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جملس حقوق اإلنسان

الدورة الثانية واألربعون
 ٢٧-٩أيلول/سبتمرب ٢٠١٩
البندان  ٢و 3من جدول األعمال
التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان
وتقارير املفوضية السامية واألمني العام
تعزيز ومحاية مجيع حقووق اإلنسوان املدنيوة والسياسوية واالقتصوايية
واالجتماعية والثقافية مبا يف ذلك احلق يف التنمية

عقوبة اإلعودام وتنفيو الضومات الوي تكفو محايوة حقووق الو ي يواجهوون
عقوبة اإلعدام
امللحوق السونوي للتقريور الو ي يقدمو األموني العوام كو خوس سونوا عو عقوبووة
اإلعدام*

موجز
يُقدَّم هذا التقرير عملا بقرار جملس حقسو اإلنسسان  .١٧/36وهسو يتنساول ابلبحس
آاثر فرض وتطبيق عقوبة اإلعدام يف مراحل خمتلفة علس متتس األشساا السذين يواجهسون عقوبسة
اإلعدام وغريهم من األشساا املتضسررين منهسا حبقسو اإلنسسان اخلاصسة بسم .وهسو يسوي اهتمامس ا
خاصا ألثر استئناف استادام عقوبة اإلعدام عل حقو اإلنسان.

__________

*

أتخر تقدمي هذا التقرير إىل خدمات املؤمترات بسبب معوقات إدارية.
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أوالا -مقدمة
 -١يطل سسب جملس س حق سسو اإلنسس سان يف قس سرار  ١6/3٧إىل األم سسن الع سسام أن يك سسر ملح سسق
عام  ٢٠١٩للتقرير الذي يقدمه كل مخ سنوات عن عقوبة اإلعدام ملسألة آاثر فسرض وتطبيسق
عقوبسة اإلعسدام يف مراحسل خمتلفسة علس متتس األشسساا السذين يواجهسون هسذ العقوبسة وغسريهم مسسن
األشاا املتأثرين با حبقو اإلنسان اخلاصة بم ،مس إيسل اهتمسام خسا ألثسر اسستئناف اسستادام
عقوبة اإلعدام عل حقو اإلنسان ،وأن يقدمه إىل اجملل يف دورته الثانية واألربعن.
 -٢ويف كانون الثاين/يناير  ،٢٠١٩وجهت مفوضية األمم املتحدة السامية حلقو اإلنسسان
(املفوضية) ،نيابة عن األمن العام ،مذكرات شفهية إىل السدول ،واهليئسات الدوليسة واإلقليميسة واحلكوميسة
الدولية ،واملؤسسات الوطنية حلقو اإلنسان ،واملنظمات غسري احلكوميسة ،تطلسب فيهسا معلومسات ميكسن
االستناد إليها يف إعداد تقرير األمن العام(.)١
 -3ويتواصسسل االجتسسا السسدوي حنسسو إلغسسا عقوبسسة اإلعسسدام .فمنسسذ نشسسر امللحسسق السسسنوي السسسابق
( )A/HRC/39/19يف أيلول/سسسبتمرب ُ ،٢٠١٨سسسلل رقسسم قياس س يف عسسدد السسدول السسي ص سوتت لصسساح
قس سرار اجلمعي سسة العام سسة  ١٧٥/٧3بش سسأن وق س س اس سستادام عقوب سسة اإلع سسدام ،إذ بل س س  ١٢١دول سسة.
وعلس التسواي ،صسسدقت غامبيسسا ودولسسة فلسسسطن علس الربوتوكسسول االختيسساري للعهسسد السسدوي اخلسسا
ابحلقس سسو املدنيس سسة والسياسس سسية واهلس سسادف إىل إلغس سسا عقوبس سسة اإلعس سسدام ،وانضس سسمتا إليس سسه .وألغس سست بس سسنن
وبوركينا فاسو عقوبة اإلعدام من قوانينهما اجلنائية ،وأعلنت مجهوريسة أفريقيسا الوسسط وغينيسا االسستوائية
صسسياغة التشسريعات اللزمسسة الختسساذ هسسذ اخلطسسوة( .)٢وأعلنسست مسساليزا وقس اسسستادام عقوبسسة اإلعسسدام(.)3
ويف الس س سوالات املتح س سسدة األمريكي س سسة ،أعلن س سست والي س سسة كاليفورني س سسا وقس س س اس س سستادام عقوب س سسة اإلع س سسدام(،)4

__________

()١

()٢
()3
()4
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وردت إسسسهامات مسسن أس سلاليا ،وأذربيلسسان ،وبوليفيسسا (دولسسة  -املتعسسددة القوميسسات) ،والبوسسسنة واهلرس س  ،وبسسروين
دار السسسلم ،وكولومبيسسا ،ومصسسر ،واليسسو ن ،وغواتيمسساال ،وهنسسدورا  ،وأيرلنسسدا ،والكويسست ،وقريغيزسسستان ،ولبنسسان،
واجلبل األسسود ،وسسلوفاكيا ،وجنسو أفريقيسا ،وسويسسرا ،وأوكرانيسا ،واململكسة املتحسدة لربيطانيسا العظمس وأيرلنسدا الشسمالية،
ودولسسة فلسسسطن ،واالحتسساد األورويب ،ومنظمسسة الصسسحة العامليسسة ،وجملس أورواب ،وجلنسسة حقسسو اإلنسسسان يف الفلبسسن،
والللنة الوطنية حلقو اإلنسان يف نيلريا ،وأمن مظسام الربتغسال ،ومنظمسة مناصسري حقسو اإلنسسان واالئستلف
العسسامل ملناهضسسة عقوبسة اإلعسسدام (رسسسالة مشسسلكة) ،واالحتسساد األمريكس للحسسرات الدينيسسة ،ومنظمسسة أمريكيسسون مسسن
أجسل الدميقراطيسسة وحقسو اإلنسسسان يف البحسرين ومعهسسد البحسرين للحقسسو والدميقراطيسسة (رسسسالة مشسسلكة) ،ومنظمسسة
أمريكيسسون مسسن أجسسل الدميقراطيسسة وحقسسو اإلنسسسان يف البح سرين واملنظمسسة األوروبيسسة  -السسسعودية حلقسسو اإلنسسسان
(رسالة مشلكة) ،والرابطة الوطنية من أجل تعزيز ومحاية حقسو اإلنسسان وجمتمس تعلسيم األطفسال والللنسة املصسرية
للحق سسو واحل سسرات ومنظم سسة ريربيس س (رس سسالة مش سسلكة) ،ومنظم سسة معس سا ض سسد عقوب سسة اإلع سسدام ومؤسس سسة احلق سسو
األساسية ومنظمة ريربي (رسالة مشلكة) ،وجلنة األصدقا العامليسة للتشساور والرابطسة الدوليسة للحسد مسن األضسرار
واالحتساد السدوي املسسيح للعمسل علس إلغسا التعسذيب ومشسرو العدالسة يف ابكسستان واملعهسد اجملتمعس للمسسساعدة
القانونيسة ( )Lembaga Bantuan Hukum Masyarakatومنظمسة ريربيس (رسسالة مشسلكة) ،ومشسرو (3٩ألس )
التاب جلامعة احلقو الوطنية ،بدهل  ،ومنظمة ريربي ومؤسسة دو رايت بسراكتي  .كمسا قسدم أنسدور نوفسا مسن
جامعسسة جسسورج ماسسسون ،والسسدكتور دانييسسل ابسسسكويه مسسن جامعسسة هون س كون س رسسسالة مشسسلكة .ومجي س اإلسسسهامات
حمفوظة يف مل لدى األمانة ومتاحة للطل عليها.
بنن ،القانون رقسم  ٢٥-٢٠١٨مسن قسانون العقسوابت وبوركينافاسسو ،قسانون العقسوابت املسؤر  ٢١حزيران/يونيسه ٢٠١٨
والفقس س س س س س س س س سسرة  ٢٠م س س س س س س س س س سسن الوثيق س س س س س س س س س سسة  A/HRC/40/12و Corr.1وwww.amnesty.org/en/latest/news/2019/04/
.equatorial-guinea-presidential-announcement-welcome-step-towards-abolishing-the-death-penalty/
انظر .www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24215&LangID=E
انظ س س س سسر www.gov.ca.gov/2019/03/13/governor-gavin-newsom-orders-a-halt-to-the-death-penalty-in-
./california
GE.19-14657

A/HRC/42/28

وأعلنسست واليسة واشسسنطن عسسدم دسسستورية نظسسام عقوبسة اإلعسسدام يف قوانينهسسا( .)٥وألغسست مجهوريسسة إيسران
اإلسلمية عقوبة اإلعدام ابلنسبة لعدد من اجلسرائم املتصسلة ابملاسدرات ،األمسر السذي أدى إىل اخنفساض
كبري يف حاالت اإلعدام( .)6وأفادت منظمة العفو الدولية أبن  ١٩مسن أصسل  ١٩3دولسة عضسو يف
األم سم املتحسسدة نف سذت عمليسسات إعسسدام يف عسسام  ،٢٠١٨وهسسو عسسدد مسسناف مقارنسسة بعسسام ٢٠١٧
الذي نفذت فيسه هسذ العقوبسة مسن قبسل  ٢3دولسة( .)٧غسري أنسه ُسسلل حتسر بعس السدول حنسو اسستئناف
استادام عقوبة اإلعدام ،وسريكز هذا التقرير عل تل احلاالت.

اثنيا -القانون الدويل بشأن استئناف استخدام عقوبة اإلعدام
 -4احلق يف احلياة معسلف بسه يف املسادة  3مسن اإلعسلن العسامل حلقسو اإلنسسان .وحتظسر املسادة 6
من العهد الدوي اخلا ابحلقو املدنية والسياسية احلرمان التعسف مسن احليساة وتتضسمن شسروط ا
حمددة لفرض عقوبة اإلعسدام ابلنسسبة للبلسدان السي م تلغهسا بعسد .وتسن املسادة  )١(١مسن الربوتوكسول
االختياري الثساين للعهسد السدوي اخلسا ابحلقسو املدنيسة والسياسسية علس أنسه ال يعسدم أي شسا
خاض للوالية القضسائية لدولسة طسرف يف هسذا الربوتوكسول .وأوضسحت الللنسة املعنيسة حبقسو اإلنسسان
مؤخرا رأيها يف نطا التزامات الدول مبوجسب املسادة  6مسن العهسد ،مبسا يف ذلس فيمسا يتعلسق ابلعقوبسة
اإلعسسدام .وذكسسرت الللنسسة يف تعليقهسسا العسسام رقسسم  )٢٠١٨(36بشسسأن احلسسق يف احليسساة ،أن السسدول
األطراف يف العهد عندما تلغ عقوبة اإلعدام ،عن طريق تعديل القوانن احملليسة أو االنضسمام إىل
الربوتوكسسول االختيسساري الثسساين للعهسسد أو اعتمسساد ص س دوي آخسسر يلزمهسسا إبلغسسا عقوبسسة اإلعسسدام ،يصسسب
اإللغا "هنائي ا مبوجب القانون" ومتن الدول من إعادة اعتماد هذ العقوبة (الفقرة .)34

