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  مقدمة - أوالً 
يف هـذا التقريـر   يوثّق م خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً      املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدا    إن    -١

املعروفة  للتصدي للمشكلة اخلطرية     ٢٠٠٩مارس  / وآذار ٢٠٠٨أبريل  /األنشطة الرئيسية اليت اضطلع هبا يف الفترة بني نيسان        
الرد على األعمال االنتقامية الـيت      ) أ(: ويركز على أربع قضايا هي    . )١(االت اإلعدام خارج نطاق القضاء يف العامل بأسره       حب

التمسك باحلظر املفروض على تنفيذ عقوبة اإلعـدام حبـق      و) ب( ضد األفراد الذين يساعدون املقرر اخلاص يف عمله؛          تنفذ
  . التجمعات العامةيف أثناء ضبطاستخدام الشرطة للقوة املميتة و) د (؛قتل الساحراتو) ج( احنني؛األحداث اجل

ضع يف االعتبار املعلومـات الـيت وردت        ، وي ٨/٣ا التقرير عمالً بقرار جملس حقوق اإلنسان        ويقدم هذ   - ٢
  .٢٠٠٩مارس / آذار١٥ إىل ٢٠٠٨أبريل / نيسان١يف الفترة من والرسائل اليت بعثت 

 ٥، الفقرات من    E/CN.4/2005/7(وميكن االطالع يف التقرير األول الذي أعده املكلف بالوالية احلايل             - ٣
على عرض عام لوالية املقرر اخلاص وعلى قائمة باألنواع احملددة النتهاكات احلق يف احلياة اليت اُتخذت                ) ١٢إىل  

  .إجراءات بشأهنا، وعلى وصف لإلطار القانوين، وأساليب العمل املستخدمة لالضطالع هبذه الوالية

اتسمت مبهنيـة   ا قّدموه من مساعدة     ملوإنين ممنت ملوظفي مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان            - ٤
نكلري، العاملني يف ي ومادلني س،عالية فيما يتصل بإجناز الوالية، وكذلك لسارة كنكي، وويليام أبرش، وهنا مشسي

مساعدة متخصصة  ملا قّدموه من    مشروع حاالت اإلعدام خارج نطاق القضاء يف كلية القانون جبامعة نيويورك،            
  .ال تقدران بثمنومشورة 

  األنشطة - ثانياً 
   الرسائل - ألف 

 ٢٠٠٩مارس  /آذار١٥ إىل   ٢٠٠٨مارس  /ذار آ ١٦  يف الفترة من   اليت ُبعثت الرسائل  يتناول هذا التقرير      - ٥
 هلذا التقرير   وترد يف إضافةٍ  . ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٣٠ إىل   ٢٠٠٨مايو  / أيار ١يف الفترة من    اليت وردت   والردود  
لق وعمـا ردت بـه احلكومـات مـن معلومـات بـشأن هـذا القلـق                  مسهبة عما ُيساورين من ق    تفاصيل  

(A/HRC/11/2/Add.1)وهذه التفاصيل تتسم بأمهية بالغة ،. 

                                                      

لإلشارة إىل حاالت اإلعدام " رج نطاق القضاءحاالت اإلعدام خا"يف هذا التقرير يستخدم مصطلح   )١(  
االختصاصات اليت "وعلى النحو الذي أوضحته يف تقاريري السابقة، فإن .  الدولة وفقاً للقانونتنفذهااليت خالف تلك 

تقوم هذه الوالية على أساسها ال ُتفهم على الوجه األفضل من خالل بذل جهود لتعريف كل مصطلح من مصطلحات 
بل ". ، أو من خالل حماولة تصنيف أي حادث معني تبعاً هلذه التعاريف"تعسفاً"أو " بإجراءات موجزة"و" ضاءخارج الق"

األسلوب األجنع هو يف التركيز على الوالية نفسها، ذلك ألن هذه الوالية قد تطورت على مر الزمن من خالل خمتلف "إن 
 من الوثيقة ٦الفقرة  (وجملس حقوق اإلنساناإلنسان وجلنة حقوق " القرارات اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة

E/CN.4/2005/7 من الوثيقة ١، احلاشية ١ ، والفقرة (A/HRC/4/20. 
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 رسالة قد وجهت ١٣٠خالل الفترة قيد االستعراض أن  بعثت  ويبني عرض إحصائي موجز للرسائل اليت         - ٦
عقوبة  :رسائل هيهذه ال الرئيسية اليت تناولتها واملسائل.  رسالة ادعاء٦٦ نداًء عاجالً و٦٤ منها، )٢( بلدا٤٢ًإىل 

؛ ) رسـالة  ٢٠(؛ وتنفيذ عقوبة اإلعدام حبق قُّصر       ) رسالة ٢١(؛ وحاالت الوفاة يف احلبس      ) رسالة ٥٤(اإلعدام  
 ٢٣(؛ وحاالت االعتداء أو القتـل  ) رسالة١١(؛ واإلفالت من العقاب  ) رسالة ١٨(واإلفراط يف استعمال القوة     

  ). رسائل٧(؛ وحاالت التهديد بالقتل ) رسائل٣(ع املسلح ؛ والرتا)رسالة

وكما حدث يف السنوات السابقة، كانت نسبة ردود احلكومات على الرسائل املوجهة إليها خالل الفترة   - ٧
وترد النسب املئوية الدقيقة هلذه الردود يف إضافٍة هلذا التقريـر           . اخنفاضاً إشكالياً منخفضة  بنسبة  قيد االستعراض   

  .)A/HRC/11/2/Add.1( صصٍة للرسائلخم

  الزيارات  -  اءب

  ٢٠٠٩مارس / إىل آذار٢٠٠٨أبريل / الزيارات اليت جرت يف الفترة من نيسان-  ١

زيارات إىل أفغانستان والواليات املتحـدة األمريكيـة        ب  قمت تقريري األخري إىل اجمللس   منذ أن قّدمت      - ٨
 عن زياريت إىل الربازيل ان النهائيانعن هذه الزيارات، وكذلك التقريرومعروض على اجمللس حالياً تقارير . وكينيا

وباإلضافة إىل ذلك، . ٢٠٠٨إىل اجمللس يف عام  اللتني كنت قد قدمت تقريرين بشأهنما ومجهورية أفريقيا الوسطى
 A/HRC/11/2/Add.7( قمت هبما يف وقت سابق إىل غواتيماال والفلبني          لتني متابعة عن البعثتني ال    يقدمت تقرير 

  .)Add.8و

   للقيام ببعثات مل يبت فيها بعد طلبات-  ٢

ومن املقرر أن أقوم . طلباً لزيارة السلطة الفلسطينية بلداً و٤٧ لزيارة  طلباٍت٢٠٠٩مارس / حىت آذارمُتقّد  - ٩
الدميقراطية كونغو  اللزيارة كل من مجهورية      خطط قيد البحث     ّيلد، و ٢٠٠٩ هيوني/زيارة إىل كولومبيا يف حزيران    ب

  . لذلك بعد إسرائيلمل تستجبوالسلطة الفلسطينية منذ عهد بعيد دعوة لزيارهتا، قد وجهت و. وألبانيا

بلداً فكانت صمتاً تاماً، أو إشعاراً رمسياً باالستالم، أو قبوالً  ٣٤املتبقية البالغ عددها  ردود البلدان   أما  و  - ١٠
 بعض احلاالت، كانت الطلبات ذات الصلة قد قُدمت أول مرة قبل            ويف. جمديةمن حيث املبدأ ولكن دون متابعة       

