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الدورة الرابعة والسبعون
البند ( 72ب) من جدول األعمال املؤقت*
تعزيز حقوق اإلنس ا ا ا ا ا ااان ومحاااي ااا :مس ا ا ا ا ا ااا ا حقوق
اإلنسا ا ا ااان مبا يف ذلك الن ج البديلة ل حسا ا ا اان ال م ع
الفعلي حبقوق اإلنسان واحلرايت األساسية

اإلعدام خارج القضاء أو إبجراءات موجزة أو تعسفا
مذكرة من األمن العام

**

يتشرف األمني العام أبن حييل تقرير املقررة اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان املعنية حباالت اإلعدام
خارج القضاء أو إبجراءات موجزة أو تعسفاً ،أنييس كاالمار ،املقدَّم وفقا لقرار اجلمعية العامة.198/71

__________
* .A/74/50
* * قُدم هذا التقرير بعد انقضاء املوعد النهائي للتمكن من تضمينه أحدث املستجدات.
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تقرير املقررة اخلاصا ا ا ا ااة نلا حقوق اإلنسا ا ا ا ااان املعنية حبا ت اإلعدام خارج
القضاء أو إبجراءات موجزة أو تعسفا
تطبيق عقوبة اإلعدام على الرعااي األجانب وتقدمي املساعدة القنصلية من دولة األص
موجز
يركز هذا التقرير على تطبيق عقوبة اإلعدام على الرعااي األجانب وتقدمي املســاعدة القنيــلية من
دولة األصـ ـ ـ ــل .وهو حياجن أبن المكانية االتيـ ـ ـ ــال مجلهات القنيـ ـ ـ ــلية حق من حقوق اإلنسـ ـ ـ ــان يفر
التزامات متميّزة ولكن متكاملة على كل من الدولة القائمة محملاكمة ودولة األصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل وأن عدم قيام دولة
األصل بتقدمي املساعدة القنيلية الكافية ميثل انتهاكا ملسؤوليتها عن محاية احلق يف احلياة .ويتضمن الفرع
األخري من التقرير مبادئ توجيهية بشأن املساعدة القنيلية الكافية.
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أو  -مقدمة
 - 1تقدم املقررة اخلاصـ ــة جمللس حقوق اإلنسـ ــان املعنية حباالت اإلعدام خارج القضـ ــاء أو إبجراءات
موجزة أو تعســفاً هذا التقرير عم ً بقرار اجلمعية العامة  198/71وقرار جملس حقوق اإلنســان .15/35
ويركز تقريرهــا املواعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيعي على تطبيق عقوبــة اإلعــدام على الرعــااي األجــانــب وعلى تقــدمي املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعــدة
القنيلية(.)1

اثنيا  -عقوبة اإلعدام واملساعدة القنصلية
ألف  -الطابع اإللغا ي للقانون الدويل
 - 2تندرج عقوبة اإلعدام يف نطاق والية املقررة اخلاص ـ ـ ــة ألن فرع ـ ـ ــها يعد العداما تعس ـ ـ ــفيا يش ـ ـ ــكل
انتهاكاً للمادة  )1( 6من العهد الدويل اخلاص محلقوق املدنية والسـ ــياإـ ــية ،الرا فُرعـ ــت خرقاً أل حكم
من أحكام العهد(.)2
 - 3وتشاطر املقررة اخلاصة الرأ الفرد يف قضية جدج عد كندا اليت تناولتها اللجنة املعنية حبقوق
اإلنسان يف عام  ،)3(2003وهو أن:
” العهـد يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم بـا عالـدول اليت أبقـت على عقوبـة اإلعـدام مواص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـة تطبيق عقوبــة
اإلعدام .وينبغي أال يف َّس ـ ـر هذا ’اإلعفاء‘ للدول األطراف على أنه تربير حلرمان األفراد من احلياة،
ولو ُحكم عليهم قانوان مإلعدام ،وال جيعل تنفيذ عقوبة اإلعدام قانونيا مملعىن الدقيق للكلمة“.

 - 4ويف عام ،2018خليـ ــت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسـ ــان بوعـ ــو ال أنه ”ال ميكن التوفيق بني
عقوبة اإلعدام واالحتام الكامل للحق يف احلياة ،فإلغاؤها مس ـ ـ ــتي ـ ـ ــوب وع ـ ـ ــرور  ،على السـ ـ ـ ـواء ،لتعزيز
الكرامة اإلنس ـ ـ ـ ــانية والتطوير التدرجيي حلقوق اإلنس ـ ـ ـ ــان“ )4(.ومن مث ،فإن عقوبة اإلعدام تش ـ ـ ـ ــكل ملفعل
انتهاكا للحق يف احلياة مبوجب املادة  6من العهد الدويل اخلاص محلقوق املدنية والس ـ ـ ــياإ ـ ـ ــية وترقى فع
ال املعاملة القاإـ ـ ــية أو ال النسـ ـ ــانية مبوجب املادة  .7وهناك اإـ ـ ــتثناءات للدول األطراف اليت أبقت على
عقوبة اإلعدام ،ش ـ ـ ـريطة أن تطبق عقوبة اإلعدام عـ ـ ــمن معايري صـ ـ ــارمة ،أ أال تنفَّذ الال يف أشـ ـ ــد اجلرائم
خطورة وبطريقة تس ـ ـ ـ ــبب أقل قدر اكن من املعاانة )5(.وتفهم فئة ”أش ـ ـ ـ ــد اجلرائم خطورة“ اآلن على أهنا
ال تشمل الال القتل وحتديداً جرمية القتل املتعمد ( ،A/67/275الفقرة .)35
__________
( )1تود املقررة اخلاصـ ـ ـ ــة أن تش ـ ـ ـ ــكر زارا براويل ،وكيان بوكس من ش ـ ـ ـ ــركة  QEB Hollis Whitemanالقانونية؛ ومنظمة ريربيف
حلقوق اإلنس ــان؛ وص ــوفيا خاراميو أوتواي ،وكوانل مالور على دعمهم؛ وتود أيض ــا أن تش ــكر مجيع من ش ــارك يف اجتماع
اخلرباء الذ ُعقد بشأن هذا املوعوع يف  17متوز/يوليه .2019
( )2انظر التعليق رقم  )2018( 36للجنة املعنية حبقوق اإلنسان ،CCPR/C/GC/36 ،الفرع الرابع.
( )3انظر  ،CCPR/C/78/D/829/1998التذييل ،الرأ الفرد ألف.
( ،CCPR/C/GC/36 )4الفقرة .50
( )5انـظـر Supreme Court of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, The Death Penalty
Project (intervening), El Gizouli (AP) (Appellant) v. Secretary of State for the Home Department

.(Respondent), Case No. UKSC 2019/0057
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 - 5وترى املقررة اخلاصة أنه ينبغي النظر ال القانون الدويل ،على أقل تقدير ،على أنه اللغائي تدرجيياً
لعقوبة اإلعدام ،مبعين أنه يقتضـ ـ ــي من الدول االبتعاد عن عقوبة اإلعدام ،على األقل ،مع مرور الزمن ،الن
مل يكن فورا( ،انظر  ،A/67/275الفقرات  42-39و  ،A/69/265الفقرة .)90
 - 6ومن املبادئ املقبولة يف العهد الدويل اخلاص محلقوق املدنية والس ـ ــياإ ـ ــية أنه ينبغي جلميع الدول
األطراف (مبــا يف رلــب البلــدان اليت أبقــت على عقوبــة اإلعــدام) أال تزيــد معــدل أو مــدى تطبيق عقوبــة
اإلعــدام )6(.ويف الواقع ،يلزم عليهــا ،على أقــل تقــدير ،أن رفي تــدرجييــا عــدد اجلرائم اليت جيوز املعــاقبــة
عليها مإلعدام .وتنص املادة  )6( 6من العهد أيضــا على أنه ”ليس يف هذه املادة أ حكم جيوز التذرع
به لتأخري أو منع اللغاء عقوبة اإلعدام من قبل أية دولة طرف“.
 - 7وعلى اليـ ـ ـ ــعيد اإلقليمي ،أكدت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسـ ـ ـ ــان ،يف عام  ،2010على أنه
نظرا ألن االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنس ــان ص ــيغت قبل  60عاما ،فقد حدث تطور حنو اإللغاء الكامل
لعقوبة اإلعدام يف القانون واملمارإ ــة يف مجيع الدول الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  47األعض ــاء يف جملس أوروم .وهذا الزخم حنو
اللغاء عقوبة اإلعدام يؤكد أهنا ،يف عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوء املعايري املطبقة يف الوقت الراهن ،تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكل خرقا للمادة  3من
االتفاقية األوروبية .وملتايل ،فإن منطقة جملس أوروم تعد اآلن منطقة خالية متاما من عقوبة اإلعدام(.)7
 - 8ويف الفقرة  50من التعليق العام رقم  ،36املعتمد يف عام  ،2018خليت اللجنة املعنية حبقوق
اإلنس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ال أن الفقرة  6من املادة ” 6تعيد أتكيد املوقف القائل أبن الدول األطراف اليت مل تلغ بعد
عقوبة اإلعدام اللغاء كام ينبغي أن تكون على طريق ال رجعة فيه حنو اإللغاء الكامل لتلب العقوبة حبكم
الواقع وحبكم القانون ،يف املسـ ـ ـ ــتقبل املنظور ...ويتعار مع هدف املادة  6ومقاصـ ـ ـ ــدها أن تت ذ الدول
األطراف خطوات لزايدة معــدل ومــدى جلوئهــا ال عقوبــة اإلعــدام ،أو لت فيي عــدد احلــاالت اليت متن
فيها العفو أو رفف األحكام“.
 - 9واا يبعث على ملغ القلق أن بعي البلدان تعتزم اإ ـ ــتئناف تطبيق عقوبة اإلعدام ،مثل الفلبني،
اليت ألغتها يف عام  2016وصدقت على الربوتوكول االختيار الثاين للعهد الدويل اخلاص محلقوق املدنية
والسـ ـ ـ ــياإـ ـ ـ ــية .وقد ترإ ـ ـ ـ ـ متاماً أن الدول األطراف اليت ألغت عقوبة اإلعدام ،من خ ل االنضـ ـ ـ ــمام ال
الربوتوكول االختيار الثاين ،انوعة من العودة ال تطبيقها( .)8وتعتزم إر النكا ،رغم أهنا أخذت بوقف
طوعي لتطبيق عقوبة اإلعدام منذ عام  ،1976اإ ـ ــتئناف عمليات اإلعدام للمعاقبة على اجلرائم املتي ـ ــلة
ممل درات ،وهو موقف يتعار مع االلتزامات اليت أعربت عنها إ ـ ـ ــر النكا يف عدة مناإ ـ ـ ــبات ويتنا
مع هدف ومقاصد املادة  6من العهد.
 - 10واــا ال يقــل اللرة للقلق أيض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أن الــدول يف كثري من األحيــان ال حتمي رعــاايهــا احملتجزين يف
اخلارج ،من فر عقوبة اإلعدام ،وتتعامل مع تقدمي املس ـ ـ ـ ـ ــاعدة القني ـ ـ ـ ـ ــلية الكافية على أنه ”تقدير “،
وملتايل تعسفي يف املمارإة العملية.
__________
( ،CCPR/C/GC/36 )6الفقرة .50
(Mufdhi v. the United Kingdom, )7

European Court of Human Rights, Fourth Section, Al Saadoon and

.Application No. 61498/08, Judgment, 2 March 2010, para. 120
( ،CCPR/C/GC/36 )8الفقرة .34
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 - 11وحياجن هذا التقرير أبن( :أ) المكانية االتي ـ ـ ــال مجلهات القني ـ ـ ــلية حق من حقوق اإلنس ـ ـ ــان،
وتشمل احلق يف اإلخطار واحلق يف تلقي املساعدة القنيلية؛ (ب) هذا احلق يضع التزامات متميزة ولكن
متكاملة على عاتق الدولة القائمة محملاكمة ودولة أص ـ ـ ـ ـ ــل احملتجزين؛ (ج) عدم قيام دولة األص ـ ـ ـ ـ ــل بتقدمي
املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعدة القنيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلية الكافية عند الخطارها أبن أحد رعاايها يواجه عقوبة اإلعدام ،يشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكل انتهاكا
ملسؤوليتها عن محاية احلق يف احلياة.

