل أبسره؛ بينما يشمل
نطاق الثالث األخرى األقاليم اليت تبنتها.
وميكن للدول أن تصبح دوالً أطرافاً يف املعاهدات الدولية إما ابالنضمام إليها أو ابلتصديق عليها .أما التوقيع على هذه املعاهدات
فيشري إىل نية الدولة يف أن تصبح دولة طرفاً يف موعد الحق من خالل التصديق.
وتُلزم احلكومات نفسها ،عندما تصبح دوالً أطرافاً يف املعاهدات الدولية ،أبن تفي بواجباهتا مبقتضى القانوين الدويل يف أن حترتم
وحتمي وتُعمل األحكام اليت تنص عليها املعاهدات .كما تلزم نفسها بتنفيذ واجباهتا مبقتضى املعاهدات على املستوى الوطين حىت
ِّ
تيسر ملن هم ضمن حدود واليتها القضائية التمتع حبقوق اإلنسان .والدول ملزمة مبوجب القانون الدويل كذلك أبن ال تفعل شيئاً
من شأنه أن حيبط هدف وغرض املعاهدات اليت وقعت عليها.

وقد أصبحت مخس دول جديدة يف عام  8002دوالً أطرافاً يف الربوتوكول االختياري الثاين امللحق ابلعهد الدويل اخلاص ابحلقوق
املدنية والسياسية ،الذي يهدف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام ،وهي :األرجنتني ،وشيلي ،وهندوراس ،ورواندا ،وأوزبكستان.
كما صادقت األرجنتني وشيلي على الربوتوكول امللحق ابالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان إللغاء عقوبة اإلعدام .وعند مصادقتها
على كلتا هاتني املعاهدتني ،سجلت دولة شيلي حتفظاً يسمح هلا بتنفيذ عقوبة اإلعدام يف وقت احلرب على اجلرائم ذات الطبيعة
العسكرية اليت تتسم خبطورة ابلغة.

وفيما يلي نبذة قصرية عن املعاهدات األربع ،وقوائم حديثة ابلدول األطراف وابلدول اليت وقعت على املعاهدات دون أن
ِّ
تصدق عليها.
 .1الربوتوكول االختياري الثاين امللحق ابلعهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية

يشمل نطاق حاكمية الربوتوكول االختياري الثاين امللحق ابلعهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية ،الذي يهدف إىل إلغاء
عقوبة اإلعدام ،والذي تبنته اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف  ،9121العامل أبسره .وينص على اإللغاء التام لعقوبة اإلعدام ،ولكنه
يسمح للدول األطراف أبن تبقي على عقوبة اإلعدام يف وقت احلرب إذا ما سجلت حتفطاً هبذا اخلصوص يف وقت تصديقها

على الربوتوكول أو انضمامها إليه .وميكن ألية دولة طرف يف العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية أن تصبح طرفاً يف
الربوتوكول.
الدول األطراف :ألبانيا ،أندورا ،األرجنتني ،أسرتاليا ،النمسا ،أذربيجان ،بلجيكا ،البوسنة واهلرسك ،بلغاراي ،كندا ،الرأس

األخضر ،شيلي ،كولومبيا ،كوستا ريكا ،كرواتيا ،قربص ،مجهورية التشيك ،الدمنرك ،جيبويت ،إكوادور ،أستونيا ،فنلندا ،فرنسا،
جورجيا ،أملانيا ،اليوانن ،هندوراس ،اجملر ،آيسلندا ،إيرلندا ،إيطاليا ،ليبرياي ،ليختينشتاين ،ليتوانيا ،لكسمبورغ ،مقدونيا ،مالطا،
املكسيك ،مولدوفا ،موانكو ،اجلبل األسود ،موزمبيق ،انميبيا ،نيبال ،هولندا ،نيوزيلندا ،النرويج ،بنما ،ابراغواي ،الفليبني،

الربتغال ،رومانيا ،رواندا ،سان مارينو ،صربيا (شاملة كوسوفو) ،جزر سيشيل ،سلوفاكيا ،سلوفينا ،جنوب أفريقيا ،أسبانيا،
السويد ،سويسرا ،تيمور – ليست ،تركيا ،تركمانستان ،أكرانيا ،اململكة املتحدة ،أوروغواي أوزبكستان ،فنـزويال.