 -٥وتبنسست الللنسسة املعنيسسة حبقسسو اإلنسسسان أيض س ا موقف س ا مفسساد أن سه ال ميكسسن لدولسسة طسسرف يف
العهد ما زالت تستادم فيها عقوبة اإلعدام أن تعتمد ،أو تعيد اعتماد ،عقوبة اإلعدام علس جرميسة
م تكن تستوجب هذ العقوبة عند التصسديق علس العهسد أو يف أي وقست بعسد ذلس  .كمسا ال ميكسن
للسسدول إلغسسا الشسسرو القانونيسسة املنطبقسسة عل س ج سرائم قائمسسة ألن ذل س مسسن شسسأنه أن يسسسم بفسسرض
عقوبة اإلعدام يف حاالت م يكن ممكنا أن تفرض فيها من قبل(.)٨
 -6وال ميكسن تطبيسق عقوبسسة اإلعسدام أبثسسر رجعس يف حسسال عسادت دولسسة مسا إىل اعتمادهسسا فيمسا يتعلسسق
جبرمي سسة معين سسة .وي سسن مب سسدأ الش سسرعية املنص سسو علي سسه يف امل سسادة  )٢(١١م سسن اإلع سسلن الع سسامل حلق سسو
اإلنسان واملادة  ١٥من العهسد علس أنسه ال ميكسن إصسدار عقوبسة بسدون قسانون .ونتيلسة لسذل  ،ال يسوز
أبدا فرض عقوبة اإلعدام إذا م يكن منصوصا عليها يف القانون ابلنسبة لللرمية عند ارتكابا(.)٩
__________

()٥
()6
()٧
()٨
()٩
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انظسسر احملكمسسة العليسسا لواشسسنطن ،الواليسسة ضسسد غريغسسوري ،القضسسية رقسسم  ،٧-٨٨٠٨6احلكسسم الصسسادر يف  ١١تشسرين
األول/أكتوبر .٢٠١٨
 .٨ . ،Amnesty International Global Report: Death Sentences and Executions 2018انظسسر أيض س ا
 ،A/HRC/39/19الفقرة .٨
 ١٠ . ،Amnesty International Global Report 2018و Amnesty International Global Report:
.3٨ . ،Death Sentences and Executions 2017
التعليق العام رقم  ،36الفقرة .34
انظر أيض ا الفقرة  ٢مسن املسادة  6مسن العهسد السدوي اخلسا ابحلقسو املدنيسة والسياسسية والتعليسق العسام رقسم ،36
الفقسرة 3٨لللنسة املعنيسة حبقسو اإلنسسان والضسما ت السي تكفسل محايسة حقسو السذين يواجهسون عقوبسة اإلعسدام،
الفقرة .٢
3
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 -٧وأعربت الللنة املعنيسة حبقسو اإلنسسان كسذل عسن رأي مفساد أنسه يتعسارض مس موضسو
وغسسرض املسسادة  6مسسن العهسسد أن تتاسسذ السسدول األطسراف خطسوات تزيسسد حبكسسم الواقس معسسدل ومسسدى
جلوئهسا إىل عقوبسسة اإلعسدام( .)١٠وتسسرى الللنسسة أن املسسادة  )6(6تؤكسسد مسسن جديسسد املوقس القائسسل إنسه
يتعسسن عل س السسدول األط سراف السسي م تل س بعس ُسد كلي سا عقوبسسة اإلعسسدام أن متض س دون رجعسسة صسسو
القضسسا علس عقوبسسة اإلعسسدام ،حبكسسم الواقس وحبكسسم القسسانون ،قضسسا اتمسا يف املسسستقبل املنظسسور(.)١١
ووفق ا هلذا الرأي ،يبدو أن اسستئناف اسستادام عقوبسة اإلعسدام بعسد وقفسه لفسلة طويلسة حبكسم األمسر
الواق س سسسيؤدي ابلضسسرورة إىل زادة يف معسسدل عمليسسات اإلعسسدام ،ومسسن مث حيتمسسل أن يتعسسارض م س
موضو وغرض املادة .)١٢(6

اثلثا -تقييد استخدام عقوبة اإلعدام يف "أشد اجلرائم خطورة"
 -٨تن املادة  )٢(6من العهد عل أنه ال يوز يف البلدان السي م تلس عقوبسة اإلعسدام ،أن
حيكسسم بسسذ العقوبسسة إال جسزا ا علس أشسسد اجلسرائم خطسسورة .وتسسرى الللنسسة املعنيسسة حبقسسو اإلنسسسان أنسه
يب تفسري مصطل "أشد اجلسرائم خطسورة" تفسسريا تقييسداا وأن حيصسر فقس يف اجلسرائم البالغسة اخلطسورة
السسي تشسسمل القتسسل املتعمسسد .ووفقسا ملسسا ذكرتسسه الللنسسة ،ال ميكسسن لللسرائم السسي ال تفضس إىل الوفسساة بشسسكل
مقصسسود ومباشسسر ،مثسسل الشسسرو يف القتسسل والفسسساد وغسسري ذلس مسسن اجلسرائم االقتصسسادية والسياسسسية ،والسسسطو
املسل  ،وأعمال القرصنة ،واالختطساف ،واملاسدرات واجلسرائم اجلنسسية ،أن تشسكل ،يف إطسار املسادة ،6
أساس ا لفرض عقوبة اإلعدام( .)١3وتشري عدة إسهامات مقدمة لغرض هسذا التقريسر إىل أن توسسي
نطسسا عقوبسسة اإلعسسدام ليشسسمل اجلسرائم السسي ال تسسستويف تعريس "أشسسد اجلسرائم خطسسورة" يسسؤدي إىل انعسسدام
يقن عميق ويقوض سيادة القانون(.)١4
 -٩واقلحس سست حكومس سسة الفلبس سسن إعس سسادة اعتمس سساد عقوبس سسة اإلعس سسدام ابلنسس سسبة للل س سرائم املتصس سسلة
ابملادرات( .)١٥وألن الفلبسن دولسة طسرف يف الربوتوكسول االختيساري الثساين ،فسنن أي إعسادة اعتمساد
هلذ العقوبة سيتناىف م الربوتوكول .وأشار رئي سري النكا إىل عزمه استئناف عمليسات إعسدام
املتلسرين ابملاسدرات ،وهسو مسسا سسيؤدي ،يف حسال تنفيسذها ،إىل إهنسسا الوقس السساري منسذ عسسام ١٩٧6
لتنفيذ عقوبة اإلعدام( .)١6ويف كسانون الثاين/ينساير  ،٢٠١٩أقسر برملسان مصسر قسانو ا يسسم بتوسسي
__________

()١٠
()١١
()١٢
()١3
()١4
()١٥
()١6

التعليق العام رقم  ،36الفقرة .٥٠
املرج نفسه.
انظسسر أيض س ا اتفاقيسسة فيينسسا لقسسانون املعاهسسدات ،السسي تسسن املسسادة  ١٨منهسسا عل س الت سزام السسدول السسي وقعسست املعاهسسدة
ابالمتنا عن األعمال الي تعطل موضو املعاهدة أو غرضها.
التعليق العام رقم  ،36الفقراتن .36-3٥
اإلسهامات املقدمة من الرابطة الدوليسة للحسد مسن األضسرار ومنظمسة ريربيس واإلسسهام املشسل املقسدم مسن منظمسة
مناصري حقو اإلنسان واالئتلف العامل ملناهضة عقوبة اإلعدام.
مشس سسرو قس سسانون جمل س س الن س سوا رقس سسم  4٧٢٧الصس سسادر يف  ١١كس سسانون الثاين/ينس سساير  ،٢٠١٧متس سسا عل س س ال س سراب
اإللكلوين التاي.http://congress.gov.ph/legisdocs/first_17/CR00047.pdf :
منح س س س سست احملكم س س س سسة العلي س س س سسا لس س س س سسري النك س س س سسا ت س س س سسدابري مؤقت س س س سسة يف انتظ س س س سسار الطع س س س سسن يف ق س س س س سرار الس س س س سرئي  .انظ س س س سسر
www.reuters.com/article/us-sri-lanka-drugs/sri-lankas-top-court-delays-first-executions-in-43-

.years-idUSKCN1U00WC
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نطا تطبيق عقوبة اإلعدام ليشمل اسسترياد وتصسدير املاسدرات االصسطناعية( .)١٧وذكسرت الللنسة
املعنيسسة حبق سسو اإلنسسسان أن اجل سرائم املتص سسلة ابملاسسدرات ال ميك سسن أن تش سسكل أبسسدا أساس س ا لف سسرض
عقوبة اإلعدام(.)١٨
 -١٠واعتماد ،أو إعادة اعتماد ،عقوبة اإلعدام ابلنسبة جلرائم املاسدرات ال يتناسسب وهسدف
الثسسي عسسن اجل سرائم املتصسسلة ابملاسسدرات ،ألنسسه ال يوج سد أي دليسسل عل س أن عقوبسسة اإلعسسدام تثسسي يف
الواق س عسسن هسسذ اجل سرائم أو غريهسسا مسسن اجل سرائم أكثسسر مم سا تفعلسسه عقسسوابت أخسسرى( .)١٩وقسسد تكسسون
دع سوات اس سستئناف اس سستادام عقوب سسة اإلع سسدام ابلنس سسبة جلس سرائم املا سسدرات غ سسري جمدي سسة ،ألن ال سسنه
العقابي سسة ق سسد حت سسد ق سسدرة متع سساط املا سسدرات علس س الوص سسول إىل الع سسلج م سسن اإلدم سسان وغ سسري م سسن
اخلسدمات الصسسحية( .)٢٠ويف املقابسل ،أدت هنس الصسسحة العامسة إىل جناحسسات كبسرية يف جمموعسسة مسسن
السياقات الوطنية( .)٢١ويف ابكستان ،اقلحت وزارة حقو اإلنسان إعادة النظر يف فرض عقوبسة
اإلعدام عل اجلرائم املتصلة ابملادرات(.)٢٢
 -١١ويف السنوات األخسرية ،وسسعت عسدة دول نطسا تطبيقهسا عقوبسة اإلعسدام ليشسمل اجلسرائم
اإلرهابيسسة السسي ال تفض س إىل الوفسساة بشسسكل مباشسسر ومتعمسسد ،والسسي قسسد ال تصسسل إىل العتبسسة العليسسا
املتمثلسسة يف "أشسسد اجل سرائم خطسسورة" .ويف عسسام  ،٢٠١4اعتمسسدت اإلمسسارات العربيسسة املتحسسدة قسسانو ا
يسم بتطبيق عقوبة اإلعسدام علس اجلسرائم غسري العنيفسة ،مبسا فيهسا االنتمسا إىل منظمسة إرهابيسة(.)٢3
ويف عسام  ،٢٠١٥اعتمسدت تشساد قسانو ا يسسم بتطبيسق عقوبسة اإلعسدام علس جرميسة التواطسؤ علس
اإلره سسا ( .)٢4وأعل سسن يف ع سسام  ٢٠١٨تنق سسي ه سسذا الق سسانون( .)٢٥وأف سسادت الللن سسة املعني سسة حبق سسو
اإلنسان ،يف تعليقها العام رقم  ،36أبن املشاركة أو التواطسؤ بدرجسة معينسة حسى يف أخطسر اجلسرائم
ال ميكسسن أن ي سسربر ف سسرض عقوب سسة اإلع سسدام (الفق سسرة  .)3٥وغالب س ا م سسا تك سسون ص سسياغة تعري س ج سرائم
اإلرهسسا غامضسسة يف الق سوانن الوطنيسسة .وقسسد أعسسر املقسسررون اخلاصسسون املتعسساقبون املعنيسسون بتعزيسسز
ومحاية حقو اإلنسان واحلرات األساسية يف سيا مكافحة اإلرها عن قلقهم مسن أن تلتسب
علس س ه سسذ القس سوانن قي سسود تعس سسفية وغ سسري م سسربرة علس س حق سسو اإلنس سسان ،مب سسا يف ذلس س علس س وج سسه