ابء  -الرعااي األجانب يف قسم احملكوم علي م ابإلعدام
 - 12الن تطبيق عقوب ــة اإلع ــدام ،كم ــا تؤك ــده البي ــاانت املت ــاح ــة ،ميس الرع ــااي األج ــان ــب ،مبن فيهم
املهاجرون ،على حنو غري متناإ ـ ـ ـ ــب( .)9ففي الندونيس ـ ـ ـ ــيا ،تفيد التقارير أبن  15من بني عقومت اإلعدام
اجلديدة املس ــجلة يف عام  2018وعددها  ،48كانت مفروع ــة على رعااي أجانب ،وكلها بتهمة ارتكاب
جرائم متي ـ ـ ــلة ممل درات( .)10ويف ماليزاي ،تفيد التقارير أبنه ،حىت كانون األول/ديس ـ ـ ــمرب ُ ،2018حكم
على  568من الرعــااي األجــانــب مإلعــدام ،ويشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكلون  45يف املــائــة ان هم يف انتظــار تنفيــذ حكم
مإلعدام( .)11ويف هناية عام  ،2017أفادت التقارير بي ــدور حكم إبعدام س ــة من الرعااي األجانب يف
إـ ـ ـ ــر النكا .ويف عام  ،2018أُعدم ما ال يقل عن  24من الرعااي األجانب يف اتيلند ،وأربعة يف فييت
انم( .)12وتش ـ ــري التقارير أيض ـ ــا ال أنه ،يف عام  ،2017رمبا كان هناك حوايل  600من الرعااي النيجرييني
يف انتظار تنفيذ حكم مإلعدام يف بلدان جبنوب ش ـ ــرق غإ ـ ــيا ،غالبيتهم بتهمة جرائم متي ـ ــلة ممل درات.
ويف اململكة العربية السعودية ،تفيد التقارير إبعدام  78من الرعااي األجانب خ ل عام  ،2018معظمهم
الرتكاب جرائم متيلة ممل درات ،ورلب يف مقابل 71من مواطين البلد( .)13ويف العراق ،صدر عدد من
األحكام مإلعدام ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد رعااي أجانب بتهمة االنتماء ال تنظيم الرهايب .ويف اإلمارات العربية املتحدة،
كانت مثاين نس ـ ـ ـ ــاء من بني النس ـ ـ ـ ــاء التس ـ ـ ـ ــع يف انتظار تنفيذ حكم مإلعدام من املهاجرات العام ت يف
املنـازل .ويف موريتـانيـا ،يف هناية عام  ،2016أفادت التقـارير أبن  11من بني السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجنـاء احملكوم عليهم
مإلعدام وعددهم  77كانوا من الرعااي األجانب .ويف هناية عام  ،2017أُعدم أربعة من الرعااي األجانب
يف نيجرياي؛ وث ثة يف زامبيا؛ وإـ ـ ــتة يف اليامن؛ و سـ ـ ــة يف الكويت( .)14ويف الوالايت املتحدة األمريكية،
ـيكيني روبرتو راموس مورينو
اطنني املكسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن
طُبقت عقوبة اإلعدام على عدد من الرعااي األجانب ،منهم املو ن
وروبني كارديناس رامرييز ،اللذين ُحرم ك مها من احلق يف املساعدة القنيلية بعد اللقاء القبي عليهما.
 - 13ويف التعليق العــام رقم  ، 36رأت اللجنــة املعنيــة حبقوق اإلنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان أن أ تطبيق متييز لعقوبــة
اإلعدام يعد تعسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفيا ويشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكل انتهاكا للحق يف احلياة مبوجب العهد الدويل اخلاص محلقوق املدنية
__________
(Nationals”, Harm )9
()10
()11
()12
()13
()14
19-14111
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والس ـ ــياإ ـ ــية( .)15وإ ـ ــلني األمني العام الض ـ ــوء على مس ـ ــألة تطبيق عقوبة اإلعدام تطبيقاً متييزايً على الرعااي
األجانب يف تقريره ل عام  2017عن عقوبة اإلعدام وتنفيذ الضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــماانت اليت تكفل محاية حقوق الذين
يواجهون عقوبة اإلعدام ( .)A/HRC/36/26وأشـ ـ ـ ـ ــري يف رلب التقرير ال أن األش ـ ـ ـ ـ ـ اص الذين يواجهون
عقوبــة اإلعــدام يف اخلــارج ميكن أن يتــأثروا على حنو غري متنــاإـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب بفر عقوبــة اإلعــدام عليهم ،وأن
احليــول على املســاعدة القنيــلية ،على النحو املنيــوص عليه يف اتفاقية فيينا للع قات القنيــلية ،جانب
هام يف محايتهم .وقد أوع ـ ــحت اللجنة املعنية حبقوق اإلنس ـ ــان هذا املوقف مرة أخرى عام  2018عندما
الحظت أن ”القعود على الب غ الرعااي األجانب بي ــورة عاجلة حبقهم يف الش ــعار هيئانم القني ــلية عم ً
متفاقية فيينا للع قات القني ـ ــلية حبيث يؤد رلب ال احلكم عليهم مإلعدام ع ...يش ـ ــكل خرقاً للفقرة
 1من املادة  6من االتفاقية“( .)16ويف هذا الي ــدد ،أهابت اجلمعية العامة أيض ــا جبميع الدول ،يف قرارها
 187/71بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأن وقف العمل بعقوبة اإلعدام ،أن متتثل ل لتزامات الواقعة عليها مبوجب اتفاقية فيينا،
وخباصة احتام احلق يف تلقي معلومات عن املساعدة القنيلية.
 - 14وقد حس ـ ـ ــم القانون الدويل (والن مل يكن احلال كذلب دائما يف املمارإ ـ ـ ــة العملية) الفكرة القائلة
أبن الدولة القائمة محملاكمة ملزمة مبوجب القانون الدويل إبخطار احملتجزين األجانب حبقهم يف احليـ ـ ـ ـ ــول
على املســاعدة القنيــلية .وليس احلال رلب فيما يتعلق ملتزامات دولة األصــل .ويتيــدى هذا التقرير بذه
الثغرة ببيان أن دول األص ـ ـ ــل ملزمة بتقدمي املس ـ ـ ــاعدة القني ـ ـ ــلية مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنس ـ ـ ــان،
خيوصا ال حيرا ،عندما يوجد احتمال النتهاك احلق يف احلياة .وينطبق هذا التحليل أيضا على احلقوق
األخرى اليت ميكن أن تتعلق حباالت عدم تقدمي املسـ ـ ــاعدة القنيـ ـ ــلية .ويتماشـ ـ ــى هذا النهن مع األحكام
الي ـ ـ ــادرة عن احملكمة األوروبية حلقوق اإلنس ـ ـ ــان واللجنة األوروبية حلقوق اإلنس ـ ـ ــان ،اللتني اعتفتا كلتامها
منطباق االلتزامات يف جمال حقوق اإلنسان على املوظفني الدبلوماإيني والقنيليني (.)17

جيم  -واجب محاية احلق يف احلياة
 - 15احلق يف احلياة حق أإـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاإـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي معتف به عامليا ،ينطبق يف مجيع األوقات ويف مجيع الظروف،
مبــا يف رلــب أثنــاء النزاع املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل أو غريه من الطوارئ العــامــة .وهو قــاعــدة من القواعــد اآلمرة وحتميــه
املعاهدات الدولية واإلقليمية ،والقانون الدويل العريف ،والنظم القانونية الداخلية.
 - 16ويفر القانون الدويل حلقوق اإلنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان على الدول واجب احتام حقوق اإلنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ومحايتها
وعــماهنا ”حبكم القانون“ .ويشــمل رلب االلتزام إبنشــاء املؤإـســات واإلجراءات الكافية ملنع احلرمان من
__________
( ،CCPR/C/GC/36 )15الفقرة .44
( )16املرجع نفس ــه ،الفقرة  .42أنظر أيضـ ـاً:

“The Right to Information on Consular Assistance in the Framework of

the Guarantees of the Due Process of Law”, Inter-American Court of Human Rights, Advisory Opinion of 1

.October 1999, para. 137
( )17انظر X v. Federal Republic of Germany (1965), European Commission on Human Rights; see X v. United
Kingdom (1977), European Commission on Human Rights; see V v. Denmark (1993), European Commission
on Human Rights; see Case of Al-Skeini and Others v. The United Kingdom (2011), European Court of

 Human Rightsانظر أيضا .A/38/40, annex XIV, para. 6.1
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احلياة تعسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفاً :الر يقع على عاتق الدول األطراف التزام ببذل العناية الواجبة الرار تدابري الجيابية معقولة
ال تفر عليها أعباء غري متناإبة ،ردا على نديدات فعلية متوقعة للحياة.
 - 17ووع ــع مبدأ بذل العناية الواجبة املنطبق يف احلماية من القتل غري املش ــروع جمموعة من احملاكم يف
مجيع أحناء العامل ويقيَّم تنفيذها على أإ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس ما يلي( :أ) مقدار ما تعرفه الدولة أو ما ينبغي أن تكون
()18
عارفة له؛ (ب) خماطر أو احتمال وقوع أرى متوقع؛ (ج) جسامة األرى.
 - 18وينطبق التزام الــدولــة محلمــايــة على مجيع األجهزة واملؤإ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات احلكوميــة( )19ومن مث على
املس ــؤولني القني ــليني .وفيما يتعلق ملتقيد مملعايري الدولية حلقوق اإلنس ــان خارج احلدود اإلقليمية ،يوجد
املوظفون القني ــليون يف موقف فريد .فأحكام اتفاقية فيينا للع قات القني ــلية تعطي القني ــليات احلق يف
تقــدمي مس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعــدة قيمــة ال رعــاايهــا يف التعــامــل مع تعقيـدات النظم اخلــارجيــة غري املــألوفــة لــديهم .وبــذه
املســاعدة أمهية خاصــة يف احلاالت اليت تكون فيها حقوق اإلنســان األإــاإــية عرعــة لل طر ،مثل المكانية
تطبيق عقوبة اإلعدام.
 - 19وأفادت املقررة اخلاصة يف تقريرها املقدم ال جملس حقوق اإلنسان يف حزيران/يونيه  ،2019أبن
واجب الدول يف احلماية جيوز تطبيقه خارج احلدود اإلقليمية .كما أوع ـ ـ ــحت رلب جلنة حقوق اإلنس ـ ـ ــان
يف تعليقهـ ــا العـ ــام رقم  ،36الـ ــذ خلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت فيـ ــه ال أن واجـ ــب الـ ــدولـ ــة يف احلمـ ــايـ ــة ينطبق على
”مجيع األشـ اص اخلاعـعني لواليتها القضـائية ،أ مجيع األشـ اص الذين متارس إـلطة أو إـيطرة فعلية
على متتعهم محلق يف احلياة .ويش ـ ـ ـ ــمل رلب األش ـ ـ ـ ـ ـ اص املوجودين خارج أ القليم تس ـ ـ ـ ــيطر عليه الدولة
إيطرة فعلية ،والذين يتأثر حقهم يف احلياة ،مع رلب ،أبنشطتها العسكرية أو غريها ،بطريقة مباشرة ميكن
توقعها على حنو معقول“(.)20
دال  -تلقي املساعدة القنصلية كحق من حقوق اإلنسان
 - 20يتعر الســجناء واحملتجزون ،بشــكل خاص ،النتهاكات حلقوقهم اإلنســانية .الال أن األش ـ اص
الذين يواجهون انامات خارج بلداهنم جياهبون حتدايت العـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافية بسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبب عدم درايتهم ملنظام القانوين
والثقــافــة واللغــة والبيئــة( .)21وقــد جيهــل الرعــااي األجــانــب حقوقهم عنــد اللقــاء القبي عليهم ،مثــل احلق يف
عدم جترمي الذات أو احلق يف التزام اليــمت أو حقهم يف االإــتعانة مبحام وتلقي املســاعدة القنيــلية .وقد
يُطلب منهم التوقيع على اعتافات مكتوبة بلغة ال يس ـ ـ ـ ــتطيعون قراءنا .ويف كثري من األحيان ،ال تتا بم
المكانية االإـ ـ ــتعانة خبدمات التمجة الشـ ـ ــفوية ال زمة لكفالة مشـ ـ ــاركتهم اجملدية يف الجراءات احملاكمة .وقد
يفتقرون ال المكانية االتيال بشبكة دعم حملية ،مثل أفراد األإرة ،للمساعدة على التعامل مع اإلجراءات
القانونية أو على تغطية تكاليف الدفاع القانوين الفعال أو توفري الدعم العاطفي .أما األص ـ ـ ــدقاء الذين هم
أيض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا من األجانب أو املهاجرين ،فقد يعزفون عن تقدمي الدعم أو اإلدالء ملشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهادة لي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحلهم أو

__________
(European Court of Human Rights, Osman v. The United Kingdom, Case No. 87/1997/871/1083, Judgment, )18
.28 October 1998, paras. 32–33
( ،CCPR/C/GC/36 )19الفقرة .19
( )20املرجع نفسه ،الفقراتن  63و .66
( )21املرجع نفسه؛ و Giada Girelli, The Death Penalty for Drug Offences: Global Overview 2018 (London, Harm
).Reduction International, 2019
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رمبا خيشون رلب؛ وتتفاقم هذه املشكلة الرا كان الشهود من املهاجرين ”غري النظاميني“ .ويف حالة العدام
الرعـااي األجـانـب ،فـإن حقوقهم األخرية قـد تُنتهـب هي األخرى ،مبـا يف رلـب حق أإـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرهم يف الخطـارها
إبعدامهم ويف اإت م رفانم.
 - 21وت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجتمع هذه الوقائع على الرعااي األجانب لتض ـ ـ ـ ـ ـ ــعهم يف ظروف غري مواتية بطبيعتها(.)22
وال يكفي جمرد أن يفيد الش ص أنه من الرعااي األجانب لكي يتمتع محلقوق نفسها اليت يتمتع هبا رعااي
الـدولـة اليت جترى فيهـا احملـاكمـة .وجيـب أن تقتن هـذه احلقوق حبقوق أخرى لتمكني األجـانـب من املثول
أمام احملكمة ”على قدم املساواة مع املواطنني“(.)23
 - 22وأعربت احملاكم الدولية واإلقليمية واخلرباء مرارا وتكرارا عن رأ مفاده أن اإلخطار القنيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلي
واملسـ ـ ــاعدة القنيـ ـ ــلية ميث ن احلد األد لضـ ـ ــمان احملاكمة العادلة يف القضـ ـ ــااي اليت ميكن أن تيـ ـ ــدر فيها
أحكام مإلعدام وأن احملتجزين األجانب بم احلق يف تلقي املساعدة القنيلية(.)24
ٌ
 - 23وقد أقرت حمكمة العدل الدولية محلي ـ ـ ــول على املعلومات القني ـ ـ ــلية كحق من احلقوق الفردية.
فقد أفادت احملكمة يف أحكامها الي ـ ـ ـ ــادرة يف قض ـ ـ ـ ــااي الغراند وأفينا وجادهاف أن املادة  36من اتفاقية
فيينا للع قات القنيـ ـ ــلية قد أنشـ ـ ــأت حقوقا فردية للمحتجزين أو الذين يواجهون انامات خارج بلدهم.
ويف قضـ ـ ـ ـ ــية الغراند ،قررت احملكمة أن ”الفقرة  1من املادة  36تنش ـ ـ ـ ـ ـ حقوقا فردية للش ـ ـ ـ ـ ـ ص احملتجز
مإلعـ ـ ـ ــافة ال احلقوق املمنوحة للدولة املوفدة“( .)25ويف قضـ ـ ـ ــية أفينا ،تناولت احملكمة أيضـ ـ ـ ــا التابني بني
حقوق الفرد وحقوق الدولة املوفدة ،فقد ركرت أن ”انتهاكات حقوق الفرد مبوجب املادة  36قد تنطو
على انتهــاك حلقوق الــدولــة املوفــدة وأن انتهــاكــات حقوق تلــب األخرية قــد تنطو على انتهــاك حلقوق
الفرد“(.)26
 - 24ويف عام  ،2019يف قضية تتعلق مبند والباكستان ،ربطت حمكمة العدل الدولية ،للمرة األو ،
ربطا مباشرا بني حاالت احلرمان من االتيال مجلهات القنيلية وتلقي املساعدة القنيلية يف القضااي اليت
تيــدر فيها أحكام مإلعدام ،واحلقوق يف حماكمة عادلة اا يشــري ال أن تلقي املســاعدة القنيــلية يشــكل
حقا من حقوق اإلنسان؛
__________
( )22ان ـظــر S. Adele Shank and John Quigley, “Foreigners on Texas’s death row and the right of access to a
)consul”, St. Mary’s Law Journal, vol. 26, No. 3 (1995

()23

Inter-American Court of Human Rights, The Right to Information on Consular Assistance in the Framework
of the Guarantees of the Due Process of Law, Advisory Opinion OC-16/99, 1 October 1999, see concurring

 ،opinion of Judge Sergio Garcia Ramirez, p. 2انظر الرأ املؤيد للقاعـ ــي إـ ــريجيو غارإـ ــيا رامرييز ،اليـ ــفحة .2
عحمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنس ــان ” ،احلق يف احلي ــول على معلومات عن املس ــاعدة القني ــلية يف الطار ع ــماانت
اإلجراءات القانونية الواجبة“ .
()24
()25
()26
8/29

Quigley, John, Foreigners on America’s Death Rows: the legal combat over access to a consul (Cambridge

.University Press, 2018), “The Obligation of Countries of Origin”, pp. 222–225.
LaGrand Case (Germany v. United States of America), Judgment, I.C.J. Reports 2001, p. 466, para. 89

عحمكمة العدل الدولية ،قضية الغراند (أملانيا عد الوالايت املتحدة األمريكية) .
Avena and Other Mexican Nationals (Mexico v. United States of America), Judgment, I.C.J. Reports 2004,