  . سنواتأكثر من مثاين

                                                      

 بابوا غينيـا    ، مجهورية إيران اإلسالمية   ، أوزبكستان ، إندونيسيا ، إسرائيل ،االحتاد الروسي الدول هي     )٢(
،  مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية،اجلمهورية العربية السورية، د تشا،بوليفيا،  بنغالديش، الربازيل، باكستان،اجلديدة

غينيـا  ،  غيانـا  ،غواتيماال،  العراق،   الصني ،الصومال،   السودان ، سري النكا  ، زمبابوي ،مجهورية الكونغو الدميقراطية  
 اململكـة العربيـة   ،يكاملكـس ،  مصر،مدغشقر،  كينيا،الكويت،  كولومبيا،  الكامريون،  فييت نام ،   الفلبني ،االستوائية
 .اليمن، اليابان، الواليات املتحدة األمريكية، هندوراس،  اهلند،نيجرييا، النيجر، موزامبيق، منغوليا،  السعودية
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والدول اليت مل ترّد باإلجياب على طلبات الزيارة هي االحتاد الروسي، وإثيوبيـا، وإسـرائيل، وإندونيـسيا،                   - ١١
 وتركمانستان، وترينيداد وتوباغو،    أوزبكستان، وأوغندا، ومجهورية إيران اإلسالمية، وباكستان، وبنغالديش، وتايلند،       

 ليشيت الدميقراطية، واجلمهورية الدومينيكيـة،      - وتشاد، وتوغو، واجلزائر، ومجهورية ترتانيا املتحدة، ومجهورية تيمور         
ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية، وجنوب أفريقيا، والسلفادور، وسنغافورة، والصني، وغينيا، وفرتويال، وفييت نام،             

  .غيزستان، ومصر، واململكة العربية السعودية، وموزامبيق، وميامنار، ونيبال، واهلند، واليمنوقري

   قضايا ذات أمهية خاصة- ثالثاً 
أفراد يساعدون    ضد تنفذالرد على أعمال انتقامية       - ألف 

  املقرر اخلاص يف عمله

ة املتوفرة لألفراد الذين زودوين     ، سأل صحفي الناطق باسم األمني العام عن احلماي        ٢٠٠٩مارس  /يف آذار   - ١٢
  . زيارايتعن إحدىمبعلومات 

  :احملضر الرمسي احلوار التايليف وسجل   - ١٣

يف تتحدث عن قيام الشرطة بعمليات قتل الذي قدمه فيليب ألستون صدرت تقارير متابعة للتقرير  :سؤال
تـواروا عـن    قد  ن احملامني   حقوق اإلنسان وم  جمال   شخصاً من الناشطني يف      ٣٠حنو  تفيد بأن   وكينيا،  

فهـل  . إعداد التقرير صدد  األنظار العتقادهم بأهنم سيتعرضون للقتل ألهنم تعاونوا مع األمم املتحدة يف            
ألشخاص الذين عملوا فعالً معهـا      من أجل ا  تعلم األمم املتحدة بذلك، وما الذي ستفعله األمم املتحدة          

  فيما يتعلق هبذا التقرير؟

  .له أن يتخذ قرارات يف هذا الشأن و،لتقرير جمللس حقوق اإلنسان أُعد هذا ا:ناطقال

 على حياهتم ألهنم تعاونوا مع األمم املتحدة، عن خوفهم األشخاص هؤالءإذا صح ما يقوله  ولكن :سؤال
  ؟ املتّبعاألمن؟ ما هو اإلجراءأو لسالمة لجملس حقوق اإلنسان أي جهاز يوجد لدى فهل 

   .)٣(ما سألت عنه هذا هو إذا كانوق اإلنسان أجهزة أمنية خاصة به، جملس حقيس لدى  ل:ناطقال

 يواجهه اجمللس فيما يتعلق بالبعثات القطرية اليت يقوم هبا بالنيابة  بارزاحلوار الضوء على حتد     هذا  وُيسلط    - ١٤
قدم خدمات  فمن جهة، من البديهي أن اجمللس ال يستطيع  أن يُ          . عنه املكلفون بواليات مبوجب إجراءات خاصة     

 أن يتحمل املسؤولية عن إجراءات تتخذها حكومات تتصرف، أو ال تتـصرف، عمـالً               ه، كما أنه ال ميكن    أمنية
ومن جهة . حقوق اإلنسانيف ميدان بالقواعد املقبولة عامة اليت تنظم هذا النوع من أنواع عمليات تقصي احلقائق 

فقد أنشأ اجمللـس    . اجمللسالترتيبات اليت وضعها     يف   مةقائ يف الكشف عن فجوة كبرية       أخرى، فإن السؤال مفيد   

                                                      

، ٢٠٠٩مارس / آذار٣٠الرمسي باسم األمني العام، يعقدها مكتب الناطق إحاطة صحفية يومية جلسة   )٣(
 .www.un.org/News/briefings/docs/2009/db090330doc.htm :انظر
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اجلهات الفاعلة من القطاع اخلاص لتقـدمي       ومع اجملتمع املدين    حبسن نية   نظاماً يعتمد بصورة كبرية على التعاون       
 ضحايا أفعال يرتكبها وكـالء      ها أنفسهم يفعل شيئاً عندما يقع أفراد    موقف املتفرج وال    املعلومات، ولكنه يقف    

حلَّ حملها، رغـم اعترافهمـا      اجمللس واللجنة اليت    من السخرية أن    و. كومة، وذلك حتديداً نتيجة تعاوهنم معه     احل
وينبغي للمجلس  . مل يردا على هذه األعمال إال فيما ندر        ،مثل هذه األعمال االنتقامية   ال ميكن قبول    إنه  بالثابت  

  .تهأن يفعل شيئاً لسد هذه الفجوة اليت تعاين منها إجراءا

التايل وأحد االفتراضات األساسية اليت تستند إليها الزيارات القطرية اليت جتريها اإلجراءات اخلاصة املبدأ                - ١٥
شكل آخـر مـن      مقدمو الشكاوى والشهود واحملققون وأسرهم من العنف والتهديد بالعنف وأي            حيمى: "نصه

 مبادئ املنع والتقصي الفعالني لعمليات اإلعدام  من ١٥ومع أن هذه الصيغة مقتبسة من املبدأ        ". أشكال التخويف 
، ١٩٨٩/٦٥قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي     (خارج نطاق القضاء واإلعدام التعسفي واإلعدام دون حماكمة         

 ففي قرارهـا  .عتمدته بصورة متكررة جلنة حقوق اإلنسان     افإن النهج نفسه الذي ينطوي عليه هذا املبدأ         ) املرفق
اللجنة احلكومات على االمتناع عن مجيع أعمال التخويف أو االنتقام ضد من يستفيد أو مـن           ، حثت   ٢٠٠٥/٩

استفاد من اإلجراءات اليت ُوضعت برعاية األمم املتحدة حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، أو َمن أدىل                
ثات تقصي احلقائق اليت يضطلع      أيضاً اختصاصات بع   اكيكما أن هذا املبدأ حي    .  معلومات ا أو قدم إليه   اتبشهاد

إذ تـنص هـذه      ،)، التذييل اخلـامس   E/CN.4/1998/45(املمثلون للجنة حقوق اإلنسان     /هبا املقررون اخلاصون  
يتعرض األشخاص، من املـوظفني العمـوميني أو األفـراد          ضمان من جانب احلكومة بأال      "االختصاصات على   

