اجلهود التي تبذلها النرويج
ملناهضة عقوبة اإلعدام
دليل وزارة اخلارجية والبعثات الدبلوماسية في اخلارج
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كلمة استهاللية

الزمالء األعزاء
إن مناهضة عقوبة اإلعدام أحد أولويات اجلهود التي تبذلها النرويج يُعتبر
هذا العمل جزءا ال يتجزأ من سياستنا اخلاصة بحقوق اإلنسان التي يجري
تطبيقها عن طريق استخدام سلسلة واسعة من وسائل العمل في كل
من املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات اإلقليمية وبشكل مباشر مع
بعض البلدان
تشجب النرويج كافة أشكال عقوبة اإلعدام مهما كانت الظروف ال ميكن
التوفيق بني عقوبة اإلعدام واحترام كرامة الفرد ومبدأ املعاملة اإلنسانية
تبدو عملية القتل التي تلجأ إليها الدولة كوسيلة للعقاب مبثابة عمال
يوثق أحد البتة األثر الرادع الذي ترمي
وحشيا والإنساني في اجملتمع لم ّ
عقوبة اإلعدام إلى حتقيقه بل وأثبتت التجارب أنه قد مت إعدام أعدادا من
البشر األبرياء ليس في الوسع جبر هذا النوع من األخطاء القانونية
ومع هذا ،ال يوجد حظر عام في القانون الدولي ضد استخدام عقوبة
اإلعدام ولذا ال يتوفر أساسا في القانون الدولي لترتكز عليه النرويج للرد
على الدولة التي تلجأ إلى استخدام عقوبة اإلعدام غني عن البيان أن هذا
الواقع ال مينع العمل من أجل تعزيز وجهة نظرنا واستخدام كافة احلجج
بغية التوصل إلى إلغاء عقوبة اإلعدام في نفس الوقت ،هناك اتفاقيات
تستطيع البلدان مبوجبها االلتزام نحو فرض حظر على عقوبة اإلعدام
واحلد منها في حالة انتهاك هذه االلتزامات ،يتوفر لنا هكذا األساس
مبوجب للقانون الدولي الذي ميكننا من سوق حججنا هكذا تقوم اجلهود
التي تبذلها النرويج ملكافحة عقوبة اإلعدام على أساس خليط من احلجج
القانونية واألخالقية
إن الهدف من هذا الدليل هو إبراز الكيفية التي تستطيع النرويج عن
طريقها تكثيف واجناز منهج لعمل وزارة اخلارجية وبعثاتها الدبلوماسية
اخلارجية ملناهضة عقوبة اإلعدام يغطي هذا العمل كل من امليدان العام
وامليدان السياسي وأيضا بعض احلاالت املنفردة
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يحدونا األمل أن يصبح هذا الدليل عمليا وواقعيا وراسخا على الصعيد
املهني وباعثا على اإللهام بغية استخدامه من قبل كافة العاملني في
ميدان خدمة الشؤون اخلارجية تساهم اخلطوط الرائدة أوال وقبل كل شيء
في توفير إرشاد عملي للعمل اجلاري على الصعيد احمللي من أجل مكافحة
عقوبة اإلعدام وأيضا في تكوين أساس عملنا اجلاري في احملافل املتعددة
األطراف وفي حلقات احلوار التي نقيمها من أجل إحقاق حقوق اإلنسان
وأيضا في مشاورتنا التي جتري على املستوى السياسي يوفر الدليل سجال
عن خطوات العمل املمكنة والتي يتعني تكييفها دائما مع الوضع السائد
محليا كي تصبح اجلهود املبذولة فاعلة
نرجوكم التفضل بدراسة هذا الدليل واستخدامه بشكل فعال والتفكير
في تلك اجلهود التي يتعني بذلها في مواقع خدمتكم
نتطلع إلى تكثيف اجلهود واملضي قُدما في مناهضة عقوبة اإلعدام
مع حتياتنا اخلالصة،،،

اسنب بارت أيدة

هايكي هولم أوس

حرر في 10 :أكتوبر/تشرين األول 2012

5

«ليست عقوبة اإلعدام سوى انعكاسا الستمرار وجود الغرائز
البهيمية في النفوس البشرية» نلسون مانديال

 .1املقدمة والهدف
ملاذا تولي النرويج أولوية للعمل من أجل مناهضة عقوبة اإلعدام
إن مكافحة عقوبة اإلعدام أحد األولويات التي توليها النرويج لسياسة
حقوق اإلنسان تشجب النرويج ،من حيث املبدأ ،جميع أشكال عقوبة
اإلعدام مهما كانت الظروف
• ال تعد عقوبة اإلعدام رادعة أخذا في االعتبار كرامة الفرد ومبدأ املعاملة
يوثق أحد البتة األثر الرادع لعقوبة اإلعدام بل وأثبتت
اإلنسانية لم ّ
التجارب أنه قد مت إعدام أعدادا من البشر األبرياء متس عقوبة اإلعدام
حساسية املواطنني النرويجيني
• هناك عدد من املواطنني النرويجيني وأفراد يحق لهم احلصول على
املساعدات القنصلية قد مت إيقافهم واحلكم عليهم بعقوبة اإلعدام
أو أنهم ينتظرون بدء النظر في قضيتهم والتي قد تنطوي على نطق
احلكم فيها بعقوبة اإلعدام
• تؤثر عقوبة اإلعدام على درجة املعونة التي نقدمها في إطار الشرطة
والعدالة وقطاع األمن:
 يضع توفر إمكانية فرض عقوبة اإلعدام حدودا أمام اقامة التعاونفي ميدان إجراء التحريات وأمام أشكال املعونات القضائية األخرى،
أي أن السلطات النرويجية لن تساهم بتقدمي معلومات أو أية أدلة
أخرى التي من شأنها أن تزيد من احتمال إصدار حكم بعقوبة من هذا
القبيل
 ليس في وسعنا تسليم شخص لبلد ميارس عقوبة اإلعدام طاملا خيماحتمال بإصدار حكم اإلعدام على هذا الشخص
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هدفنا الرئيسي هو التوصل إلى إلغاء عقوبة
اإلعدام على الصعيد العاملي
ولذا سوف تقوم النرويج مبا يلي:
• العمل من أجل قيام عدد أكبر من البلدان بإلغاء عقوبة اإلعدام
واالنضمام إلى البروتوكوالت االختيارية امللحقة بالعهد الدولي اخلاص
باحلقوق املدنية والسياسية ( )OP2التي حتظر استخدام عقوبة اإلعدام؛
• العمل كي تقوم البلدان التي ال تكون على استعداد إللغاء عقوبة
اإلعدام بفرض إيقاف (إيقاف حكم اإلعدام) مما يعد خطوة أولى نحو
اإللغاء واالنضمام إلى قرار اإليقاف الذي تبنته اجلمعية العامة لألمم
املتحدة؛
• االعتراض على قيام البلدان بتنفيذ حكم اإلعدام؛
• العمل كي تقوم البلدان التي أبقت على عقوبة اإلعدام في قوانينها
بدون ممارستها ،بإلغاء هذه العقوبة أيضا في قوانينها
سوف تواصل النرويج العمل من أجل قيام البلدان التي متثل أقلية والتي ال
تزال تصدر أحكاما و/أو متارس عقوبة اإلعدام مبا يلي:
• التخلي عن تنفيذ أحكام اإلعدام وفرض إيقاف لعقوبة اإلعدام؛
• احترام حدود القانون الدولي؛
• احلد من القوانني اجلنائية التي قد تؤدي إلى احلكم بعقوبة اإلعدام؛
• تقبل استبدال احلكم بعقوبة احلبس؛
• دعم ضمانات سيادة القانون في الدولة؛
• التحلي بالشفافية فيما يتعلق بعدد احملكوم عليهم باإلعدام والذين
نُفذ حكم اإلعدام فيهم؛
• تخفيض عدد حاالت اإلعدام ووضع قيود خاصة على استخدام عقوبة
اإلعدام على البلدان التي ال تزال متارسها
يهدف هذا الدليل إلى تكثيف وتنظيم كافة اجلهود التي متارسها خدمة
الشئون اخلارجية في مناهضة عقوبة اإلعدام
«احلق في احلياة حق مالزم لكل إنسان .وعلى القانون أن يحمي هذا
احلق .وال يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا».
املادة  6من العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
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إطار العمل الدولي

