
 
 
 
 

 

  

13T 13واألمين العام لمجلس أوروبا ثوربيورن ياغالند إعالنT الممثلة العليا لالتحاد األوروبي للشؤون
الخارجية والسياسة األمنية ونائبة رئيس المفوضية األوروبية كاثرين آشتون في شأن اليوم األوروبي 

 تشرين األول  10والعالمي لمناهضة عقوبة اإلعدام، 

 
األمين العام لمجلس أوروبا ثوربيورن ياغالند 13Tعالمي لمناهضة عقوبة اإلعدام، أصدر بمناسبة اليوم األوروبي وال

 : الممثلة العليا لالتحاد األوروبي للشؤون الخارجية والسياسة األمنية ونائبة رئيس المفوضية األوروبية اإلعالن التالي13Tو
 
كما أنه من ما . أنها ال تشكل رادعاً للجريمةوقد أظهرت التجربة أيضاً . عقوبة اإلعدام غير إنسانية وغير ضرورية"

 . لذلك قد يؤدي أي إخفاق للعدالة إلى خسارة مأساوية لحياة إنسان بريء. نظام قانوني معصوم عن الخطأ
 
0Fاألعضاء نادولا وخارجها هدفاً مشتركاً لجميع يشكل إلغاء عقوبة اإلعدام في أوروبو

ولم يتم تنفيذ أي حكم باإلعدام في . 1
 . ا األعضاء خالل األعوام الخمسة عشر الماضيةدولن

 
ويشجع االتحاد األوروبي ومجلس أوروبا جميع الدول األوروبية التي لم تلِغ عقوبة اإلعدام بحكم القانون في جميع 

 . الظروف إلى اإلقدام على ذلك عبر المصادقة على البروتوكوالت المتصلة باالتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان
 

عو مجلس أوروبا واالتحاد األوروبي بإلحاح بيالروسيا، وهي البلد األوروبي الوحيد الذي ال يزال ينفذ عقوبة ويد
 . اإلعدام، إلى وقف العمل بها تمهيداً إللغائها الكامل

 
بق عقوبة إننا نرحب باالتجاه العالمي إلى إلغاء العقوبة ونالحظ العدد المتناقص أكثر من أي وقت مضى للبلدان التي تط

من ناحية أخرى، ينتابنا القلق حيال االرتفاع الكبير في حاالت تنفيذ العقوبة خالل األشهر االثني عشر الماضية . اإلعدام
 . في بعض البلدان التي ال تزال تعمل بعقوبة اإلعدام وتنفذها

 
أوروبا بإلحاح جميع البلدان التي ال تزال تطبق عقوبة اإلعدام إلى المبادرة فوراً إلى  ويدعو االتحاد األوروبي ومجلس

ندعو جميع البلدان إلى دعم قرار عالمي في  كما. إللغاء الكاملوقف جميع أحكام اإلعدام كخطوة أولى على طريق ا
ستين للجمعية العامة لألمم المتحدة في شأن وقف تنفيذ عقوبة اإلعدام سُيطرح على التصويت خالل الدورة السابعة وال

 . 2012كانون األول 
 

ويعيد مجلس أوروبا واالتحاد األوروبي تأكيد التزامهما متابعة جهودهما المتواصلة لدعم إلغاء العقوبة في أوروبا وحول 
 ".  العالم

 
3T3التي هي في طور االنضمام إلى االتحاد األوروبي يا توافق كرواتTوجمهورية  لالنضمام وهي تركيا والبلدان المرشحة

5TP1Fوالجبل األسود وصربياقة مقدونيا اليوغوسالفية الساب

∗
P5T 5وأيسلنداTP2F

+
P5T وبلدان عملية االستقرار والشراكة، وألبانيا والبوسنة ،

 الرابطة13Tوالهرسك اللذان يحتمل ترشيحهما لالنضمام إلى االتحاد األوروبي، وليشتنشتاين والنرويج العضوان في 
 . ة والمنطقة االقتصادية األوروبية، وأوكرانيا وجمهورية مولدوفا على هذا اإلعالنالحر ةارللتج األوروبية

                                                 
 . دولة عضو في االتحاد األوروبي 27دولة عضو بينها  47يضم مجلس أوروبا   1
 . االستقرار والشراكة تستمر كرواتيا وجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة والجبل األسود وصربيا في كونها جزءًا من عملية  ∗
 .والمنطقة االقتصادية األوروبيةة الحر ةللتجار األوروبية الرابطةتستمر أيسلندا في كونها عضوًا في   +


