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 3730/04رقم متسلسل 
 
 
 األخرى بشأن عقوبة  البلدان اإلتحاد األوروبي حيالةالخطوط التوجيهية لسياس: وعــلموضا

 اإلعدام
 
 

I.  دمــةمق  
 

)i(  لحقوق المتعلقة با المعاهدة الدولية  وعلى غرار ما قامت به في–إن األمم المتحدة
ار ضمانات  وفي إطCRC اتفاقية حقوق الطفلو ICCPR المدنية والسياسية

 الكفيلة بحمایة ECOSOCالمجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة 
بموجبها فقط  صارمة یتم شروطا قد حددت - أولئك الذین یواجهون عقوبة اإلعدام

المتعلقة للمعاهدة الدولية وینص البروتوآول التكميلي الثاني . تسليط عقوبة اإلعدام
 على أن تلتزم الدول بإلغاء عقوبة اإلعدام ICCPR ةالحقوق المدنية والسياسيب

 اإللغاء لنفسه ليعتنق هذاوقد تجاوز اإلتحاد األوروبي هذه المرحلة . بشكل نهائي
 .ولغيره

 
)ii( والخمسين ة الثالثها دورتيحقوق اإلنسان فيالمتعلقة ب لجنة األمم المتحدة إن )53 (

 تحت المنظویةافة الدول  آتقدمت بهفي قرار دعت ) 54( والخمسين ةالرابعو
 : أن عقوبة اإلعدام إلى لم تلغ التي البلداناإلتحاد األوروبي 

 
  تلك العقوبة؛فرض الجنح أو المخالفات التي یمكن فيها  عددتقلص تدریجيا -

  بهدف إلغاء عقوبة اإلعدام بصفة نهائية؛ توقف اإلعدامات -

 
)iii(  دعا رؤساء 1997 األول تشرین/ في أآتوبريوروباألمجلس الخالل انعقاد قمة و 

الحكومات بما في ذلك آافة الدول األعضاء في اإلتحاد األوروبي إلى اإللغاء 
وعالوة على ذلك فقد التزمت دول أعضاء جدیدة في . الشامل والتام لعقوبة اإلعدام

 وبالمصادقة على البروتوآول السادس بإیقاف اإلعدامات المجلس األوروبي
تلك الدول  التي تلزم (ECHR)روبية حول حقوق اإلنسان التفاقية المجموعة األو
 .بإلغاء العقوبة بشكل دائم

 
)iv(  بأنه ومنذ التوقيع على 1997أآدت معاهدة أمستردام لإلتحاد األوروبي سنة 

البروتوآول السادس لالتفاقية األوروبية حول حقوق اإلنسان بأن عقوبة اإلعدام قد 
ي اإلتحاد األوروبي ولم یتم تطبيقها في أي تم إلغاؤها في أغلب الدول األعضاء ف

 .منها
 

)v( دورة منظمة األمن والتعاون في أوروبا  لخال OSCE تعهدت الدول المشارآة 
تبادل المعلومات حول إلغاء عقوبة اإلعدام والعمل على بطبقا التفاقية آوبنهاغن 

فاقية من ویلبي اإلتحاد األوروبي أغراض تلك االت. توفير تلك المعلومات للعموم
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 منظمة األمن والتعاون في أوروباخالل البيانات الدوریة في إطار البعد اإلنساني ل
OSCE.  

 
)vi(  ال تتضمن لوائح المحكمة الدولية حول یوغسالفيا السابقة والمحكمة الدولية حول

رواندا، وآلتاهما حظيتا بدعم اإلتحاد األوروبي أي تنصيص حول عقوبة اإلعدام 
 نتهاآاتل بأن تلك اللوائح أعدت من أجل التعاطي مع االوذلك بدون اإلخال

 . بما في ذلك القتل الجماعيلقانون الدولي اإلنسانيالجماعية ال
  
  

II.  عملورقة  
 

یعتبر اإلتحاد األوروبي بأن إلغاء عقوبة اإلعدام یساهم في تعزیز الكرامة اإلنسانية 
 . تدریجياحقوق اإلنسانوتطویر 