لم يفرض القانون الدولي حظرا على عقوبة اإلعدام ،بيد أنه متارس ضغوطا
دولية شديدة إللغائها
سوف نعمل على حتقيق احترام احلدود التي يضعها القانون الدولي في
البلدان التي متارس عقوبة اإلعدام فيها وعلى حتقيق ضمان سيادة القانون
يتعني على البلدان احترام ضمانات األمم املتحدة التي تكفل حماية حقوق
الذين يواجهون عقوبة اإلعدام ،التي مت تبنيها بتوافق اآلراء (أنظر النص
بالكامل في املرفق  1اخلاص باحلد األدنى للمعايير)
وُضعت عدة صكوك قانونية دولية حتد من استخدام عقوبة اإلعدام
أهم هذه الصكوك هو العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
( )ICCPRواالتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان ( )EMKواالتفاقية األمريكية
حلقوق اإلنسان (:)AMK
• تنص املادة  6من « »ICCPRلعام ( )1966على انه ال يجوز في البلدان
التي لم تلغ عقوبة اإلعدام ،أن يحكم بهذه العقوبة إال جزاء على أشد
اجلرائم خطورة (جرائم القتل على سبيل املثال) وتنص نفس املادة
بصراحة على أنه ليس في هذه املادة أي حكم يجوز التذرع به لتأخير أو
منع إلغاء عقوبة اإلعدام من قبل أية دولة طرف في هذا العهد كما
تنص أيضا على أنه ال يجوز احلكم بعقوبة اإلعدام على جرائم ارتكبها
أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر ،وال تنفيذ هذه العقوبة باحلوامل
انضمت  165دولة (مبا في ذلك النرويج) إلى هذا العهد تعتبر املادتان
 7و  14من هذا العهد ،اللتان تتعرضان للتعذيب وللمعاملة أو العقوبة
القاسية أو الالإنسانية أو احلاطة بالكرامة وحلق كل فرد في قضية
منصفة وعلنية ،ذات صلة بالنسبة الستخدام عقوبة اإلعدام
• وفي البروتوكول االختياري الثاني لـ « »ICCPRلعام ( )OP2( )1989في
املادة  1ينص على أن تتخذ كل دولة طرف جميع التدابير الالزمة إللغاء
عقوبة اإلعدام ولكنه يتيح في املادة  2إمكانية حتفظ البلدان األطراف
على تطبيق عقوبة اإلعدام في وقت احلرب إنضم  70بلدا (مبا في ذلك
النرويج) إلى هذا البروتوكول
• تفرض اتفاقية حقوق الطفل ( )1989في املادة ( 37أ) حظرا على فرض
عقوبة اإلعدام على أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة عن
ارتكابهم جرائم تقع حتت وطأة القانون انضم  193طرفا إلى هذه
االتفاقية (بدون الواليات املتحدة والصومال)
• تنص االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان ( )1950في املادة  2على أن احلق
في احلياة لكل فرد حق يخضع حلماية القانون ال ميكن حرمان أي فرد من
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•
•

•
•

احلياة عمدا باستثناء حاالت تنفيذ عقوبة اإلعدام مبوجب حكم تصدره
احملكمة عند ارتكاب جرمية ينص فيها القانون على مثل هذه العقوبة
يفرض بروتوكول االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان رقم  )1985( 6حظرا
على فرض عقوبة اإلعدام في أوقات السلم أصبح الـ  47عضوا في
مجلس أوروبا ،باستثناء روسيا ،طرفا في هذا البروتوكول
يفرض بروتوكول االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان رقم  )2002( 13حظرا
على فرض عقوبة اإلعدام مهما كانت الظروف أصبح 43بلدا عضوا في
مجلس أوروبا (مبا في ذلك النرويج) ،حتى اآلن ،طرفا في البروتوكول ووقع
بلدان (أرمينيا وبولندا) عليه ولم يصدقا عليه بعد لم توقع روسيا
وأذربيجان على البروتوكول
تضع املادة  4من االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان ( )1969حدودا على
فرض عقوبة اإلعدام ،ولكنها ال تضع حظرا عليها
يحظر بروتوكول االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان ( )1990استخدام عقوبة
اإلعدام ولكنه يتيح اإلمكانية للبلدان ،عند االنضمام إليه أو التصديق عليه،
إلبداء حتفظاتها بحق اللجوء إلى فرض عقوبة اإلعدام في أوقات احلروب

أنظر املرفق  2الذي يشمل قائمة مستوفية لآلليات القانونية الدولية
واملركزية التي تعمل على تعزيز النظم القانونية
ترى النرويج أيضا والبلدان املتماثلة في التفكير وبلدان االحتاد األوروبي ،من
بني جملة بلدان أخرى ،أن القانون العرفي الدولي يضع ،في كافة األحوال،
حدودا ثابتة لفرض عقوبة اإلعدام انطالقا من القانون العرفي الدولي نعتبر
القصر عند
أن احملظور وفقا للقانون الدولي هو تنفيذ عقوبة اإلعدام على
ّ
ارتكاب جرمية تقع حتت وطأة القانون وعلى النساء احلوامل واملعوقني عقليا
كما نرى أيضا أن ثمة أساس يدفع إلى التأكيد على أن هناك حظرا على
تنفيذ عقوبة اإلعدام بأساليب وحشية بشكل خاص ،على سبيل املثال
الرجم أو اإللقاء من حافة هاوية كما يتعني توفر ضمانات محددة لسيادة
القانون بيد أنه قد يكون من العسير احلصول على معلومات كافية عن
اإلجراءات القانونية التي متكننا من القول بشكل آمن بأن القضية القانونية
تتعارض مع املعايير الدولية لقد وضع االحتاد األوروبي خطوطا رائدة للعمل
الذي يجريه ملكافحة عقوبة اإلعدام ،أنظر املرفق 1
«تضفي عقوبة اإلعدام الشرعية على عمل عنيف ال عودة عليه
ترتكبه الدولة وليس في الوسع تفادي وقوع ضحايا بريئة تبعا لذلك.
طاملا بقت العدالة اإلنسانية غير معصومة من ارتكاب اخلطاء ،ال
ميكن أبدا تفادي إعدام أبريا» .منظمة العفو
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 .3عمل السلك الدبلوماسي في مناهضة
عقوبة اإلعدام بشكل عام
نظرا لكونه ميدان ذات أولوية في العمل ،سوف يُثار هذا املوضوع في
اللقاءات التي تتم على املستوى السياسي أو في الزيارات الرسمية واحلوارات
السياسية وتلك التي تخص حقوق اإلنسان وأثناء املشاورات التي جتري حول
حقوق اإلنسان مع البلدان األخرى عندما يستدعي املوقف ذلك
ضمن املعلومات اخلاصة بوضع عقوبة اإلعدام في البلدان املعنية في املواد
تُ ّ
األساسية وترفع إلى القيادة السياسية يتعني توفير املعلومات أيضا أثناء
احلوار الذي جتريه «نوراد» مع البلدان األطراف حول حقوق اإلنسان
في مثل هذا السياق ،يعرض الفرد موقف النرويج املعارض لعقوبة اإلعدام
ويشرح االلتزامات الدولية ويحث على االمتثال وعلى إيقاف عقوبة
اإلعدام كشكل من أحد أشكال اإللغاء ويحث املرء أيضا على االنضمام
إلى االتفاقات الدولية التي حتظر فرض عقوبة اإلعدام والعمل على زيادة
االنضمام إلى القرار الذي تبنته اجلمعية العامة لألمم املتحدة ضد عقوبة
اإلعدام