__________

( )١٧رسالة مشلكة مقدمة من الللنة املصرية للحقو واحلرات والعفو.
( )١٨التعليق العام رقم  ،36الفقرة .3٥
( )١٩الوثيقسسة  ،A/73/260الفقسسرة  .6٠انظسسر أيضسا الفقسسرة  6٢مسسن الوثيقسسة  ،A/HRC/33/20الفقسسرة  6٢وقسرار اجلمعيسسة
العامة  ،١٨٧/٧١والفقرة السابعة من الديباجة وThe question of the death penalty and " ،Roger Hood
the new contributions of the criminal sciences to the matter: a report to the United Nations

()٢٠
()٢١
()٢٢
()٢3
()٢4
()٢٥
GE.19-14657

."Committee on Crime Prevention and Control
انظر ،عل سبيل املثالGiada Girelli, The Death Penalty for Drug Offences: Global Overview 2018, ،
( Harm Reduction Internationalشبا /فرباير  )٢٠١٩الصفحات  ،٩و ،١٧و ٢٠و.٢٥
انظسسر ،علس سسسبيل املثسسال ،مكتسسب األمسسم املتحسسدة املعسسي ابملاسسدرات واجلرميسسة ،تقريسسر املاسسدرات العسسامل  ،اجمللسسد ،)٢٠١٩( ١
املناعسة البشسرية/اإليدزA public health and " ،
 ٢4 .وبر م األمسم املتحسدة املشسل املعسي بفسريو نقس
.١ . ،٢٠١٥ ،"rights approach to drugs
رسالة مشرو العدالة يف ابكستان.
القانون االحتادي رقم  ٧لعام  ٢٠١4بشأن مكافحة األعمال اإلرهابية ورسالة منظمة ريربي .
القانون رقسم  034/PR/2015بشسأن املعاقبسة علس األعمسال اإلرهابيسة ورسسائل االحتساد السدوي املسسيح للعمسل مسن
أجل إلغا التعذيب.
بوابة الوحدة أنفو ١٥ ،"Le Tchad va réviser la loi sur le terrorisme" ،تشرين الثاين/نوفمرب ( ٢٠١٨ابلفرنسية).
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اخلصسسو احلسسق يف حريسسة ال سرأي والتعبسسري ويف حريسسة تكسسوين اجلمعيسسات( .)٢6والح س جمل س أورواب
أيضس ا أن تطبيسسق عقوبسسة اإلعسسدام يف قضسساا اإلرهسسا ميكسسن أن يكسسون غسسري جمسسد ،خبلسسق شاصسسيات
مركزية ميكن استادام ذكراها لتعبئة آخرين من أجل ارتكا املزيد من أعمال اإلرها (.)٢٧
 -١٢وأعسسادت بع س السسدول اعتمسساد عقوبسسة اإلعسسدام عل س جسرائم أخسسرى والسسي عل س السسرغم مسسن
خطورهتا ال تنطوي عل القتل املتعمد ،وابلتاي ال تعترب ،يف نظر الللنسة املعنيسة حبقسو اإلنسسان،
ضسسمن "أشسسد اجلسرائم خطسسورة" .ويف عسسام  ،٢٠١٨وس سعت اهلنسسد قائمسسة اجلسرائم السسي يعاقسسب عليهسسا
ابإلعدام لتشمل االعتدا اجلنس عل األطفال( .)٢٨وتفض هسذ اجلسرائم حبسق إىل املنساداة بتعزيسز
التدابري الوقائيسة وحتسسن محايسة األطفسال ،غسري أن إبسدا الللنسة رأاا يفيسد أبنسه ينبغس حصسر عقوبسة
اإلعدام يف اجلسرائم السي تنطسوي علس القتسل املتعمسد واتبسا هنس يركسز علس الضسحاا يوضسحان أبنسه
ينبغس عسسدم إعسسادة اعتمسساد عقوبسسة اإلعسسدام يف هسسذ احلسساالت .فعلس سسسبيل املثسسال ،الحظسست رسسسالة
املشرو (3٩أل ) التساب جلامعسة القسانون الوطنيسة بسدهل أن املتسورطن يف االسستغلل اجلنسس لألطفسال
غالب ا ما ينتمسون إىل أسسرة الطفسل أو حميطسه االجتمساع  ،ومسن مث ميكسن أن يتسسبب اعتمساد عقوبسة
اإلعدام عل هذ اجلرمية يف تعرض األطفال الضحاا لنزا وضغ نفسين عارمن ،بل قد خيلسق
لدى اجلناة دواف شريرة إلزالة األدلة من خلل قتل هؤال األطفال(.)٢٩
 -١3ووسس عسسدد مسسن السسدول نطسسا تطبيسق عقوبسسة اإلعسسدام ليشسسمل أفعسسال ميكسسن أن يشسسكل جترميهسسا
ابلفعسسل انتهاكسا للعهسسد السسدوي اخلسسا ابحلقسسو املدنيسسة والسياسسسية ،مثسسل السسز والعلقسسات اجلنسسسية املثليسسة
ابللاضس والتلسدي والسسردة .وهكسذا ،ميكسن أن يشسسكل تنفيسذ عقوبسسة اإلعسدام علس مثسسل هسذ احلسساالت
حرما ا تعسفي ا من احليساة( .)3٠وأعسادت موريتانيسا اعتمساد عقوبسة اإلعسدام اإللزاميسة ابلنسسبة للتلسدي يف
عسسام  .)3١(٢٠١٨ويف عسسام  ،٢٠١٩اعتمسسدت بسسروين دار السسسلم عقوبسسة اإلعسسدام عل س ج سرائم تشسسمل
السسز والل سوا وإهان سسة الن سسي حمم سسد أو تش سويه ص سسورته( .)3٢ورغ سسم إع سسلن حكوم سسة ب سسروين دار الس سسلم أن سسه
سيتواصسسل وق س تنفي سذ عقوبسسة اإلعسسدام ،قسسد يكسسون هلسسذ الق سوانن أثسسر سسسلي عل س املمارسسسة املش سسروعة
حلقو اإلنسان ،وال سيما ابلنسبة لألقليات الدينية أو اجلنسية(.)33
__________

()٢6
()٢٧
()٢٨
()٢٩
()3٠
()3١
()3٢
()33
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انظر ،عل سبيل املثال ،الوثيقة  ،A/HRC/40/52الفقرات .3٧-34
رسالة جمل أورواب.
قانون محاية األطفال من اجلرائم اجلنسية ،٢٠١٢ ،بصيغته املعدلة وقانون (تعديل) القانون اجلنائ اهلندي.٢٠١٨ ،
انظر أيض ا Centre for Child and the Law, National Law School of India University, Implementation
( ،of the POCSO Act, 2012 by Special Courts: Challenges and Issuesبنغالور ،اهلند ،)٢٠١٨ ،وخباصة
الفصل  ١١املتعلق ابلضغ عل األطفال.
الللنة املعنية حبقو اإلنسان ،التعليق العام رقم  ،36الفقرة .36
القانون اجلنائ ملوريتانيا ،بصيغته املعدلة ،املادة .3٠6
انظر .www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24432&LangID=E
الرسسالة  OL BRN 1/2019املوجهسسة إىل بسسروين دار السسسلم مسسن املقسسررة اخلاصسة املعنيسة حبسساالت اإلعسسدام خسسارج القضسسا
أو إبج سرا ات مسسوجزة أو تعسسسفا ،واملقسسرر اخلسسا املعسسي حبريسسة السسدين أو املعتقسسد ،واخلبسسري املسسستقل املعسسي ابحلمايسسة مسسن
العنس والتمييسسز القسسائمن علس أسسسا امليسسل اجلنسس واهلويسسة اجلنسسسانية ،واملقسسرر اخلسسا املعسسي مبسسسألة التعسسذيب وغسسري
مسسن ضسسرو املعاملسسة أو العقوبسسة القاسسسية أو اللإنسسسانية أو املهينسسة ،واملقسسررة اخلاص سة املعنيسسة مبسسسألة العن س ضسسد امل سرأة
وأسبابه وعواقبه ،والفريق العامل املعي مبسألة التمييز ضد املرأة يف القانون ويف املمارسة العملية.
GE.19-14657

A/HRC/42/28

 -١4وأشسسارت الللنسسة املعنيسسة حبقسسو اإلنسسسان إىل أن الفعسسل السسذي يعتسسرب جترميسسه أص سلا انتهاك سا
للعهد ،مثسل إنشسا مجاعسات معارضسة أو ثلسب رئسي الدولسة ينبغس أال خيضس أبسدا لعقوبسة اإلعسدام(.)34
وأي خطوة حنو إعادة اعتمساد عقوبسة اإلعسدام علس هسذ األسس سستكون خمالفسة لتفسسري الللنسة املعنيسة
حبقسسو اإلنسسسان للمسسادة  )٢(6مسسن العهسسد وكسسذا للمبسسدأ القسسانوين القائسسل إنسسه ال عقوبسسة بسسدون قسسانون ،يف
حال كانت اجلرائم موض التهم غري مستوجبة لعقوبة اإلعدام عند ارتكابا(.)3٥

رابعا -طرق اإلعدام
 -١٥قد ينطوي استئناف عمليات اإلعدام ،وخاصة بعد فلة طويلة من وقفهسا حبكسم القسانون
أو حبكم الواق  ،الللو إىل طر إعدام ميكن أن تصل إىل حسد التعسذيب أو غسري مسن ضسرو املعاملسة
أو العقوب سسة القاس سسية أو اللإنس سسانية أو املهين سسة ،ال س سسيما عن سسدما يطبقه سسا أفس سراد غ سسري جمس سربن .وق سسد يث سسري
اإلعسسدام السسذي تسسستادم فيسسه م سواد كيميائيسسة أو غسسازات ،أو تركيبسسات أو بروتوك سوالت دوائيسسة غسسري جمربسسة،
شسواغل أخسسرى مبوجسسب املسسادة  ٧مسسن العهسسد السسي حتظسسر التعسسذيب وغسسري مسسن ضسسرو املعاملسسة أو العقوبسسة
القاسية أو اللإنسانية أو املهينة أو اإلخضا لتلار طبية أو علمية دون املوافقة احلرة(.)36
 -١6وتسسرى الللنسسة املعنيسسة حبقسسو اإلنسسسان أن بعس طسسر اإلعسسدام حمظسسورة يف مجيس احلسساالت
ألهنا تشكل تعذيب ا أو عقوبة قاسسية أو ال إنسسانية أو مهينسة .وإىل جانسب احلقسن بلكيبسات دوائيسة
مميتسسة غسسري جمربسسة ،تشسسمل هسسذ الطسسر اإلعسسدام يف غسسرف الغسساز ،والسسرجم ،واحلسسر  ،والسوأد ،وحسساالت
اإلعدام العلسي ،وغريهسا مسن طسر اإلعسدام املؤملسة واملهينسة( .)3٧وأعسر عسدد مسن املكلفسن بسوالات
يف إطسسار اإلجسرا ات اخلاصسسة عسسن قلقهسم إزا التعسسديلت السسي أدخلسست علس القسسانون اجلنسسائ لسربوين دار
السسسلم يف عسسام  ،٢٠١٩واعتمسسدت ،يف مجلسسة أمسسور ،السسرجم كطريقسسة لإلعسسدام( .)3٨وحظسسر التعسسذيب
قاعسسدة مسسن قواعسسد القسسانون السسدوي العسسام امللسسزم جلمي س السسدول ،بغ س النظسسر عمسسا إذا كانسست قسسد صسسدقت
عل س العهسسد أو انض سمت إليسسه أم ال .وهكسسذا ،فسسنن مجي س السسدول ملزمسسة بعسسدم الللسسو إىل طسسر اإلعسسدام
الي تصل إىل حد التعذيب.
 -١٧ورأت الللنسسة املعنيسسة حبقسسو اإلنسسسان واملكلفسسون ب سوالات يف إطسسار إج سرا ات خاصسسة والللنسسة
األمريكية حلقو اإلنسسان أيضس ا أن بعس اخلصسائ الشاصسية لفسرد معسن وحالتسه الصسحية قسد جتعسل
اسسستادام طريقسسة إعسسدام معينسسة خمالف س ا حلظسسر التعسسذيب وغسسري مسسن ضسسرو املعاملسسة أو العقوبسسة القاسسسية
أو اللإنسانية أو املهينة(.)3٩
__________