أو املمثل فيما يتصل بواليته هلذا السبب، للتهديد أو املضايقة /خلاصاملستقلني، الذين كانوا على اتصال مع املقرر ا
  ".أو إلخضاعهم إلجراءات قضائيةالعقوبة 

اليت يلجأ  كثر السبل فعالية    وعلى الرغم من وجود هذه املبادئ فإن ختويف الشهود ال يزال يشكل أحد أ               - ١٦
ون إزاء هذه املمارسـات لتجنـب   هلذين يتسامرتكبو عمليات اإلعدام خارج نطاق القضاء واألشخاص ال      إليها  

 فإذا كان من السهل ختويف الشهود، أو إذا ظلوا هم وأُسرهم عرضة للمخاطر، أو إذا أحـسوا بـأن                    .املساءلة
ويف التقرير الـذي قدمتـُه إىل   .  يدلوا بشهاداهتمالمن األرجح أ  بات  احلماية املقدمة هلم ال ميكن التعويل عليها،        

 مقاضاة املسؤولني عن عمليات اإلعدام خارج نطاق ]جناح["ذكرُت أن ) ١٢، الفقرة A/63/313(اجلمعية العامة 
وضع ومن مث فإن  [...] .القضاء أمر صعب، إن مل يكن مستحيالً، يف حال عدم وجود برامج فعالة حلماية الشهود

ابري الرامية إىل احلـد مـن       حد لإلفالت من العقاب على عمليات القتل يتطلب إضفاء الطابع املؤسسي على التد            
 ، إىل أمثلة على أفضل املمارسـات العامليـة        أشرتوقد  ". املخاطر اليت يواجهها الشهود الذين يدلون بشهاداهتم      

.  التصدي هلا لدى وضع برامج فعالـة حلمايـة الـشهود           يتعنيد بعض القضايا الرئيسية اليت      ـبالتحديذكرت  و
ول على تكثيف جهودها لوضع وتنفيذ مثل هذه الـربامج وشـجعت            ذلك، حثت اجلمعية العامة الد    استجابة ل و

عدة لتشجيع وتيسري إيالء مزيد من     أدوات عملية م  حداث  مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان على است       
  .)٤(االهتمام حلماية الشهود

                                                      

 .١٠، الفقرة ٦٣/١٨٢قرار اجلمعية العامة   )٤(
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جرائم منظمـة   هبا  أجهزة الدولة أو جمموعات مسلحة بسبب ارتكا      مقاضاة  النجاح يف   وبقدر ما يكون      - ١٧
كـون  ت يف حال عدم وجود برامج فعالة حلماية الشهود،           أو مستحيالً  اً صعب اً، أمر  على املستوى الوطين   وخطرية

االت اإلعدام خارج نطـاق القـضاء       يف إطار والييت فيما يتعلق حب     عمليتا تقصي احلقائق واإلبالغ بشكل فعال       
األشخاص الذين يتعاونون مع الوالية من جانب       ن فعالً ختويف    أمك مستحيلتني إذا    عمليتني صعبتني إن مل تكونا    

  .األشخاص الذين حيرصون على منعهم من القيام بذلك

لتجنُّـب تعـريض    واألهم بالنسبة للمحققني هي اختاذهم تدابري       اخلطوة األوىل   فإن  ويف السياق احمللي،      - ١٨
.  اإلجراءات اخلاصة  هبااالضطالع  عثات القطرية   الذين يساعدون الب   )٥(على الشهود هذا  وينطبق  . الشهود للخطر 

 يتعرض إليه الشهود    احملتمل أن الزيارات القطرية، بذل جهود كبرية لتقييم التهديد        للقيام ب وينبغي عند االستعداد    
املقرر اخلاص، وموظفي املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وغريهم مـن املـوظفني   وتشمل هذه اجلهود    . احملتملني
بالتشاور مع وحدة األمن امليداين التابعة للمفوضية السامية        يف االضطالع بوالييت، وذلك     قومون مبساعديت   الذين ي 

، ومنظمات اجملتمع  ذات صلةحلقوق اإلنسان، ووجود األمم املتحدة يف البلد، وأي مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان
 التدابري االحترازية فيما يتعلق بأمـاكن وظـروف        وأما البت يف  . الشهود احملتملني باملدين اليت تكون على اتصال      

كاختيار أماكن مقابلـة    (مقابليت للشهود فيعتمد على درجة التهديد وتقع مسؤولية التنفيذ الفعلي هلذه التدابري             
أساساً على عاتق الوجود امليداين لألمم املتحدة، واملؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان           ) الشهود أو ترتيبات سفرهم   

مبسؤولية معنوية عن عدم تعريض الشهود حيتفظ ملقرر اخلاص غري أن ا .ات اجملتمع املدين، والشهود أنفسهمومنظم
قيمة للغاية،  تكون  قد   فيها قراراً بعدم مقابلة شاهد       اختذُتوقد كانت هناك مناسبات     . ملخاطر ال ميكن تربيرها   

  .ه الشاهدوذلك ألنين مل أكن قادراً على تربير اخلطر الذي قد يتعرض ل

ومثة ثالثة عوامل تسهم يف تعقيد عملية اختيار التدابري الوقائية املصممة حلمايـة الـشهود واعتمادهـا                   - ١٩
 أن حيصل   هلمقرر اخلاص هلذه األغراض هي أدىن ما ميكن       لل املالية واللوجستية املتاحة     ائسوأوالً، إن ال  . وتنفيذها

.  امليداين لألمم املتحدة، واملنظمات غري احلكومية واجملتمع املدين        عليه، على الرغم من الدعم الذي يقدمه الوجود       
لمحاكم خالفاً ل حلماية الشهود، خالفاً للدول بل  هبماملوارد لوضع برامج خاصةليست لديهم ن ون اخلاصوفاملقرر

املقرر  تصورهم لقدرة    يفمعظم الشهود   يرجح أن يبالغ    ثانياً،  . اجلنائية الدولية املخصصة واحملكمة اجلنائية الدولية     
ـ ثالثاً،  . مما يف حالة تعاوهنم مع حمقق وطين      قل حذراً   أرمبا يكونون،   لذلك  اخلاص على محايتهم، و     إطـالع   ّيعل

هي اجلهة املضيفة واملسؤولة عن     حكومة البلد املضيف على التفاصيل األساسية خلطة سفري يف داخل البلد ألهنا             
سرية أية ترتيبات ميكن    وجود قيود شديدة حتّد من القدرة على احملافظة على          أمن املقرر اخلاص وهذا يعين ضمناً       

  .اختاذها حلماية الشهود من الكشف عن هويتهم

لخطر بأنين ال أملك وسائل ملموسة ملساعدهتم يف حال تعرُّضهم لإنين أُعِلم الشهود الذين قد يتعرضون و  - ٢٠
يكون بإمكان املكلف بواليـة     قد  ويف بعض احلاالت،    . البلد ألعمال انتقامية من جانب السلطات بعد أن أغادر       

أن يطلب إىل احلكومة املعنية أن تشمل األشخاص املعرضني للخطر بالربنـامج الـوطين            مبوجب إجراءات خاصة    
                                                      