 
 :د األوروبي فيما یليوتتمثل أهداف اإلتحا

 
العمل من أجل اإللغاء الشامل والتام لعقوبة اإلعدام آرؤیة سياسية راسخة متفق  -

 .عليها بين آافة الدول األعضاء في اإلتحاد األوروبي

أنه إذا ما استمر تطبيق عقوبة اإلعدام فإنه سيتم الدعوة إلى تقليص تطبيقها  -
طبيقها إٌال وفق معایير دنيا آما هو  على أن ال یتم تو التشدیدبصفة تدریجية 

 .مبين في الورقة المرفقة

 
إن اإلتحاد األوروبي سيعمل على التعریف بهذه األهداف آجزء ال یتجزأ من سياسته حول 

 .حقوق اإلنسان
 

وسيقوم اإلتحاد األوروبي بتكثيف مبادراته بما في ذلك اإلعالنات والمساعي المتعلقة 
 األخرى وذلك على ضوء ورقة المعایير لبلدانفل الدولية وإزاء ابعقوبة اإلعدام في المحا

 .الدنيا المرفقة
 

ذات معایير ال وباالعتماد على وفق قاعدة آل حالة على حدة وسيفحص اإلتحاد األوروبي 
تطبيق عقوبة ب ما یتعلق  في ما إذا آان األمر سيتطلب مساعي حيال دول أخرىالصلة
 .اإلعدام

 
 : ألساسية لمقاربة اإلتحاد األوروبي على النحو التاليوستكون العناصر ا

 
 المساعي العامة

 
 سيثير اإلتحاد األوروبي وآلما اقتضى األمر ذلك مسألة عقوبة اإلعدام في غمار حواره مع

 :وستشمل العناصر األساسية في تلك االتصاالت ما یلي.  األخرىالبلدان 
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 إلى إیقافه مل والتام لعقوبة اإلعدام أودعوة اإلتحاد األوروبي إلى اإللغاء الشا -
 .على األقل

تلك العقوبة فإن اإلتحاد األوروبي سيرآز على مسألة بأنه إذا ما استمر العمل  -
أنه ال یجوز للدول تطبيق عقوبة اإلعدام إٌال بما یتماشى مع المعایير الدنيا آما 

فافية القصوى في یتعين عليها اإلبقاء على الشوهي مبينة في الورقة المرفقة، 
 .تطبيقها

 
 على سبيل الذآر ال ستضع في اعتبارها ما یلي المقارباتونظرا لطبيعتها الدقيقة، فإن هذه 

 : الحصر
 

ما إذا آان البلد الذي یطبق عقوبة اإلعدام یمتلك فعال نظاما قضائيا یعمل بانتظام  -
 .مفتوحاو

بعدم تطبيق هدات دولية ما إذا آان البلد الذي یطبق عقوبة اإلعدام قد قدم تع -
عقوبة اإلعدام مثل تعهدات مقدمة على سبيل المثال في سياق مرتبط بمنظمات 

 . إقليميةآلياتأو 

النظام القانوني للبلد وتطبيقه لعقوبة اإلعدام مغلقا أمام العموم ما إذا آان  -
 ّبقوالمراقبة الدولية وما إذا آانت هناك مؤشرات على أن عقوبة اإلعدام تط

 . نطاق واسع بما یشكل خرقا للمعایير الدنياعلى

 بصفة خاصة على جعل مساعي اإلتحاد األوروبي بشأن االهتماموسيترآز  -
تطبيق عقوبة اإلعدام تستهدف الحاالت التي تتخذ فيها سياسة البلد بشأن تطبيق 

یتطلب فيها األمر انقضاء  مثل الحاالت التي متواصالعقوبة اإلعدام زخما 
صى الرسمي أو بحكم الواقع المحدد الستمرار العمل بتطبيق عقوبة األجل األق

اإلعدام أو الحاالت التي یقتضي فيها األمر إعادة العمل بتطبيق عقوبة اإلعدام 
 .من خالل التشریع الرسمي

