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ألمين العام لمجلس أوروبا لممثل السامي لالتحاد األوروبي لشؤون السياسة الخارجية واألمن، و للإعالن مشترك 
 4102 تشرين األول /أكتوبر 01بتاريخ اليوم األوروبي والعالمي لمناهضة عقوبة اإلعدام،  بشأن

 
 تأكياهما علىاالتحاا األوروبي ومجلس أوروبا  يجااعاام، اليوم األوروبي والعالمي لمناهضة عقوبة اإلوهو ''اليوم، 

بقوة على إلغائها في  اوتحت كافة الظروف، والتزامهمجميعها معارضتهما القوية والمطلقة لعقوبة اإلعاام في الحاالت 
ات الجماعية التي تحاث في بعض البلاان، مثل المحاكماالنتكاسات  يساورنا عميق القلق إزاءو . جميعه أصقاع العالم

، لنطاق عقوبة اإلعاام التشريعات الااخلية الشاملةتمايا كذلك األخيرة التي أات إلى عاا كبير من أحكام اإلعاام، و 
 .استئناف عمليات اإلعاام بعا فترة اامت عاة سنواتأو 

 ثم إن. المنصرمة م  السبع عشرة عا أثناء المجلس في لاىلم تحاث أية عملية إعاام في الاول األعضاء  علًما بأنه
 علىهم جميعالاول األعضاء في االتحاا األوروبي  بتصايقحالًيا يرحب االتحاا األوروبي ومجلس أوروبا  كل من

 نحث الاول األوروبية األخرىو  هذامن االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان،  63 البروتوكول رقمو  1 البروتوكول رقم
 . عليها وتصاق الصكوك الاولية الرامية إلى إلغاء عقوبة اإلعاام ن توقع علىبأالتي لم تفعل ذلك بعا ، هاجميع

الاولة األوروبية ، بيالروسيا أصارتهااألخيرة التي  على أحكام اإلعااماالتحاا األوروبي ومجلس أوروبا بشاة  ويأسف
أحكام اإلعاام الصاارة في تخفيف نحو بقوة بيالروسيا  ويحثان تطبق عقوبة اإلعاام في الوقت الحاضر. التيالوحياة 

 نحوخطوة أولى باعتبار ذلك لعقوبة اإلعاام  وقًفا اختيارًياوعلى أن تصار ، الشخصين المتبقيين على 3863عام 
 .نهائًياإلغائها 

 
 للميثاق األفريقيعتماا بروتوكول إضافي الوترحب كال المنظمتين بالخطوات األخيرة التي اتخذها االتحاا األفريقي 

كول بالتصايقات األخيرة على البروتو  أيًضاويرحبان  هذابشأن إلغاء عقوبة اإلعاام. لحقوق اإلنسان والشعوب 
 6101/ كانون األول ايسمبر 61 بتاريخبالعها الاولي الخاص بالحقوق المانية والسياسية الملحق  االختياري الثان

 06التي وقعت على هذا البروتوكول ا الاول األطراف عايكون  ومن ثم؛، إلغاء عقوبة اإلعاام علي بهاف العمل
تصااق على هذا البروتوكول بمناسبة الذكرى  على أنالتي لم تفعل ذلك بعا  هاجميعالاول المنظمتان تشجع و . اولة

 . 3861في عام  الخامسة والعشرون السنوية
تأييا مشروع القرار بشأن المتحاة لاعم في األمم  همجميع االتحاا األوروبي ومجلس أوروبا الاول األعضاءوياعو 

للجمعية العامة لألمم المتحاة في  11للتصويت في الاورة  سيطرحالذي الوقف االختياري لتطبيق عقوبة اإلعاام 
 ". 3861عام ايسمبر/ كانون األول 

 