مجيع األشخاص الذين يقدمون معلومات إىل املقرر اخلاص،      " الشاهد"مصطلح  ، يشمل   يف هذا السياق    )٥(
 . غريهمممنظمات حقوق اإلنسان أموظفني يف  مأسرة الضحية أاً من  أفرادم أاً شهودمكانوا ضحايا أأسواء 
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أقدم جمهولون على قتل شاهد أدىل      ،  ٢٠٠٣قامت هبا سلفي إىل الربازيل يف عام        ويف أثناء زيارة    . حلماية الشهود 
وقـد   .)٦()ي من حماولة اغتيال قام هبا شرط      قبل ذلك كان قد جنا    و(املوت التابعة للشرطة    ته بشأن كتائب    بشهاد

أدلوا بشهاداهتم أمام املقرر اخلاص إىل برنامج       ردت احلكومة على ذلك فوراً واقترحت ضم مجيع الشهود الذين           
  .إىل احلكومة الفيدرالية قائمة بأمساء الشهود قدم ، مث)٧(محاية الشهود، ووافق املقرر اخلاص على هذا االقتراح

.  أمر استثنائي  فهيالربنامج الوطين حلماية الشهود     يف عهدة   الشهود املعّرضني للخطر    وأما إمكانية جعل      - ٢١
 برامجوحىت يف حال وجود     . ال يوجد أي برنامج حلماية الشهود يكون فعاالً يف ظل هذه الظروف           وبشكل عام   

هي الـيت    القيام باألعمال االنتقامية أو التهديد بالقيام هبا         أصالً عن ولة  ؤ نفس السلطات املس   فإنمن هذا النوع،    
  .إدارة هذه الربامجتتوىل عادة 

يكون خياري الوحيد أن أطلب توضيحات وتأكيدات من احلكومة         ويف حال عدم وجود برنامج فعال،         - ٢٢
نداًء عاجالً وأصدرت بيانات عامة رداً على استمرار األعمال          فبعد انتهاء زياريت إىل كينيا مثالً، وجهتُ      . املعنية

على غرار ذلك، قامت واليات أخرى، لدى تلقيها مزاعم صادقة تتعلق مبثـل هـذه األعمـال                 و. )٨(االنتقامية
يف شكل رسائل مكتوبة    االنتقامية، بطلب توضيحـات وتأكيدات من احلكومات سواء أكان الطلب شفوياً، أو            

  .)٩(ل تقدمي تقاريرهاأو من خال

. يف هناية املطاف تبقى حاالت ال تستجيب فيها احلكومات استجابة جمدية وتستمر األعمال االنتقاميـة   و  - ٢٣
التوضيحات مـن احلكومـات املعنيـة       لطلب  أن يكون لدى اجمللس نفسه آلية       ومن الضروري يف هذه احلاالت      

وبينما يؤدي األمني العام وغريه .  يكون رد احلكومة رداً كافياً   عندما ال االقتضاء، عن القلق    ، عند    علناً واإلعراب
من اجلهات الفاعلة دوراً هاماً يف هذا اجملال، فإن املسؤولية النهائية تقع على عاتق اجمللس، إذ ُيقـال عـادة إن                     

  .جمللسا" عيون وآذان"اإلجراءات اخلاصة هي 

 أفعال التخويف أو أعمال االنتقام اليت يتناولل سنة تقريراً ويف ظل الترتيبات احلالية، يتلقى اجمللس مرة ك  - ٢٤
األفراد الذين يتعاونون مع ممثلي هيئات األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنـسان؛    : تتعرض هلا أربع فئات من األفراد     

                                                      

)٦(  E/CN.4/2004/7/Add.3  ٣، الفقرة. 

 .٤٥ و١٩ و١٧، الفقرات A/63/313انظر   )٧(

اخلبري املستقل املعين حباالت اإلعدام خارج نطاق القضاء يقول         ("ختام الزيارة   يف  يف بياين الصادر    وثقّت    )٨(
، بيـان   "ر وجيدة التخطـيط   إن عمليات القتل اليت تقوم هبا قوات الشرطة يف كينيا هي عمليات منتظمة وواسعة االنتشا              

، ويف نداء عاجل أرسلته باالشتراك مع ثالثة من املكلفني بواليات مبوجب إجـراءات              )٢٠٠٩فرباير  / شباط ٢٥صحفي،  
؛ انظـر   طالقـه إعلـى   ظل لألسف دون رد من احلكومة حىت بعـد مـرور شـهر               (٢٠٠٩مارس  / آذار ١٣خاصة يف   

A/HRC/11/2/Add.1( ويف بيانني صحفيني ،")األمم املتحدة املعين حباالت اإلعدام خارج نطاق القضاء يدعو حكومة خبري  
خبري األمم املتحدة املعين حباالت "و "عن حقوق اإلنسانكنديني بارزين كينيا إىل إجراء حتقيق مستقل يف عملية قتل مدافعني 

 ").ملدافعون عن حقوق اإلنساناإلعدام خارج نطاق القضاء يدعو كينيا إىل وقف التخويف املنتظم الذي يتعرض له ا

 .٧٤ إىل ٧٢، الفقرات من A/HRC/7/28/Add.2انظر   )٩(
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مون بالغـات   واألفراد الذين يتعاونون مع إجراءات األمم املتحدة املتعلقة حبقوق اإلنسان؛ واألفراد الذين يقـد             
نطاق هذه الترتيبات يبـدو     ولذلك فإن   . حقوق اإلنسان انتهاكات  مبوجب اإلجراءات املقررة؛ وأقارب ضحايا      

 معلومات مفصلة عـن     (A/HRC/10/36) ٢٠٠٩األمني العام يف تقريره لعام      ويقدم  . شبيهاً بشبكة صيد واسعة   
، وحبس مدافع   )٨الفقرة  (عراض الدوري الشامل    شهادته يف إطار عملية االست    أدىل ب أمور منها قتل زوجة شاهد      

 وقيام جنود بتهديد موظفي منظمة ،)١٠ و٩الفقرتان (عن حقوق اإلنسان كان قد أرسل رسالة إىل األمم املتحدة 
  ).١٢و١١الفقرتان (غري حكومية 

إال كد أنـه ال يقـدم       ال ميكن اعتباره تقريراً شامالً على اإلطالق، فمن املؤ        أن التقرير املشار إليه أعاله        - ٢٥
استناداً كليـاً إىل     يستند    املذكور أن  أوالً يكاد التقرير  . ، وذلك لعدة اعتبارات   صورة حمدودة للغاية لواقع احلال    

حاالت وردت يف تقارير أصحاب الواليات، ويستند بصفة خاصة إىل احلاالت اليت ذكرها املقرر اخلاص املعـين                 
، لقد تعذر تسجيل حاالت يف ذلك التقرير لدواع أمنية أو ألن األفـراد              ثانياً. حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان    

. ومل يرد فيه ذكر لألعمال االنتقامية اليت ارتكبت. املعرضني ألعمال انتقامية طلبوا صراحة عدم إثارة حاالهتم علناً
هنم مع هيئات أخرى من هيئات      ضد األفراد بسبب تعاو   ترتكب  ثالثاً، ال يغطي التقرير األعـمال االنتقامية اليت        

وأخـرياً، يـسلم   . األمم املتحدة، مثل الوجود امليداين للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان وعمليات حفظ السالم         
األمني العام، يف التقرير نفسه، بأن األعمال االنتقامية ضد األفراد الذين يتعاونون مع هيئات األمم املتحدة املعنية                 