 .para. 40عحمكمة العدل الدولية ،أفينا ومواطنون مكسيكيون غخرون عاملكسيب عد الوالايت املتحدة األمريكية .
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”ترى احملكمــة أن انتهــاك احلقوق املنيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوص عليهــا يف الفقرة  1من املــادة  36من
اتفاقية فيينا ،وما خيلفه من غلر على مبادئ احملاكمة العادلة ،ينبغي أن خيضـ ـ ـ ــع للدراإ ـ ـ ـ ـة الوافية
واملعاجلة امل ئمة أثناء عملية املراجعة والعادة النظر .وعلى وجه اخلي ـ ـ ـ ـ ـ ــوص ،ينبغي أن رض ـ ـ ـ ـ ـ ــع
أ حاالت حمتملة للتحيز وما يتتب عليه من غلر على األدلة وحق املتهم يف الدفاع لتمحيص
دقيق أثناء املراجعة والعادة النظر“(.)27
 - 25وأقرت حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسـ ـ ـ ــان محلق يف احليـ ـ ـ ــول على املعلومات القني ـ ـ ــلية
كحق من حقوق اإلنسـ ـ ـ ـ ـ ــان ،ورلب يف رأ اإـ ـ ـ ـ ـ ــتشـ ـ ـ ـ ـ ــار أبدته يف عام  1999وخليـ ـ ـ ـ ـ ــت فيه ال أن
”املادة  36من اتفاقية فيينا للع قات القنيــلية متن املواطن األجنا احملتجز حقوقا فردية تقابل الواجبات
امل زمة للدولة املضــيفة“ .واعتفت محلق يف احليــول على املعلومات القنيــلية كجزء من جمموعة أحكام
القانون الدويل حلقوق اإلنس ــان ،وخلي ــت ال أن ”عدم مراعاة حق املواطن األجنا احملتجز يف احلي ــول
على املعلومات ،املعتف به يف املادة ( )1( 36ب) من اتفاقية فيينا للع قات القنيــلية ،ميس بضــماانت
اإلجراءات القانونية الواجبة؛ ويف ظل هذه الظروف ،يشـ ـ ــكل فر عقوبة اإلعدام انتهاكا حلق الش ـ ـ ـ ص
يف عدم إلب حياته بشكل تعسفي“(.)28
 - 26وأقرت اجلمعية العامة أبمهية تقدمي املسـ ــاعدة القنيـ ــلية ال الرعااي األجانب احملتجزين يف اخلارج،
حيث دعت مجيع الدول ال االمتثال ل لتزامات الواقعة عليها مبوجب اتفاقية فيينا للع قات القنيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلية
واحتام حق املواطنني األجانب يف احلي ـ ـ ـ ـ ـ ــول على معلومات عن املس ـ ـ ـ ـ ـ ــاعدة القني ـ ـ ـ ـ ـ ــلية يف حال حتريب
الجراءات قانونية ع ـ ـ ـ ـ ـ ــدهم( .)29وتنص املبادئ التوجيهية ل حتاد األورويب بش ـ ـ ـ ـ ـ ــأن عقوبة اإلعدام على أنه
ينبغي ،عند النظر فيما الرا كانت اإلجراءات القانونية توفر كافة الضماانت املمكنة لضمان حماكمة عادلة،
توجيه االهتمام الواجب ال مس ــألة ما الرا كان قد ب الب غ الش ـ ص املش ــتبه يف ارتكابه جرمية قد يعاقب
عليها مإلعدام ،أو املتهم مرتكاهبا ،حبقه يف االتيال مبمثل قنيلي(.)30
 - 27وأيدت اجلمعية العامة قواعد األمم املتحدة النمورجية الدنيا ملعاملة السـ ـ ـ ـ ــجناء (قواعد نيلسـ ـ ـ ـ ــون
ماندي ) يف قرارها  175/70بوصــفها قواعد ينبغي أن تراعى يف مجيع البلدان .وتتناول القاعدة  62حالة
السـ ـ ـ ـ ــجناء من الرعااي األجانب على النحو التايلُ ” :مين السـ ـ ـ ـ ــجناء من الرعااي األجانب قدراً معقوالً من
التس ـ ـ ـ ـ ــهي ت ل تي ـ ـ ـ ـ ــال مملمثيّلني الدبلوماإ ـ ـ ـ ـ ــيني والقني ـ ـ ـ ـ ــليني للدولة اليت ينتمون الليها“ وتض ـ ـ ـ ـ ــيف أنه
”ُمين السـ ـ ــجناء الذين هم من رعااي دول ليس با اثيّلون دبلوماإـ ـ ــيون أو قنيـ ـ ــليون يف البلد ،وال جئون
وعدميو اجلنس ــية ،تس ــهي ت ااثلة ل تي ــال مملمثيّل الدبلوماإ ــي للدولة املكلَّفة برعاية مي ــاحلهم أو أبيَّة
إلطة وطنية أو دولية تكون مهمتها محاية مثل هؤالء األش اص“.
__________
(International Court of Justice, Jadhav (India v. Pakistan), Judgment of 17 July 2019, I.C.J. Reports 2017, )27
 .para. 145عحمكمة العدل الدولية ،جادهاف (ابند عد مكستان) .
(Inter-American Court of Human Rights, The Right to Information on Consular Assistance in the Framework )28
.of the Guarantees of the Due Process of Law, Advisory Opinion OC-16/99, 1 October 1999, paras. 84 and 137
عحمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنس ــان ” ،احلق يف احلي ــول على معلومات عن املس ــاعدة القني ــلية يف الطار ع ــماانت
اإلجراءات القانونية الواجبة“ .
( )29القرار  ،186/69الفقرة ( 5ب)؛ وانظر أيضا .A/70/304
( ،A/HRC/24/18 )30الفقرة .52
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 - 28ويف عام  ،2014خلص األمني العام أيضـ ـ ــا ال أنه ”مبوجب القانون الدويل ،يؤد احلرمان من
احلق يف اإلخطار القني ـ ــلي ال انتهاك اإلجراءات القانونية الواجبة ويش ـ ــكل العدام مواطن أجنا ُح يرم من
حقه يف اخلدمات القنيـ ــلية إـ ــلباً تعسـ ــفياً للحياة ،يف انتهاك للمادتني  6و  14من العهد الدويل اخلاص
محلقوق املدنية والسياإية“(.)31
 - 29وأقرت حماكم داخلية محلق يف تلقي املس ـ ـ ــاعدة القني ـ ـ ــلية يف القض ـ ـ ــااي اليت تي ـ ـ ــدر فيها أحكام
مإلعدام ،مبا يف رلب احملاكم يف أملانيا والربازيل وم و اليت خليــت أيض ـاً ال أن األفراد يتمتعون حبقوق
مربرة مبوجب املادة  36من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات .ففي عام  ،2013أش ــارت احملكمة الدإ ــتورية
األملانية ال األحكام اليـ ـ ـ ــادرة عن حمكمة العدل الدولية يف قضـ ـ ـ ــييت الغراند وأفينا ،فقررت أن املادة 36
()32
وفسرت احملكمة
”تنش حقا للمتهم“ قد يؤد خرقه ال انتهاك حق املدعى عليه يف حماكمة عادلة َّ .
االحتادية العليا يف الربازيل أيض ــا املادة  36على أهنا متن حقا فرداي يف احلي ــول على املعلومات القني ــلية
واإلخطار القني ـ ــلي ،وأن االمتثال للمادة  36أمر أإ ـ ــاإ ـ ــي لض ـ ــمان احتام اإلجراءات القانونية الواجبة.
وخلي ـ ــت احملكمة العليا يف م و كذلب يف مناإ ـ ــبتني ال أن احلق يف احلي ـ ــول على مس ـ ــاعدة قني ـ ــلية
يستلزم محاية صارمة له(.)33
 - 30وما فتئت احملاكم املكسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيكية مرارا وتكرارا نقول أبن الرعااي األجانب الذين يدانون مرتكاب
جرائم جنائية بم احلق يف تلقي املساعدة القنيلية واحليول على إبل االنتياف القضائية من انتهاكات
حقوقهم مبوجب املادة ” :36ال ميكن النظر ال احلق األإـ ـ ـ ــاإـ ـ ـ ــي يف تلقي املسـ ـ ـ ــاعدة القنيـ ـ ـ ــلية للرعااي
األجانب بوصفه جمرد شرط الجرائي .وعندما تقوم إلطة ما مبنع أحد الرعااي األجانب من اإتكمال أوجه
القي ــور عالقانوين من خ ل الوإ ــائل اليت تتيحها له املادة  .... ،36فإن هذه الس ــلطة ال تقيد احلقوق
يف احلي ـ ـ ـ ــول على دفاع مناإ ـ ـ ـ ــب فحس ـ ـ ـ ــب ،بل جتعل من املس ـ ـ ـ ــتحيل تلبية هذه احلقوق ملكامل“(.)34
وأشـ ـ ــارت احملكمة ال أن املسـ ـ ــاعدة القنيـ ـ ــلية متثل وظيفة رتلف عن وظيفة احملامي أو املتجم الشـ ـ ــفو ،
الر أن املوظفني القنيـ ــليني يعملون على عـ ــمان أن يفهم رعاايهم حقوقهم القانونية فهما كام يف إـ ــياق
جمتمعهم وثقافتهم( .)35وملتايل ،ويف حني أن عنوان اتفاقية فيينا ال يدل على أن االتفاقية تتناول مسـ ـ ـ ـ ـ ــألة
حقوق اإلنسان ،فإن احلقوق املمنوحة مبوجب املادة  36تشكل مع رلب ”حقوقا أإاإية“(.)36
 - 31ويُعترب من قبيل األمور املســتقرة يف القانون الدويل أن املســاعدة القنيــلية تشــكل حقا من حقوق
اإلنســان وأن قيام الدولة القائمة محملاكمة حبرمان الش ـ ص من هذا احلق جيعل فر عقوبة اإلعدام إــلبا
تعسفيا للحياة.
__________
( ،A/HRC/27/23 )31الفقرة .55
(Federal Constitutional Court of the Federal Republic of Germany, First Chamber of the Second Senate, )32
.Order No. 2 BvR 1579/11, 5 November 2013
(.High Court of Malawi, The Republic v. Lameck Bandawe Phiri, 2017 )33
(Suprema Corte de Justicia de México, Amparo Directo en Revisión 517/2011 Florence Marie Cassez )34
.Crepin, January 2013
( )35املرجع نفسه ،اليفحتان  88و .89
( )36املرجع نفسه ،اليفحة .81
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هاء  -تقدمي املساعدة القنصلية :ال زام على الدولة املوفدة
 - 32الن هذا التقرير ،الر يذ ّكر أو يثبت أن (أ) فر عقوبة اإلعدام يش ـ ـ ـ ــكل إ ـ ـ ـ ــلبا تعس ـ ـ ـ ــفيا للحياة،
(ب) والدول املبقية على عقوبة اإلعدام جيوز با أن تطبق عقوبة اإلعدام يف ظل قيود صارمة( ،ج) وتلقي
املســاعدة القنيــلية يشــكل حقا من حقوق اإلنســان( ،د) والتقيــري يف الخطار احملتجزين األجانب حبقهم
يف تلقي املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعدة القنيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلية ينتهب التزامات الدولة القائمة مالحتجاز مبوجب القانون الدويل حلقوق
اإلنس ـ ـ ـ ــان واتفاقية فيينا للع قات القني ـ ـ ـ ــلية ،فإنه يركز على التزام دولة األص ـ ـ ـ ــل ،ويؤكد أن قانون حقوق
اإلنسان يقتضي تقدمي املساعدة القنيلية لألإباب املبينة أدانه.
أثر مفيــد،
 - 33أوال ،يف احلــاالت اليت تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتلزم ارــار الجراءات حمــددة لكي يتتــب على حق معني ٌ
تشكل هذه اإلجراءات التزامات طبيعية .ويتتب واقع احلق يف تلقي املساعدة القنيلية على التزامني على
أقل تقدير :التزام الدولة القائمة مالحتجاز إبخطار احملتجزين حبقهم يف تلقي املسـ ــاعدة القنيـ ــلية وااللتزام
الواقع على كاهل الدولة املوفدة أو دولة األصل بتزويد احملتجزين مبساعدة قنيلية كافية.
 - 34لنيا ،على النحو املبني أع ه ،يشـ ــكل تقدمي املسـ ــاعدة القنيـ ــلية عـ ــماان حملاكمة عادلة ،حيث
يس ـ ــاعد على موازنة الي ـ ــعومت اليت تواجه مجيع احملتجزين األجانب واليت تتفاقم بفعل األش ـ ــكال املتعددة
من التمييز ،مثل التمييز على أإ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس العرق أو وعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع ابجرة أو اجلنس أو الطبقة االجتماعية .وميكن
االحتجاج مبسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤولية الدول عن احلماية خارج احلدود اإلقليمية يف احلاالت اليت تكون فيها دولة معينة
قادرة على محاية احلق يف احلياة عـ ـ ـ ــد نديد مباشـ ـ ـ ــر أو متوقع للحياة( .)37ويسـ ـ ـ ــتند البت فيما الرا كانت
الدول قد تي ــرفت مبقتض ــى العناية الواجبة يف احلماية من املوت غري املش ــروع ال تقييم ما يلي( :أ) مدى
ما يتوافر أو ينبغي أن يتوافر لدى الدولة من معرفة ممل اطر؛ (ب) وخماطر أو احتمال وقوع ع ــرر متوقع؛
(ج) وخطورة الضرر(.)38
 - 35وملتايل ،قد يقال الن دولة األصل تتمتع ملوالية القضائية على مواطنيها احملتجزين يف اخلارج ألن
الجراءانا الرامية ال توفري مساعدة قنيلية كافية بم تؤثر بيورة مباشر على حقهم يف احلياة .وع وة على
رلب ،ال ميكن لدولة األصل أن حتاجن بيورة مقنعة أبهنا ال تدرك أن تلب امل اطر ،مبا فيها خطر عقوبة
اإلعدام( :أ) موجودة؛ (ب) أو حتدث عـ ـ ـ ــررا متوقعا وحمتم ؛ (ج) أو ،يف حالة عقوبة اإلعدام نفسـ ـ ـ ــها،
تكون جسيمة للغاية حبكم أهنا غري قابلة لإلص الط قا.
 - 36وتدرك املقررة اخلاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة أن االلتزام الرئيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي بعدم القتل تعسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفاً يقع على عاتق الدولة القائمة
مالحتجاز .الال أهنا تؤكد أن مس ــؤولية الدولة عن احلماية ،حبكم طبيعتهاُ ،حيتن هبا ردا على األفعال الض ــارة
اليت ترتكبها أطراف أخرى قد تكون اجلهات الفاعلة من غري الدول أو جهات فاعلة من الدول األخرى.
 - 37وتتعلق املس ـ ـ ــألة التالية بتقييم مدى م ءمة وفعالية املس ـ ـ ــاعدة القني ـ ـ ــلية من حيث العبء الذ
تفرع ـ ـ ــه على دولة األص ـ ـ ــل( .)39ويف حني أن توفري النطاق الكامل من الدعم القني ـ ـ ــلي قد ال يكون أمرا