 3.1عمل البعثات الدبلوماسية

تلعب البعثات الدبلوماسية دورا حاسما في تطبيق سياسة النرويج في
ميدان حقوق اإلنسان على مستوى القطر ينبغي بذل اجلهد دائما على نحو
يكون ذات صلة قدر اإلمكان وفعال في كل بلد غالبا ما يكون من املالئم
تنسيق العمل مع بلدان البعثات الدبلوماسية املتماثلة في الفكر ويُحبذ
أن يتم هذا في جميع أنحاء اإلقاليم بغية حتقيق فعالية متزايدة ،وهذا أقل
اإلميان ولذا يتعني على البعثات الدبلوماسية حتديد القنوات الالزمة إلقامة
التعاون الدولي على النطاق احمللي ،مثل مكاتب األمم املتحدة ،والسيما تلك
البعثات الدبلوماسية النشطة ،ومكاتب االحتاد األوروبي احمللية واملركزية
وشبكات حقوق اإلنسان فضال عن املنظمات (الطوعية واحلكومية) التي
تعمل ضد عقوبة اإلعدام تكتسي مساهمة النرويج قوة أكبر بالتعاون من
اآلخرين
 3.1.1رفع تقارير منتظمة حول وضع عقوبة اإلعدام في الدولة
ترفع البعثات الدبلوماسية تقارير عن القضايا اخلاصة بحقوق اإلنسان
وفقا لتعليمات وزارة اخلارجية على ضوء خطة النشاطات ،تقوم البعثات
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الدبلوماسية أيضا برفع التقارير اخلاصة بنشاطاتها واملرتبطة بحقوق
اإلنسان تتولى إدارات وأقسام وزارة اخلارجية التي تضطلع باملسؤولية
القطرية مهمة التنسيق الشاملة للعمل اجلاري ملناهضة عقوبة اإلعدام
على املستوى القطري وتصبح املتلقية الرئيسية لهذه التقارير ،وتقوم
البعثات الدبلوماسية أيضا بإرسال نسخ من جميع هذه التقارير التي
تتعلق بقضايا حقوق اإلنسان إلى قسم حقوق اإلنسان والدميقراطية
•
•
•
•

ترفع البعثات الدبلوماسية تقارير جارية عن األحداث الفعلية واخلاصة
بعقوبة اإلعدام
من املالئم أن يكون العمل من أجل مكافحة عقوبة اإلعدام واضحا في
خطة النشاطات وفي التقارير اخلاصة بخطة النشاطات التي ترفعها
البعثات الدبلوماسية
يتعني أن يظهر العمل الذي جتريه البعثات الدبلوماسية في مكافحة
عقوبة اإلعدام في تقاريرها نصف السنوية
يُرجى من البعثات الدبلوماسية بالبلدان التي يكون الوضع فيها ذات
صلة إرسال تقارير سنوية عن كيفية متابعة تطبيق دليل العمل
من أجل مكافحة عقوبة اإلعدام ،مبا في ذلك القضايا الفعلية التي
تتعلق باملواطنني النرويجيني أو أفراد يحق لهم احلصول على مساعدة
القنصليات النرويجية

يتعني على البعثات الدبلوماسية عند رفع تقاريرها ،وعندما يكون هذا
ممكننا ومالئما أن:
•
•
•

•
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حتصر ،قدر اإلمكان ،القوانني واملمارسات اخلاصة بعقوبة اإلعدام ،وتقييم
اإلجراء القانوني وإمكانيات استئناف أنواع قضايا عقوبة اإلعدام
اخملتلفة؛
تقدمي تقارير عن مدى إتاحة املعلومات في البلدان التي متارس عقوبة
اإلعدام واألسباب املمكنة التي تؤدي إلى احتمال وجود قصور في املعرفة
بتنازع تنفيذ حكم اإلعدام في القطر مع القانون الدولي؛
اإلخطار بالتطورات اإليجابية ،على سبيل املثال ،قيام الدولة بفرض
إيقاف على عقوبة اإلعدام أو تخفيض عدد احلاالت التي يُحكم فيها
بعقوبة اإلعدام ،ورؤية ما إذا كانت النرويج سوف تبدي رد فعل إيجابي،
إما مبفردها أو سويا مع البلدان األخرى؛
اإلخطار بالتطورات السلبية ،على سبيل املثال قيام الدولة بإعادة تطبيق
عقوبة اإلعدام أو توسيع عدد احلاالت التي يُحكم فيها بعقوبة اإلعدام،
ورؤية ما إذا كانت النرويج سوف تعرب عن رد فعل إزاء هذه التطورات ،إما
مبفردها أو سويا مع البلدان األخرى؛

املصادر التي يتعني على البعثات الدبلوماسية االطالع
عليها (أنظر املرفق  3للحصول على مزيد

من املعلومات):

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

املنظمات الوطنية واملنظمات اإلقليمية (املنظمات الطوعية
واحلكومية) والشبكات العاملة في مجال حقوق اإلنسان بصفة
عامة وضد عقوبة اإلعدام بشكل خاص
نشطاء حقوق اإلنسان العاملون على النطاق احمللي
اللجان الوطنية املستقلة التي تعمل في ميدان حقوق اإلنسان
مكاتب االمم املتحدة في الدولة ،وال سيما املفوض السامي
(مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان)
حلقوق اإلنسان
ّ
ومستشاري األمم املتحدة في مجال حقوق اإلنسان
تقارير وتوصيات نظام حقوق اإلنسان في األمم املتحدة ،وال سيما
املقرر اخلاص املعني بحاالت اإلعدام خارج نطاق القضاء أو اإلعدام
التعسفي ،وجلسة النظر في تقارير البالد عن حالة حقوق
االنسان فيها (االستعراض الدوري الشامل) التي تنعقد في
مجلس حقوق اإلنسان
بعثات البدان األخرى الدبلوماسية التي يكون من الطبيعي
التعاون معها
تقارير وتوصيات اآلليات اإلقليمية :مجلس أوروبا ،ومنظمة
األمن والتعاون في أوروبا ومنظمات حقوق اإلنسان في البلدان
األمريكية واآلسيوية واألفريقية
املؤسسات العامة الوطنية (الوزارات وأمناء املظالم واللجان وما
إلى ذلك) ،وأوساط البحوث اجلامعية الوطنية
اخلطب واحملاضرات التي تلقيها السلطات في احملافل الدولية
والوطنية
التقارير اخلاصة مبسألة عقوبة اإلعدام في وسائل اإلعالم احمللية
والصحافة الدولية
املنظمات النرويجية ومنظمات حقوق اإلنسان الدولية العاملة
في البلدان املعنية
احتادات احملامني والقضاة
أعضاء البرملان
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«أفادت منظمة العفو الدولية بأن عقوبة اإلعدام ال تزال تُفرض ،
حسب التقارير الواردة ،في أغلب البلدان التي حتظى فيها بتأييد قوى
بعد محاكمات غير عادلة وباالستناد في أحيان كثيرة إلى اعترافات
تُنتزع حتت التعذيب .وفي أغلب البلدان ،تستخدم عقوبة اإلعدام
في حق الفقراء وأفراد الطوائف العرقية واالثنية والدينية وغيرها
من األقليات أكثر من غيرهم .وفي بعض البلدان ،تصدر أحكام
باإلعدام في جرائم غير عنيفة ال تبلغ ح ّد أخطر اجلرائم – كاجلرائم
االقتصادية أو اجلِبت أو الردة أو اجلرائم ذات الصلة باخملدرات أو العالقات
اجلنسية بني شخصني راشدين برضاهما ».اقتباس من تقرير األمني العام عن
مسألة عقوبة اإلعدام إلى مجلس حقوق اإلنسان في عام 2011