ال يرد ذكرها يف أغلب األحيان يف التقارير لتعذر سبل الوصول إىل وسائل االتـصال       عمال  حبقوق اإلنسان هي أ   
جداً، اليت يغطيها هذا التقرير حمدودة احلاالت ولذلك فإن ). ٧الفقرة  (املناسبة أو خشية املزيد من أعمال االنتقام

  . وتبدو تغطيتها تغطية عابرة

التقارير الثالثة اليت قدمها األمني العام إىل اجمللس يف دوراته الرابعـة             قد ال يكون غريباً أال ُيثري أي من       و  - ٢٦
ببيانات تتعلق حبـاالت    ورغم إدالء عدد قليل من احلكومات       . الدول األعضاء نقاش بني   والسابعة والعاشرة، أي    

 وتوفري الفرصة   إيالء مزيد من االهتمام للمشاكل ذات الصلة      غرضها األصلي وهو    عملية اإلبالغ ب  مل تِف   حمددة،  
الضروري أن يتناول اجمللس وغريه من اجلهات صـاحبة         ولذلك، فإن من    . للمجلس لكي يتخذ إجراءات بشأهنا    
  .شأنالتقرير التوصيات املقترحة هلذا الهذا يف هناية رد وت. املصلحة هذا املوضوع بصورة عاجلة

  حداثاألاحنني اجل التمسك حبظر تنفيذ عقوبة اإلعدام حبق - باء 

هـو  )  عاماً وقت ارتكاب اجلرمية املعنية     ١٨ تقل أعمارهم عن     أولئك الذين (حداث  األاحنني  إعدام اجل إن حظر     -٢٧
وال توجد دولة واحدة    . ال لبس فيه وال استثناء    حق  فهو  . أوضح املعايري الدولية حلقوق اإلنسان وأكثرها أمهية      من  حد  وا

ومهـا  :  يف واحدة من املعاهدتني الدوليتني اللتني تنصان على هذا املعيار           األمم املتحدة ليست طرفاً    من الدول األطراف يف   
خيضعون ورغم ذلك، ال يزال اجلاحنون األحداث       . اتفاقية حقوق الطفل والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية        

  .السنوات األخريةانتباه احلكومات املعنية إليها خالل لفتت  كما يتضح من تقارير عديدة ،اإلعدامحلكم 

عدم فرض عقوبة اإلعدام على جرائم يرتكبـها        أن تكفل    الدول على    ١٠/٢وقد حث اجمللس يف قراره        - ٢٨
ىل إيالء اهتمام   إ التابعة للمجلس    ذات الصلة اإلجراءات اخلاصة   ودعا  أشخاص دون سن الثامنة عشرة من العمر،        

  . د، عند االقتضاءحمددة يف هذا الصدوتقدمي توصيات هلذه املسائل، خاص 
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يف لفت انتباه اجمللس إىل حالة عقوبة اإلعدام اليت تفرض على األحـداث، وال سـيما                أن أ ولذلك أود     - ٢٩
خالل هذه الفتـرة،    و. )١٠(السنتني األخريتني فترة  إىل احلكومات يف    صورهتا اليت تظهر يف البالغات اليت أُرسلت        

جرمية قاصر الرتكابه بفرض عقوبة اإلعدام على تتعلق ءات ادعابشأن  )١١( رسالة إىل مخس حكومات٣٣وّجهت 
 أربع حدثاً منهم جاحناً ٤٦وتتناول الرسائل حالة . حدثلعقوبة اإلعدام حبق جمرم أو فعلي وشيك أو تتعلق بتنفيذ 

الت أما يف احلا. )١٣(األحداث تنفيذ عقوبة اإلعدام حبق اجلاحننيُزعم  حاالت، ستويف . )١٢(ذكوروالباقون إناث 
ويف . إىل خطر تنفيذ عقوبة اإلعدام حبق جانح حـدث        ألن التقارير أشارت    املتبقية، فقد أرسلت نداءات عاجلة      

؛ ويف حالة أخـرى،  )A/HRC/8/3/Add.1(حالتني، أعلمتين احلكومة فيما بعد بإلغاء عقوبة اإلعدام باالستئناف          
نداءايت العاجلة يف هـذه     لاحلكومة  تستجب  مل  (دث  يما بعد أنه مت إطالق سراح اجلانح احل       أحد املصادر ف  أعلمين  
مل تؤكـد    و .اإلعداماتبلفت انتباه احلكومة إىل تقارير تشري إىل تنفيذ هذه          أخرياً  ويف حالتني، قمت    ). احلاالت

  . تنفها يف أي من احلالتنياحلكومة هذه التقارير أو 

 يف احلاالت املتعلقة بفرض عقوبـة        شديداً تدنياًلى الرسائل   عردود احلكومات   مما يؤسف له تدين عدد      و  - ٣٠
 رسالة اليت أرسلت    ٣٣مل ترد إال أربعة ردود على الرسائل البالغ عددها          هكذا  و. حداثاألاحنني  اجلاإلعدام حبق   

 ٢٠٠٨فرباير  /إضافة إىل ذلك، مل ترد منذ شباط      و.  تقريباً  يف املائة  ١٢بذلك تبلغ نسبة الرد     خالل فترة سنتني، و   
  . حداثاألاحنني اجللى الرسائل املتعلقة باللجوء إىل عقوبة اإلعدام حبق عأية ردود 

ذا املوضوع بالذات، بالنظر    هبوميكن التساؤل عن السبب الذي يدعو اجمللس إىل االهتمام اهتماماً خاصاً              - ٣١
إن فأوالً، . ؤل ثالثيالتساوالرد على ذلك .  نسبياًمت تنفيذ عقوبة اإلعدام حبقهم قليلعدد األحداث الذين إىل أن   

ثانياً، إن  . بشكل ثابت اجمللس وسلفه   به   واقع اعترف    ذاأمهية أساسية، وه  تتسم ب املسائل املتعلقة باحلق يف احلياة      
 واسعة من   اعتمدهتا جمموعة لقضاء األحداث اليت    يعترب نفياً للمبادئ األساسية     فرض عقوبة اإلعدام حبق األحداث      

يف حال عدم رده بأي طريقة تصبح صدقية اجمللس موضع تساؤل  ثالثاً،  . ها مجيع الدول  هيئات األمم املتحدة وقبلت   
  . حالة تتكرر فيها انتهاكات معيار دويل ال لبس فيه إطالقاً وينادى به يف العامل كلهكانت على 

قبات حمتملة  أربع ع توجد على ما يبدو     ،  اليت تلقيتها وباالستناد إىل مراساليت مع احلكومات وإىل الردود          - ٣٢
  . أمام إلغاء عقوبة اإلعدام حبق األحداث، ال على الورق فحسب بل عملياً

                                                      

 .A/HRC/11/2/Add.1 وA/HRC/8/3/Add.1انظر   )١٠(

حكومات مجهورية إيران اإلسالمية وبابوا غينيا اجلديدة وباكستان والـسودان واململكـة العربيـة                )١١(
املعاقل  " عنوانهعن املوضوع مؤخراً تقريراً (Human Rights Watch)منظمة رصد حقوق اإلنسان أصدرت  و.السعودية
إهناء عقوبة اإلعدام حبق األحداث يف مجهورية إيران اإلسالمية وباكستان والسودان واململكة العربية السعودية              : األخرية
 . بابوا غينيا اجلديدةسولياليمن ذكرت فيه ) http://www.hrw.org/en/reports/2008/09/10/last-holdouts" (واليمن