()34
()3٥
()36
()3٧
()3٨
()3٩
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التعليق العام رقم  ،36الفقرة .36
املرج نفسه ،الفقرة .3٨
املرج نفسه ،الفقرة .4٠
املرج نفسه
الرسالة املشلكة .OL BRN 1/2019
التعلي سسق الع سسام رق سسم  ،36الفق سسرة www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx? NewsID= 4٩
 22671&LangID=Eوجلن سسة البل سسدان األمريكي سسة حلق سسو اإلنس سسان ،التقري سسر رق سسم  ،١٨/٧١القض سسية ،٩٥٨-١٢
 ١٠ ،Merits, Russell Bucklew, United Statesأار/مايو  ،٢٠١٨الفقرات .٨3-٧3
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خامس ا -ضمات اإلجراءا القانونية الواجبة املتأثرة ابالستئناف
 -١٨يسسب أن تسسوفر احملاكمسسات املفض سسية إىل عقوبسسة اإلعسسدام ك سسل الضسسما ت املمكنسسة لت سسأمن
حماكمة عادلة واحلام ضما ت اإلجرا ات القانونية الواجبة الي متاثل عل األقل تل الواردة يف
املسسادة  ١4مسسن العهسسد السسدوي اخلسسا ابحلقسسو املدنيسسة والسياسسسية ،مبسسا يف ذل س حسسق أي شسسا
مشتبه يف ارتكابه جرمية ميكن أن تستوجب عقوبة اإلعدام ،أو متهم ابرتكابا ،يف احلصسول علس
مسسساعدة قانونيسسة كافيسسة يف كسسل مراحسسل احملاكمسسة( .)4٠واإلعمسسال الكامسسل هلسسذ احلقسسو مييسسز عقوبسسة
اإلعدام عن احلرمان التعسف من احلياة ،ومن مث يكون ملزم ا أن حتلم حاالت عقوبة اإلعدام يف
مجي القضاا أعل معايري اإلثبات( .)4١ويب أن تتا لألشاا احملكوم عليهم بعقوبة اإلعدام
فرص سسة اس سستيفا ك سسل إج سرا ات الطع سسن القض سسائية والطع سن م سسن خ سسلل س سسائر الس سسبل غ سسري القض سسائية
املتاحسسة ،مبسسا يف ذل س املراجعسسة القضسسائية السسي يتوالهسسا مسسدعون عسسامون أو قضسساة ،وفرصسسة النظسسر يف
طلباهتم للحصول عل عفو رمس أو شاص (.)4٢

ألف -قرينة الرباءة
 -١٩حسسق كسسل مسستهم ابرتكسسا جرميسسة أن يعتسسرب بريئسا إىل أن يثبسست عليسسه اجلسسرم قسسانو ا منصسسو
عليه يف املادة  )١(١١من اإلعلن العسامل حلقسو اإلنسسان ويف املسادة  )٢(١4مسن العهسد السدوي
اخلسسا ابحلقسسو االقتصسسادية واالجتماعيسسة والثقافيسسة .وهسسذا احلسسق أساسس للغايسسة يف قضسساا عقوبسسة
اإلعسدام ،حيس ال ميكسن اسسستدرا األخطسا مسسا م تكشس وتصسح قبسسل تنفيسذ احلكسسم .وأعسسادت
الللنة املعنية حبقو اإلنسان مؤخرا أتكيد مبدأ راسخ يتمثل يف أن عدم احلام مبدأ قرينسة السربا ة
يف إجرا ات قضائية تؤدي إىل فرض عقوبة اإلعدام يعل احلكم تعسفي ا ،وابلتاي يشكل انتهاك ا
للمادة  6من العهد( .)43وتن الضما ت الي تكفل محاية حقو من يواجهون عقوبسة اإلعسدام
(الفقرة  )4عل أنه ال يوز احلكم بعقوبسة اإلعسدام إال حينمسا يكسون ذنسب الشسا املستهم قائمس ا
عل دليل واض ومقن وال يد جماالا ألي تفسري بديل للوقائ .
 -٢٠وعل اخلصو  ،عندما ال تكون عقوبة اإلعدام معتمدة ابلنسبة جلرائم م تكن من قبل
ج سرائم يعاقسسب عليهسسا ابإلع سدام أو عنسسدما تسسستأن دولسسة مسسا عمليسسات اإلعسسدام ،يسسب أن تكفسسل
التشسريعات واحملساكم تطبيسسق معسايري اإلثبسات امللئمسسة تطبيقسا صسارما .وميكسسن أن ميثسل عكس عسسب
اإلثبسسات مش سسكلة خاصسسة .ويف اهلن سسد ،تعك س امل سسادة  ٢٩مسسن ق سسانون محايسسة األطف سسال مسسن اجل سرائم
اجلنسية لعام  ،٢٠١٢عب اإلثبات ابلنسبة لبع اجلرائم ،وتلزم احملكمسة أبن تفسلض أن املستهم
م سسذنب م سسا م يثب سست العك س  .ويف أعق سسا التع سسديلت ال سسي أُدخل سست م سسؤخرا عل س الق سسانون ،ابت
يعاقب ابإلعدام عل بع هذ اجلرائم (انظر الفقرة  ١٢أعل ) .ويف ابكستان أيضا الي أهنت
يف أواخر عام  ٢٠١4إجرا دام سب سنوات لوقس تنفيسذ عقوبسة اإلعسدام ،تسن املسادة  ٢٩مسن
قسسانون مراقبسسة امل سواد املاسسدرة لعسسام  ،٢٠٠٧السسذي يتضسسمن احتمسسال تطبيسسق عقوبسسة اإلعسسدام عل س
اجلرائم غري العنيفة املتصلة ابملادرات (انظر الفقرة  ١٠أعل ) ،عل أن أي شا متهم حبيازة
خمدرات يشتبه يف ارتكابه جرمية ما م يثبت عك ذل .

__________

()4٠
()4١
()4٢
()43
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الللنة املعنية حبقو اإلنسان ،التعليق العام رقم  ،36الفقرة .4١
املرج نفسه ،الفقرة .46
املرج نفسه ،الفقرة .4١
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ابء -الظروف الفريية
 -٢١يف القضسساا السسي تنطسسوي عل س عقوبسسة اإلعسسدام ،يسسب أن يراع س القضسساة السسذين يصسسدرون
أحكاما با الظروف اخلاصة لللرميسة ،مبسا يف ذلس أي ظسروف خمففسة وأي ظسروف شاصسية ذات
صلة( .)44ويف مصر ،تزايد يف السنوات األخسرية عسدد احملاكمسات املعقسودة مبوجسب قسانون يعسود إىل
احلقبسسة االسسستعمارية ويطبسسق مفسساهيم العمسسل املشسسل  ،ممسسا يتسسي حتميسسل عسسدد كبسسري مسسن املتهمسسن املسسسؤولية
املشسسلكة عسسن جسرائم يرتكبهسسا واحسسد مسسن جممسسو املتهمسسن( .)4٥وتشسسري الللنسسة املصسرية للحقسسو واحلسسرات
والعفو إىل أن احملاكمات اجلماعية بن  3متوز/يوليه  ٢٠١3و ٢3أيلول/سبتمرب  ٢٠١٨أفضت
إىل  ١ ٨٨4حكم ا أولي ا ابإلعدام ،أُكد منهسا الحقس ا  ٨6٠حكمس ا( .)46وأعسر املكلفسون بسوالات
يف إطسسار اإلج سرا ات اخلاصسسة عسسن قلقهسسم الشسسديد إزا احملاكمسسات اجلماعيسسة للمحتلسسن يف مصسسر السسي
ترتسسب عليهسسا حكسسم ابإلعسسدام عل س  ٧٥شسسا أو أكثسسر دفعسسة واحسسدة ،وإزا مسسدى احسسلام ضسسما ت
احملاكمة العادلة املكفولة لكل فرد(.)4٧
 -٢٢وال يسسسم التطبيسسق اإللزام س لعقوبسسة اإلعسسدام ابلنظسسر يف ظسسروف كسسل فسسرد أو ابعتمسساد السسسلطة
التقديريسة القضسائية .وتسسرى الللنسة املعنيسة حبقسسو اإلنسسان أن هسذا األمسسر قسد يضسف طابعس ا تعسسفي ا علس
اإلع سسدام( .)4٨ويف اتيلن سسد ،أُهنس س إجس سرا يس سسري من سسذ ع سسام  ٢٠٠٩لوقس س تنفي سسذ عقوب سسة اإلع سسدام عن سسد
تنفيذها عل أحد السلنا املدانن ابرتكا جرمية قتل مشسددة يف عسام  ،٢٠١٨وهس جرميسة تنطسوي
عل عقوبة اإلعدام اإللزامية( .)4٩وإعادة اعتماد عقوبة اإلعدام اإللزامية ،كما حدث يف موريتانيسا
يف عسسام  ٢٠١٨وبسسروين دار السسسلم يف عسسام  ،٢٠١٩يتعسسارض مس أحكسسام العهسسد وفقس ا لتفسسسري الللنسسة
املعنية حبقو اإلنسان(.)٥٠
 -٢3وس سسع ع سسدد م سسن ال سسدول إىل تربي سسر اس سستئناف اس سستادام عقوب سسة اإلع سسدام ك سسرد عل س س ارتف سسا
مستوات اجلرميسة .وأشسارت املقسررة اخلاصسة املعنيسة حبساالت اإلعسدام خسارج القضسا أو إبجسرا ات مسوجزة
أو تعسفا إىل أن العوامل اخلارجية ،مبسا فيهسا معسدالت اجلرميسة ،ال ميكسن عزوهسا إىل سسلن حمكسوم
عليه ابإلعدام ،وهكذا فنن إعدام ذل الفرد إلظهار قوة نظسام العدالسة اجلنائيسة هسو إجسرا تعسسف (.)٥١
ويف الفلب سسن وس سسري النك سسا ،دع سسا املس سسؤولون احلكومي سسون إىل إع سسادة اعتم سساد عقوب سسة اإلع سسدام يف س سسيا