__________
( )37انظر .CCPR/C/GC/36
(European Court of Human Rights, Osman v. The United Kingdom, Case No. 87/1997/871/1083, Judgment, )38
 28 October 1998, paras. 32–33عاحملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان .
( ،CCPR/C/GC/36 )39الفقرة  ” :21الدول األطراف ملزمة من مث ببذل العناية الواجبة الرار تدابري الجيابية معقولة ،ال تفر
عليها أعباء غري متناإبة“.
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اكنا دائما ،هناك خطوات معقولة ميكن جلميع الدول أن تت ذها لتوفري املس ــاعدة الفعالة اليت ال تش ــكل
عبئا غري متناإ ـ ــب .ويبني الفرع األخري من هذا التقرير احلد األد من املتطلبات ،اإ ـ ــتنادا ال املس ـ ــاعدة
اليت تقدمها حاليا البلدان املتوإطة الدخل.
 - 38للثا ،ال تؤيد املقررة اخلاصة الفكرة القائلة أبن تقدمي املساعدة القنيلية قد يشكل تدخ قانونيا
أو قد ينتهب احلظر املفرو على النفار القوانني الوطنية يف القليم دولة أخرى دون موافقتها .ومن الناحية
اإلجرائية ،ينبغي العمل على احليول على موافقة الدولة القائمة محملاكمة ،وينبغي أن يتبع تقدمي املساعدة
القني ــلية الجراءات واع ــحة .ومع رلب ،من منظور موع ــوعي ،ملا كانت اتفاقية فيينا للع قات القني ــلية
تفر التزاما واعـ ـ ـ ـ ــحا على الدولة القائمة محملاكمة إبخطار دولة األصـ ـ ـ ـ ــل ،ينبغي أن تكون املوافقة على
تقدمي املســاعدة القنيــلية حبكم املفتعــة .وع وة على رلب ،يؤد تقدمي املســاعدة القنيــلية الكافية ال
تقلي ـ ل العــبء امللقى على عــاتق الــدولــة القــائمــة محملــاكمــة الــذ ينطو عليــه التقيــد بقواعــد اإلجراءات
القانونية الواجبة .ويؤد متويل احملامني ،وتيسري الزايرات العائلية ،والجراء التحقيقات يف مسألة الت فيف،
عمن مجلة أمور أخرى ،ال حتقيق منفعة للدولة القائمة مالحتجاز.
 - 39وينص القانون الدويل بشأن محاية الدبلوماإيني على اإتثناء ملبدأ عدم التدخل يف شؤون الدولة
الرا كانت الدولة تتي ــرف على حنو مينع حرمان رعاايها من العدالة( .)40ويف حني أن احلماية الدبلوماإ ــية
رتلف عن احلماية القنيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلية ألهنا تتعلق حبقوق الدول ال األفراد ،فإن هناك جمموعة مقنيعة من القوانني
تقول أبن هذا االإ ـ ـ ـ ـ ـ ــتثناء قد يس ـ ـ ـ ـ ـ ــر أيض ـ ـ ـ ـ ـ ــا على احلاالت اليت يواجه فيها الرعااي األجانب حرماانً من
العدالة(.)41
 - 40رابعــا ،أوع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحــت حمكمــة العــدل الــدوليــة أنــه ال ميكن العتبــارات األمن القومي أن تبطــل التزام
الدولة القائمة مالحتجاز ،مبوجب املادة  )1( 36من اتفاقية فيينا للع قات القنيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلية ،إبخطار الفرد
محلق يف املساعدة القنيلية دون البطاء( .)42والتفسري الوحيد املمكن لقيد احملكمة هو وجوب أن حييل
الرعااي األجانب ،يف مجيع القضااي ،على احلماية القنيلية عند طلبها .ويتتب على رلب منطقيا أنه لكي
يسر حكم احملكمة ،ال ميكن لدولة األصل أن تقيد توفري املساعدة القنيلية حبجة األمن القومي.
 - 41ويف قضــية ”جادهاف“ (ابند عــد مكســتان) ،أمرت حمكمة العدل الدولية مكســتان أبن تقدم
”العادة نظر ومراجعة فعالتني حلكم اإلدانة والعقوبة اللذين صدرا حبق املواطن ابند كولبهوشان إودهري
جادهاف“ الذ ُحكم عليه مإلعدام بتهمة التجس ـ ـ ـ ـ ـ ــس .وكان الغر من هذه املراجعة القض ـ ـ ـ ـ ـ ــائية هو
حتديد ما الرا كان الســيد جادهاف قد تضــرر من احلرمان من حقوقه يف احليــول على املعلومات القنيــلية
واإلخطار القني ــلي واالتي ــال مجلهات القني ــلية ،اليت ُحجبت عنه حبجة األمن القومي .وأمرت احملكمة

__________
(The Mavrommatis Palestine Concessions (Greece v. United Kingdom), Judgment, P.C.I.J., Series A, No. 2, )40
30 August 1924, 12; Factory at Chorzów (Germany v. Poland), Judgment, P.C.I.J., Series A, No. 17, 13
September 1928; Panevezys-Saldutiskis Railway Case (Estonia v. Lithuania), Judgment, P.C.I.J., Series A/B,
No. 76, 28 February 1939; Barcelona Traction, Light and Power Company Limited, Judgment, I.C.J. Reports

()41

.1970, p. 3, paras. 78–79.
Alex Mills, “Rethinking jurisdiction in international law”, British Yearbook of International Law, vol. 84,

.No. 1 (2014), pp. 187–239
( )42املرجع نفسه.
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أبن تسـ ــم مكسـ ــتان للموظفني القنيـ ــليني ابنود ،يف الطار الجراءات االنتيـ ــاف ”مالتيـ ــال به وترتيب
متثيله القانوين على النحو املني ـ ـ ـ ــوص عليه يف الفقرة ( 1أ) و (ج) من املادة  .“36ورأت احملكمة كذلب
أن اإ ـ ــتمرار وقف التنفيذ الذ فرع ـ ــته على مكس ـ ــتان يف بداية اإلجراءات يش ـ ــكل ”ش ـ ــرطا ال غىن عنه
للمراجعة والعادة النظر على حنو فعال يف اإلدانة واحلكم اللذين صدرا حبق السيد جادهاف“(.)43
 - 42واملقررة اخلاصة على علم مبمارإة بعي دول األصل جتريد املدعى عليهم احملتجزين يف اخلارج من
جنس ـ ــيتهم ،اا يبطل التزامها محلماية ،مبا يف رلب عرب تقدمي املس ـ ــاعدة القني ـ ــلية .ومع أن مناقش ـ ــة هذه
املمارإــة تتجاوز نطاق هذا التقرير ،فإن املقررة اخلاصــة تعتقد أبهنا قد تشــكل انتهاكا للحق يف احلياة يؤثر
مس ـ ـ ـ ــتقب ً وبي ـ ـ ـ ــورة مباش ـ ـ ـ ــرة على حق الفرد يف احلياة ،وهو ظرف من املرج ال حد كبري أن حيدث الرا
ُوجهت للمتهمني انامات مرتكاب جرائم يُعاقب عليها مإلعدام ،مثل تلب الواردة يف أحكام مكافحة
اإلرهاب.
 - 43خامسـ ــا ،ترى املقررة اخلاصـ ــة أن مسـ ــؤولية دول األصـ ــل اليت تقضـ ــي بتوفري املسـ ــاعدة القنيـ ــلية
تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكل قاعدة انشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــئة من قواعد القانون الدويل العريف على النحو املبني من تطبيق معيار جلنة القانون
الدويل املتعلق ملقانون الدويل العريف (املمارإة العامة وقبوبا مبثابة قانون أو مبثابة اعتقاد مإللزام)(.)44

واو  -قاعدة دولية عرفية انشئة
املمارسة العامة للدول
 - 44يعد توفري مس ـ ـ ــتوى معني من احلماية القني ـ ـ ــلية للرعااي الذين يواجهون عقوبة اإلعدام يف اخلارج
اارإـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة عامة لدى العديد من الدول ،ويعين رلب أن هذا هو ما تفعله تلب الدول حقاً .فعلى إـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبيل
املثال ،اعتفت  28دولة حبق دإ ــتور يف احلماية القني ــلية( ،)45وتعتف دول أخرى محلق يف املس ــاعدة
القنيلية يف إياإانا املتعلقة برعاايها احملتجزين يف اخلارج(.)46
 - 45وأوع ـ ـ ـ ـ ـ ـ عدد من الدول أنه ينبغي تعزيز احلماية القني ـ ـ ـ ـ ــلية يف القض ـ ـ ـ ـ ــااي اليت تس ـ ـ ـ ـ ــتتبع عقوبة
اإلعدام( ، )47وأن هناك حاالت مرزة تتعلق ملدول اليت أبقت على عقوبة اإلعدام وبتلب اليت ألغتها قد
قُدمت فيها مساعدة هامة ومؤثرة ال رعااي يواجهون عقوبة اإلعدام يف اخلارج.
__________
(.International Court of Justice, Jadhav (India v. Pakistan), Judgement of 17 July 2019, paras. 134 and 138–148 )43
( ،A/73/10 )44الفقرة .)3( 66
( )45دإـتور بلغاراي ،املادة )5( 25؛ ودإـتور الإـتونيا ،املادة 13؛و دإـتور هنغاراي ،املادة )3( 69؛ ودإـتور التفيا ،املادة 98؛
ودإــتور ليتوانيا ،املادة 13؛ ودإــتور بولندا ،املادة 36؛ ودإــتور الربتغال ،املادة 14؛ ودإــتور رومانيا ،املادة 17؛ ودإــتور
اليني ،املادة 50؛ ودإتور مجهورية كوراي ،املادة )2( 2؛ ودإتور غياان ،املادة .31
(John Quigley, Foreigners on America’s Death Rows, (New York, Cambridge University Press, 2018), )46
.“Consular Access as a Human Right”, pp. 211–222
(See United Kingdom Foreign and Commonwealth Office, “Support for British nationals abroad: A guide”, )47
updated February 2019, p. 20: “We oppose the death penalty in all circumstances. If you are facing a charge

that carries the death penalty, or if you have been sentenced to death, we will normally raise your case at
whatever stage and level we judge to be appropriate. We can also put you in touch with The Death Penalty
Project (www.deathpenaltyproject.org) who provide free legal assistance and advice to British nationals
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 - 46ويف نيجرياي ،وهي دولــة أبقــت على عقوبــة اإلعــدام ،تــدخــل املــدعي العــام بنــاءً على أوامر من
الرئيس يف حالة املواطنة النيجريية ،الس ـ ـ ـ ــيدة زينب عليو ،اليت كانت تواجه عقوبة اإلعدام بس ـ ـ ـ ــبب االجتار
ممل درات يف اململكة العربية السعودية يف عام .)48(2018
 - 47وقدمت الندونيسـ ـ ـ ـ ــيا أيضـ ـ ـ ـ ــا احلماية القنيـ ـ ـ ـ ــلية لرعاايها يف اخلارج الذين يواجهون خطر احلرمان
التعس ـ ـ ـ ـ ــفي من احلياة .ويف غرار/مارس  ،2018قال مدير مديرية محاية الرعااي اإلندونيس ـ ـ ـ ـ ــيني والكياانت
القانونية االندونيسـ ــية الن قضـ ــية ”اليت بنيت تويب“ ،وهي عاملة مهاجرة الندونيسـ ــية حمكوم عليها مإلعدام
بتهمة قتل رب عملها يف اململكة العربية السعودية يف عام  ،2002كانت واحدة من قضيتني حرجتني من
أص ـ ـ ـ ــل  20قض ـ ـ ـ ــية تورط فيها رعااي الندونيس ـ ـ ـ ــيون يف اململكة العربية الس ـ ـ ـ ــعودية يواجهون عقوبة اإلعدام.
وتزعمت احلكومة اإلندونيســية جهود مجع الدية لدفعها ال الضــحااي يف هذه القضــية ،وأتمني اإلفراج عن
العاملة القابعة يف السجن.
 - 48وتعد املكسـ ـ ـ ـ ـ ــيب مثاالً على دولة ألغت عقوبة اإلعدام وقدمت مسـ ـ ـ ـ ـ ــتوى اتاز من املسـ ـ ـ ـ ـ ــاعدة
القنيـلية ال رعاايها الذين يواجهون عقوبة اإلعدام .ويف عام  ،2000أإـسـت وزارة اخلارجية املكسـيكية
الربانمن املكسيكي للمساعدة القانونية يف قضااي عقوبة اإلعدام ،الذ قدم املساعدة ،حىت عام ،2017
ال  1 014ش ـ ـ ي ـ ـاً من أص ــل  1 150من املكس ــيكيني القابعني يف إ ــجون الوالايت املتحدة لتفاد
عقوبة اإلعدام ،اا أدى ال اللغاء احلكم فيما نسبته  88يف املائة من القضااي(.)49
 - 49وهناك أيض ـ ـ ــا حاالت مرزة مل تقدم فيها الدول أية مس ـ ـ ــاعدة قني ـ ـ ــلية أو أهنا قدمت مس ـ ـ ــاعدة
قنيلية غري كافية ال رعاايها يف اخلارج الذين يواجهون عقوبة اإلعدام و/أو انتهاك احلق يف حماكمة عادلة
ويف عدم التعر للتعذيب.
 - 50وتكرر املقررة اخلاص اإلعراب عن قلقها ألن املسـ ـ ـ ـ ـ ــاعدة القنيـ ـ ـ ـ ـ ــلية اليت تقدمها احلكومات ال
رعاايها احملكوم عليهم مإلعدام مبوجب قوانني مكافحة اإلرهاب يف العراق مشـ ـ ـ ـ ــهود بنوعيتها الرديئة .
وعلى النحو املبني أدانه ،تشـ ـ ــمل احلماية القنيـ ـ ــلية الكافية اإلش ـ ـ ـراف على املسـ ـ ــاعدة الفعالة املقدمة من
حمامي الدفاع وعــمان أن تســتويف احملاكمات معايري احملاكمة العادلة املعتف هبا دوليا ،وهو ما مل تســع الليه
بلدان منشأ من يسمون بـ ”املقاتلني األجانب“.
()50

__________
facing the death penalty, and Reprieve (www.reprieve.org.uk), who work to prevent the execution of any

()48
()49

”.British national detained overseas
Enioluwa Adeniyi, “Onochie speaks on how Zainab Aliyu was incriminated in Saudi Arabia”, Naija News,

.30 April 2019
Government of Mexico, “The Foreign Ministry Reports on Mexican Capital Legal Assistance Program in

.the U.S.”, press release, 6 November 2017

(.Lara Marlowe, “France accused of ‘subcontracting’ execution of jihadists in Iraq”, Irish Times, 6 June 2019 )50
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ا ع قاد ابإللزام
 - 51مل يتم التوصــل بعد ال توافق واع ـ يف اآلراء بشــأن نوعية املســاعدة القنيــلية اليت يتعني تقدميها
للوفاء ماللتزام الدولة مبوجب القانون يف ظل رفي بعي الدول فع ً وعلى املأل اشـتاط تقدمي أنواع معينة
من املساعدة القنيلية(.)51
 - 52ويف قضــية ”بيليث لور عــد بنما“ ،أعلنت حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنســان أن هناك،
من منظور حقوق الش ص احملتجز ،ث ثة عناصر أإاإية للحق تتتب للش ص من الدولة الطرف هي:
(أ) احلق يف أن يعلم مبا له عأو با من حقوق مبوجب اتفاقية فيينا؛ (ب) احلق يف تيسري المكانية االتيال
فع ً مملوظف القنيلي؛ (ج) احلق يف احليول على املساعدة القنيلية رانا(.)52
 - 53ويف عام  ،2004وجدت حمكمة جنوب أفريقيا الدإـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتورية أنه قد يكون هناك ”واجب يقع
على احلكومـة ،وفقـاً اللتزامـانـا مبوجـب القــانون الـدويل ،مرـار الجراءات حلمــايـة أحـد رعـاايهـا من انتهـاك
جس ــيم للمعايري الدولية حلقوق اإلنس ــان“( .)53وأش ــارت احملكمة كذلب ال أن طلباً للمس ــاعدة يُقدم ال
احلكومة ”يف ظروف تتوافر فيها أدلة واعحة أمر ييعب رفضه بل رمبا يستحيل رفضه يف بعي احلاالت
القيوى“(.)54
 - 54وحددت حماكم كل من جنوب أفريقيا( )55وكندا( )56ومكس ـ ــتان( )57طبيعة مس ـ ــؤولية الدول عن
تقدمي املساعدة القنيلية يف القضااي اليت يُعاقب عليها بعقوبة اإلعدام أبهنا واجب(.)58