 جمرماً من   ٣٠ب  رسالة تتعلق    ٢٤ :مجهورية إيران اإلسالمية  : حبسب البلد هو كاآليت   الرسائل  تصنيف    )١٢(
 وبابوا غينيا ؛ جمرمني٤ب  رسائل تتعلق ٣:  جمرمني؛ واململكة العربية السعودية١٠ب  رسائل تتعلق ٤: األحداث؛ والسودان
 .تتعلق مبجرم واحدلكل منهما احدة رسالة و: اجلديدة وباكستان

 .A/HRC/11/2/Add.1انظر   )١٣(
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. حـدثاً الذي يتوقف عنده اعتبار الفرد   للعمر  يبدو أن العقبة األوىل هي اخلالف حول التحديد الدقيق          و  - ٣٣
ن باإلمكان حتميل املسؤولية أحكاماً تنص على أ   "أهنا تطبق   ب حكومة اململكة العربية السعودية مثالً       أفادتولذلك  

، A/HRC/8/3/Add.1" (تلف من فرد إىل آخراليت ختاجلنائية لشخص عن أفعال يرتكبها بعد أن يبلغ سن الرشد،        
مليثاق العريب حلقوق اإلنسان الذي دخل حيز من ا) ١(٧وعلى غرار ذلك، فإن املادة ).  باإلنكليزية٣٤٣الصفحة 
 الثامنة عشرة اإلعدام على أشخاص دون     احلكم ب ال جيوز   ": نص على ما يلي   ت،  ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٥النفاذ يف   

اتفاقية حقوق   من   ١تفسح املادة   و". خالف ذلك على   وقت ارتكاب اجلرمية     التشريعات النافذة عاماً ما مل تنص     
. عـدام اإلغري أن ذلك ال ينطبق يف حالة عقوبـة           عاماً ألغراض حمددة،     ١٨الطفل اجملال لتحديد عمر دون سن       

 وقـت   باعتبارها السن الدنيا   عاماً   ١٨سن  اليت حتّدد   ) أ(٣٧وخالفاً لذلك، فإن االتفاقية واضحة متاماً يف املادة         
وخالفاً . العقوبةأبقت على هذه     مبوجب القوانني اليت     على مرتكبها عقوبة اإلعدام   لفرض  ارتكاب اجلرمية املعنية    

فقد .  وبلوغهؤخذ يف احلسبان درجة منو الفرد اجلانحتغري مرن عندما  االتفاقية، فإن هذا احلظر يفألحكام أخرى 
، فإن العهد وعلى غرار ذلك. )١٤(أكدت جلنة حقوق الطفل على هذه النقاط فيما يتعلق باململكة العربية السعودية

تطبيـق  ينبغـي   ولذلك،  . لسن الدنيا الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ال يسمح بأية مرونة فيما يتعلق با           
. يف كلتيهماحدى املعاهدتني الدوليتني حلقوق اإلنسان أو إألطراف يف امليثاق العريب ويف   املعيار األعلى يف الدول ا    

  . وينطبق ذلك عملياً على مجيع الدول املعنية

ـ  (فخالفاً ملا شهدته فترات اإلبالغ السابقة       . توجد عقبة ثانية هي اخلالف على سن الفرد       و  - ٣٤ : ثالًانظر م
A/HRC/4/20/Add.1   من احلكومات اليت وردت ، مل تعترض أي رسالة من الرسائل     )باإلنكليزية ١٥٤، الصفحة

 عاماً وقت ارتكـاب     ١٨دون  حكم عليهم باإلعدام كانت     خالل فترة اإلبالغ هذه على أن سن اجملرمني الذين          
الفرد لعدم توفر جبعل أي شك يف صاحل لزمة  فعلي، تكون احلكومة م   خالف  ويف احلاالت اليت يوجد فيها      . اجلرمية
أن على حنو يضر بالفرد الذي ميكنه تسجيل املواليد االحتجاج بعدم دقة معامالت وبعبارة أخرى، ال ميكن . األدلة

  .  رمسي بأنه كان قد بلغ سن الرشد وقت ارتكاب اجلرمية املعنيةزعمعلى بصورة معقولة يعترض 

حاالت إعدام األحداث هي مقتضيات معظم بصفة خاصة الدولة املسؤولة عن تج هبا اليت حتوالعقبة الثالثة   - ٣٥
اإلعدام كقصاص على   بشأن  قدمتها مجهورية إيران اإلسالمية     الرئيسية اليت   جة  احلولذلك، فإن   . الشريعة اإلسالمية 

ومة هـي الطـرف     القتل؛ واحلك فرض القصاص يعتمد على طلب يقدمه األوصياء على ضحية          "تفيد بأن   القتل، و 
، الصفحة A/HRC/8/3/Add.1" (ضحيةال احلكم بالنيابة عن أوصياء     تنفيذالذي ُتفوض إليه دون غريه مهمة       الوحيد  
 على تنفيذ عقوبة اإلعـدام      أن تطبق احلظر  وأكدت احلكومة أهنا ال تستطيع، بسبب هذا املبدأ،         ).  باإلنكليزية ٢٢٣

منح واستناداً إىل السبب ذاته، تؤكد أنه ليس لسلطاهتا صالحية . اصفرضها كقصحبق اجلاحنني األحداث يف حاالت   
تطبيق آليات، مثل تقدمي املساعدة     "وأضافت أهنا تسعى إىل     . العفو أو ختفيف عقوبة اإلعدام يف حالة فرض القصاص        

ـ  [املالية إىل أوصياء الضحايا، األمر الذي قد يؤدي إىل احلصول على موافقتهم املطلوبة                اجملـرم   عـن و  إلصدار عف
 اجلدير بالذكر   الشريعة اإلسالمية يتجاوز نطاق والييت، ولكن من      من زاوية   والنظر يف صحة هذه احلجة      ]". احلدث

  . هبذا االستثناءضرورة لالحتجاجمن الدول األخرى اليت تطبِّق الشريعة اإلسالمية ترى  ال توجد دولة أخرى أنه

                                                      

)١٤(  CRC/C/SAU/C0/2 ٣٢، الفقرة. 
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االلتـزام بإلغـاء   فيتضح أن ، )١٥(حمددةّينت يف الرّد على حاالت    أما من منظور القانون الدويل، كما ب      و  - ٣٦
دور الـذي   ال ميكن حصره بال   أشخاص دون سن الثامنة عشرة      يف حالة اجلرائم يرتكبها     عقوبة اإلعدام املفروضة    

فذلك يسمح بوجود نظام مواز منفصل وكامل يرمي إىل تلبية مطالبات قصاصية تتقدم تؤديه السلطات القضائية، 
من ) ٥(٦من اتفاقية حقوق الطفل وال املادة ) أ(٣٧املادة وهذه االعتبارات اإلضافية ال تتوقعها . ا أسرة الضحيةهب

وأما السماح مبثل هذا النظام املنفصل، وتأكيد الدولة أن ال سلطة . العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
كما أن ذلك يساعد .  تقويضاً كامالًالدويل قانون حقوق اإلنسانام ويض بنظقفمن شأهنما التعلى هذا النظام، هلا 

  .ذا االستثناء سعياً إىل تيسري مواصلة فرض عقوبة اإلعدام حبق األحداثاحتجاج دول أخرى هبعدم على تفسري 

