
 

 

 

 

 

 

ن  -المؤتمر العال�ي الثامن لمناهضة عق��ة اإلعدام   برلني
 

 

ي فرض عق��ة اإلعدام وتطب�قهاوجود  قرار �شأن 
 الشفاف�ة �ن

ة من  ي الف�ت
ن �ن ي برلني

إ�   15بمناسبة المؤتمر العال�ي الثامن لمناهضة عق��ة اإلعدام. عق��ة اإلعدام، المقرر عقدها �ن
 ، 2022نوفم�ب  18

 

 

ي بار�س  الحظنا نحن:  
ن �ن  ) العضو المؤسس للتحالف العال�ي لمناهضة عق��ة اإلعدام  (نقابة المحامني

ن الدول�ة ومعهد حقوق اإل�سان التابع لرابطة ا  ،  (IBAHRI) لمحامني

ن األلمان�ة  ،   1DAV)  -(Deutscher Anwaltvereinونقابة المحامني

 

 
ونقابة المحامین األلمانیة  تعارض عقوبة اإلعدام في جمیع الظروف وتدعو إلى االلغاء الشامل لعقوبھ   IBAHRIنقابة المحامین في باریس و 1

 االعدام



 

 

ي ألغت عق��ة اإلعدام ، فإن العد�د من البلدان ال تقدم معلومات رسم�ة عن  - ع� الرغم من تزا�د عدد الدول الىت
ع� أنها من أ�ار الدولة، مما   بعض الدول�ف  استخدامها لعق��ة اإلعدام. تصنف المعلومات المتعلقة بعق��ة اإلعدام 

 . �جعل إفشاءها عمً� من أعمال الخ�انة

ف ومحاميهم وأح�انا حىت  �ف بعض الدول   مل�ات اإلعدام ُتنفذ عو  �ا دون إخطار مسبق لعائالت األشخاص المدانني
 نفسه.  الشخص المدان

ة ع� التمتع بحقوق اإل�سان لمن يواجهون  - ي فرض وتطبيق عق��ة اإلعدام له عواقب مبا�ش
إن االفتقار إ� الشفاف�ة �ف

 وكذلك بالنسبة لآلخ��ن.  عق��ة اإلعدام

من دون الشفاف�ة ، من المستح�ل ضمان معاملة المحتج��ن والذين ينتظرون اإلعدام معاملة إ�سان�ة والحصول ع�  - 
ا للقانون الدو�ي المعمول به الحما�ة اإلجرائ�ة  .والقانون�ة المناسبة وفق�

ف ع� الق�ام بواجبات- ي فرض وتطبيق عق��ة اإلعدام �حد من قدرة المحامني
هم المهن�ة ع� أ�مل وجه بما  عدم الشفاف�ة �ف

 موكليهم الذين يواجهون عق��ة اإلعدام.  �خدم مصالح 

 

 و�ش�ي للجهات الئت تقوم بدور رئ��: 

ا  تلعب  ي الدعوة إ� إلغاء عق��ة اإلعدام و��قافها، فضً� عن   دور�
ف �ف ف والمنظمات المهن�ة للمحامني ا نقابات المحامني رئ�س��

ي محا�مة عادلة دورها
ي الدفاع عن الحق �ف

 األسا�ي �ف

ام الحقوق القنصل�ة، واإلدارة الفعا - لة  المحامون هم أحد الضمانات الرئ�س�ة لضمان فعال�ة س�ادة القانون، واح�ت
 وحما�ة حقوق أولئك الذين يواجهون عق��ة اإلعدام أو المحكوم عليهم باإلعدام والشفافة للعدالة ،

 

ي  
ي ألغت عق��ة اإلعدام أو الئت

ن من جميع البلدان، سواء الئت ن والمنظمات المهن�ة للمحامني دعوة نقابات المحامني
 :تحتفظ بها، إ�

ي  - ي الدول الىت
ام الشفاف�ة �ف أبقت ع� عق��ة اإلعدام ف�ما يتعلق بالب�انات المتعلقة بفرض عق��ة اإلعدام التمسك باح�ت

ي أدينوا بها، وط��قة  وتطب�قها، وال س�ما ف�ما يتعلق باألشخاص المحكوم عليهم باإلعدام والذين تم إعدامهم، والجرائم الىت
ي الذي صدر عفو أو عف. 

 اإلعدام المستخدمة، والقضا�ا �ف



 

 

ي  -
ي  الدعوة إ� الحق �ف

، بما �ف ف  محا�مة عادلة واإلجراءات القانون�ة الواجبة لجميع الذين يواجهون عق��ة اإلعدام دون تمي�ي
ي الوصول المنتظم إ� موكلهم وجميع األدلة ضدهم.  ذلك حق

 محا�ي الدفاع �ف

ي جميع أنحاء الع -
ي فرض و�نفاذ عق��ة اإلعدام و�لغائها �ف

ي الدعوة الدول�ة للشفاف�ة �ف
 الم. المشاركة �ف

 

 