 
وسيترآز االهتمام بصفة خاصة على التقاریر والنتائج التي یتم التوصل إليها من خالل 

 .ت الصلة حول حقوق اإلنسان الدولية ذااآلليات
 

 من خالله باتخاذ إجراءات عملية نحو البلدان عام تقوم بّيانویمكن أن یتم ضبط مسعى أو 
 .إلغاء العمل بعقوبة اإلعدام
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  المنفردةالحاالت
 

عالوة على ذلك وآلما انتهى إلى علم اإلتحاد األوروبي بحاالت منفردة طبقت عقوبة 
یشكل خرقا للمعایير الدنيا فإن اإلتحاد األوروبي سيعمل على اتخاذ إجراءات اإلعدام بما 

 .االتجاه في هذا خاصةومساعي 
 

 بالتالي ویتعين. وسيكون التصرف على وجه السرعة عامال أساسيا في مثل تلك الحاالت
ة ا یمكن من األرضيعلى الدول األعضاء التي تقترح القيام بتلك المساعي أن توفر أآثر م

وعلى أن یشمل ذلك تفاصيل موجزة حول الجریمة . المناسبة وتجنيد آافة الموارد المتاحة
المزعومة واإلجراء الجزائي والطبيعة المحددة للخرق المرتكب للمعایير الدنيا ووضعية 
أي اعتراض أو استئناف على اإلجراء إذا آان معلوما والتاریخ المحدد لتنفيذ عقوبة 

 .اإلعدام
 

 توفر الوقت الكافي فإنه سيتم التفكير في طلب المعلومات التفصيلية والمشورة من وإذا ما
 . قبل الشروع في تلك المساعيالحالة ذات الصلةرؤساء البعثات حول 

 
  التقاریر حول حقوق اإلنسانإعداد

 
للمهام أن یدرجوا تحليال حول على رؤساء بعثات اإلتحاد األوروبي وضمن السير العادي 

 عقوبة اإلعدام في تقاریرهم حول حقوق اإلنسان وعلى أن یشمل ذلك أیضا تقييما تطبيق
 .دوریا ألثر ووقع المقاربات المنتهجة من قبل اإلتحاد األوروبي

 
 مبادرات أخرى: النتائج الممكنة لتدخالت اإلتحاد األوروبي

 
ى إلى ضرورة  األخر البلدانیتمثل هدف اإلتحاد األوروبي وآلما أمكن ذلك في لفت نظر

 البلدانوسيقوم اإلتحاد األوروبي لهذا الغرض بتشجيع . إلغاء تطبيق عقوبة اإلعدام
المتعلقة للمعاهدة الدولية األخرى على التفكير في االنخراط في البروتوآول التكميلي الثاني 

وعالوة ذلك .  المماثلة اإلقليمية األخرىواآلليات ICCPRالحقوق المدنية والسياسية ب
یعمل من  إلغاء تطبيق تلك العقوبة هدفا اعتبار اإلتحاد األوروبي سيواصلآٌلما أمكن و

  :أجله وسيقوم بما یلي 
 الدولية حول حقوق اإلنسان باآللياتحث الدول على المصادقة وااللتزام  -

المتعلقة المعاهدة الدولية  والسيما تلك المتعلقة بتطبيق عقوبة اإلعدام بما في ذلك
  .ICCPR لمدنية والسياسيةالحقوق اب

 عقوبة إیقاف تنفيذإثارة المسألة في المنتدیات الدولية المتعددة األطراف والعمل  -
 ؛ في اإلبان إلغاؤهاواإلعدام 

 الدول لتشجيعحث المنٌظمات الدولية ذات الصلة على اتخاذ خطوات مناسبة  -
 .إلعدامعلى المصادقة وااللتزام بالمعایير الدولية المتعلقة بعقوبة ا

العمل جنبا بما في ذلك  ومتعدد األطراف ثنائيالحث والعمل على إحالل تعاون  -
 من أجل إقامة القانونيإلى جنب مع المجتمع المدني بما في ذلك في المجال 

  .زائيةنظام قضائي عادل وغير متحٌيز في القضایا الج
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III.   الدنياورقة المعایير  :  

 
قاء على عقوبة اإلعدام فإن اإلتحاد األوروبي یعتبر أنه الدول على اإلببعض  ما أصرت ذاإ