زاي  -الدول اليت أبقت على عقوبة اإلعدام وتلك اليت ألغ ا
 - 55حاججت املقررة اخلاص ـ ـ ـ ـ ـ ــة حىت اآلن أبن مجيع الدول اليت ص ـ ـ ـ ـ ـ ــدقت على العهد الدويل اخلاص
محلقوق املدنية والس ـ ــياإ ـ ــية أو معاهدات حقوق اإلنس ـ ــان األخرى اليت تي ـ ــون احلق يف احلياة يقع عليها

__________
(Office, “Support for British nationals abroad: A guide” )51

United Kingdom, Foreign and Commonwealth

(updated 27 February 2019), states that: “In no circumstances will we pay your legal or interpretation costs”.
This differs significantly from the practice of Germany: “Cases in which German nationals are facing the
death penalty are of most concern to the German government. In those circumstances, […] the Federal
Republic of Germany would provide as much [money] as needed”, as cited in United States Court of Appeals
for the Sixth Circuit, Ronald Michael Cauthern v. Roland Colson, Warden, Case No. 10-5759, Brief of

()52

.amicus curiae, 2011, p. 11
Inter-American Court of Human Rights, Case of Vélez Loor v. Panama, Judgment of 23 November 2010,

.para. 153

()53
.Africa, Case No. CCT 23/04, Judgment, 4 August 2004, para. 69
( )54املرجع نفسه.
( )55املرجع نفسه.
(.Federal Court of Canada, Khadr v. Canada (Prime Minister), 2009 FC 405, 341 F.T.R. 300, para. 64 )56
(The News International (Pakistan), “LHC orders protection policy for Pakistanis detained abroad” (14 )57
Constitutional Court of South Africa, Samuel Kaunda and Others v. President of the Republic of South

)January 2017

( ،A/HRC/40/52/Add.4 )58الفقرة .47
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التزام حبماية احلق يف احلياة الذ يشمل توفري املساعدة القنيلية (الكافية) لرعاايها الذين يواجهون عقوبة
اإلعدام يف اخلارج .وأن الدول ،إـ ـ ـ ـ ـ ـواء اليت ألغت عقوبة اإلعدام أو تلب اليت أبقت عليها ،ملزمة مبوجب
العهد ملوفاء هبذا االلتزام اإلجيايب.
 - 56ويعــد هــذا االلتزام اإلجيــايب أقوى ملنس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبــة للــدول اليت ألغــت عقوبــة اإلعــدام وص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدقــت على
الربوتوكول االختيار الثاين للعهد الدويل اخلاص محلقوق املدنية والس ـ ـ ـ ـ ــياإ ـ ـ ـ ـ ــية الذ تنص مادته )2( 1
على أن ” تت ذ كل دولة طرف مجيع التدابري ال زمة إللغاء عقوبة اإلعدام داخل واليتها القض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائية“.
وعلى النحو املبني أع ه ،فإن أثر املساعدة القنيلية املباشر واملتوقع على احلق يف احلياة جيعل الفرد الذ
يواجه عقوبة اإلعدام مش ـ ـ ــموالً ملوالية القض ـ ـ ــائية لدولة األص ـ ـ ــل اليت ألغت عقوبة اإلعدام ويوجب عليها
تقدمي املساعدة القنيلية الكافية يف مجيع القضااي اليت يُعاقب عليها بعقوبة اإلعدام.

 - 57وميكن احملاججة أيض ـ ـ ـاً أبن أ قرار ييـ ـ ــدر عن دول ألغت عقوبة اإلعدام حبكم القانون وحبكم
الواقع ويقض ـ ـ ــي بعدم تقدمي املس ـ ـ ــاعدة القني ـ ـ ــلية الكافية ال رعاايها احملتجزين يف اخلارج والذين يواجهون
حكماً حمتم ً مإلعدام ،يعرعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهم لعقوبة اإلعدام ومن مث ييـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل َّ
حد انتهاك اللتزامها محتام احلق يف
احلياة( . )59وقرار حجب املساعدة القنيلية جيعل دولة األصل شريكة يف عملية قتل تعسفي.

 - 58وقد خليـ ـ ــت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسـ ـ ــان ،يف قضـ ـ ــية جدج ع ـ ــد كندا (الفقرة  ،)4-10أن
”البلدان اليت ألغت عقوبة اإلعدام ملزمة بعدم تعريي أ ش ص خلطر تطبيقها احلقيقي“ .وركرت أنه:
”بذا الس ـ ـ ـ ــبب ال جيوز للبلدان أن تبعد ،ملتحيل أو التس ـ ـ ـ ــليم ،أفرادا من واليتها القض ـ ـ ـ ــائية الرا كان من
املمكن االفت بشـ ــكل معقول أن حكماً مإلعدام إـ ــييـ ــدر حبقهم ،دون التأكد من أن عقوبة اإلعدام
لن تنفذ“ .وتقت املقررة اخلاص ـ ـ ـ ـ ــة أنه ينبغي اعتبار ”اإلبعاد والتحيل والتس ـ ـ ـ ـ ــليم“ أمثلة على أإ ـ ـ ـ ـ ــاليب
”التعر “ لعقوبة اإلعدام ،غري أن هذه القائمة غري ش ـ ــاملة .وترى أنه ملنظر ال التحدايت املعروفة اليت
تواجه احملتجزين األجانب املتهمني مرتكاب جرائم يعاقب عليها القانون مإلعدام ،ميكن القول أيض ـ ــا أبن
هناك خطر فعلي ومتوقع يهددهم مملوت ،وأن عدم توفري املساعدة القنيلية يعرعهم لعقوبة اإلعدام.
 - 59وأكــدت اللجنــة من جــديــد أن الــدول اليت ألغــت عقوبــة اإلعــدام يتتــب عليهــا التزام ملتمــاس
عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــماانت موثوقة وفعالة من الدول اليت أبقت على عقوبة اإلعدام أبن عقوبة اإلعدام لن تنفذ( .)60ويف
حني أن توفري املس ــاعدة القني ــلية ال يش ــكل ع ــماانً بعدم اللجوء ال عقوبة اإلعدام ،فإن املقررة اخلاص ــة
تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري ال أنـه ميكن أن يفهم عمــل الـدولـة املتمثــل بتقــدمي تلــب املس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعـدة وعملهــا املتمثــل يف املطــالبـة
بضماانت فعلية ويف نيلها على أهنما يكف ن وفاء الدولة ملتزامها املتعلق حبق أ حمتجز يف احلياة.

حاء  -مبدأ عدم ال مييز واملساعدة القنصلية
 - 60غين عن القول أنه ينبغي أال يكون هناك أ متييز يف تنفيذ تقدمي املساعدة القنيلية ال مواطنني
يواجهون عقوبة اإلعدام يف اخلارج ،ويف نوعيتها .وتفهم اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان ميطل ”التمييز“
__________
( )59تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمل هذه الدول تلب اليت ألغت عقوبة اإلعدام وتلب اليت ألغتها يف املمارإ ـ ـ ـ ـ ــة العملية ،مث ً ،بوقفها ر ياً لعمليات
اإلعدام أو تلب اليت وقعت على الربوتوكول االختيار الثاين امللحق ملعهد الدويل اخلاص محلقوق املدنية والسياإية ،المنا مل
تلغ بعد عقوبة اإلعدام يف القانون.
( ،CCPR/C/GC/36 )60الفقرة .34
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على أنه يتض ــمن أ تفرقة أو اإ ــتبعاد أو تقييد أو تفض ــيل يقوم أل إ ــبب ،كالعرق أو اللون أو اجلنس
أو اللغة أو الدين أو الرأ الس ـ ـ ـ ــياإ ـ ـ ـ ــي أو غري الس ـ ـ ـ ــياإ ـ ـ ـ ــي أو األص ـ ـ ـ ــل القومي أو االجتماعي أو الثروة
أو النس ـ ـ ـ ـ ــب أو غري رلب من األإ ـ ـ ـ ـ ــباب ،اا يس ـ ـ ـ ـ ــتهدف أو يس ـ ـ ـ ـ ــتتبع تعطيل أو عرقلة االعتاف جلميع
األش اص ،على قدم املساواة ،جبميع احلقوق واحلرايت أو التمتع هبا أو اارإتها(.)61
 - 61ويف حال قررت الدولة الطرف يف العهد الدويل اخلاص محلقوق املدنية والسياإية حجب احلماية
القني ـ ـ ــلية عن أ فرد من األفراد على أإ ـ ـ ــاس جرائمه املزعومة ،فإن رلب يـُع ّد انتهاكا اللتزام تلب الدولة
حبماية احلق يف احلياة ،وحبظر التمييز .وتقت املقررة اخلاص ـ ـ ـ ـ ـ ــة أن تش ـ ـ ـ ـ ـ ــمل اإلش ـ ـ ـ ـ ـ ــارة ال ”غري رلب من
األإ ـ ـ ـ ــباب“ ،الواردة يف األحكام اخلاص ـ ـ ـ ــة مبناهض ـ ـ ـ ــة التمييز يف العهد ،اجلرائم املزعومة اليت يرتكبها رعااي
أجانب ألنه ”جيب اتباع هنن مرن يف معاجلة ’غري رلب من األإ ـ ــباب‘“ من أجل حتديد أش ـ ــكال أخرى
من املعاملة التفاعلية(.)62
 - 62وتيـ ـ ــر املقررة اخلاصـ ـ ــة على أنه ،خ فا للتيـ ـ ــرف الذ تقوم به بعي الدول حاليا ،فإن الرعااي
األجانب احملتجزين يف اخلارج بتهمة ارتكاب أخطر أو أبشـ ـ ـ ـ ــع اجلرائم ،حباجة ال تشـ ـ ـ ـ ــديد دولة األصـ ـ ـ ـ ــل
للرعاية اليت تقدمها ،وليس الت فيف منها .فقد كانت قد أشــارت جبزع ،على إــبيل املثال ،ال أن الرعااي
األجانب احملتجزين يف العراق بتهمة االنتماء ال منظمة الرهابية معرعون بشدة ألن ُحيكم عليهم مإلعدام،
ومع رلب فإهنم ،وال حد كبري ،ال حييـ ــلون على املسـ ــاعدة القنيـ ــلية الكافية من دوبم األصـ ــل .ولطاملا
أدانت ،على الس ـ ـواء ،عدم املس ـ ــاءلة الذ يُعامل به ع ـ ـحااي تنظيم الدولة اإلإ ـ ـ مية يف العراق والش ـ ــام،
وكذلب عدم مراعاة االجراءات القانونية الواجبة فيما خيص اجلناة املزعومني.

اثلثا  -مبادئ توجي ية بشأن املساعدة القنصلية الكافية
 - 63يقع على عاتق مجيع الدول واجب دويل يف جمال حقوق اإلنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان لتوفري مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى كاف من
املســاعدة القنيــلية ملواطنيها الذين يواجهون عقوبة اإلعدام .ولكي يتمكن األفراد من التمتع أب حق من
حقوق اإلنسان الدولية ،فإن على الدول عمان أن تكون األنشطة املضطلع هبا إلعمال هذا احلق أنشطةً
أإ ـ ــاإ ـ ــية وفعالة .واخلطوات املبينة أدانه ال تض ـ ــع عبئا غري معقول على الدولة ،وهي احلد األد املطلوب
بغي النظر عن الظروف اخلاصة محملتجز أو الدولة القائمة مالحتجاز.
ألداء رلب الواجبّ ،

ألف  -اخلطوات األولية :اإلعداد ل قدمي مساعدة كافية
تدريب املوظفن القنصلين :القوانن الدولية واحمللية
 - 64جيب على دولة األصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل تدريب موظفيها القنيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــليني حىت يكونوا مؤهلني لتقدمي املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعدة
القني ـ ـ ـ ـ ـ ــلية الكافية للمحتجزين ،بتزويدهم مملعلومات والتعليمات املتعلقة مألحكام الرئيس ـ ـ ـ ـ ـ ــية لكل من:

__________
( )61اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان ،التعليق العام رقم  ،18الفقرة .7
( )62انظر التعليق العام للجنة األمم املتحدة املعنية محلقوق االقتيادية واالجتماعية والثقافية رقم  ،20الفقرة .27
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اتفاقية فيينا للع قات القنيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلية()63؛ واالتفاقات القنيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلية الثنائية بني دولة األصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل والدولة القائمة
مالحتجــاز ،مع البرا ز أوجــه االخت ف فيمــا بني هــذه االتفــاقــات واتفــاقيــة فيينــا؛ والنظــام القــانوين للــدولــة
القائمة مالحتجاز وأحكام قانوهنا اجلنائي ،وال إـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيما عندما تكون خمتلفة عن القوانني املعمول هبا يف
دولة األصل(.)64
تقدمي املعلومات للمح َجزين

 - 65ملس ـ ـ ــاعدة احملتجزين ،يتعني على القني ـ ـ ــليات العداد ورقة معلومات إ ـ ـ ــهلة الفهم خاص ـ ـ ــة ملبلد
املعين ،مللغة (اللغات) الوطنية لدولة األصل ،تغطي مسائل مثل :أوعاع السجون وقواعدها؛ ونظرة عامة
على اإلجراءات اجلنائية يف الدولة القائمة مالحتجاز؛ واحلقوق القانونية للمحتجز مبوجب القوانني احمللية؛
وكيفية أتمني التمثيل القانوين (الرفاق قائمة محملامني احملليني رو السمعة الطيبة)؛ وتفاصيل املنظمات اليت
ميكنها دعم احملتجزين وقضيتهم(.)65
 - 66كما جيب أن تتا بسـ ــهولة على املوقع الشـ ــبكي للقنيـ ــلية معلومات واعـ ــحة عن طبيعة الدعم
القنيلي املتا  ،وعن كيفية الخطار القنيلية حباالت جديدة.

ابء  -خطوات فورية عند إخطار الدولة حبالة اح جاز جديدة
 - 67جيب على دولة األصـ ــل الشـ ــروع حال علمها أب حالة احتجاز جديدة ،إ ـ ـواء أُخطرت بذلب
ر يا (على إ ـ ـ ـ ــبيل املثال من قبل إ ـ ـ ـ ــلطات االحتجاز) أم بش ـ ـ ـ ــكل غري ر ي (مث من قيبل أحد أقارب
احملتجز)(.)66

__________
(United Kingdom, Foreign and Commonwealth Office, Diplomatic Academy, launch brochure, January )63
 2015, p. 9عاململكة املتحدة ،مكتب الشـ ـ ـ ـ ــؤون اخلارجية والقنيـ ـ ـ ـ ــلية ،األكادميية الدبلوماإـ ـ ـ ــية ،كتيب اإلصـ ـ ـ ــدار ،كانون
الثاين/يناير  ،2015اليفحة .9
(International Court of Justice, Case Concerning Avena and Other Mexican Nationals (Mexico v. United )64
States of America), Memorial of Mexico, 20 June 2003, para. 53: “Mexican consular officers are specifically
trained in United States law to provide information that could prevent a detained national from waiving

” important legal rights and from making poor decisions with adverse legal consequencesعحمكم ــة الع ــدل
الدولية” ،قضـ ـ ــية أبينا ومواطنون مكسـ ـ ــيكيون غخرون (املكس ـ ــيب ع ـ ــد الوالايت املتحدة األمريكية)“ ،مذكرة املكس ـ ــيب،
 20حزيران/يونيه  ،2003الفقرة ” :53املوظفون القنيــليون املكســيكيون مدربون خيــييــا على قانون الوالايت املتحدة
لتوفري املعلومات الكفيلة مبنع املواطن احملتجز من التنازل عن احلقوق القانونية ابامة ،ومن ارار قرارات إ ـ ـ ـ ــيئة رات عواقب
قانونية إلبية“.