ا كم(بذلك  األحداث مبجرد صدور قرار قضائي  املفروضة علىويف بعض الدول، ميكن إلغاء عقوبة اإلعدام  - ٣٧
تتنوع اإلجراءات املطلوبـة يف     ويف دول أخرى،    . )١٦()٢٠٠٥مارس  / يف الواليات املتحدة األمريكية يف آذار      حدث

إلغاء مجيع القوانني اليت تسمح بفـرض عقوبـة         فإن النتيجة املطلوبة هي     وأياً كانت األساليب املتبعة،     . هذا الصدد 
ووقـف تنفيـذ    اإلعدام حبق اجلاحنني األحداث،     أحكام  وتوقف القضاء عن ممارسة إصدار      اإلعدام على األحداث،    

 استعراضومن املفيد يف هذا الصدد      .  كانت قائمة سابقاً   حبق أي فرد مبوجب القوانني اليت     صادرة  لااإلعدام  أحكام  
  . ذات الصلةيف األجهزة القضائيةالتطورات احلالية 

ن اإلسالمية جلنة حقوق الطفل بأهنا أوقفت ، أعلمت حكومة مجهورية إيرا٢٠٠٥يناير /ويف كانون الثاين  - ٣٨
ومت .  وقت ارتكاهبم اجلرميـة     عاماً ١٨دون سن   الذين كانوا   حبق األشخاص    الصادرة   اإلعدامأحكام  تنفيذ مجيع   

موجهة إىل املفوضية السامية حلقوق و ٢٠٠٥مارس / آذار٨التأكيد على ذلك من جديد يف مذكرة شفوية مؤرخة 
 على الربملـان     املعروض ج يف مشروع قانون حماكم األحداث     ردأُأن احلظر قد    فيها  مة  أوضحت احلكو واإلنسان،  

ومل أتلـّق أي رّد     الراهن ملشروع القانون    بعثت بثماين رسائل أطلب فيها تأكيد الوضع        وقد  . )١٧(للتصديق عليه 
  .)١٨(املوضوعيتناول هذا 

تشري تقارير موثوقـة إىل     و. داث وُتنفَّذ حبقهم  ، ال تزال عقوبة اإلعدام ُتفرض على األح       هذه األثناء ويف    - ٣٩
بشأن  رسالة   ٢٤وقد أرسلت   .  يف إيران  اإلعداماحملكوم عليهم ب   جاحناًً من األحداث     ١٣٠ما ال يقل عن     وجود  

من حاالت اجلاحنني األحداث الذين حكم عليهم باإلعدام أو الذين نفذت فيهم هذه العقوبـة،                حالة خمتلفة    ٣٠
وإنين .  مبوجب القانون الدويلان اإلسالمية مل تتخذ أية إجراءات فعلية للوفاء بالتزاماهتا القائمةولكن مجهورية إير

                                                      

انظر على سبيل املثال الرسائل املوجهة إىل مجهوريـة إيـران اإلسـالمية والـسودان يف الوثيقـة                    )١٥(
A/HRC/11/2/Add.1. 

)١٦(  Roper v. Simmons, 543 U.S. 551 (2005). 

)١٧( A/HRC/4/20/Add.1 ١٥٢، الصفحة. 

 ٣١، و ٢٠٠٧ينـاير   / كانون الثـاين   ٥انظر الرسائل املوجهة إىل مجهورية إيران اإلسالمية واملؤرخة           )١٨(
 ١٣، و ٢٠٠٨مـايو   / أيـار  ٢، و ٢٠٠٨مـارس   / آذار ٢٧، و ٢٠٠٨فربايـر   / شباط ٢٩، و ٢٠٠٧يناير  /كانون الثاين 

 .٢٠٠٩مارس /ذار آ٦، و٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٣٠، و٢٠٠٨أغسطس /آب
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وعلـى  . هدعوة مفتوحة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة لزيارت      زيارة هذا البلد الذي وجه      ،  ٢٠٠٤منذ عام   أطلب  
  . لزيارة قط أي موعد لُيحدَّداالجتماعات الرفيعة املستوى يف جنيف، مل عقد عدد من الرغم من 

 وكان  ،٢٠٠٥ يف عام    رجلبقتل  . ز. فقد أُدين ب  . احلاالت األخرية تثري مشاعر القلق البالغ     وال تزال     - ٤٠
قضاء قد قام، العتبارات إنـسانية      أن ال ب، أعلمتين احلكومة    ٢٠٠٨فرباير  / شباط ١٤ويف  .  عاماً ١٦آنذاك  عمره  

ولذلك، .  التوصل إىل تسوية هنائية    يفاملوضوع بصورة جادة أمالً منه      ابع  بإحالة القضية إىل إجراء الصلح، وأنه يت      
بعد . ز. حبق بنفذت  عقوبة اإلعدام غري أن). ٢٢٣، الصفحة A/HRC/8/3/Add.1(تنفيذ العقوبة ا مل تقرر فإهن

نـت  ومثة قضية أخرى هي قضية ديالرا دارايب، اليت أُدي        . )١٩(٢٠٠٨أغسطس  / آب ٢٦ أي يف    ،ستة أشهر ذلك ب 
نقاذ صديقها إلحماولة منها اعترفت يف وُيدعى أهنا . ٢٠٠٣ عاماً يف عام ١٧ عمرها بقتل أحد أقربائها عندما كان

، السلطة القضائية قد أمر   رئيس   وتفيد التقارير بأن  . فيما بعد   ارتكب اجلرمية، لكنها تراجعت عن اعترافها       الذي  
مل يلق اكتراثـاً    هذا األمر     لفترة شهرين، بيد أن    هادام حبق تنفيذ عقوبة اإلع  بوقف  ،  ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ١٩يف  

  .٢٠٠٩مايو / أيار١ ذلك التاريخ، أي يف ى بعد مرور أقل من أسبوعني علفأعدمت

من قضاء األحداث   لنظر يف مشروع قانون     ت بابوا غينيا اجلديدة  يف  السلطة التشريعية   وتفيد املعلومات أن      - ٤١
فقد ألفـت عقوبـة    حكومة جنوب السودان ماوأ. )٢٠( اجملرمني األحداثام علىاإلعدشأنه أن مينع فرض عقوبة     

هناك ستة جمرمني على األقـل      ولكن ال يزال    ،  ٢٠٠٦سنة  اإلعدام للمجرمني األحداث باعتمادها الدستور املؤقت       
لوطين املؤقت  والدستور ا . )٢١(الرتكاهبم جرائم عندما كانوا قاصرين    الصادر يف حقهم    ينتظرون تنفيذ حكم اإلعدام     

مل  اإلعدام على شخص     عقوبة منع توقيع    من" حاالت القصاص أو احلدود   " يستثين   ٢٠٠٥  عام للسودان املعتمد يف  
ت حمكمة ملكافحة اإلرهاب    أصدر،  ٢٠٠٨أغسطس  /ويف آب ). ٣٦ من املادة    ٢الفقرة   (يبلغ الثامنة عشرة من عمره    

 حركة العدل   شّنته بعد إدانته باملشاركة يف اهلجوم الذي      سنة،   ١٧على شخص عمره    حكماً باإلعدام   يف اخلرطوم   
  .)٢٢(لحدودختضع لبتهمة احلرابة وهي جرمية وذلك ، ٢٠٠٨مايو / يف أيارمدينة أم درمانواملساواة على 

. وإعدام اجملرمني األحداث تطاول على املبادئ األساسية للمعاملة اإلنسانية وانتهاك صارخ للقانون الدويل  - ٤٢
يف لمجلس  ل  كبرياً على االستمرار يف فرض هذه األحكام وتنفيذها يشكل حتدياً        بالذات  إن إصرار دولة     ف لذلكو

  . لالضطالع باملهمة اليت عهدت إليهاستعداده

                                                      

 املوجهة إىل مجهورية إيران اإلسالمية والواردة       ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ٢٤انظر الرسالة املؤرخة      )١٩(
 .A/HRC/11/2/Add.1يف الوثيقة 

 يف   والـواردة  بابوا غينيا اجلديدة   املوجهة إىل    ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٢٩انظر الرسالة املؤرخة      )٢٠(
 .A/HRC/11/2/Add.1الوثيقة 

 يف الوثيقـة     والـورادة  السودان املوجهة إىل    ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ١٠انظر الرسالة املؤرخة      )٢١(
A/HRC/11/2/Add.1. 