 3.1.2تدابير العمل املقترحة
االتصال بالسلطات
ينبغي أن تشجع البعثات الدبلوماسية السلطات/وسلطات الواليات
واملقاطعات على االمتثال للحد األدنى من املعايير الدولية ،من خالل احلوار
واملشاورات غير الرسمية على السواء يشمل هذا قصر عقوبة
اإلعدام على أخطر اجلرائم واحلد من عدد العقوبات التي تفرض عقوبة
اإلعدام ،من خالل ،على سبيل املثال ،إزالة عقوبة اإلعدام عن اجلرائم
االقتصادية وجرائم اخملدرات واالغتصاب واجلرائم الدينية والسياسية وغيرها
يجوز املساهمة أيضا في تعزيز ضمان احترام سيادة القانون في البلد بغية
تشجيع حتقيق أكبر قدر من الشفافية فيما يتعلق بفرض عقوبة اإلعدام
قبل تقدمي قرار يتعلق بوقف تنفيذ عقوبة اإلعدام للنظر فيه في األمم
املتحدة ،قد يكون من املناسب طلب عقد اجتماع مع املكتب املسئول في
وزارة خارجية البلد املعني لإلحاطة علما بالقرار وتشجيع البلد على دعم
هذا القرار أو االمتناع عن التصويت ضده
يجب أن تنظر البعثات الدبلوماسية بعناية في نوع احلوار األكثر مالءمة
ومناقشته مع بعثات البلدان األخرى الدبلوماسية ومع األمم املتحدة
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تشجيع املشاريع التي حتد من استخدام عقوبة اإلعدام
امتثاال للمعايير الدولية
ينبغي أن تعمل البعثات الدبلوماسية على تشجيع املشاريع التي تلقي
الضوء على التحديات الدستورية والقانونية األخرى التي ترتبط باستخدام
عقوبة اإلعدام ،مما يحد من نطاق االستخدام ويعزز بدائل لعقوبة اإلعدام
قد يكون االعتراض على استخدام عقوبة اإلعدام من خالل إظهار أن هذه
املمارسة مخالفة للدستور فعاال إن إلزامية عقوبة اإلعدام على جرائم
معينة واالنتظار لفترة طويلة ريثما يتم تنفيذ حكم اإلعدام وعدم وجود
فرصة للعفو إمنا هي أمثلة عن التحديات الدستورية املمكنة
ينبغي على البعثات الدبلوماسية تشجيع املنظمات غير احلكومية وغيرها
على استخدام احملاكم للتوصل إلى إقرار تخفيض تدريجي من نطاق
استخدام عقوبة اإلعدام تُشجع البعثات الدبلوماسية على متابعة
عمليات اإلصالح الدستوري اجلارية والتشاور مع املنظمات غير احلكومية
ذات الصلة ينبغي تشجيع املنظمات غير احلكومية وغيرها من أصحاب
املصلحة على متابعة انتهاكات محددة للمعايير الدولية من خالل نظام
احملاكم
ينبغي على البعثات الدبلوماسية تشجيع منظمات حقوق اإلنسان كي
تشمل مكافحة عقوبة اإلعدام في عملها وتقدمي املساعدة على تبادل
اخلبرات في هذا اجملال متى يتم التعبير عن هذه الرغبة من قبل األطراف
الفاعلة احمللية
مراقبة القضايا
ميكن أن تلعب البعثات الدبلوماسية اخلارجية دورا هاما من خالل التواجد
في القضايا التي يكون من املعروف أنه من احملتمل فرض عقوبة اإلعدام
فيها وذلك انتهاكا للقانون الدولي ،مبا في ذلك مراقبة التقيد بالضمانات
األساسية لدولة القانون واسترعاء االنتباه نحو القضية حتيط البعثات
الدبلوماسية الوزارة (إدارة املسئول القطري والتنمية وقسم حقوق اإلنسان
والدميقراطية) علما عندما تكون مراقبة القضايا أمرا مناسبا إذا كان األمر
يتعلق مبواطن نرويجي أو بشخص يحق له احلصول على مساعدة القنصلية
النرويجية ،يتعني استشارة قسم الشؤون القنصلية والهجرة فيما يتعلق
مبراقبة احملاكمة
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الرؤية
قد تساهم البيانات العلنية التي تصدرها السفارة أو املشاركة في املؤمترات،
وما إلى ذلك ،في النقاش الدائر في وسائل اإلعالم واجملتمع حول استخدام
عقوبة اإلعدام تُشجع البعثات الدبلوماسية على استخدام وسائل اإلعالم
(الصحف احمللية واملؤمترات الصحفية واإلذاعة) وغيرها من أي قنوات اتصال
ذات الصلة (مواقع البعثات الدبلوماسية على األنترنتregjeringen no ،
والنشرات الصحفية التي تصدرها الوزارة) السترعاء االنتباه إلى قضايا
عقوبة اإلعدام التي تتابعها النرويج مع السلطات
كما تشجع البعثات الدبلوماسية على االحتفال باليوم العاملي السنوي
ملناهضة عقوبة اإلعدام في  10اكتوبر/تشرين األول يتزامن هذا اليوم مع
اليوم األوروبي ملناهضة عقوبة اإلعدام ،ويُعد مناسبة إلصدار بيان وإطالق
املبادرات وتنظيم تظاهرات ونشر مقاالت أو ما شابه ذلك ،ويفضل أن يجري
كل هذا بالتعاون مع اجلهات املماثلة في الفكر
قد تؤدي الرؤية ،في بعض احلاالت ،إلى حتقيق نتائج عكسية ينبغي دائما
تقييم درجة الرؤية على ضوء الوضع السائد محليا
تكتسي البيانات واالحتجاجات ،والنشرات الصحفية والقضايا عبر
اإلنترنت في أعقاب االجتماعات والدعوات قيمة جوهرية ألنها تسلط
الضوء على وجهة نظر النرويج وعلى البلدان املعنية أيضا ميكن أن
تؤدي هذه الرؤية إلى حتقيق دعاية في وسائل اإلعالم احمللية وبالتالي
يكون لها تأثير إيجابي على كيفية تعامل احلكومة مع القضية
غالبا ما يكون التأثير تعزيزا إضافيا من خالل التعاون مع البلدان
األخرى ،مبا في ذلك البلدان التي لديها عالقات جيدة مع البلد الذي
تو ّجه إليه االنتقادات
التعاون مع اجلهات الدولية الفاعلة على املستوى احمللي
إن التعاون الدولي نشاط ضروري لتنفيذ تدابير فعالة ويُعد مبثابة تدبير من
شأنه أن يحقق ادخارا في املوارد كما أنه من الضروري اقامة االتصال مع
السفارات األخرى واألمم املتحدة واملنظمات الدولية لنشر وتلقي املعلومات
�وتنسيق االحتجاجات الرسمية وغير الرسمية وإقامة االتصاالت األخرى
مع السلطات
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ينبغي مناقشة وضع عقوبة اإلعدام في محافل حقوق اإلنسان وفي
البعثات الدبلوماسية واملنظمات الدولية التي توجد في البلد بشكل دائم
وحيثما يكون األمر ذات صلة ينبغي تنظيم اجتماعات دورية بني البعثات
الدبلوماسية األجنبية واملنظمات الدولية واحمللية واملعارضني لعقوبة
اإلعدام
التعاون مع اللجان الوطنية حلقوق اإلنسان
ميكن للمؤسسات الوطنية التي ترصد حقوق اإلنسان أن تصبح مصادر
هامة للمعلومات ،وخصوصا عندما تتمتع بوضع مستقل قد تُعتبر
الهيئة الوطنية أكثر شرعية من األطراف التي تعمل على الصعيد الدولي
عندما تعترض على قضايا انتهاكات حقوق اإلنسان أُنشئت اللجان
الوطنية حلقوق اإلنسان في العديد من البلدان وفقا ملبادئ باريس املتعلقة
باملؤسسات الوطنية تكتسي اللجان الوطنية أهمية في اجلهود املبذولة
حلماية ومراقبة حقوق اإلنسان في كل بلد ،وبالتالي فهي أيضا أحد اجلهات
التي يتعني على السفارة التعاون معها في هذا اجملال
الدعم املالي وأشكال الدعم األخرى التي تقدم ملعارضي
عقوبة اإلعدام وألنشطتها
في البلدان التي يفتقر املعارضون لعقوبة اإلعدام فيها إلى املوارد املالية
الالزمة لعملها ،قد يكون من الضروري دعمها ماديا يجوز منح هذا الدعم،
بناء على الطلب ،إلى الندوات وإلعداد املواد ولغيرها من األنشطة كأمثلة
عن األغراض التي تؤهل للحصول على الدعم ،يصبح من اجلدير بالذكر
تلك املشاريع التي تسعى إلى إدخال التغييرات القانونية أو اإلجرائية أو
الدستورية التي حتد من نطاق عقوبة اإلعدام ومن عدد أحكام اإلعدام واتخاذ
تدابير لضمان قدر أكبر من الشفافية في استخدام عقوبة اإلعدام وإقامة
النقاش بني السياسيني حول فعاليته بالنسبة ألشكال إجرامية أخرى
أو شن حمالت للحصول على تصديق البلد على ضمانات العهد الدولي
اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية أو البروتوكول االختياري الثاني امللحق
به يختلف هذا الشكل من أشكال الدعم املالي عن قضايا متويل املساعدة
القانونية ،الخ واملرتبطة بخطر فرض عقوبة اإلعدام على مواطن نرويجي أو
على شخص يحق له احلصول على مساعدة القنصلية النرويجية
النشطاء الذين يعملون ضد عقوبة اإلعدام هم املدافعون أيضا عن حقوق
اإلنسان يُعد التعاون في شكل نشر املعلومات وجمع املعلومات وغيرها
من أشكال الدعم غير املالي أمرا هاما أيضا يجب االطالع على دليل وزارة
اخلارجية والبعثات الدبلوماسية اخلاص باجلهود التي تبذلها النرويج لدعم
املدافعني عن حقوق اإلنسان
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 3.2عمل الوفود
تقع على عاتق الوفود مسئولية خاصة فيما يلي:
• تقدمي الدعم للعمل املعياري الذي جتريه األمم املتحدة ومنظمة األمن
والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا ،مبا في ذلك تعزيز املزيد من االنضمام
إلى الصكوك القانونية الدولية الرئيسية والعمل على سحب
التحفظات التي تُبدى على حظر عقوبة اإلعدام يجب على الوفود ،عند
االقتضاء ،إقامة اتصاالت مع ممثلي البلدان التي متارس عقوبة اإلعدام
بغية محاولة التأثير على مواقفها
• أن تكون على بينة من مساهمات املنظمات الدولية في األنشطة
والعمليات املعيارية األخرى ذات الصلة بقضية عقوبة اإلعدام ،على
سبيل املثال في مكافحة اخملدرات واإلرهاب واجلرمية املنظمة ،وتقييم
الفرص املتاحة ملمارسة التأثير النرويجي عليها
• في املنظمات الدولية واإلقليمية  -استنكر استخدام عقوبة اإلعدام
في الدول األعضاء والدول املشاركة فيها متى يحدث هذا ،وامدح
فرض اإليقاف أو اإللغاء التام لعقوبة اإلعدام في الدول األعضاء والدول
املشاركة حيثما يحدث هذا
• قدم تقارير عن املبادرات التي يتخذها االحتاد األوروبي ضد عقوبة اإلعدام
واعمل على أن يتم الرد على الدعوات الى تأييد البيانات التي يصدرها
االحتاد األوروبي

