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 اتتوصي  تفعيلل حوالجزائرإعالن 

 ة اإلعدام عقوبتنفيذوقف  بةالمتعلق  المتحدةاألمم 
 

 والتحالفات  لمناهضة عقوبة اإلعدامو ممثلي المجتمع المدني  اللجان الوطنية لحقوق اإلنساننحن
 الندوة اإلقليمية حول تفعيل توصيات في 2009 جانفي 13 إلى 12، من الجزائرفي المجتمعون العربية 

  الوطنيةاللجنة بدعوة من ،  في العالم العربياألمم المتحدة المتضمنة وقف تنفيذ عقوبة اإلعدام
 ،بالشراآة مع المنظمة الدولية لإلصالح الجنائياالستشارية لترقية وحماية حقوق اإلنسان و

 
 و 62/149 رقم  األمم المتحدةو نثمن الموقف الجزائري في تبني و التصويت على توصيتينسجل   .1

 .امهتفعيلفي و نناشد باإلسراع  المتعلقتان بوقف تنفيذ عقوبة االعدام، 63/168
 
تين توصيال مناقشة دوره فينظرا لو  جزء ال يتجزأ من المجتمع الدولي،  يعد العالم العربي أنبما .2

 . هذه التوصياتفهو مطالب اليوم بتفعيل أعاله،
 
 من الميثاق العربي لحقوق 07نحث أعضاء جامعة الدول العربية على إدخال تعديالت على المادة  .3

منعا مطلقا على من هو دون سن الثامنة  و تطبيقها عقوبة اإلعدامطق بالناإلنسان بحيث يمنع 
 .عشرة

 
التخلي بما يتعلق ببتفعيل دورهم في توعية المجتمع في العالم العربي  اإلنساننشطاء حقوق  نناشد .4

 و السالمة ، ونشر ثقافة حقوق اإلنسان خاصة الحق في الحياةو الثأر      عن ثقافة العنف 
 .الجسدية

 
 ا في تكثيف نشاطاتهواإلقليميةنؤآد على ضرورة استمرار المجتمع المدني والتحالفات الوطنية   .5

  و إلغائها طبقا، عقوبة اإلعدام والحد منها استخداممن أجل تقليص الرأي العام للتأثير قيالتوعوية 
ل على  في تحقيق العدالة ويعمالمواطنين يدعم تطلعات  بما، استعدادت آل دولةلخصوصيات و

  .اإلنسانتعزيز وحماية حقوق 
 

  . و تكريسها بقاعدة قانونيةاإلعدام وقف استخدام عقوبة إقرارنشجع الدول العربية على  .6
 
 

نطالب الدول العربية بالمصادقة على البروتوآول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية و  .7
  . الخاص بإلغاء عقوبة اإلعدامالسياسية
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ظمة القضائية على عدم اإلفراط في استخدام عقوبة اإلعدام و ضمان عدم اإلخالل حث األنن .8
 .بالمعايير الدولية للمحاآمة العادلة

 
 حول المواطنيننشجع وسائل اإلعالم على االنخراط في الجهد الرامي إلى رفع مستوى وعي  .9

 .تحسيسلها من دور فاعل و مؤثر في إطار التوعية و ال معطيات هذه القضية لما 
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