(2015 (https://travel.gc.ca/assistance/emergency- )65
).info/consular/canadian-consular-services-charter
وجهت ابند  13مذكرة ش ـ ـ ــفوية ال مكسـ ـ ـ ــتان تطلب فيها وصـ ـ ـ ــول اخلدمات القنيـ ـ ــلية ال مواطنها :انظر حمكمة العدل
(ّ )66
الدولية” ،جادهاف (ابند ع ــد مكس ــتان) ،إ ــجل احملاع ــر احلرفية رقم“  ،CR 2019/3املؤرخ  20ش ــباط/فرباير ،2019
الفقرة [International Court of Justice, Jadhav (India v. Pakistan), Verbatim Record No. CR 2019/3, 20 .45
Ottawa,

Charter,

Services

Consular

Canadian

].February 2019, para. 45.
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 - 68وجيب أن يتّبع املوظفون القنيليون الجراءات االتيال األويل املعمول هبا حيث يقومون مبا يلي:
ٍ
خاصة
زايرة احملتجز يف أقرب وقت اكن ،ومحلد األد  ،التتيب إلجراء مكاملة هاتفية
(أ)
الرا تعذر تنظيم زايرة فورية()67؛

(ب) توفري احلاجات األإاإية للمحتجز (مبا يف رلب الطعام واألدوية ومواد القراءة/الكتابة)
يف احلاالت املعروف عنها أن إلطات االحتجاز ال توفرها فيها؛
(ج)

تزويد احملتجز بورقة املعلومات ال ُقطرية ،وشر حمتواينا له (انظر الفقرة  65أع ه)()68؛

(د)

التماس موافقة احملتجز على تقدمي املساعدة القنيلية له؛

(هـ) وكذلب ،عند االقتضــاء ،التماس موافقة احملتجز اخلطية على تلقي املســاعدة من منظمة
غري حكومية أو مؤإ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــة خريية رات مي ـ ـ ـ ــداقية (مبا يف رلب منظمة ”إ ـ ـ ـ ــجناء يف اخلارج“ ،ومنظمة
””( “Reprieveالرجاء“) ،ومنظمة ””( “Redressالنياف“) (منظمة ”النياف عحااي التعذيب“)،
و ”مشروع مناهضة عقوبة اإلعدام“)؛
(و)

البداء االإتعداد إلب غ أإرة احملتجز أو أصدقائه محتجازه()69؛

(ز)

تزويد احملتجز ببياانت االتيال اخلاصة ملقنيلية.

 - 69والرا ُرفضــت املســاعدة يف تلب الزايرة األولية ،فعلى املوظفني القنيــليني تكرار العر يف زايرات
متعددة ،وينبغي أن يكون هدفهم من خ با بناء الع قة والثقة.
 - 70وال جيوز للموظفني القني ــليني قبول أ ب غ من إ ــلطات االحتجاز ،حس ــب ظاهره ،الرا كان
يفيد أبن احملتجز قد تنازل عن حقه يف احلي ـ ـ ــول على املس ـ ـ ــاعدة القني ـ ـ ــلية .بل جيب عليهم بذل اجلهود
للتحقق من رلب من احملتجز مباشرةً.
تعر احملتجز
 - 71وخ ل كل زايرة ،جيب على املوظفني القني ـ ـ ــليني رص ـ ـ ــد أ ع مات تش ـ ـ ــري ال ّ
للتعذيب أو إ ــوء املعاملة .وال بد من تس ــجيل رلب على الفور يف م حظات الزايرة اليت يتعني أن يدوهنا
املوظفون القنيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــليون .وعنـد م حظـة أ دليـل على رلـب أو عنـدمـا يتقـدم احملتجز بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكوى ،فعلى
املوظفني القنيليني النظر فيما الرا كان رلب يقتضي اللجوء ال تقييم جتريه خبري طا أم ال ،أو العمل مع
منظمة غري حكومية مؤهلة بش ـ ــكل مناإ ـ ــب على تقييم الوع ـ ــع .وجيب على املوظفني القني ـ ــليني أيض ـ ــا
__________
(United States Court of Appeals for the Sixth Circuit, Ronald Michael Cauthern v. Roland Colson, Warden, )67
 Brief of amicus curiae, p. 10عحمكمة االإـ ــتئناف ملوالايت املتحدة للدائرة السـ ــادإـ ــة” ،روانلد مايكل كاوثرين عـ ــد
روالند كولسون ،مدير إجن ،موجز أصدقاء احملكمة“ ،اليفحة .10
( )68وبذلب ،يســاعد القنيــل املواطن على التغلب على ”العديد من احلواجز اللغوية والثقافية واملفاهيمية اليت جتعل من اليــعب
ععلى مواطن أجنا حمتجز أن يفهم ،بطريقــة شـ ـ ـ ـ ـ ــاملــة ،عحقوقــه القــانونيــة “ ،انظر Suprema Corte de Justicia de
.México, Amparo Directo en Revisión 517/2011 Florence Marie Cassez Crepin, p. 83
( )69انظر نقابة احملامني األمريكية ،املبادئ التوجيهية اخلاصــة بتعيني حمامي الدفاع وأدائه يف حاالت عقوبة اإلعدام ،شــباط/فرباير
[Guidelines for the Appointment and Performance of Defense Counsel in Death Penalty Cases, 2003
].February 2003.
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التفكري يف التدخل املباشر لدى إلطات االحتجاز ،والرا مل يكن لذلب أتثري فور  ،أن يفكروا يف تيعيد
املسألة ال املستوى الوطين أو الدويل(.)70
 - 72وعلى املوظفني القنيـ ـ ــليني اإلص ـ ـ ـرار على أن ُحيتم حق احملتجز يف االتيـ ـ ــال القنيـ ـ ــلي اخلاص.
وجيب الب غ الس ـ ـ ــلطات احمللية أبية خماوف بش ـ ـ ــأن حماوالت مراقبة احملادلت أو تس ـ ـ ــجيلها أو احلرمان من
المكانية االتيـ ــال مجلهات القنيـ ــلية أو انتهاك احلق القنيـ ــلي للمحتجز أب طريقة أخرى .وع وة على
رلب ،جيب على القنيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــليات حتديد امل اطر املتعلقة محلماية واملرتبطة بكل مواطن على حدة ،وتنفيذ
برانمن زايرات لتلبية احتياجات املواطن يف كل حالة من احلاالت .وقد تســتحق أ حالة شــديدة اخلطورة
زايرة قني ـ ـ ـ ــلية مرة واحدة كل  8أإ ـ ـ ـ ــابيع ،يف حني أن الزايرة القني ـ ـ ـ ــلية يف حالة يقل فيها احتمال عقوبة
اإلعدام ميكن أن تكون مرة واحدة كل  12أإبوعا.

جيم  -ا ح جاز قب اإلدانة
ال واص مع سلطات ا ح جاز
 - 73بعد موافقة احملتجز على تلقي املس ـ ــاعدة القني ـ ــلية ،جيب على دولة األص ـ ــل أن جتر  ،مباش ـ ــرةً،
اتيــاالت ر ية مع إــلطات االحتجاز .ومحلد أد  ،جيب عليها أن تطلب من تلب الســلطات ما يلي:
تس ـ ــجيل أن احملتجز مواطن أجنا يتلقي مس ـ ــاعدة قني ـ ــلية؛ وتزويد احملتجز بوإ ـ ــائل ل تي ـ ــال مملوظفني
القني ـ ـ ـ ـ ــليني على انفراد؛ والط ع القني ـ ـ ـ ـ ــلية على غخر مس ـ ـ ـ ـ ــتجدات حالة احملتجز (على إ ـ ـ ـ ـ ــبيل املثال،
أ عمليات نقل ال إجن ،أو معلومات مستكملة بشأن القضية أو أية مسائل طبية).
ال واص مع سلطات ا ح جاز و/أو سلطات ا دعاء

()71

 - 74يف بعي احلاالت ،ينبغي على دولة األص ـ ـ ـ ــل النظر يف أن تق ّيدم ،يف مرحلة مبكرة ،اعتاع ـ ـ ـ ــات،
غري ر ية أو ر ية ،على االحتجاز .وتبعا للظروف ،فعلى املوظفني القني ــليني و/أو املس ــؤولني احلكوميني
القيام مبا يلي:
تقدمي اعرتاض ا ا ا ا ااات فحواها أن احمل َجز ينبغي أن يكون رهن ا ح جاز و أن
(أ)
ي عرض لالهتام على اإلطالق :على إبيل املثال ،عندما يكون املعتقل حمتجزا ألإباب زائفة ،أو كموقف
إياإي ،أو يف ظروف انتهاكات واعحة حلقوق اإلنسان؛
(ب) تقدمي اعرتاضا ا ا ااات فحواها أن احمل َجز وب أ هت يواجع هتمة ييعاقب علي ا ابإلعدام:
على إبيل املثال ،لدى توفر أإباب ل حتجاج أبن القتل اخلطأ ،وليس القتل العمد ،هو التهمة املناإبة،
__________
( )70انظر ”ميثاق اخلدمات القنيــلية الكندية“؛ احملكمة االحتادية يف كندا” ،خضــر عــد كندا (رئيس الوزراء)“ ،الفقرة 64؛ انظر
أيضا اململكة املتحدة ،وزارة اخلارجية والكومنولث” ،تقدمي الدعم للمواطنني الربيطانيني يف اخلارج“ ،اليفحة [Canadian .4
Consular Services Charter; Federal Court of Canada, Khadr v. Canada (Prime Minister), para. 64; see also

].United Kingdom, Foreign and Commonwealth Office, “Support for British nationals abroad”, p. 4.
( )71يف الحدى القض ـ ـ ـ ـ ــااي املتعلقة مبواطن بريطاين يواجه نما عقوبتها اإلعدام ،تقدَّم رئيس وزراء اململكة املتحدة معتاع ـ ـ ـ ـ ــات
االدعاء حكما مإلعدام؛ انظر منظمة
دبلوماإ ـ ـ ــية وإ ـ ـ ــياإ ـ ـ ــية يف املرحلة السـ ـ ــابقة للمحاكمة من أجل عـ ـ ــمان أالّ يطلب ّ
””( “Reprieveالرج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء“)EC Project Manual, 2011, p.28 (https://reprieve.org.uk/wp- ،
).content/uploads/2015/01/2014_08_07_INT-EC-Project-Manual-FINAL-KEY-DOC.pdf
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(ج) تقدمي اعرتاض ا ا ا ا ااات فحواها أنع ووز طلب احلكم ابإلعدام حيثما ي وقف ذلك
على تقدير سا ا االطات ا دعاء :على إ ـ ـ ــبيل املثال ،عند توفر أإ ـ ـ ــباب ل حتجاج ،على أإ ـ ـ ــاس الوقائع
اخلاص ـ ــة مجلرمية املزعومة أو ظروف احملتجز الش ـ ـ ـ ي ـ ــية ،أبن احلد األد الذ جييز طلب عقوبة اإلعدام
مل يتحقق.
ال واص مع احمل َجز

 - 75طوال فتة االحتجاز ،جيب أن يظل املوظفون القنيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــليون على اتيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال منتظم محملتجز ،وأن
يزوروه بيورة منتظمة قدر اإلمكان ،الرا رغب احملتجز يف رلب .وجيب عليهم االإتمرار يف رصد ع مات
التعذيب أو إــوء املعاملة ،واحلرص على حيــول احملتجز على الضــرورايت األإــاإــية ،والســعي ال معاجلة
ما ينشأ من مسائل أو خماوف.
ا تصال مع الفريق القانوين املمثِّهت للمح َجز
 - 76الرا رغب احملتجز يف توكيل ٍ
حمام من خارج قائمة احملامني احملليني رو السـ ــمعة الطيبة اليت أعدنا
القنيلية ،أو الرا ُعني له حمام من خارج تلب القائمة ،فيجب على املوظفني القنيليني بذل اجلهود ال زمة
للتثبت من عة احملامي.
 - 77ويف مجيع احلاالت ،جيب أن يق ّدر املوظفون القنيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــليون أمهية التعاون مع الفريق القانوين الذ
ميثيّل احملتجز ،كما جيب عليهم ،مبوافقة احملتجز ،الجراء اتي ـ ـ ـ ــاالت مبكرة ومباش ـ ـ ـ ــرة مع الفريق .وعليهم أن
يشــرحوا للمحامي أهنم يقدمون املســاعدة القنيــلية للمحتجز ،والرا مل يكن احملامي معتادا على متثيل رعااي
أجانب ،فعليهم أن يشرحوا له دور القنيلية ،وأشكال املساعدة اليت ميكنها (واليت ال ميكنها) تقدميها.
 - 78وجيب على املوظفني القنيـ ـ ـ ــليني احلفاى الحقا على اتيـ ـ ـ ــال منتظم مع حمامي الدفاع ،ووعـ ـ ـ ــع
ترتيب يقوم مبوجبه كل طرف إبع م الطرف اآلخر مبا يطرأ من تطورات يف جهود كل منهما.
 - 79وعلى املوظفني القني ـ ـ ـ ــليني ،يف الطار تواص ـ ـ ـ ــلهم املس ـ ـ ـ ــتمر مع حمامي الدفاع ،الب غ احملامي أب
مسائل حيددوها قد تكون رات أمهية لقضية احملتجز ،مبا يف رلب ،على وجه اخليوص ،أ خماوف بشأن
اليحة العقلية للمحتجز أو قدراته الذهنية ،أو إوء معاملته من قيبل إلطات االحتجاز.
عند وجود خماوف بشأن ال مثي القانوين للمح َجز

 - 80يقوم املوظفون القنيــليون مبراقبة التمثيل القانوين للمحتجز ،وعلى وجه اخليــوص ،مب حظة أ
تويل قضــية احملتجز ،أو أنه عدمي اخلربة يف مثل هذه القضــااي ،أو أنه يفتقر ال
دليل على أن احملامي يرفي ّ
االختياص يف التعامل معها ،أو أنه ال خييص ما يلزم من الوقت أو اجلهد ،أو أنه يتقاعس يف التيرف
حيال مسائل ُحيتمل أن تكون رات أمهية(.)72
__________
( )72أعلنت املكسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيب أن دورها هو لفت االنتباه ال مس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائل من قبيل التمييز العنيـ ـ ـ ـ ــر يف خماطبانا مع احملامي ،انظر
ICJ, Case concerning Avena and other Mexican Nationals (Mexico v. USA), Memorial of Mexico, 20 June

( 2003, paras 43-38متا على الرابني التايل.)https://www.icj-cij.org/files/case-related/128/8272.pdf:
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 - 81ويف حال نش ـ ــوء أ ظروف من هذا القبيل ،يتعني على املوظفني القني ـ ــليني ،حس ـ ــب الض ـ ــرورة
واالقتضاء ،ومبوافقة احملتجز ،ارار خطوة واحدة أو أكثر من اخلطوات التالية:
(أ)