«ال ينتهي النضال من أجل العدالة بعد موتي .إنه كفاح من أجل كل
من كان يدعى باسم «تروي ديفيس» ومن أجل كل من جاء قبلي ومن
أجل جميع الذين سيأتون من بعدي« ».تروي دافيس» ،مت إعدامه
في  21سبتمبر/أيلول  2011في والية جورجيا األمريكية

 3.3عمل الوزارة

تقع على عاتق الوزارة املسؤولية العليا عن إجراء العمل ملناهضة عقوبة
اإلعدام في كل بلد على حدة وفي احملافل الدولية
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بالنسبة للعمل في كل بلد على حدة:
• ت ُرفع حاالت استخدم تنفيذ عقوبة اإلعدام بصورة منتظمة على
مستوى مدراء اإلدارات ورؤساء األقسام مع سفراء البلدان املعنية
بأوسلو
• يجب املساهمة في تعزيز التعاون والتبادل بني األوساط العلمية
�واملؤسسات والوكاالت ذات الصلة وكذلك اخلبراء لضمان حتقيق أثر
على األمد الطويل
في األمم املتحدة:
• يُقدم قرار في اجلمعية العامة لألمم املتحدة بشأن فرض إيقاف عقوبة
اإلعدام مرة كل سنتني سوف تعمل النرويج ،جنبا إلى جنب البلدان
املماثلة الفكر ،لضمان حتقيق أكبر تأييد لهذا القرار والتوصل إلى أفضل
صياغة تقدمية له
• عندما يُعتبر ذلك مناسبا ،ضع مناهضة عقوبة اإلعدام في البيان الذي
تلقيه النرويج في األمم املتحدة ،وخصوصا في بيان وتوصيات النرويج
املتعلقة بالبلدان املشاركة في مجلس حقوق اإلنسان (االستعراض
الدوري الشامل) وعالوة على ذلك ،يعد من الهام متابعة التوصيات التي
مت قبولها من قبل البلد ،وذلك من خالل دعم املشاريع أو مبناسبة إجراء
احملادثات
• تابع توصيات جلنة حقوق اإلنسان في األمم املتحدة وجلنة االمم املتحدة
للطفولة وجلنة مناهضة التعذيب التي تتعلق بعقوبة اإلعدام
• ساند املقرر اخلاص لألمم املتحدة لعمليات اإلعدام خارج نطاق القضاء أو
بإجراءات عاجلة أو تعسفية ،مبا في ذلك من خالل استخدام تقارير املقرر
اخلاص كأداة للضغط على السلطات املعنية
• اعمل على إثارة موضوع التعاون مع املقرر اخلاص لألمم املتحدة والدعوة إلى
القيام بزيارة قطرية مبناسبة انعقاد جلسة استعراض الوضع في البلدان
التي يكون التعاون معها أو القيام بزيارات قطرية لها مبثابة حتدي
في احملافل الدولية األخرى:
• اعمل على حفظ الضغط السياسي من أجل إلغاء عقوبة اإلعدام من
خالل مجلس أوروبا ومنظمة األمن األوروبية
• ادعم املؤمتر العاملي ملناهضة عقوبة اإلعدام الذي ينعقد كل ثالث سنوات
وساعد على حشد املشاركة السياسية رفيعة املستوى فيه ،مبا في ذلك
البلدان التي لم تلغ عقوبة اإلعدام بعد
• استخدم موقفنا بشكل نشط كعضو في الفريق الداعم للجنة
الدولية ملناهضة عقوبة اإلعدام ( )ICDPكمنصة لبذل اجلهود ملناهضة
عقوبة اإلعدام
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التواصل والرؤية
• إن االهتمام الدولي مبسألة عقوبة اإلعدام أمر هام
• في احلاالت التي أعربت النرويج فيها وعلى املستوى السياسي عن قلقها
إزاء وضع عقوبة اإلعدام في بلد ما ،بشكل عام أو في حاالت محددة،
ينبغي النظر في مالءمة إصدار (بالغ صحفي)regjeringen no/
• يوصى بتنظيم تظاهرة نرويجية مبناسبة اليوم العاملي السنوي ملناهضة
عقوبة اإلعدام في 10أكتوبر/تشرين األول ،والذي يتزامن أيضا مع اليوم
األوروبي ملناهضة عقوبة اإلعدام يُعد هذا اليوم مناسبة لإلدالء ببيانات
وإطالق مبادرات واستضافة األحداث ونشر مقاالت أو ما شابه ذلك
• سوف تقيم الوزارة اتصال منتظم مع شبكة اجملتمع املدني النرويجي
ملناهضة عقوبة اإلعدام وللمساهمة في جهد أكثر تنسيقا وفعالية
على مسارات مختلفة
• يتعني على املرء إجراء تقييم دوري للمشاركة النرويجية السياسية في
املؤمترات الخ التي تُنظم ملناهضة عقوبة اإلعدام
موارد املشاريع
تُعد املوارد اخملصصة للمشاريع التخاذ تدابير ضد عقوبة اإلعدام واخملصصة
أيضا للشركاء الرئيسيني العاملني في هذا اجملال أداة هامة في عمل الوزارة
ينبغي أن يتمتع العمل ضد عقوبة اإلعدام أيضا بوزن خاص في مجال
التعاون اإلمنائي ،على سبيل املثال ،من خالل دعم قطاع العدالة في البلدان
الشريكة لضمان إدماج بُعد عقوبة اإلعدام في برامج التدريب أو في تدابير
احلد من عدد اجلرائم التي يعاقب عليها باإلعدام
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 .4عمل السلك الدبلوماسي ملناهضة
عقوبة اإلعدام في حاالت فردية
في حاالت فردية ،تركز الشئون اخلارجية بشكل خاص على احلاالت التي
يعرف فيها املرء أنه من اخملطط له فرض عقوبة إعدام بطريقة غير إنسانية
القصر أو على النساء احلوامل
للغاية (على سبيل املثال الرجم) أو على
ّ
أو على غير املسئولني جنائيا في مثل هذه احلاالت ،تعتبر النرويج عقوبة
اإلعدام انتهاكا للقانون الدولي عالوة على ذلك ،يتعني توفر شرط التمتع
بضمانات قانونية معينة عند العلم مبثل هذه احلاالت ،تعرب النرويج عن
احتجاجها مبفردها أو سويا مع االحتاد األوروبي وغيرها من البلدان املماثلة
التفكير لدى السلطات اخملتصة قد يتطلب بعض هذه احلاالت معاجلة
سريعة جدا

،

،

في كثير من األحيان سوف يكون من املناسب التعاون مع البلدان ذات
التفكير املماثل ،ويفضل أن يتم هذا التعاون على أساس عبر إقليمي
يكتسي هذا مغزى خاص ،ليس فقط من حيث اعتبارات ترشيد املوارد،
ولكن أيضا ملضاعفة التأثير في هذه القضايا في بعض احلاالت ،قد متلي
احلاجة إلى اتخاذ رد فعل سريع أو ألسباب أخرى أن تقوم النرويج بإصدار بيان
منفصل يتعني هنا إجراء تقييم كامل ملا هو أفضل لهذه القضية يجرى
إعداد رد الفعل النرويجي بالتشاور مع الوزارة

 4.1عمل البعثات الدبلوماسية في احلاالت الفردية

عندما يتنامى إلى علم البعثة الدبلوماسية أن هناك تخطيط لتنفيذ
حكم اإلعدام في قضايا تدخل في إطار القضايا الفردية تركز البعثة
الدبلوماسية بشكل خاص على (انظر أعاله) أن يتم إخطار الوزارة بأسرع
وقت ممكن بهذه القضية وتبدي رأيها في األمر استنادا إلى النقاط الواردة
أدناه يُتبع نفس النهج في حالة وجود عوامل أخرى تستدعي قيام النرويج
بالتحرك إزاء اإلعدام اخملطط له ،على سبيل املثال ،التخطيط لعمليات
إعدام جماعية ،أو في حالة استئناف بلد ما استخدام عقوبة اإلعدام بعد
فرض إيقاف عليها
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في البلدان التي متارس عقوبة اإلعدام ،تقوم البعثة الدبلوماسية ،في
احلاالت الفردية ،بالنظر في رد فعل النرويج في احلاالت التالية:
•
•

•
•
•
•
•
•

إيالء اهتمام خاص إلى متابعة القنصلية للحاالت التي تتعلق باملواطنني
النرويجيني أو األشخاص الذين يحق لهم احلصول على مساعدة
القنصلية النرويجية،
التحقق من الوقائع ،مبا في ذلك وقت تنفيذ اإلعدام والظروف ذات
الصلة باملدعى عليه (مثل السن في وقت ارتكاب اجلرمية واحلمل واحلالة
النفسية) ،واملرحلة التي توجد القضية فيها من نظام العدالة (حكم
نهائي؟ االستئناف؟ الخ )،
عرض السياق السياسي ذات الصلة،
التحقيق في ردود الفعل احمللية (وسائل اإلعالم وغير ذلك)،
التحقيق في احتمال االنضمام إلى املبادرات التي يتخذها االحتاد األوروبي
على النطاق احمللي،
افحص وجهات نظر/مبادرات البلدان األخرى ومنظمات األمم املتحدة
واملنظمات غير احلكومية في هذا الشأن،
التنسيق مع اليونيسيف (متى كان ذلك ممكنا) عند فرض عقوبة
القصر،
اإلعدام على
ّ
النظر في احتمال أن تؤدي رود فعل النرويج إلى نتائج عكسية

بعد إجراء مسعى أو إصدار بيان ينبغي إرسال تقرير إلى الوزارة مشفوعا
بتقييم البعثة الدبلوماسية ملدى فعالية التدبير واالحتجاج ويتعني نشره
على موقع الوزارة/البعثة الدبلوماسية على األنترنت