(اجملموع)00 :

دول وقعت دون أن ِّ
تصدق :غينيا بيساو ،نيكاراغوا ،بولندا ،ساو تومي وبرينسيب

(اجملموع)4 :

 .2الربوتوكول امللحق ابالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان
ينص الربوتوكول امللحق ابالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان إللغاء عقوبة اإلعدام ،الذي تبنته منظمة الدول األمريكية يف ،9110
على اإللغاء التام لعقوبة اإلعدام ،ولكن يسمح للدول األطراف أبن تبقي على عقوبة اإلعدام يف وقت احلرب إذا سجلت حتفطاً
هبذا اخلصوص أثناء تصديقها على الربوتوكول أو انضمامها إليه .وميكن ألية دولة طرف يف االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان أن
تصبح دولة طرفاً يف الربوتوكول.
الدول األطراف :األرجنتني ،الربازيل ،شيلي ،كوستا ريكا ،إكوادور ،املكسيك ،نيكاراغوا ،بنما ،ابراغواي ،أوروغواي ،فنـزويال

(اجملموع)99 :

 .3الربوتوكول  6لالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان
ينص الربوتوكول  6التفاقية محاية حقوق اإلنسان واحلرايت األساسية بشأن إلغاء عقوبة اإلعدام ،الذي تبناه جملس أورواب يف

 ،9128على إلغاء عقوبة اإلعدام يف وقت السلم؛ وجيوز للدول األطراف اإلبقاء على عقوبة اإلعدام ابلنسبة للجرائم اليت ترتكب
"يف وقت احلرب أو التهديد الوشيك ابحلرب" .وميكن ألي دولة طرف يف االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان أن تصبح دولة طرفاً
يف الربوتوكول.
الدول األطراف :ألبانيا ،أندورا ،أرمينيا ،النمسا ،أذربيجان ،بلجيكا ،البوسنة واهلرسك ،بلغاراي ،كرواتيا ،قربص ،مجهورية

التشيك ،الدمنرك ،أستونيا ،فنلندا ،فرنسا ،جورجيا ،أملانيا ،اليوانن ،اجملر ،آيسلندا ،إيرلندا ،إيطاليا ،التفيا ،لنيختينشتاين ،ليتوانيا،
لكسمبورغ ،مقدونيا ،مالطا ،مولدوفا ،موانكو ،اجلبل األسود ،هولندا ،النرويج ،بولندا ،الربتغال ،رومانيا ،سان مارينو ،صربيا
(شاملة كوسوفو) ،سلوفاكيا ،سلوفينيا ،أسبانيا ،السويد ،سويسرا ،تركيا ،أكرانيا ،اململكة املتحدة

(اجملموع)46 :

دول وقعت دون أن تصدق :روسيا االحتادية

(اجملموع)9 :

 .4الربوتوكول  13لالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان

ينص الربوتوكول  91التفاقية محاية حقوق اإلنسان واحلرايت األساسية بشأن إلغاء عقوبة اإلعدام يف مجيع الظروف ،الذي تبناه
جملس أورواب يف  ،8008على إلغاء عقوبة اإلعدام يف مجيع الظروف ،مبا يف ذلك يف وقت احلرب أو التهديد الوشيك ابحلرب.
وميكن ألية دولة طرف يف االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان أن تصبح طرفاً يف الربوتوكول.

الدول األطراف :ألبانيا ،أندورا ،النمسا ،بلجيكا ،البوسنة واهلرسك ،بلغاراي ،كرواتيا ،قربص ،مجهورية التشيك ،الدمنرك ،أستونيا،
فنلندا ،فرنسا ،جورجيا ،أملانيا ،اليوانن ،اجملر ،آيسلندا ،إيرلندا ،ليختينشتاين ،ليتوانيا ،لكسمبورغ ،مقدونيا ،مالطا ،مولدوفا،
موانكو ،اجلبل األسود ،هولندا ،النرويج ،الربتغال ،رومانيا ،سان مارينو ،صربيا (شاملة كوسوفو) ،سلوفاكيا ،سلوفينيا ،السويد،
سويسرا ،تركيا ،أكرانيا ،اململكة املتحدة

(اجملموع)40:

دول وقعت دون أن تصدق :أرمينيا ،إيطاليا ،التفيا ،بولندا ،أسبانيا

(اجملموع ) 5