طر خماوفهم على احملامي ،وطلب معاجلتها على الفور؛

(ب) الطلب ال احملامي قبول املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعدة من حمام غخر اارس يف تلب الوالية القضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائية،
ويعرف املوظفون القنيليون أنه كفء؛
(ج)

الطلب أبن ينسحب احملامي من القضية ،وأبن حيل حمله حمام معروف عنه أبنه كفء؛

(د)

ييسر عزل احملامي السابق وأن يتو قضية احملتجز(.)73
الطلب من حمام خمتص أن ّ

املساعدة يف إعداد دفاع احمل َجز

 - 82جيب على دولة األصل املساعدة يف العداد الدفاع ،بوإائل منها ،على وجه اخليوص ،ما يلي:
ال موي
توفري التمويل ال زم للمحامي يف حالة عدم وجود حمام معني من قبل الدولة ،وحيث
(أ)
()74
ال يكون التمثيل القانوين اجملاين خيارا متاحا ؛
(ب) توفري التمويل للحيـ ـ ــول على املشـ ـ ــورة القانونية حني يتو القضـ ـ ــية حمام معني من قيبل
الدولة ،أو حمام يقدم خدماته جماان ،من أجل تقدمي الدعم(.)75
ال حقيق (الوقا ع/الظروف املخففة)

()76

(ج) تيس ـ ــري التحقيق من قبل الفريق القانوين املمثيّل للمحتجز ،بوإ ـ ــائل منها توفري خدمات
التمجــة أو التمجــة الفوريــة ،وتوظيف فرد حملي من رو اخلربة ملسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعــدة احملققني واملسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعــدة يف مجع

__________
حمام أفضـل عندما تنشـأ خماوف بشـأن عدم فعالية توفري ٍ
( )73تسـعى اململكة املتحدة ال أتمني ٍ
حمام ،انظر ”ليندا أنيتا كاريت عـد
ريب اتلر ،مدير ،الدارة العدل يف تكساس ،قسم مؤإسات اإلص والتأهيل“ ،موجز اململكة املتحدة كيديق للمحكمة
دعمــا للملتمس ،2010 ،الي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفحــة [Linda Anita Carty v. Rick Thaler, Director, Texas Department of 19
Justice, Correctional Institutions Division, Brief of the United Kingdom as amicus curiae in support of the

].petitioner, 2010, p. 19.

()74
.Foreign and Commonwealth Affairs, Case No. UKSC 2013/0170, Judgment, 16 July 2014, paras. 74–75
( )75حمكمة االإتئناف ملوالايت املتحدة للدائرة السادإة” ،روانلد مايكل كاوثرن عد روالند كولسون ،مدير إجن“ ،موجز
أص ـ ـ ـ ـ ـ ــدقاء احملكمة[Ronald Michael Cauthern v. Roland Colson, Warden, Brief of amicus curiae, .2011 ،
].2011.
( )76اارإـ ــات ص ـ ـربيا يف احملكمة العليا لوالية نيفادا” ،أفرام فينيتو نيكا عـ ــد رينيه بيكر ،مدير إـ ــجن ،وكاثرين كورتيز ماإـ ــتو،
مدعي عام دولة بوالية نيفادا“ ،القضـ ـ ـ ــية رقم  ،59776موجز “أصـ ـ ـ ــدقاء احملكمة” من مجهورية ص ـ ـ ـربيا ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ”صـ ـ ــديقة
للمحكمة“ لدعم املس ـ ـ ـ ــتأنف ،2012 ،انظر ،على وجه اخلي ـ ـ ـ ــوص ،الي ـ ـ ـ ــفحتني [ Avram Vineto Nika v. .11-10
Supreme Court of the United Kingdom, R (on the application of Sandiford) v. The Secretary of State for

Renee Baker, Warden, and Catherine Cortez Masto, Attorney General of the State of Nevada, Case No.
59776, amicus brief of the Republic of Serbia as amicus curiae in support of appellant, 2012, in particular,
_(https://reprieve.org.uk/wp-content/uploads/2014/10/2011_08_10_PUB_Nika_Serbia

pp. 10–11

see

]).Amicus_Brief.pdf
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الس ـ ـ ـ ــج ت (مثل الولئق التعليمية أو الطبية) عن طريق االتي ـ ـ ـ ــال مملؤإ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــات رات الي ـ ـ ـ ــلة ،وتقدمي
خطامت تعريف ،أو التعجيل إباتحة ولئق حمفوظة مركزاي؛
(د) دعم تقدمي طلب ال احملكمة للحيول على متويل للتحقيق ،حيث يكون رلب متاحا؛
والرا تع ّذر رلب ،تتو  ،هي نفسها ،توفري التمويل ال زم؛
الش ود اخلرباء

()77

(ه) املس ـ ـ ـ ــاعدة يف حتديد اخلرباء األكفاء من الناحية اللغوية والثقافية الذين قد يُطلب منهم
املساعدة يف العداد الدفاع؛
(و) دعم تقدمي طلب ال احملكمة للحيـ ـ ـ ــول على متويل لل بري ،حيث يكون رلب متاحا؛
والرا تع ّذر رلب ،تتو  ،هي نفسها ،توفري التمويل ال زم.

دال  -اجللسات ال م يدية
 - 83جيب أن حيضـ ــر موظف قنيـ ــلي كل جلسـ ــة من اجللسـ ــات التمهيدية ابامة يف قضـ ــية الش ـ ـ ص
احملتجز .وجيب على هذا املوظف االحتفاى بس ـ ــجل لس ـ ــري الدعوى واإلب غ فوراً عن أ ش ـ ـواغل بشـ ــأن
اجللسة أو التمثيل القانوين للمحتجز .وجيب أن تكفل القنيلية معاجلة هذه الشواغل وتيعيدها ،حسب
االقتضاء(.)78
 - 84وجيب أن يواص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل املوظفون القنيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــليون وغريهم من اجلهات احلكومية ،مىت كان رلب اكناً
ومناإ ـ ــباً ،تقدمي بياانت املوقف وغريها من التدخ ت ع ـ ــد فر عقوبة اإلعدام( .)79ويش ـ ــمل رلب ،يف
الوالايت القضائية رات اليلة ،بذل اجلهود لتيسري تقدمي ”اتفاق تفاوعي لت فيف العقوبة“ من جانب
إ ــلطات االدعاء ،يعتف مبوجبه احملتجز ملذنب بش ــروط تس ــتبعد عقوبة اإلعدام .وعندما يكون االتفاق
التفاوع ــي اكناً ،جيب على املوظفني القني ــليني التأكد من أن احملتجز يدرك ش ــروط االتفاق وعواقبه وأن
متاما بشأن قبوله أو رفضه(.)80
عليه أن يت ذ قر ًارا
مستنريا ً
ً

__________
( )77اارإات أملانيا ،حمكمة االإتئناف ملوالايت املتحدة للدائرة السادإة” ،روانلد مايكل كاوثرن عد روالند كولسون ،مدير
إــجن“ ،موجز ”أصــدقاء احملكمة“ ،اليــفحة [Practice of Germany, in United States Court of Appeals for .11
].the Sixth Circuit, Ronald Michael Cauthern v. Roland Colson, Warden, Brief of amicus curiae, p. 11.
(ICJ, Case concerning Avena and other Mexican Nationals (Mexico v. USA), Memorial of Mexico, 20 June )78
).2003, paras. 75–78 (available at: https://www.icj-cij.org/files/case-related/128/8272.pdf
( )79اارإ ـ ـ ـ ـ ــات الإ ـ ـ ـ ـ ــبانيا ،الوارد وص ـ ـ ـ ـ ــفها يفPractice of Spain, described in: Mark Warren, “Death, dissent, and :
diplomacy: the U.S. death penalty as an obstacle to foreign Relations”, The William and Mary Bill of Rights

Journal, Vol. 13 [2], pp. 309–337

( )80حمكمة العدل الدولية ،قض ـ ـ ـ ــية أبينا ومواطنون مكس ـ ـ ـ ــيكيون غخرون (املكس ـ ـ ـ ــيب ع ـ ـ ــد الوالايت املتحدة األمريكية) ،مذكرة
املكسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ــب 20 ،حزيران/يونيـ ـ ــه  ،2003الفقرات من  61ال ( 69متـ ـ ــا على الرابنيhttps://www.icj-cij. :
.)Org/files/case-related/128/8272.pdf
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هاء  -احملاكمة
 - 85جيب أن حيضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر موظف قنيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلي كل يوم من أايم احملاكمة .وكما هو احلال مع اجللس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
التمهيدية ،جيب على املوظف االحتفاى بس ـ ــجل لس ـ ــري الدعوى واإلب غ فوراً عن أ شـ ـ ـواغل قد ترغب
القنيلية يف تيعيدها ،حسب االقتضاء ،على اليعيدين الوطين والدويل.

واو  -إصدار احلكم
 - 86عند احلكم على احملتجز مإلعدام (إـ ـواء بعد القراره ملذنب أو بعد الدانته يف احملاكمة) ،جيب أن
يواصل املوظفون القنيليون تيسري قيام فريق الدفاع أب حتقيق العايف ألغرا الت فيف من احلكم.
 - 87وعندما يكون ش ـ ـ ـ ـ ــهود الت فيف موجودين يف اخلارج ،ال إ ـ ـ ـ ـ ــيما يف دولة األص ـ ـ ـ ـ ــل ،جيب على
املوظفني القنيليني تيسري حضورهم لإلدالء ملشهادة عند الصدار احلكم ،مبا يف رلب عن طريق املساعدة
يف حتديد مكاهنم وتوفري ولئق الس ـ ـ ـ ــفر بش ـ ـ ـ ــكل عاجل .وجيب على دولة األص ـ ـ ـ ــل أن تس ـ ـ ـ ــاعد يف تقدمي
أ طلب ال احملكمة لتوفري التمويل للس ــفر واملتمجني الفوريني والنفقات األخرى رات الي ــلة ،وأن تنظر،
عند االقتضاء ،كحد أد  ،يف توفري التمويل ال زم بنفسها.
 - 88وجيب على املوظفني القنيـ ـ ــليني ،مىت كانوا أنفسـ ـ ــهم على دراية رات صـ ـ ــلة محملتجز أو بظروف
القض ـ ـ ـ ـ ـ ــية ،أن يقبلوا أ طلب لتقدمي أدلة مكتوبة أو ش ـ ـ ـ ـ ـ ــفهية لدعم احملتجز عند الص ـ ـ ـ ـ ـ ــدار احلكم .وعند
االقتضــاء ،جيب على املوظفني القنيــليني أن يكونوا على اإــتعداد أيض ـاً لتقدمي شــهادة مكتوبة أو شــفهية
بشأن أ انتهاكات حلق احملتجز يف تلقي املساعدة القنيلية وأثر تلب االنتهاكات على حقوق احملتجز.
 - 89وطوال هذه الفتة ،جيب على دولة األصــل أن تواصــل ،حســب اإلمكان واالقتضــاء ،توفري املزيد
من بياانت املوقف الر ية وغري الر ية عد السعي ال فر عقوبة اإلعدام.
 - 90ويف حال طلب عقوبة اإلعدام ،جيب على دولة األص ـ ــل ،حس ـ ــب االقتض ـ ــاء ،أن تقدم مذكرات
ر يــة ال احملكمــة ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد فر العقوبــة ،وأن تطلــب ال فريق قــانوين لــه عتــه يف الــدولــة اليت جتر فيهــا
احملاكمة ،صياغة املذكرات وتقدميها ،وأن متوله الرا لزم األمر.

زاي  -تقدمي املساعدة بعد فرض عقوبة اإلعدام
 - 91عند احلكم على احملتجز مإلعدام ،جيب أن يواص ـ ـ ــل املوظفون القني ـ ـ ــليون تقدمي نفس أش ـ ـ ــكال
املس ـ ـ ـ ـ ـ ــاعدة اليت قدموها خ ل فتيت اجللس ـ ـ ـ ـ ـ ــات التمهيدية واحملاكمة ،مبا يف رلب دعم االإ ـ ـ ـ ـ ـ ــتئناف بعد
اإلدانة(.)81

__________
( )81حمكمة العدل الدولية ،قض ـ ـ ـ ــية أبينا ومواطنون مكس ـ ـ ـ ــيكيون غخرون (املكس ـ ـ ـ ــيب ع ـ ـ ــد الوالايت املتحدة األمريكية) ،مذكرة
املكســيب 20 ،حزيران/يونيه  ،2003احلاشــية  97للفقرة ( 80متا على الرابنيhttps://www.icj-cij. Org/files/case- :
.)related/128/8272.pdf
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 - 92ومإلع ــافة ال اخلطوات املوع ــحة أع ه( ،)82يف حال عدم الخطار دولة األص ــل بقض ــية احملتجز
الال بعد فر عقوبة اإلعدام ملفعل ،جيب ارار تدبريين الع ــافيني من أجل التعويي عن الض ــرر اليت حلق
الضحية:
أوال ،جيب أن ترفع ش ـ ـ ــكوى ال الس ـ ـ ــلطات بش ـ ـ ــأن عدم وجود الخطار قني ـ ـ ــلي ،وأن
(أ)
تيعد الشكوى ال احملكمة اإلقليمية أو ابيئة امل تية؛
(ب) لنيا ،جيب على دولة األص ـ ــل أن تقدم بياانًكتابياً أو مذكرة من ص ـ ــديق احملكمة لدعم
أ اإ ــتئناف يقدمه احملتجز على أإ ــاس انتهاك اتفاقية فيينا للع قات القني ــلية ،أو عدم فعالية مس ــاعدة
احملامي أثناء احملاكمة ،أو مسـ ـ ـ ـ ــائل من قبيل اليـ ـ ـ ـ ــحة العقلية أو اإلعاقة الذهنية أو حداثة إـ ـ ـ ـ ــن احملتجز،
أو غريها من انتهاكات حقوق اإلنسان أو احملاكمة العادلة(.)83
 - 93وطوال فتة ما بعد اإلدانة ،جيب على املوظفني القني ـ ـ ـ ــليني أن يواص ـ ـ ـ ــلوا دعم احملتجز من خ ل
زايرات منتظمة ،وأن يوفروا له عند االقتضاء االحتياجات األإاإية.
 - 94وحيثما كان رلب مناإبًا ،جيب على املوظفني القنيليني توفري التمثيل القنيلي واحلكومي لدعم
الدراج احملتجز يف أ قائمة تنفيذية لت فيف عقومت اإلعدام .وجيب عليهم أيضاً الب غ الش ص احملتجز
إبمكانية نقله ال دولة األصل والعمل على تيسري رلب الرا طلب احملتجز منهم القيام بذلب.