 4.2عمل الوزارة في احلاالت الفردية

عند وجود خطر وشيك بتنفيذ عقوبات اإلعدام الغير قانونية أو التي أجنزت
حديثا ،يتعني ،عامة ،عقد اجتماع بني العاملني في الوزارة على املستوى
السياسي أو بني أعلى مستوى ممكن في الهرم اإلداري وبني سفير البلد
املعني تُولى احلاالت الفردية التي تتعلق باملواطنني النرويجيني أو باألفراد
الذين يحق لهم احلصول على مساعدة القنصلية النرويجية أولوية
عليا أيضا يجري النظر في مالءمة إبالغ اجلمهور في كل حالة على حدة
في احلاالت التي تكون معاجلتها أمر ضروري وفوري لضمان إبداء رد الفعل
النرويجي ،تتمتع البعثة الدبلوماسية بسلطة تأييد االحتجاجات أو نشر
االحتجاج النرويجي مباشرة تُبلغ الوزارة بذلك على وجه السرعة
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 .5توزيع العمل في الوزارة في مناهضة
عقوبة اإلعدام
اإلدارات واألقسام ذات املسؤوليات القطرية
• مسؤولية التنسيق العليا عن نشاطات مناهضة عقوبة اإلعدام على
املستوى القطري ،مبا في ذلك احلصول على املعلومات الالزمة ،والنظر
في مالءمة إثارة عقوبة اإلعدام في محادثات ثنائية أو الترويج لها بطرق
أخرى
• املسؤولية الرئيسية عن اختيار التدابير وإعداد ردود الفعل في حاالت
فردية ،بالتشاور مع السفارة املعنية ،قسم حقوق اإلنسان والدميقراطية
ووحدة االتصال
• مسؤولية التنسيق العليا عن تنسيق دعم البيانات التي يصدرها االحتاد
األوروبي ولإلجابة على األسئلة واالستفسارات أمام البرملان واألحداث
األخرى حول عقوبة اإلعدام في بلدان معينة
قسم حقوق االنسان والدميقراطية
• مركز اخلبرة واملسؤولية الرئيسية في مناهضة عقوبة اإلعدام
• نقطة اتصال النرويج (« )»focal pointاملعنية بهذا العمل
• يقدم املساعدة في احلاالت الفردية ،بناء على طلب القسم املسئول
القطري في وزارة اخلارجية
• مسؤولية تنسيق املبادرات في األمم املتحدة ومنظمة األمن والتعاون في
أوروبا ومجلس أوروبا ،وذلك بالتشاور مع القسم املسئول اإلقليمي وإدارة
الشؤون القانونية ووحدة االتصاالت وغيرها من اإلدارات اخملتصة والبعثات
الدبلوماسية
• بالتعاون مع وحدة االتصال ،نشر وحتديث موقف النرويج ضد عقوبة
اإلعدام واملعلومات املتوفرة عن اجلهود التي تبذلها النرويج في هذا اجملال
على موقع احلكومة وعلى الشبكة الداخلية في وزارة اخلارجية
• إدارة أموال املشروع اخملصصة لبذل اجلهود على الصعيد العاملي ملكافحة
عقوبة اإلعدام
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قسم الشؤون القنصلية والهجرة
• املسؤولية عن متابعة احلاالت الفردية بالتعاون مع البعثات األجنبية التي
يشارك فيها املواطن النرويجي أو الشخص الذي يحق له احلصول على
املساعدة القنصلية النرويجية
وحدة االتصاالت
يتم إطالع وحدة االتصاالت على كافة احلاالت الفردية التي يتم فحص رد
الفعل النرويجي بخصوصها ينبغي إعداد النقاط الطارئة للصحافة من
قبل القسم املسئول القطري ،وذلك بالتشاور مع قسم حقوق االنسان/
الدميقراطية والسفارة املعنية يُجري قسم املسؤول القطري بالتشاور مع
وحدة االتصال وقسم حقوق اإلنسان والدميقراطية تقييما لتحديد ما إذا
كان ينبغي اصدار بيان للجمهور عن هذه احلاالت ينبغي استخدام البيانات
العامة خاصة في احلاالت اخلطرة أو العاجلة ُحتسم مدى خطورة احلالة على
مستوى القيادة السياسية أو وحدة االتصال أو غيرهم من قبل اجلهات التي
تتولى إصدار بيان إلى وسائل اإلعالم ويجب أيضا األخذ في االعتبار ما إذا
كان البيان العام من شأنه أن يزيد من خطورة املوقف وتنفيذ عقوبة اإلعدام
ينبغي السعي أيضا إلى تسليط الضوء على اجلهود التي تبذلها النرويج
على الصعيد الدولي ملناهضة عقوبة اإلعدام وعلى توسيع االلتزام نحو
حقوق اإلنسان ،وأيضا نحو مشاريع املدافعني عن حقوق اإلنسان في القطر
اإلعالنات التي يُصدرها االحتاد األوروبي واملساعي
في الكفاح الدائر ضد عقوبة اإلعدام ،تتطابق وجهات نظر النرويج واالحتاد
األوروبي في كثير من األحيان ،كما يُعد تأييد بيانات االحتاد األوروبي و/
أو املساعي مشتركة مبثابة تعزيزا للمواقف املشتركة من شأن توحيد
الرسالة أن يضاعف فعالية األثر عادة ما تُرسل الدعوة إلى النرويج لتأييد
موقف االحتاد األوروبي من قبل قسم الشئون اخلارجية في االحتاد األوروبي
( )EEASفي بروكسل
كما ميكن أن يأتي تأييد املبادرات التي ترمي إلى توحيد املوقف مع االحتاد
األوروبي على املستوى احمللي تُرسل القضية إلى قسم الشئون اخلارجية
في االحتاد األوروبي ( )EEASلدراستها مركزيا في هذه احلاالت قد يجرى
املسعى محليا لقد جرى العرف على دعوة النرويج إلى االنضمام إلى
البيانات التي يصدرها كبار املمثلون بالنيابة عن االحتاد األوروبي عندما
يتعلق األمر بعقوبة اإلعدام ،تكون هناك دائما مناسبة لقبول دعوات
إلقرارها ومع ذلك ،فإنه ليس من املمكن بالنسبة للنرويج االنضمام الى
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البيانات احمللية التي يصدرها مديرو البعثات الدبلوماسية التابعة لالحتاد
�األوروبي ال مينع هذا أن جتري النرويج مسعى إلى جانب االحتاد األوروبي
في املوقع
