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األرجنتني  :منظمة العفو الدولية ترحب ابلتصديق على الصكوك الدولية اليت تلغي
عقوبة اإلعدام
التصديقان األخريان من جانب األرجنتني يدعمان بشكل قاطع إلغاءها لعقوبة اإلعدام مؤخراً .وبذلك أصبحت اآلن
الدولة السادسة اليت تصدق على مجيع صكوك حقوق اإلنسان يف نظام الدول األمريكية.

وقد صدقت يف  8سبتمرب/أيلول على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق ابلعهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية
والسياسية الذي يهدف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام .وأودعت األرجنتني تصديقها على الربوتوكول امللحق ابالتفاقية
األمريكية حلقوق اإلنسان إللغاء عقوبة اإلعدام لدى منظمة الدول األمريكية يف  5سبتمرب/أيلول ،فأصبحت الدولة
العاشرة اليت تصدق عليه .وجرى التصديق على كال هذين الصكني بدون إبداء أي حتفظ.

وأييت هذا التطور املهم بعد شهر فقط من اعتماد جملس الشيوخ األرجنتيين ابإلمجاع القانون الذي ألغى قانون القضاء
العسكري للعام  .1551فألغى بذلك النصوص اخلاصة ابستخدام عقوبة اإلعدام ابلنسبة للجرائم املرتكبة يف أوقات
النـزاع املسلح أو يف زمن السلم من جانب أفراد القوات املسلحة وألغى كذلك احملاكم القضائية العسكرية.
وترحب منظمة العفو الدولية هبذه املبادرات اليت اختذهتا احلكومة األرجنتينية خالل الشهر املاضي إللغاء عقوبة اإلعدام
وهي تظهر االلتزام الدويل إبلغاء عقوبة اإلعدام .وتؤيد الدعوة اليت وجهها األمني العام ملنظمة الدول األمريكية خوسيه
ميغيل إنسولزا إىل الدول األخرى لكي حتذو حذو األرجنتني وتديل بدلوها يف السياسة الرامية إىل وضع حد لعقوبة
اإلعدام يف األمريكتني .ويف املنطقة ،ال حتتفظ بعقوبة اإلعدام إال الوالايت املتحدة األمريكية وغواتيماال وعدة دول يف
حبر الكارييب.
وقالت سوزان يل ،مديرة األمريكتني يف منظمة العفو الدولية إن "التصديق على مجيع الصكوك املهمة حلقوق اإلنسان يف
نظام الدول األمريكية يشكل تطوراً إجيابياً جداً ،لكن جيب متابعته للنهاية من خالل التنفيذ الكامل هلذه الصكوك".
خلفية
اعتباراً من  10سبتمرب/أيلول  ،8002ألغت  131دولة يف العامل عقوبة اإلعدام قانونياً أو عملياً .وقد مت اإلقرار هبذا
االجتاه العاملي حنو اإللغاء عرب اعتماد اجلمعية العامة لألمم املتحدة للقرار  145/28الذي يدعو إىل وقف تنفيذ
اإلعدامات يف  12ديسمرب/كانون األول .8001

وقد تبنت اجلمعية العامة لألمم املتحدة الربوتوكول االختياري الثاين امللحق ابلعهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية
والسياسية يف العام  .1525واعتمدت اجلمعية العامة ملنظمة الدول األمريكية الربوتوكول امللحق ابالتفاقية األمريكية
حلقوق اإلنسان إللغاء عقوبة اإلعدام يف العام  .1550وميكن ألية دولة طرف يف الصكني املعنيني أن ت ِّ
صدق على

كليهما ،ومها ينصان على إلغاء عقوبة اإلعدام ابلكامل ،لكنهما جييزان للدول األطراف االحتفاظ بعقوبة اإلعدام يف
زمن احلرب إذا أبدت حتفظاً هبذا املعىن عند التصديق على الربوتوكول أو االنضمام إليه .وقد صدقت األرجنتني على كال
هذين الربوتوكولني بدون أية حتفظات ،ألن إلغاء قانون القضاء العسكري ألغى النصوص املتعلقة ابستخدام عقوبة
اإلعدام يف هذه احلاالت.
والدول األخرى اليت صدَّقت على مجيع صكوك حقوق اإلنسان يف نظام منظمة الدول األمريكية هي كوستاريكا
واإلكوادور واملكسيك وبنما والرباغواي وأوروغواي.
وقد جرت آخر عملية إعدام يف األرجنتني يف العام .1512
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