حاء  -اإلفراج عن احمل جز
 - 95يف حالة اإلفراج عن احملتجز ،جيب على دولة األصل تقدمي املساعدة القنيلية واإلنسانية ال زمة
لتيسري ما يلي ،حبسب رغبة احملتجز:
العودة ال دولة األص ــل :يتعني على املوظفني القني ــليني التعجيل بتوفري ولئق الس ــفر،
(أ)
وعند االقتض ــاء ،تقدمي الدعم املايل لتكاليف الس ــفر؛ ويتعني أيضـ ـاً على املوظفني القني ــليني املس ــاعدة يف
تلبية االحتياجات العملية العاجلة للمحتجز ،مثل الطعام والسكن ،ال حني متكنه من السفر ال الوطن،
مبا يف رلب كفالة تلقيه أل ع ج طا عاجل مطلوب؛
(ب) الع ــادة اإلدم ــاج يف اجملتمع مل ــدول ــة اليت جتر فيه ــا احمل ــاكم ــة :جي ــب على املوظفني
القنيـليني تلبية االحتياجات العملية العاجلة للمحتجز ،مثل تيسـري السـفر ال منطقة القامة احملتجز ،وعند
االقتضاء ،ربني احملتجز خبدمات الدعم احمللية.

__________
( )82انظر ،يف مجلة أمور ،اارإ ــة صـ ـربيا يف تقدمي مذكرة من ص ــديق للمحكمة دعماً ملواطنها أفرام نيكا ،قض ــية أفرام نيكا ع ــد
املدعي العام لوالية نيفادا ،احملكمة العليا لوالية نيفادا ،القضـ ـ ــية رقم  ،59776مذكرة الي ـ ــديق من مجهورية صـ ـ ـربيا يف دور
صديق احملكمة لدعم املستأنف.2012 ،
( )83انظر ،على إـبيل املثال ،حمكمة العدل الدولية ،قضـية أبينا ومواطنون مكسـيكيون غخرون (املكسـيب عـد الوالايت املتحدة
األمريكية) ،مذكرة املكسيب 20 ،حزيران/يونيه  ،2003الفقراتن  273و https://www.icj-cij. Org/files/case-( 274
.)related/128/8272.pdf
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طاء  -الفرتة السابقة لإلعدام
 - 96يف حالة حتديد موعد لتنفيذ حكم اإلعدام ،جيب على املوظفني القنيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــليني تقدمي دعم كتايب
وشــفهي ،حســب االقتضــاء ،أل طلب لوقف تنفيذ حكم اإلعدام أو التماس للعفو أعده الفريق القانوين
للمحتجز .وكما يتمثل يف الس ـوابق القضــائي حملكمة العدل الدولية ،جيب على املوظفني القنيــليني خ ل
احملاكمة والجراءات ما بعد اإلدانة املســاعدة يف حتديد ما يلزم بذا الغر من حمامني حمليني أو يف اخلارج،
ومتويلهم عند االقتضاء.
 - 97وملتواز مع الجراءات طلــب العفو الر يــة ،جيــب على دولــة األص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل توفري كــل مــا ميكن من
بياانت املوقف الر ية وغري الر ية املمكنة عـ ـ ـ ــد تنفيذ حكم اإلعدام ،من املسـ ـ ـ ــتوى القنيـ ـ ـ ــلي احمللي ال
أعلى مستوايت احلكومة.

ايء  -ال صعيد
 - 98جيب على دولة األصل أن تنظر يف مجيع األشكال املمكنة للضغني القنيلي والسياإي الكفيلة
مبسـ ــاءلة الدولة اليت جتر فيها احملاكمة عن انتهاكات القانونني الدويل الداخلي ،مبا يف رلب ،على إـ ــبيل
املثال ،بدء الجراءات قضــائية يف احملاكم الدولية ،وطرد املوظفني القنيــليني للدولة اليت جتر فيها احملاكمة،
واالنســحاب من االتفاقات الثنائية ،وفر العقومت التجارية وغري التجارية .كما جيب على دولة األصــل
أن تنظر يف التماس تدخ ت ااثلة من دول أخرى ،دعماً للمحتجز.
 - 99وجيب أن تتواصل هذه التدخ ت ال حني تنفيذ حكم اإلعدام وبعد تنفيذه.

كاف  -العالقة مع أسرة احمل جز
 - 100طوال فتة االحتجاز ،جيب على املوظفني القنيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــليني كفالة قدرة احملتجزين على االتي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
أبإرهم .والرا اإتعيت المكانية توفري هذا االتيال ،جيب على املوظفني القنيليني ،إبرن من احملتجزين،
تقدمي املعلومات ال األإر.
 - 101والرا كان للش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ص احملتجز أطفال يف بلد االحتجاز ،يتعني على املوظفني القنيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــليني تقييم
وع ـ ـ ــعهم ومس ـ ـ ــتوى الرعاية اليت يتلقوهنا ،وتقدمي املس ـ ـ ــاعدة الليهم ،واملس ـ ـ ــاعدة يف تنظيم الزايرات املنتظمة
للسجن ،واملساعدة يف العادة األطفال ال وطنهم ،حبسب الظروف.
 - 102وللمحتجزين وأفراد أإ ـ ـ ـ ــرهم احلق يف االإ ـ ـ ـ ــتعداد لعملية اإلعدام ( ،A/67/279الفقرة  .)40ويف
احلالة اليت تفر فيها عقوبة اإلعدام ،جيب على املوظفني القني ـ ـ ـ ـ ــليني ،مبوافقة احملتجزين ،الب غ األإ ـ ـ ـ ـ ــر
على الفور بتاري تنفيذ حكم اإلعدام.
 - 103وجيب على املوظفني القنيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــليني كفالة احتام دولة االحتجاز حلقوق احملتجز األخرية احتاماً
كام ً .وجيب على دولة األصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل تنظيم عملية العادة جثمان املتو ال الوطن الرا كانت تلب هي رغبة
احملتجز ومل تقم دولة االحتجاز بذلب.
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 - 104والرا مل تكن اإلعادة ال الوطن اكنة ،فيجب على دولة األص ـ ـ ـ ــل التأكد من دفن اجلثمان على
النحو الواجب وف ًقا لدين املتو أو طقوإ ـ ـ ـ ــه أو معتقداته ،والتأكد من مكان الدفن ومس ـ ـ ـ ــاعدة أعض ـ ـ ـ ــاء
األإرة الذين قد يرغبون يف السفر لزايرة مثواه األخري.

رابعا  -اس ن اجات
 - 105من الثابت يف القانون أن الدول القا مة اب ح جاز ملزمة إبخطار احمل جزين األجانب حبق م
يف احلصول على املساعدة القنصلية .وقد دل تقرير املقررة اخلاصة على أن تلقي املساعدة القنصلية
هو حق من حقوق اإلنسا ا ااان وابل ايل فذن تنفيذا يفرض ال زاما تكميليا على دولة أص ا ا ا احمل جزين.
وابلنظر إىل أن تطبيق عقوبة اإلعدام يؤثر بش ا ا ااك سب م ناس ا ا ااب على الرعااي األجانب فذن إخفاق
دولة األصا ا يف تقدمي املس اااعدة القنص االية الكافية يف مث هذا احلا ت يرقى إىل ان اه مس ااؤولي ا
عن محاية احلق يف احلياة.
 - 106وكان دافع املقررة اخلاصة من وراء إعداد هذا ال قرير ينحصر يف العدد الكبب من الرعااي
األجااانااب القااابعن يف قس ا ا ا ا اام احملكوم علي م ابإلعاادام يف يع أداااء العااا و يف العاادد الكبب من
ضااحااي احملاكمات اجلا رة يف الدول اليت يري في ا احملاكمات ب ي عدذ ذلك إىل رسب ا يف تساالي
الضوء على مبا ة العديد من دول األص هبذا الوضع .وقد قادها النظر يف هذا النم العاملي إىل
اس ا ن اج أن هذا الالمبا ة ت جذر يف زيز جساايم .و وكن وصااف قرار حجب املساااعدة القنصاالية
أو تقدو ا منقوص ا ااة إ رنع قرار تعس ا اافي .ودول األصا ا ا بقيام ا بذلك تن ك املبدأ األس ا اااس ا ااي
امل مث يف عدم ال مييز وزرم مواطني ا من حق املساا ا اااواة أمام القانون وت صا ا ا اارف م واطئة ن اه
حقوق مواطني ا على أيدي الدول اليت يري في ا احملاكمات.
 - 107وحىت الدول اليت أتخذ بش ا ا ا اادة إبلغاء عقوبة اإلعدام تبنت حمجا م س ا ا ا ااا ا مع فرض عقوبة
اإلعدام على رعاايها يف اخلارج مبا ي عارض مع ال زاماهتا القانونية ومواقف ا األخالقية وأص ا ا ا ا اابحت
تبدو كأحما تفرض عقوبة اإلعدام ابلوكالة وت عاقد من الباطن على اسا ا ا ا ا ا خدام ا على بع رعاايها
الذين يع ربون سب جديرين ابملساواة يف احلماية امل صلة حبقوق اإلنسان .وهذا يعادل اس باد وحشية
عقوبة اإلعدام إىل ا لوطن وتطبيع ا وتطبيع ك ما يرتب هبا مبا يف ذلك ما يص ا ا ا ا اااحب ا من عدم
مساواة وتعسف وقسوة.
 - 108وحقوق اإلنسااان هي حقوق م أصاالة يف يع بب البشاار .ف ي ليساات ابملك ساابة .و وكن
”إلغاؤها“ بشا ااك تعسا اافي م ما كانت اجلروة املقرتفة بغيضاااة( .)84وعندما تل زم دولة ما ابل مس ااك
حبظر عقوبة اإلعدام وب تطبيق هذا ا ل زام بش ا ا ااك ش ا ا ااام مبا يف ذلك على رعاايها يف اخلارج.
وقد تكون اجلرا م الش اانيعة أص ااعب اخ بار ل زام الدولة إبلغاء عقوبة اإلعدام بيد أن الس ااما ملث
هذا األفعال ابل غلب على هذا ا ل زام يقوض األساس الذي تقوم عليع حقوق اإلنسان يف حد ذاتع
__________
( )84مإتثناء القيود اليت من الواع أن عملية السجن تقتضيها ،حيتفظ كل السجناء حبقوق اإلنسان واحلرايت األإاإية املبينة
يف اإلع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي حل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوق اإلنس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان وال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ــود األخـ ـ ـ ـ ـ ــرى (ان ـ ـ ـ ـ ـ ـظـ ـ ـ ـ ـ ــر:
.)https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/BasicPrinciplesTreatmentOfPrisoners.aspx
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وين قص من ضااماانت حقوق اإلنسااان للدولة على الصااعيد الداخلي ويعطي مثا ساايئا عن ال زام ا
حبقوق اإلنسان على الصعيد الدويل.

خامسا  -ال وصيات
 - 109ينبغي للدول اليت تلغ بعد عقوبة اإلعدام فرض وقف طوعي على تنفيذ أحكام اإلعدام
والنظر يف اختاذ خطوات لل حره دو إلغاء العقوبة .وحيثما يس ا ا ا مر إصا ا اادار عقوابت اإلعدام وب
أن يزرتم الضا ا ا ا ااماانت امل علقة بفرض عقوبة اإلعدام احرتاما كامال .وينبغي أ تيفرض أحكام اإلعدام
س ا ا ااوذ فيما ي علق رش ا ا ااد اجلرا م خطورة أ وهي تلك اليت تش ا ا اام الق العمد وذلك فق بعد
اكمة تس ويف أعلى معايب النزاهة.
 - 110وحيظر بشا ااك مطلق على الدول اليت ألغت عقوبة اإلعدام أن تنق األشا ااخاىل قسا ااراي إىل
دول يواج ون في ا خطرا حقيقيا ابل عرض لعقوبة اإلعدام ما ي م احلص ا ا ا ا ااول على أتكيدات كافية
وفعالة وذات مص ا ا ااداقية .وينبغي للدول اليت فرض ا ا اات وقف تنفيذ عقوبة اإلعدام ألمد طوي (واليت
تيع رب بذلك قد ألغت العقوبة من الناحية الفعلية) أن تنظر يف تعدي القوانن الوطنية امل علقة ب س االيم
انرمن والرتحي القسري يف ضوء هذا احلظر.
 - 111وينبغي للدول كافة أن تقوم مبا يلي:
تضمن الدس ور أو القانون حق مواطني ا يف املساعدة القنصلية إذا كانوا جزين
(أ)
يف اخلارج وزديدا عندما يواج ون عقوبة اإلعدام؛
(ب) إبرام اتفاااقااات ثنااا يااة مع حكومااات البلاادان اليت كثبا مااا حيااد في ااا أتخب يف
ا تص ااال ابجل ات القنص االية أو ييرف هذا ا تص ااال من أج توفب إخطار قنص االي إلزامي وإ حة
ا تصال ابجل ات القنصلية بشك من ظم؛
(ج) اختاذ اخلطوات الالزمة لكفالة وص ا ا ا ااول املوظفن القنص ا ا ا االين بس ا ا ا اارعة وفعالية إىل
رعاااايهااا الااذين يواج ون أحكااام اإلعاادام أو اإلعاادام يف اخلااارج (على النحو املفص ا ا ا ا ا ا يف املبااادئ
ال وجي ية الواردة يف الفرع الثالث أعالا)؛
(د) صاياسة وتنفيذ ساياساة موحدة بشاأن الدعم القنصالي للرعااي األجانب املساجونن
سيما ابلنسبة ألولئك الذين يواج ون اإلعدام؛
(هـ) عنااد ا ق ضا ا ا ا ا اااء تقاادمي بياااانت موقف قويااة وفوريااة نيااابااة عن رعاااايهااا احمل جزين
كأجانب يف اخلارج ل أمن حصوهلم على ا جراءات القانونية الواجبة وكفالة تسليم م؛
(و) اس ا ا ا عراض األطر ال نظيمية القا مة هلجرة الرعااي األجانب ل قدمي ضا ا ااماانت كافية
حلماية حقوق م األساسية مبا يف ذلك يف حال ا ح جاز؛
(ز) تعدي ال شا ااريعات حبيث ييطلب من قوات الشا اارطة الوطنية عدم تبادل املعلومات
مع الوكا ت الدولية األخرذ يف احلا ت اليت قد يؤدي في ا ذلك إىل اح مال تعرض اجلناة املشا ا ا بع
في م لعقوبة اإلعدام؛
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( ) ضا اامان احلقوق الفردية املنصا ااوىل علي ا يف اتفاقية فيينا للعالقات القنصا االية فيما
ي علق ابلرعااي األجانب احمل جزين مبوجب و ايهتا القضا ية؛
(ط) تقدمي معلومات بشأن ما إذا كانت املساعدة القنصلية تقدم إىل املواطنن األجانب
يف حا ت عقوبة اإلعدام وما نوعية هذا املساعدة؛
( )
أداء العا ؛

تقدمي بياانت عن أعداد املواطنن األجانب الذين يواج ون عقوبة اإلعدام يف يع

(ك) إنشاااء ةلية للمساااعدة/للمعلومات ت يد تزويد الرعااي األجانب وأساارهم ب فاصااي
عن املنظمات القادرة على مساعدهتم يف قضاايهم.
 - 112وينبغي لألمن العام أن يض ا ا ا اايف إىل ا سا ا ا ا ا قص ا ا ا اااءات الدورية عن عقوبة اإلعدام طلبات
للحص ااول على معلومات بش ااأن ما إذا كانت املس اااعدة القنص االية تيقدام يف القض ااااي اليت زم عقوبة
اإلعدام وما نوعية تلك املساعدة.
 - 113وينبغي ملفوض ا ا ااية األمم امل حدة حلقوق اإلنس ا ا ااان إحالة أي حا ت لرعااي أجانب يواج ون
عقوبة اإلعدام إىل منظمات ان مع املدين ذات الصلة حىت ي مكنوا من مساعدهتم يف أتمن املساعدة
القنصلية الكافية.
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