جتري الوحدة املسئولة عن القطر بالتعاون من قسم حقوق اإلنسان
والدميقراطية التقييم املتخصص لتحديد نطاق مشاركة النرويج في
البيانات املشتركة مع االحتاد األوروبي عندما تتعلق هذه بعقوبة اإلعدام
القاعدة العامة هي أن تنضم النرويج إلى مثل هذا البيانات التي يصدرها
االحتاد األوروبي وإلى املساعي التي يجريها ،وأيضا في احلاالت الفردية التي
ال يوجد فيها بالضرورة خرقا للقانون الدولي يجب بالنسبة ألي قرار بعدم
االنضمام إلى بيانات االحتاد األوروبي أو املساعي التي يجريها أخذ املوافقة
عليها سياسيا يتخذ قسم حقوق اإلنسان والدميقراطية قرارات االنضمام
إلى البيانات العامة ضد عقوبة اإلعدام
تضع البعثة النرويجية لدى االحتاد األوروبي قائمة بجميع البيانات واملواقف
املشتركة التي انضمت النرويج إليها ترسل البعثة هذه القائمة إلى قسم
السياسة األوروبية في نهاية كل شهر يرسل الوفد أيضا نسخة من كل
تأييد مشفوعا بنص البيان ذات الصلة إلى وحدة االتصاالت وإلى السفارة
النرويجية في البلد املعني إن قسم السياسة األوروبية هو املسؤول عن
إحاطة القيادة السياسية علما بشكل منتظم بتأييد النرويج للقضايا ذات
األهمية السياسية
ترسل البعثة النرويجية لدى االحتاد األوروبي نص البيان اخلتامي إلى قسم
خدمات الترجمة مباشرة فضال عن نسخة من هذا البيان إلى قسم
السياسة األوروبية وقسم حقوق اإلنسان والدميقراطية تعمل وحدة
االتصاالت على نشر البيانات على بوابة أوروبا
عندما ال يكون في الوسع تأييد االحتاد األوروبي أو أنه يُعد أمرا غير مرغوبا
فيه ،تنظر إدارة املسئول القطري في مدى مالءمة إصدار بيان خاص بالنرويج
أو إجراء مسعى نرويجي وما هي الطريقة التي يتعني سلوكها وعلى أي
مستوى ينبغي أيضا النظر في إمكانية التعاون مع اآلخرين (مثل كندا
وسويسرا) على الصعيدين احمللي وفي الوطن
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املرفق  :1احلد األدنى من املعايير وتوجيهات االحتاد األوروبي
ضمانات تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة اإلعدام
(قرار االيكوسوكو رقم )50/1984
 .1في البلدان التي لم تلغ عقوبة اإلعدام ،ال يجوز أن تفرض عقوبة
اإلعدام إال في أخطر اجلرائم على أن يكون مفهوما أن نطاقها
ينبغي أال يتعدى اجلرائم املتعمدة التي تسفر نتائج مميتة أو غير
ذلك من النتائج البالغة اخلطورة
 .2ال يجوز أن تفرض عقوبة اإلعدام إال في حالة جرمية ينص القانون،
وقت ارتكابها ،على عقوبة املوت فيها ،على أن يكون مفهوما أنه
إذا أصبح حكم القانون يقضى بعد ارتكاب اجلرمية بفرض عقوبة
أخف ،استفاد اجملرم من ذلك
 .3ال يحكم باملوت على األشخاص الذين لم يبلغوا سن الثامنة
عشرة وقت ارتكاب اجلرمية وال ينفذ حكم اإلعدام باحلوامل أو
باألمهات احلديثات الوالدة وال باألشخاص الذين أصبحوا فاقدين
لقواهم العقلية
 .4ال يجوز فرض عقوبة اإلعدام إال حينما يكون ذنب الشخص املتهم
قائما على دليل واضح ومقنع ال يدع مجاال ألي تفسير بديل
للوقائع
 .5ال يجوز تنفيذ عقوبة اإلعدام إال مبوجب حكم نهائي صادر عن
محكمة مختصة بعد إجراءات قانونية توفر كل الضمانات
املمكنة لتأمني محاكمة عادلة ،مماثلة على األقل للضمانات
الواردة في املادة  14من العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية
والسياسية ،مبا في ذلك حق أي شخص مشتبه في ارتكابه جرمية
ميكن أن تكون عقوبتها اإلعدام أو متهم بارتكابها في احلصول
على مساعدة قانونية كافية في كل مراحل احملاكمة
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 .6لكل من يحكم عليه باإلعدام احلق في االستئناف لدى محكمة
أعلى ،وينبغي اتخاذ اخلطوات الكفيلة بجعل هذا االستئناف
إجباريا
 .7لكل من يحكم عليه باإلعدام احلق في التماس العفو ،أو تخفيف
احلكم ،ويجوز منح العفو أو تخفيف احلكم في جميع حاالت
عقوبة اإلعدام
 .8ال تنفذ عقوبة اإلعدام إلى أن يتم الفصل في إجراءات االستئناف
أو أية إجراءات تتصل بالعفو أو تخفيف احلكم
 .9حني حتدث عقوبة اإلعدام ،تنفذ بحيث ال تسفر إال عن احلد األدنى
املمكن من املعاناة
اخلطوط الرائدة لالحتاد األوروبي ،مبا في ذلك احلد األدنى من املعايير:
تعتبر أيضا (اخلطوط الرائدة لالحتاد األوروبي اخلاصة بعقوبة اإلعدام)
وثيقة جديرة االطالع عليها
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املرفق  :2األطر واآلليات الدولية
الصكوك القانونية الدولية الرئيسية
األمم املتحدة
• اإلعالم العاملي ()1948
• العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
()1966( )ICCPR
• البروتوكول االختياري الثاني امللحق بالعهد الدولي اخلاص
باحلقوق املدنية والسياسية ()1989( )OP2
• اتفاقية حقوق الطفل ()1989( )CRC
• اتفاقية مناهضة التعذيب ()1989
• البروتوكول اختياري التفاقية مناهضة التعذيب ()2006
أوروبا
• االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان
• البروتوكول السادس امللحق باالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان
()1983
• البروتوكول الثالث عشر امللحق باالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان
()2002
()1950