__________

()44
()4٥
()46
()4٧

()4٨
()4٩
()٥٠
()٥١
GE.19-14657

املرج نفسه ،الفقرة .3٧
الق سسانون  ،10/1914املع سسروف عمومس س ا ابس سسم ق سسانون اجلمعي سسة العام سسة .رس سسالة مش سسلكة مقدم سسة م سسن الللن سسة املصس سرية
للحقو واحلرات ومنظمة ريربي ومركز القاهرة لدراسات حقو اإلنسان ،حنو حترير مصر :دراسة عن قسانون
اجلمعية العامة .)٢٠١٧(١٩١4/١٠
رسالة مشلكة مقدمة من الللنة املصرية للحقو واحلرات ومنظمة ريربي .
انظ سسر البي سسان الص سسحف "مص سسر :خس سربا األم سسم املتح سسدة ي سسدعون جملس س حق سسو اإلنس سسان إىل ال سسرد علس س األحك سسام
"املروعسسة" الصسسادرة ضسسد املتظسساهرين" ،الصسسادر يف  ١٧أيلول/سسسبتمرب  ٢٠١٨ابالشسلا بسسن املقسسرر اخلسسا املعسسي
حبالسسة املسسدافعن عسسن حقسسو اإلنسسسان ،واملقسسرر اخلسسا املعسسي ابحلسسق يف حريسسة التلم س السسسلم ويف تك سوين اجلمعيسسات،
واملقسسرر اخلسسا املعسسي بتعزيسسز ومحايسسة احلسسق يف حريسسة السرأي والتعبسسري ،واملقسسررة اخلاصسة املعنيسة حبسساالت اإلعسسدام خسسارج
القضسسا أو إبج سرا ات مسسوجزة أو تعسسسف ا ،واملقسسرر اخلسسا املعسسي مبسسسألة التعسسذيب وغسسري مسسن ضسسرو املعاملسسة أو العقوبسسة
القاسية أو اللإنسانية أو املهينة ،والرئي  -املقرر للفريق العامل املعي ابالحتلاز التعسف .
التعليق العام رقم  ،36الفقرة .3٧
انظ س س س س س س س س س سسر www.amnesty.org/en/latest/news/2018/06/thailand-countrys-first-execution-since-2009-a-
.deplorable-move/
التعليق العام رقم  ،36الفقرة .3٧
الوثيقة  ،A/69/265الفقراتن .١٠4-١٠3
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التصسسدي للل سرائم املتصسسلة ابملاسسدرات .أمسسا يف مسسلوي ،فقسسد دعسسا املسسسؤولون احلكوميسسون إىل اسسستئناف
استادام عقوبة اإلعدام عل اجلرائم املرتكبة ضد األشاا املصابن ابملهق( .)٥٢وألنه ال يوجسد
دليل عل أن لعقوبة اإلعدام أثر يف الواق عل مستوات اجلرمية ،فسنن إجسرا اسستئناف اسستادام
العقوبة عل هذا األسا ال يتناسب م اهلدف املعلن واملتمثل يف احلد من اجلرمية ،وابلتاي فهو
إجرا غري معقول(.)٥3

جيم -احملاكم أو اإلجراءا اخلاصة
 -٢4ميكن أن ينطوي استئناف أو زادة استادام عقوبة اإلعدام عل جرائم اإلرهسا  ،علس
وجه اخلصو  ،عل انتهاكات للحق يف حماكمة عادلة ،مثل حماكمة املدنين أمسام حمساكم عسسكرية
أو خاصسسة ،أو غريهسسا مسسن االنتهاكسسات املتعلقسسة ابإلجسرا ات القانونيسسة الواجبسسة وضسسما ت احملاكم سة
العادلسسة .وذكسسرت الللنسسة املعنيسسة حبقسسو اإلنسسسان أنسسه ينبغس  ،كقاعسسدة ،عسسدم حماكمسسة املسسدنين أمسسام
احملاكم العسكرية عل جرائم يعاقب عليها ابإلعدام( .)٥4وتشري تقسارير مشسرو العدالسة يف ابكسستان
إىل أنه بعد إهنا إجرا وق تنفيذ عقوبسة اإلعسدام يف ابكسستان أُعسدم علس األقسل  ٨٠سسلينا أدانستهم
حماكم خاصة ملكافحة اإلرها ( .)٥٥ويف الكامريون ،يذكر أن احملساكم العسسكرية هس املسسؤولة الرئيسسية
عسسن زادة عسسدد أحكسسام اإلعسسدام بصسسورة كبسسرية .ودعسسا عسسدة مكلفسسن بسسوالات يف إطسسار اإلجسرا ات
اخلاصسسة السوالات املتحسسدة إىل تفكيس الللسسان العسسسكرية العاملسسة يف خلسسي غوانتسسا مو ونقسسل احملتل سزين
املتهمسن ابرتكسسا جسرائم إىل مرافقهسسا الفدراليسسة الواقعسسة علس أراضسسيها كس ميكسسن ملحقسستهم جنائيسا أمسسام
حماكم عادية ،وذلس امتثساالا لإلجسرا ات القانونيسة الواجبسة ومعسايري احملاكمسة العادلسة ،مبسا فيهسا تلس
املتعلقة ابستقلل القضاة واحملامن(.)٥6
 -٢٥ويف إطار اجلهود الرامية إىل ختفي العب امللق عل عاتق نظسام العدالسة اجلنائيسة ،اعتمسدت
بع س س ال س سدول إج س سرا ات معللس سسة ابلنسس سسبة جل س سرائم معينس سسة .وتطبيس سسق ضس سسما ت أكثس سسر ص س سرامة ابلنسس سسبة
لإلجسرا ات القانونيسسة الواجبسسة املتعلقسسة حبساالت عقوبسسة اإلعسسدام يعسسي أن هسسذ احلسساالت ميكسسن أن ختسسال
املع سسايري املطلوب سسة يف ح سسال م ت سست اإلج س سرا ات املعلل سسة م سسا يكف س س م سسن الوق سست والتس سسهيلت إلع سسداد
السدفا ( .)٥٧ويف الصسن ،أدرجسست التنقيحسات املدخلسسة علس قسانون اإلجسرا ات اجلنائيسة يف عسسام ٢٠١٨
__________

()٥٢
()٥3
()٥4
()٥٥
()٥6

()٥٧
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اإلسهامات املقدمة من الرابطة الدولية للحد من األضرار ومنظمة ريربي  ،والرسالة املشسلكة املقدمسة مسن منظمسة
مناصري حقو اإلنسان واالئتلف العامل ملناهضة عقوبة اإلعدام.
انظسر ،علس سسبيل املثسال ،روجسر هسود وكسارولن ،The Death Penalty: A Worldwide Perspective ،النسساة
الرابعة ( ،)Oxford, Oxford University Press, 2008الصفحات  33٠-3٢٥و.34٥
الللنة املعنية حبقسو اإلنسسان ،التعليسق العسام رقسم  ،36الفقسرة  .4٥والتعليسق العسام رقسم  )٢٠١4(3٥بشسأن حسق
الفرد يف احلرية ويف األمان عل شاصه ،الفقرة .4٥
رسالة مشرو العدالة يف ابكستان.
"رسالة مفتوحة إىل حكومة الوالات املتحدة األمريكية مبناسبة مرور  ١4سسنة علس افتتسا مرفسق احتلساز خلسي
غوانتسسا مو" ص سسادرة يف  ١١كسسانون الثاين/ينسساير  ٢٠١6ع سسن املق سسرر اخلسسا املع سسي ابلتعسسذيب وغسسري م سسن ض سسرو
املعامل سسة أو العقوب سسة القاس سسية أو اللإنس سسانية أو املهين سسة ،واملق سسررة اخلاصس سة املعنيس سة بتعزي سسز ومحاي سسة حق سسو اإلنس سسان
واحلسسرات األساسسسية يف سسسيا مكافحسسة اإلرهسسا  ،واملقسسرر اخلسسا املعسسي ابسسستقلل القضسساة واحملسسامن ،ورئسسي -
مقسسرر الفريسسق العامسسل املعسسي ابالحتلسساز التعسسسف  ،ومسسديرة مكتسسب املؤسسسسات الدميقراطيسسة وحقسسو اإلنسسسان لسسدى
منظمة األمن والتعاون يف أورواب ورسالة االحتاد األمريك للحرات املدنية.
الللنة املعنية حبقو اإلنسان ،التعليق العام رقم  ،36الفقرة .4١
GE.19-14657
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اإلج سرا ات املعللسسة ،وه س تسسستهدف يف املقسسام األول القضسساا السسي يعتسسرب فيهسسا أن املسسدع علي سسه
اعسسلف بذنبسسه .ويسسن القسسانون عل س إمكانيسسة انطبسسا هسسذ اإلج سرا ات عل س اجل سرائم السسي يعاقسسب
عليها ابإلعدام( .)٥٨ويف ابكستان ،يتضمن قسانون مكافحسة اإلرهسا لعسام  ١٩٩٧أيضسا أحكامسا
ت سسن علس س تعلي سسل احملاكم سسات( .)٥٩وه سسذ األحك سسام حت سسد ابخلص سسو م سسن الوق سست املت سسا للمتهم سسن
إلعسسداد دفسساعهم ،وينبغ س  ،ابلنظسسر إىل املا ساطر املرتبطسسة بسسذل  ،أال تطبسسق عل س القضسساا السسي قسسد
تلتب عليها عقوبة اإلعدام.

يال -احلق يف التمثي القانوين الفعال ويف املعلوما ويف االستئناف
 -٢6عندما يُستأن تنفيذ عقوبة اإلعدام بعد وقفه ملسدة طويلسة ،قسد ال يوجسد حمسامون جمربسون
لتمثيل موكلن يواجهون هتم ا تلتب عليها عقوبة اإلعدام ،مما يزيد بصسفة خاصسة مسن خطسر عسدم
التمثيسسل القسسانوين امللئ سم .ولألشسساا املشسستبه فسسيهم ارتكسسا جرميسسة قسسد تسسستوجب عقوبسسة اإلعسسدام،
أو املتهمس سسن بس سسا ،االسس سستفادة مس سسن احلس سسق يف املسس سساعدة القانونيس سسة الكافيس سسة والفعالس سسة يف مجي س س مراحس سسل
اإلجسرا ات( .)6٠وعمومس ا ،تكسسون القضسساا املسسستوجبة لعقوبسسة اإلعسسدام أطسسول وأكثسسر تعقيسسدا مسسن غريهسسا
من احملاكمات اجلنائية .ويب ضمان حقو الطعن كاملسة يف القسانون ،ويسب إعمسال مجيس حقسو
االسسستئناف إعمسساالا صسسارم ا ودقيق س ا .ورأت الللنسسة املعنيسسة حبقسسو اإلنسسسان أنسسه يتعسسن عل س السسدول أن
تتاذ مجي التدابري املمكنسة لتلنسب اإلدا ت اخلاطئسة يف القضساا املسستوجبة لعقوبسة اإلعسدام ،مبسا يف
ذلس التسسدابري السسي تسسسم إبعسسادة النظسسر يف اإلدا ت وإعسسادة فحس اإلدا ت السسسابقة علس أسسسا
أدلة جديدة ،مبا يف ذل أدلة احلم النووي(.)6١
 -٢٧وعنسسدما يُسسستأن تنفيسسذ عقوبسسة اإلعسسدام دون اإلخطسسار بسسذل بوقسست كسساف ،قسسد يسسسفر ذل س
أيضسا عسسن انتهاكسسات حلقسسو اإلجسرا ات القانونيسسة الواجبسسة .وأشسسارت الللنسسة املعنيسسة حبقسسو اإلنسسسان إىل
أن عسسدم إخطسسار األف سراد يف الوقسست املناسسسب بتسساريخ إعسسدامهم ميث سل شسسكلا مسسن أشسسكال سسسو املعاملسسة،
ممسسا يعسسل تنفيسسذ العقوبسسة إثسسر ذل س متعارض سا م س حظسسر التعسسذيب وغسسري مسسن ضسسرو املعاملسسة أو العقوبسسة
القاس سسية أو اللإنس سسانية أو املهين سسة( .)6٢ويف البحس سرين ،أُهنس س يف ع سسام  ٢٠١٧إجس سرا دام س سسب س سسنوات
لوق تنفيذ عقوبة اإلعدام ،وذل بعد أقل من أسبو من أتييد حمكمة السنق أحكسام إعسدام صسادرة
يف حق ثلثة أشاا نسُفذ فيهم اإلعدام الحقا( .)63والحظت املقررة اخلاصة املعنيسة حبساالت اإلعسدام
خارج القضا أو إبجرا ات مسوجزة أو تعسسف ا مس القلسق أنسه ملسا اسستؤن تنفيسذ العقوبسة يف عسام ٢٠١٢
يف اهلنسسد م تصسسدر السسسلطات ،حسسسب مسسا أفسسادت التقسسارير ،إعسسل ا مسسسبقا بسسذل  ،لك س تتفسسادى عل س
وجه التحديد تدخل الناشطن يف جمال حقو اإلنسان(.)64