 .الدنيااألهمية بمكان استيفاء المعایير من 
  

)i(  من المفهوم ویمكن فرض عقوبة اإلعدام فقط بالنسبة للجرائم ذات الخطورة الفادحة
أن ال تتجاوز في مداها الجرائم المبيتة التي ینجم عنها الموت أو تبعات خطيرة 

یجوز أن تفرض عقوبة اإلعدام على الجرائم المالية غير المتسمة وال . أخرى
بالعنف أو على الممارسة الدینية أو ممارسة التعبير عن الرأي غير المتسمة 

 .بالعنف
 

)ii(  ال یمكن تطبيق عقوبة اإلعدام إال في حالة جریمة تكون فيها عقوبة اإلعدام
ذا ما تم التنصيص قانونا  ویظل من المفهوم أنه إارتكابها، زمنمنصوصا عليها 

 بعد ارتكاب الجریمة فإن مرتكب الجریمة ینتفع بذلك على العمل بعقوبة أخف وطأة
 .التخفيف

 
)iii( ال یمكن فرض عقوبة اإلعدام على: 

 
  عاما وقت ارتكاب الجریمة؛18ـ ال سّناألشخاص دون -

  أو حدیثات الوضع؛النساء الحوامل -

 .األشخاص الذین أصبحوا مختلين ذهنيا -

 
)iv( یمكن فرض عقوبة اإلعدام إال إذا اعتمدت إدانة الشخص المتهم على أدلة ال 

 .واضحة ومقنعة وال تدع أي مجال إلعطاء أي تفسير مخالف لحقيقة الوقائع
 

)v(  یجب أن ال تنفذ عقوبة اإلعدام إال بمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة
كنة لتأمين محاآمة عادلة بعد إجراء قانوني یوفر آافة الضمانات القانونية المم

المعاهدة  من 14وعلى أن ال تقل تلك الضمانات عٌما هو منصوص عليها في المادة 
 بما في ذلك حق أي شخص ICCPR  الحقوق المدنية والسياسيةالمتعلقة بالدولية 

مشتبه به أو متهم في جریمة یمكن فيها فرض عقوبة اإلعدام في االنتفاع بالمساعدة 
 آافة مراحل المحاآمة، أو عند االقتضاء، في االتصال بمندوب القانونية في

 .قنصلي
 

)vi(  یكون ألي شخص حكم عليه باإلعدام الحق الفعلي في االعتراض على الحكم أمام
 من أجل أن یكون ذلك االعتراض  إجراءاتمحكمة أعلى درجة وعلى أن تتخذ

 .إجباریا
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)vii(  واردا، الحق في تقدیم شكوى یكون ألي شخص حكم عليه باإلعدام، وآلما آان ذلك
، وعلى أن ال یتم تنفيذ عقوبة اإلعدام في الفترة التي اإلجراءات الدوليةفردیة وفق 

 .تكون فيه تلك الشكوى قيد الدرس وفق تلك اإلجراءات
 

)viii( أو طلب استبدال صفحیكون ألي شخص حكم عليه باإلعدام الحق في طلب ال 
ستبدال عقوبة اإلعدام في آافة حاالت  أو االصفحالعفو أوویمكن منح . العقوبة
 .اإلعدامب الحكم

 
)ix(  ال یجوز تطبيق عقوبة اإلعدام بما یخالف التعهدات الدولية ألي بلد. 

 
)x(  إصدار الحكم باإلعدام آذلك عامال بعدیمكن أن تشكل المدة الزمنية المستغرقة 

 .أساسيا
 

)xi( ق أدنى قدر ممكن من إذا ما حصل الحكم باإلعدام فإن تنفيذه یجب أن یتم بشكل یلح
 وال یجوز تطبيق تلك العقوبة على المأل أو بشكل المعاناة أو األلم للمحكوم عليه

 .آخر یحّط من الكرامة
 

)xii( االنتقام السياسي بما یتعارض مع  أن ال تفرض عقوبة اإلعدام آعمل من قبيلیجب 
  . ضد مخططي االنقالبات السياسيةآأن تفرض مثال، الدنياالمعایير 

 