االمريكيتان
•
• البروتوكول امللحق باالتفاقية األمريكية حلقوق االنسان إللغاء
عقوبة اإلعدام ()1990
االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان ()1969

أفريقيا
• امليثاق اإلفريقي
• امليثاق اإلفريقي

حلقوق اإلنسان والشعوب ()1982
بشأن حقوق الطفل ورفاهه ()1990

اجلامعة العربية:
• امليثاق العربي حلقوق االنسان
القوانني غير امللزمة:
• الضمانات التي تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة
اإلعدام  50/1984 ESCRو 15/1996
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•
•
•
•
•

قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  -وقف العمل بعقوبة اإلعدام
()2010()2008()2007
تعليق عام على املادة  6من العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية
والسياسية املعتمدة في االجتماع ( 378الدورة  )16في عام 1982
من قبل جلنة األمم املتحدة حلقوق االنسان
اللجنة االفريقية حلقوق االنسان وحقوق الشعوب :القرار الذي
يدعو البلدان األطراف إلى وقف عقوبة اإلعدام ()2008
منظمة األمن والتعاون في أوروبا  OSCEقرار اجلمعية البرملانية
اخلاص بعقوبة اإلعدام ()2010
اعالن حماية جميع األشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
()1975

أكثر اآلليات الدولية أهمية التي تعزز هذه األدوات
• محكمة حقوق االنسان األوروبية
• احملكمة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب
• محكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان
• جلنة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان
• مجلس األمم املتحدة حلقوق اإلنسان
• اجلمعية العامة لألمم املتحدة – اللجنة الثالثة
• جلنة األمم املتحدة حلقوق الطفل
• جلنة األمم املتحدة ملناهضة التعذيب
• جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان
• اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان
• اللجنة احلكومية الدولية املعنية بحقوق اإلنسان التابعة لرابطة
أمم جنوب شرق آسيا
• املقرر اخلاص لألمم املتحدة املعني مبسألة التعذيب وغيره من ضروب
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
• املقرر اخلاص لألمم املتحدة املعني بحاالت اإلعدام خارج القضاء أو
بإجراءات موجزة أو تعسفا ً
أنظر أيضا قائمة املواقع املفيدة على األنترنت اخلاص باللجنة
الدولية ملناهضة عقوبة اإلعدام ()ICD0
املؤمتر الدولي املعني بعقوبة اإلعدام
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 مواقع مفيدة على األنترنت للمنظمات اخملتصة:3 املرفق
Death Penalty Worldwide •
Amnesty International   •
Ensemble contre la peine de mort (ECPM) •
World Coalition against the Death Penalty •
International Commission against the Death Penalty (ICDP) •
Hands off Cain •
Death Penalty Project •
Innocence Project •
Penal Reform International •
Murder Victims’ Families for Human Rights •
Community of Sant’Egidio •
ADPAN, Anti-Death Penalty Asia network •
Death Penalty Focus (California) •
International Federation for Human Rights •
Reprieve •
Harm Reduction International •
Iran Human Rights (Mahmood Amiry-Moghaddam, • ) مقر الموقع بأوسلو
Death Penalty Action Network •
International Bar Association’s Human Rights Institute •
International Academic Network for the Abolition of Capital Punishment •

صفحات وزارة اخلارجية النرويجية عن عقوبة اإلعدام تشمل هذه
 البالغات الصحفية السابقة وبنود، من بني جملة أمور أخرى،الصفحات
.إخبارية
توجد على الشبكة الداخلية أمثلة مفيدة عن نقاط النقاش واحلجج التي
.ميكن استخدامها
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