__________

()٥٨
()٥٩
()6٠
()6١
()6٢
()63
()64
GE.19-14657

رسالة منظمة ذو رايت براكتي .The Rights Practice
رسالة مشرو العدالة يف ابكستان.
الضسسما ت السسي تكفسسل محايسسة حقسسو السسذين يواجهسسون عقوبسسة اإلعسسدام ،الفقسسرة  ٥والعهسسد السسدوي اخلسسا ابحلقسسو
املدنية والسياسية ،املادة ()3(١4د) والللنة املعنية حبقو اإلنسسان ،التعليسق العسام رقسم  )٢٠٠٧(3٢املتعلسق ابحلسق
يف املساواة أمام احملاكم واهليئات القضائية ويف حماكمة عادلة ،الفقرة  ،3٨والتعليق العام رقم  ،36الفقرة .4١
التعليق العام رقم  ،36الفقرة .43
املرج نفسه ،الفقرة 4٠والوثيقة  ،CCPR/C/JPN/CO/6الفقرة .١3
ورقة مشلكة ملنظمة أمريكيون من أجل الدميقراطية وحقو اإلنسان يف البحرين ومعهد البحرين للحقو والدميقراطية.
الوثيقسسة  ،A/69/265الفقسسرة  ،١٠٥اسسستنادا إىل منظمسسة العفسسو الدوليسسة ،أحكسسام اإلعسسدام واإلعسسدامات - ٢٠١٢
)( Death sentences and executions (2012نيسان/أبريل .٢٠ . ،)٢٠١3
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 -٢٨ووفقا ملا ذكرته الللنسة املعنيسة حبقسو اإلنسسان ،يسب أن يكفسل لألشساا املسدانن واحملكسوم
()6٥
عل سسيهم بعقوب سسة اإلع سسدام احل سق الفعل س يف التم سسا عف سسو أو ختفي س يف احلك سسم بع سسد ص سسدور هنائي س ا .
وأشارت املقررة اخلاصة املعنية حبساالت اإلعسدام خسارج القضسا أو إبجسرا ات مسوجزة أو تعسسف ا إىل
أنسسه خسسلل فسسلة وق س تنفيسسذ عقوبسسة اإلعسسدام قسسد ي سن املسسدعون الع سامون أكثسسر إىل طلسسب عقوبسسة
اإلعدام والقضاة إىل فرضسها ،علس افسلاض أهنسا لسن تنفسذ يف الواقس ( .)66وتقتضس مصسلحة العدالسة
أن يُفح س بعنايسسة فائقسسة أي طلسسب عف سو أو ختفي س لألحكسسام يقسسدم يف مثسسل هسسذ الظسسروف .وأعرب ست
املقررة اخلاصة يف متوز/يوليه  ٢٠١٧عن قلقها ألن التهديسد إبعسادة اعتمساد بعقوبسة اإلعسدام يف ملسدي
بعسسد وقس تنفيسسذها ملسسدة  6٠سسسنة يقسسوض إمكانيسسة مسسن العفسسو أو ختفيس األحكسسام( .)6٧وذكسسرت
الللنة أن احلق خا بكسل فسرد ،وهكسذا فسنن قسرار رفس العفسو أو االسستبعاد منسه تلقائيسا ابلنسسبة
جلرائم معينة يتعارض م ما تعهدت به الدولة يف إطار االلتزامات الدولية حلقسو اإلنسسان إبيسل
االعتبسسار للظسسروف الفرديسسة لكسسل حالسسة( .)6٨وحسساالت السسرف التسسام ،مثسسل تل س السسي أُعلسسن عنهسسا يف
إندونيسسسيا يف عسسام  ٢٠١4ابلنسسسبة جلسرائم املاسسدرات أو يف اهلنسسد يف عسسام  ٢٠١3ابلنسسسبة لقضسساا
االغتصا  ،تثري القلق ألن املعسايري السي حسددهتا الللنسة املعنيسة حبقسو اإلنسسان تسن علس إعسادة
النظر يف القضاا لضمان النظر يف كل طلب عل حدة وفق معايري موضوعية وشفافة(.)6٩
 -٢٩ويف أعقسسا حكسسم هنسسائ  ،يسسب أن حيسسق لألشسساا السسذين يواجهسسون عقوبسسة اإلعسسدام الطعسسن
يف طريقسسة اإلعسسدام املقلحسسة السسي قسسد تعتسسرب معاملسسة أو عقوبسسة قاسسسية أو ال إنسسسانية أو مهينسسة( .)٧٠وبنسسا
علس ذلس  ،يقس علس عسساتق الدولسسة واجسسب مقابسسل يتمثسسل يف إبسسل الشسسا احملكسسوم عليسسه ابإلعسسدام،
ابلتفصيل ويف الوقت املناسب ،بطريقة إعدامه.

سايسا -حجة الدعم العام
 -3٠غالبسا مسسا يستشسسهد ابلسسدعم العسسام كمسسربر إمسسا للحفسسا علس تنفيسسذ عقوبسسة اإلعسسدام أو اسسستئنافه.
غري أن اإلحصا ات قليلة يف هذا الصدد ،وينبغس التعامسل حبسذر مس ادعسا وجسود دعسم عسام دون
تقدمي األدلة عل ذل ( .)٧١وردا عل ادعا ات احلكومة أهنسا حتظس ابلسدعم العسام إلعسادة اعتمساد
عقوبسسة اإلعسسدام ،أجسسرت جلنسسة حقسسو اإلنسسسان يف الفلبسسن دراسسسة استقصسسائية وطنيسسة مفصسسلة اختسار
فيها اجمليبسون ضسمن جمموعسة خيسارات .وخلصست الدراسسة إىل أن  ٧مسن أصسل  ١٠أشساا خيتسارون،
__________

()6٥
()66
()6٧
()6٨
()6٩
()٧٠
()٧١
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ابحلقسو

الضما ت السي تكفسل محايسة حقسو السذين يواجهسون عقوبسة اإلعسدام ،الفقسرة  ٧والعهسد السدوي اخلسا
املدنية والسياسية ،املادة .)4(6
الوثيقة  ،A/69/265الفقرة .١٠6
البل  UA MDV 3/2017للمقررة اخلاصة املعنية حباالت اإلعدام خارج القضا أو إبجرا ات موجزة أو تعسف ا.
التعليق العام رقم  ،36الفقرة .4٧
املرج نفسه.
العهسسد السسدوي اخلسسا ابحلقسسو املدنيسسة والسياسسسية ،املسسادة  )3(٢مقسسرو ة ابالقسلان مس املسسادة  ٧وجلنسسة البلسسدان األمريكيسسة
حلقسسو اإلنسسسان ،التقريسسر رقسسم  ،١3/٥3القضسسية  ١٥ ،Merits, Ivan Teleguz, United States ،٨64-١٢متسسوز/
يوليه  ،٢٠١3الفقرة  .١٢3انظر أيض ا الللنة املعنية حبقو اإلنسان ،التعليق العام رقم  ،36الفقراتن  4٠و.4٩
انظر عموما .generally www.deathpenaltyworldwide.org/public-opinion.cfm
GE.19-14657
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يف حس سسال طلس سسب مس سسنهم ذل س س  ،عس سسدم إعس سسادة اعتمس سساد بعقوبس سسة اإلعس سسدام( .)٧٢ويف مس سسلوي ،دعس سسا بع س س
السياسسسين إىل عق سد مناقشسسة عامسسة بشسسأن إهنسسا وق س تنفيسسذ عقوبسسة اإلعسسدام عل س املسسدانن بقتسسل
األش سساا املص سسابن ابمله سسق ،عل س ال سسرغم م سسن أن دراس سسة استقص سسائية تب سسن أن  ٩4يف املائ سسة م سسن
الزعما التقليدين يعارضون اعتماد عقوبة اإلعدام كعقوبة عل جرمية القتل(.)٧3
 -3١وتشسسري األدلسسة إىل أن السدعم العسام يسسستند حيثمسسا وجسد إىل تصسسور خسساط لعقوبسسة اإلعسسدام
عل أهنا راد لللرائم اخلطرية( .)٧4وغيا الشفافية فيما يتعلق بعقوبسة اإلعسدام يف معظسم البلسدان
السسي تطبقهسسا يسسسم أبن تتواصسسل االفلاضسسات اخلاطئسسة دون التحقسسق منهسسا .ويشسسري جملس أورواب يف
تقرير إىل أنه بقدر ما تزيد معرفة النا حبيثيات تنفيذ عقوبة اإلعدام وأبسبا إلغائها وببسدائلها
بقدر ما يقل اعلاضهم عل إلغائها(.)٧٥
 -3٢وعنسدما تتسا معلومسات بشسأن التمييسز يف تطبيسق عقوبسسة اإلعسدام ،فننسه غالبس ا مسا يقسل السسدعم
العام .ويف الوالات املتحدة ،حي الشسفافية أكسرب فيمسا يتعلسق بعقوبسة اإلعسدام مقارنسة بسسائر السدول
الي ما زالت تطبقها ،يعتقد أقل من نص السسكان أهنسا تطبسق علس حنسو عسادل( .)٧6واعسلف عسدد
متزايسسد مسسن والاهتسسا ،ومنهسسا كاليفورنيسسا وواشسسنطن مسسؤخرا ،خبطسسر التمييسسز يف حسساالت عقوبسسة اإلعسسدام،
وق سسررت ه سسذ ال سسوالات م سسن مث إلغ سسا العقوبس سة أو وقس س تنفي سسذها جزئيس س ا .والحظ سست الللن سسة املعني سسة
حبقسسو اإلنسسسان أن البيسسا ت السسي تسسوح أبن أفسراد األقليسسات الدينيسسة أو العرقيسسة أو اإلثنيسسة أو املعسسوزين
أو املواطنن األجانب معرضون عل حنسو غسري متناسسب لعقوبسة اإلعسدام قسد تسدل علس عسدم املسساواة
يف تطبيسسق هسسذ العقوبسسة ،األم سر السسذي يثسسري خمسساوف بشسسأن احل سق يف عسسدم التمييسسز يف تطبيسسق احلسسق يف
احليسساة واحلسسق يف املسسساواة أمسسام القسسانون( .)٧٧واألش ساا ذوو اإلعاقسسة النفسسسية االجتماعيسسة والفكريسسة
معرضون بدورهم عل حنو غري متناسب لعقوبة اإلعدام عندما تكون ما زالت سارية(.)٧٨

سابعا -أثر الدعوا إىل االستئناف
 -33عندما تكون دولة ما قد ألغت عقوبة اإلعدام يف القانون ،فنن دعسوات إعسادة اعتمادهسا
رمسي سا ق سسد يق سسوض إط سسار االلتزام سسات القانوني سسة الدولي سسة املتعلق سسة إبلغائه سسا ت سسدرييا .وه سسذ ال سسدعوات
تكتسس خطسسورة كبسسرية يف السسدول األطسراف يف الربوتوكسسول االختيسساري الثسساين امللحسسق ابلعهسسد السسدوي
__________

( )٧٢رس سسالة مقدم سسة م سسن جلن سسة حق سسو اإلنس سسان يف الفلب سسن ومنظم سسة " Social Weather Stationsدراس سسة استقص سسائية بش سسأن
تصسسورات عمسسوم النسسا لعقوبسسة اإلعسسدام 33 :يف املائسسة أو أقسسل يطلبسسون عقوبسسة اإلعسسدام ابلنسسسبة ل س  6مسسن أصسسل ٧
جرائم متصلة ابملادرات غري املشروعة" ١٠ ،تشرين األول/أكتوبر .٢٠١٨
( )٧3معهسسد اخلسدمات االستشسسارية للمسسساعدين القسسانونين (مسسلوي) و Cornell Center on the Death Penalty
Worldwide, “Malawian traditional leaders’ perspectives on capital punishment: A targeted survey

()٧4
()٧٥
()٧6
()٧٧
()٧٨
GE.19-14657

).of traditional leaders affected by the Malawi Capital Resentencing Project” (2017
انظر ،عل سبيل املثال ،Girelli, The Death Penalty for Drug Offences ،الصفحات .١٩-١٧
الوثيقة  ،A/HRC/39/19الفقرة .١6
انظسر ”،Death Penalty Information Center, “The death penalty in 2018: year end report
ورسالة االحتاد األمريك للحرات املدنية.
التعليق العام رقم  ،36الفقرة .44
رسالة مقدمة من منظمة الصحة العاملية.
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اخلسسا ابحلقسسو املدنيسسة والسياسسسية ،والسسذي مينس هسسذ اخلطسسوة( .)٧٩وال تسزال ليسسربا الدولسسة الوحيسسدة
الط سسرف يف الربوتوك سسول ال سسي أع سسادت اعتم سساد عقوب سسة اإلع سسدام يف الق سسانون ،علس س ال سسرغم م سسن ع سسدم
تنفيسسذها أي عمليسسة إعسسدام( .)٨٠وأوصسست الللنسسة املعني سسة حبقسسو اإلنسسسان ليسسربا أبن تلغ س عقوب سسة
اإلعدام من تشريعاهتا ،وختف مجي أحكام عقوبة اإلعدام الصادرة ،ومتتنس عسن تنفيسذ أي حكسم
ابإلعدام ،وذل امتثاالا اللتزاماهتا مبوجب الربوتوكول(.)٨١
 -34وجتدد الدعوات العامة إىل استئناف استادام عقوبة اإلعدام غالبا مسا يصساحبه بسروز أصسوات
شعبوية و/أو استبدادية و/أو مناهضة للدميقراطيسة يف اخلطسا العسام .وقسد يهسدد السياسسيون ابسستئناف
اسسستادام عقوبسسة اإلعسسدام لتقويسسة مسعسسة التشسسدد م س اجملسسرمن ،أو السسستهداف أشسساا ال يشسساركوهنم
معتقسداهتم الدينيسة أو آراؤهسسم السياسسية( .)٨٢وحسى عنسسدما ال تنفسذ هسذ التهديسسدات يف الواقس  ،فننسه قسسد
يكون هلا أثر سلي عل املشاركة السياسية وحسرات السدين والتعبسري وتكسوين اجلمعيسات والتلمس ،
وقد تضيق احليز املدين(.)٨3
 -3٥وعندما تصدر عن السياسين أو غريهم مسن األفسراد البسارزين دعسوات عامسة إىل اسستئناف
عقوبة اإلعدام ابلنسبة ألفعال مثسل التلسدي أو العلقسات اجلنسسية املثليسة ابللاضس  ،فسنن هسذا ينطسوي
عل خطر زادة معدل جرائم الكراهية ،وال سيما ضد األقليات الدينيسة أو اجلنسسية( .)٨4وإعسادة ظهسور
عقوبسسة اإلعسسدام كعقوبسسة فعليسسة أو ردعيسسة علس فعسسل ال ينبغس جترميسه ال يقسسوض احلسسق يف احليسساة فحسسسب،
بل يؤثر أيضا يف التمت حبرات الدين والتعبري وتكوين اجلمعيات ،وكذل ابحلق يف اخلصوصية(.)٨٥
 -36والدعوات إىل استئناف عمليات اإلعدام ميكن أن يكون هلا أتثري كبري علس أسسر وجمتمعسات
األشسساا املوجسسودين يف قسسسم احملكسسوم علسسيهم اإلعسسدام ،وعل س األشسساا احملكسسوم علسسيهم ابإلعسسدام.
وسل املقرر اخلا املعي ابلتعذيب وغري من ضرو املعاملة أو العقوبسة القاسسية أو اللإنسسانية
أو املهينة الضو عل حق احملكوم عليهم ابإلعدام وأفراد أسرهم يف االستعداد لتنفيذ العقوبسة(.)٨6
والحظت املقررة اخلاصة املعنية حباالت اإلعدام خارج القضا أو إبجرا ات موجزة أو تعسسف ا أنسه
نتيلسسة لسسذل  ،يسسب يف أعقسسا تغيسسري املوق س إزا حسساالت تنفيسسذ اإلعسسدام التافي س مسسن القلسسق
املعسسزز لسدى السسسلنا وأفسراد أسسسرهم مبسسنحهم مسسا يكفس مسسن الوقسست للتكيس معهسسا( .)٨٧وقسسد تتولسسد
لسسدى السسسلنا وأفسراد أسسسرهم ،ال سسسيما يف أعقسسا وقس تنفيسسذ العقوبسسة ملسسدة طويلسسة ،توقعسسات مشسسروعة
بعدم تنفيذها يف الواق .

__________

()٧٩
()٨٠
()٨١
()٨٢
()٨3
()٨4
()٨٥
()٨6
()٨٧
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اإلسهامات املقدمة من الرابطة الدولية للحد من األضرار ومنظمة ريربي  ،والرسالة املشسلكة املقدمسة مسن منظمسة
مناصري حقو اإلنسان واالئتلف العامل ملناهضة عقوبة اإلعدام.
انظر .www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/LBR_national_legislation.pdf
الوثيقة  ،CCPR/C/LBR/CO/1الفقراتن .٢٩-٢٨
انظ سسر ،عل س س سسبيل املث سسال ،الرس سسالة املش سسلكة املقدم سسة م سسن منظم سسة مناص سسري حق سسو اإلنس سسان واالئ سستلف الع سسامل
ملناهضة عقوبة اإلعدام ورسالة منظمة ريربي .
انظر .www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20435&LangID=E
انظر ،عل سبيل املثال ،منظمة العفو الدولية“As Good As Dead”: The Impact of the Blasphemy Laws in ،
( ،Pakistanلندن)٢٠١6 ،
رسالة مشلكة مقدمة من منظمة مناصري حقو اإلنسان واالئتلف العامل ملناهضة عقوبة اإلعدام.
الوثيقة  ،A/67/279الفقرة .4٠
الوثيقة  ،A/69/265الفقرة .١٠٥
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 -3٧واتفاقية حقو الطفل ه أول معاهدة حظيت بتصديق شبه عامل مسن بسن معاهسدات
حقو اإلنسان .وتن املادة  3من االتفاقيسة علس إيسل االعتبسار يف املقسام األول ملصساح الطفسل
الفضسل يف مجيس القضسساا السسي ختصسه .وأشسسارت املمثلسة اخلاصسة لألمسسن العسسام املعنيسة ابلعنس ضسسد
األطفسسال إىل أنسسه قسسد يكسسون أمسسرا مربك س ا وخميف س ا بصسسورة كبسسرية للطفسسل أن ُحيكسسم عل س أحسسد والديسسه
بعقوبسسة اإلعسسدام ،وقسسد يتعسسرض لصسسدمة عميقسسة ويشسعر ابلغضسسب وبعسسدم اليقسسن والعزلسسة واليسسأ (.)٨٨
وقد تتفاقم هذ املشاعر عندما تكون عقوبة اإلعدام قد اسستؤنفت ابلفعسل ،أو يهسدد ابسستئنافها،
بعد وق العمل با لفلة طويلة .وأفادت جلنة حقو الطفل أبنسه يسب كلمسا اختسذ قسرار ذو أتثسري
عل طفل بعينه أو أطفال بعينهم أن تشمل مجي عمليات اختاذ القرار تقييم ا للتأثري احملتمسل هلسذا
القرار عل أي طفل متأثر به( .)٨٩وهكذا ،يتعن عل الدول ،قبل اختاذ أي قرار بشأن استئناف
عمليسات اإلعسسدام ،سسوا بصسفة عامسة أو يف حالسسة بعينهسا ،إجسرا تقيسسيم مفصسل ألثسسر احملتمسسل علس
أطفال الوالدين احملكوم عليهم ابإلعدام(.)٩٠
 -3٨وميكن أن تكون للحياة يف قسم احملكوم عليهم ابإلعدام أثر مسدمر علس الصسحة العقليسة
للشسسا املعسسي .وغالب سا مسسا تكسسون ظسسروف احملتل سزين يف هسسذا القسسسم أس سوأ مسسن ظسسروف احملتل سزين
عمومس ا وكثسسريا مسسا تنتهس قواعسسد األمسسم املتحسسدة النموذجيسسة السسدنيا ملعاملسسة السسسلنا (قواعسسد نيلسسسون
مانسسديل) .ويف بعس البلسسدان ،تفسسرض نظسسم خاصسسة علس األشسساا احملتلسزين يف هسسذا القسسسم قسسد
تشمل ختفي مستوى االتصال ابألسرة والعزل لفسلات طويلسة جسدا وعسدم مسن األهليسة ألغسراض
التدريب أو العمل( .)٩١وميكن أن تنته هذ النظم قواعسد نيلسسون مانسديل وأن تسؤدي أيضس ا إىل
تفسساقم شسسعور السسسلن ابليسسأ وانعسسدام األمسسل وعسسدم السستحكم يف حياتسسه ،وهس مشسساعر شسائعة بسسن
نزال قسسم احملكسوم علسيهم ابإلعسدام( .)٩٢وقسد تصسل ظسروف االحتلساز يف هسذ القسسم نفسسها إىل
حد التعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو املهينسة( .)٩3وحلمايسة الصسحة العقليسة
للسلنا  ،ينبغ للدول اختاذ تدابري خاصة لدعم نزال قسم احملكوم عليهم ابإلعدام عندما يقل
استئناف استادام عقوبة اإلعدام.
 -3٩ويف فلات وق تنفيذ عقوبة اإلعدام الي متتد لفلة طويلسة ويواصسل القضساة فيهسا احلكسم
بعقوابت اإلعدام إميا ا منهم أبهنا لن تنفذ ،قد يشر القضاة ابلفعسل يف اسستادام هسذ األحكسام
كوسيلة إلبراز خطورة اجلرمية ،م عدم وجود نية أو توق لديهم أو غريهم من املشاركن يف نظام
العدالة أن يق تنفيسذها .وقسد يتعسرض موظفسو السسلون لضسغو نفسسية كبسرية يف حسال اضسطرارهم
فلأة إىل توي مهمة إعداد السلن لعقوبة إلعدام أو حى تنفيذها عليه(.)٩4
__________

( )٨٨السيدة مارات سسانتو ابيس ،

“Introductory essay of the United Nations Special Representative of the

Secretary-General on Violence against Children”, in The Death Penalty in the OSCE Area: Special
Focus – Children of Parents Sentenced to Death or Executed (Warsaw, OSCE Office for

()٨٩
()٩٠
()٩١
()٩٢
()٩3
()٩4
GE.19-14657

).٧ . ،Democratic Institutions and Human Rights, 2017
التعليق العام رقم  )٢٠١3(١4بشأن حق الطفل يف إيل االعتبار األول ملصاحله الفضل  ،الفقرة .6
اإلسهامات املقدمة من جمتم تعليم األطفال وجلنة األصدقا العاملية للتشاور.
االئستلف العسامل ملناهضسة عقوبسسة اإلعسدام ،“Living conditions on death row”،صسحيفة وقسسائ .٢٠١٨ ،
متا عل الراب اإللكلوين التاي.www.worldcoalition.org/media/resourcecenter/EN_FactSheet_WD2018/ :
رسالة مقدمة من منظمة الصحة العاملية.
الللنة املعنية حبقو اإلنسان ،التعليق العام رقم  ،36الفقرة .4٠
الوثيقة  ،A/69/265الفقرة .١٠6
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 -4٠وميكن أن يشكل تنفيذ عقوبة اإلعدام ،وال سيما حيثما تطبق بصورة غري متناسبة عل
فئة معينة ،صدمة نفسية لللماعة واجملتم بصورة أوسس  .ولفتست حكومسة جنسو أفريقيسا االنتبسا
يف تقريرها إىل جهودها الرامية ال إىل إلغسا عقوبسة اإلعسدام فحسسب ،وهس العقوبسة السي كانست يف
املاضس تنفسسذ بطريقسسة عنصسرية ووحشسسية ومسيسسسة للغايسسة ،ولكسسن أيضس ا إىل االعسلاف ابلضسسحاا وإحيسسا
ذكسراهم .ويسسري حالي سا بنسسا متحس تسسذكاري لضسسحاا عقوبسسة اإلعسسدام ،وبُسذلت اجلهسسود مسسن أجسسل
اسسستعادة رفسسات السسسلنا السياسسسين السسذين أعسسدموا مبوجسسب أحكسسام قضسسائية يف الفسسلة مسسن عسسام ١٩6٠
إىل عسسام  ١٩٨٩وإعادهتسسا إىل أسسسرهم .وهسسذ اجلهسسود تسسستحق الثنسسا وقسسد تشسسكل مثسساالا قسسواا حتتسسذي بسسه
دول أخسسرى ثبسست فيهسسا أن اسسستادام عقوبسسة اإلعسسدام كسسان مسسستندا إىل اعتبسسارات سياسسسية ومشسسوابا
ابلتحيز والتمييز.

اثمنا -الرعااي األجانب والرتحي والتسليم والنق
 -4١أفادت الللنة املعنية حبقو اإلنسسان مسؤخرا أبن عسدم إبسل الرعساا األجانسب احملتلسزين
علس حنسسو سسري حبقهسسم يف إخطسسار القنصسسلية بوضسسعهم عمسلا ابتفاقيسسة فيينسسا للعلقسسات القنصسسلية يف
القضاا السي تسسفر عسن فسرض عقوبسة اإلعسدام ،مسن شسأنه أن يشسكل انتهاكسا للحسق يف احليساة(.)٩٥
وعسدم السسسما لألفسراد السذين هسسم علس وشس اللحيسل إىل بلسسد حيس حيساهتم كمسسا يُسدع معرضسسة
خلطسسر حقيقس ابلطعسسن قضسسائيا يف قسرار تسسرحيلهم مسسن شسسأنه كسسذل أن ينته س املسسادة  6مسسن العهسسد
السسدوي اخلسسا ابحلقسسو املدنيسسة والسياسسسية( .)٩6ويف إندونيسسسيا واإلمسسارات العربيسسة املتحسسدة ،اللتسسن
استؤن فيهما استادام عقوبة اإلعدام بعد وقس تنفيسذها لفسلة قصسرية ،تفيسد التقسارير أبن نسسبة
كبسسرية مسسن األشسساا احملكسسوم علسسيهم ابإلعسسدام عل س جسرائم املاسسدرات هسسم مسسن الرعسساا األجانسسب
الذين م يتمكنوا أحيا ا من احلصول عل الدعم القنصل (.)٩٧

 -4٢وذكرت الللنة املعنية حبقو اإلنسان أيض ا أنه من املاال للمادة  6من العهد ترحيل
أو تسسسليم أو نقسسل شسسا مسسن بلسسد ألغيسست فيسسه عقوبسسة اإلعسسدام إىل بلسسد آخسسر قسسد يواجسسه فيسسه هسسذ
العقوبة ،ما م حيصل عل ضما ت فعالة وذات مصداقية من عدم فرض هسذ العقوبسة عليسه(.)٩٨
وأكسسد عسسدد مسسن السسدول احلامسسه هسسذا السسنه يف إسسسهاماته املقدمسسة لغسسرض هسسذا التقريسسر( .)٩٩واالسسستئناف
الفعل الستادام عقوبة اإلعدام يف دولسة مسا أو التهديسد ابسستئنافه قسد يلزمسان دوالا أخسرى بطلسب
ضما ت حمددة لعدم تطبيقها عل املواطنن الذين نُقلوا ابلفعسل ،أو االمتنسا عسن أي شسكل مسن
أشكال اللحيل أو التسليم أو النقل الي ال ميكسن احلصسول يف إطارهسا علس ضسما ت ذات مصسداقية.
واسسستئناف اسسستادام عقوبسسة اإلعسسدام يف دولسسة مسسا قسسد يكسسون لسسه أثسسر ضسسار عل س مواطنيهسسا املتهمسسن
ابرتكا جرمية يف دولة أخرى ،ألنه قد يؤدي إىل توقفها عن طلب هذ الضما ت عل اجلرائم
الي يعاقب عليها ابإلعدام يف كلتا الدولتن(.)١٠٠
__________

( )٩٥التعليق العام رقم  ،36الفقرة .4٢
( )٩6املرج نفسه.
( )٩٧الوثيقة  ،A/HRC/36/26الفقرة  ،٢٧ورسالة مقدمة من مؤسسة ريربي .
( )٩٨التعليق العام رقم  ،36الفقراتن  3٠و.34
( )٩٩اإلسهامات املقدمة من أسلاليا ،أذربيلان ،كولومبيا ،أيرلندا ،سلوفاكيا ،جنو أفريقيا ،سويسرا ،واململكة املتحدة.
( )١٠٠رسسالة مقدمسة مسن جلنسة حقسو اإلنسسان يف الفلبسن وجلنسة حقسو اإلنسسان يف الفلبسنAdvisory on Overseas " ،
 ٨ ،"Filipino Workers on Death Rowتشرين األول/أكتوبر .٢٠١٨
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اتسع ا -يور اجملتمع الدويل
 -43اسسستئناف اسسستادام عقوبسسة اإلعسسدام مسسسألة مثسسرية للقلسسق علس الصسسعيد السسدوي لسسي فقس
من حي صلتها ابلقانون الدوي حلقو اإلنسان فحسب ،بل أيضسا فيمسا يتعلسق بتأثريهسا احملتمسل
عل س العلقسسات الثنائيسسة واملتعسسددة األط سراف فيمسسا بسسن السسدول .وسسسل عسسدد مسسن السسدول واهليئسسات
اإلقليمية يف إسهاماته املقدمة لغرض هذا التقرير الضو عل الدور املهسم للسدعوة إىل إلغسا عقوبسة
اإلعسدام يف سياسسسته اخلارجيسة( .)١٠١ووجسسه االحتساد األورويب االنتبسسا إىل التحسال العسسامل مسن أجسسل
إهنسسا التلسسارة يف السسسل املسسستادمة يف عقوبسسة اإلعسسدام والتعسسذيب ،السسذي تشسسل يف رعايتسسه األرجنتسسن
ومنغوليسا والسذي التزمست السدول عسسن طريقسه بسسن وإنفساذ تشسريعات لتقييسد التلسارة يف السسل املسسستادمة
يف التعذيب وعقوبة اإلعدام .وأشار جمل أورواب إىل أنسه أرسس اليسوم األورويب ملناهضسة عقوبسة اإلعسدام
الذي حتول إىل اليوم العامل ملناهضة عقوبة اإلعدام وابت ُحيتفل به يف  ١٠تشرين األول/أكتسوبر
من كسل سسنة .وهسذ التسدابري عناصسر مهمسة يف توافسق اآلرا السدوي املتزايسد ضسد عقوبسة اإلعسدام وتسساهم
يف اهلدف املدعوم من األمن العام واملتمثل يف اإللغا العامل لعقوبة اإلعدام.

عاشرا -االستنتاجا والتوصيا
 -44يرحووب األمووني العووام جبميووع التوودابر الووي تتخو ا الوودول مو أجو احلوود مو تطبيووق
عقوبووة اإلعوودام أو إلغائهووا .وتشووك و التوودابر تقوودم ا يف محايووة احلووق يف احليوواة وخطوووا
مهمة نوو اإللغواء العوامل لعقوبوة اإلعودام .ويشوجع األموني العوام الودول الوي ال توزال تفور
العقوبة بغية إلغائها.
عقوبة اإلعدام وتنف ا أن تعل وقفا لتنفي

 -4٥ويقووع عل و الوودول األط وراف يف العهوود الوودويل اخلووا ابحلقوووق املدنيووة والسياسووية
والربوتوكووول االختيوواري الثوواين امللحوق هبووا الووي ألغو عقوبووة اإلعوودام مبوجووب القووانون الت وزام
قووانوين يويل بعوودم اعتماي ووا مو جديوود .وقوود يتعووار اسووتئناف عقوبووة اإلعوودام بعوود وقووف
اسووتخدامها حبكووم القووانون أو حبكووم الواقووع لفوورتة طويلووة مووع موضووو وغوور املوواية  ٦م و
العهوود .ويهيووب األمووني العووام جبميووع الوودول اح ورتام و االلتزامووا مبوجووب القووانون الوودويل
حلقوق اإلنسان احرتاما كاملا.
 -46وال جيووو للوودول األط وراف يف العهوود ال وي مل تل و بعوود عقوبووة اإلعوودام فوور و
العقوبووة إال عل و "أشوود اجل ورائم خطووورة" .وأعرب و اللجنووة املعنيووة حبقوووق اإلنسووان ع و رأي
مفاي أن ا التعريف يعين اجلرائم البالغة اخلطورة الي تنطووي علو القتو املتعمود .وينبغو
للوودول أن حت و ف م و القوووانني الوطنيووة أي حكووم يوون عل و تطبيووق عقوبووة اإلعوودام عل و
اجلو ورائم ال ووي ال تنط وووي علو و القتو و املتعم وود مثو و اجلو ورائم املتص وولة ابملخ وودرا أو اجلو ورائم
املتصوولة ابإلر ووا الووي ال تنطوووي عل و القت و املتعموود .وينبغ و عوودم فوور عقوبووة اإلعوودام
بوج خا كعقوبة عل شك مو أشوكال السولو الوي ال تنطووي علو العنوف مثو الورية
والتجديف واخليانة الزوجية والعلقا اجلنسية املثلية ابلرتاض .

__________

( )١٠١اإلسهامات املقدمة من أسلاليا ،وأيرلندا ،واجلبل األسود ،وسويسرا ،واململكة املتحدة ،واالحتاد األورويب.
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 -4٧وال توجد أيلوة قويوة علو أن لعقوبوة اإلعودام أثور علو احلود مو مسوتواي اجلرميوة
و ك ا فإن استئناف استخدام عقوبوة اإلعودام يتعوار موع ودف احلود مو اجلرميوة .وتووفر
معلوما شفافة ويقيقة أمر ضروري ابلنسوبة لواضوع السياسوا واجملتموع املودين واجلمهوور
العام م أج عقد مناقشة مستنرة بشأن عقوبوة اإلعودام وأثر وا .وحيو األموني العوام مجيوع
القاية علو تووخ احلو ر يف خطواابهم بشوأن عقوبوة اإلعودام موع اإلشوارة إىل أن اسوتهداف
جرائم بعينها أو أفراي بعينهم قد يكون ل أثر سليب أيض ا عل املمارسة السولمية حلقووق اإلنسوان
واحلراي األساسية.
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