يف الوثيقـة  والـواردة  الـسودان   املوجهـة إىل  ٢٠٠٨سـبتمرب  / أيلـول  ٢٣انظر الرسالة املؤرخة      )٢٢(
A/HRC/11/2/Add.1. 
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  احرات قتل الس- جيم 

، وجلّهم من النساء واألطفال، ظاهرة شائعة "السحر"إن اضطهاد األفراد وقتلهم بتهمة ممارسة ما يسمى   - ٤٣
جانب وقد يرجع هذا األمر يف      . رصد حقوق اإلنسان  أهنا مل تربز على شاشات       من مناطق العامل، رغم      عديداليف  

ومها مصطلحان قد يتـضمنان، إىل       يف مجيع الثقافات  " السحر"و" احراتالس"منه إىل صعوبة تعريف مصطلحي      
 وليس من السهل    الديينارسات العالج   جانب داللتيهما يف الثقافة الشعبية، جمموعة من املمارسات التقليدية أو مم          

إذ  الواقع قائماً وراء كلمة سحر، هذه الكلمة اليت تشكل عنواناً مبهماً وقـابالً لالسـتقالل،              ظل  يو. تعريفهما
لالسـتهداف  ، )ن اآلخرين أو يتخوف الناس منهم أو يكرهوهنم غالباً األفراد الذين لسبب ما خيتلفون ع      (يتعرض  

مـرأة يف فئـة     افإذا صنفت   .  احلكومة أو تتساهل فيها    ترعاهاوم هبا العامة من الناس أو       أعمال عنف تعسفية يق   ب
  . باإلعدامدالً للحكم عليها االساحرات كان ذلك يف أماكن كثرية جداً مع

تـزعم اضـطهاد    رغم ما يصدر عن منظمات اجملتمع املدين من تقارير مستمرة، على قلـة عـددها،                و  - ٤٤
وال يزال  . هذه املشكلة قط ملعاجلة منتظمة يف إطار حقوق اإلنسان        مل ختضع   حر وقتلهم،   األشخاص املتهمني بالس  

الذين يتهمون بالسحر أو الـذين يـضطهدون أو         هناك شح يف املعلومات املنتظمة املتاحة بشأن عدد األشخاص          
ويصح . ا أو كيفية منعهايقتلون بسببه، كما ال يتوفر أي حتليل مفصل للعوامل احملركة ألعمال القتل هذه وأمناطه      

اليت رمبا كـان    هيئات األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان       القول بقلة االهتمام هبذه القضية يف شكل خاص على          
مفوضية األمـم   وهناك استثناءات بارزة ومن تلك اهليئات مثل        . بدارسات معمقة يف املوضوع   يتوقع منها القيام    

 ال يزلن يوصفن بالـساحرات وُيحـرقن أو         يف مبادئها التوجيهية بأن نساءً    رف  تعت اليت   املتحدة لشؤون الالجئني  
رغم ا  ه ولكن ي يف اجملتمع األصلي للمدع    وقد ُيسمح هبذه املمارسات ثقافياً    . ُيرمجن حىت املوت يف بعض اجملتمعات     

 .)٢٣( االضطهاددرجةذلك تصل إىل 

  "السحر" تعريف - ١

تدل على عدة ممارسات أو معتقدات خمتلفة       " سحر"فكلمة  .  اهلني ليس تعريف السحرة أو السحر باألمر       - ٤٥
يف ثقافات أخرى   يعتربه الناس   يف بعض الثقافات، و   يقل  واالعتقاد بالسحر   . عصور خمتلفة ويف ثقافات متنوعة    يف  

اجتماعيـة   وال تقتصر هذه املعتقدات على طبقة     . )٢٤(" من حياهتم اليومية   اًجزءيشكل فعالً   ، و امراً يومياً وعادياًً  "
كما خيتلف مفهوم السحر ومصطلحاته من ميدان علمي        . ل أو املهنة  ـة التعليم أو الدخ   ـة سواء من ناحي   ـمعين

 ما يرتبط الـسحر واضـطهاد مـن يـسمون           في أوروبا الغربية والواليات املتحدة األمريكية، غالباً      ف. إىل آخر 

                                                      

  ، (HCR/GIP/04/06)لبات الالجـئني القائمـة علـى أسـاس الـدين            مطااملبادئ التوجيهية بشأن      )٢٣(
 Jill Schnoebelen (UNHCR), "Witchcraft allegations, refugee protection  and:انظر أيضاً دراسـة . ٢٤الفقرة 

human rights: a review of the evidence”, January 2009  ــع ــى املوقـ ــة علـ ــي متاحـ ، وهـ
  . .www.unhcr.org/research/RESEARCH/4981ca712.pdf:التايل

 :Henrietta Moore and Todd Sanders (eds), Magical Interpretations, Material Realityانظر  )٢٤(  

Modernity, Witchcraft and the Occult in Postcolonial Africa, 2002.  
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طوال القرون اخلامس عـشر والـسادس عـشر    احرات حبمالت ملطاردة الساحرات وحماكمتهن اليت جرت        بالس
جمموعة واسعة من املعتقدات واملمارسات املعاصرة الـيت        وتدرس حالياً يف أحناء خمتلفة من العامل        . والسابع عشر 

 وعلم  األديان وال سيما يف ميادين دراسة       ،يف العلوم االجتماعية  ، وذلك   "الشعوذة"أو  " السحر"ُيطلق عليها اسم    
  .إلثنياتوعلم ا، اإلنسان

 زعـم ما يرتبط السحر يف املخيلة الشعبية بإحلاق األذى باألشخاص أو املمتلكات مـن خـالل      كثرياً  و  - ٤٦
ظاهرة يلجأ  أنه  لم االجتماع وعلم اإلنسان، ميكن وصف السحر ب       ويف مصطلح ع  .  قوى خارقة للطبيعة   استعمال

وهكذا، اسُتعمل  . شخص شرير من داخل اجملتمع أو خارجه      حمنهم من خالل عزوها إىل تأثري       إليها الناس لتفسري    
 أو  يثارة مشاعر احلب يف نفـس املـشته       ، أو إ  بغيض شخص   موت"إحداث  السحر على مر العصور من أجل       

  .)٢٥("نين املتخيَّلية لألعداء واخلصوم واملضطهِدّنجلب املصائب أو الُع، أو حاستحضار األروا

على سبيل املثال إىل الوثنية اجلديدة أو الشامانية أو املعاجلني التقليديني ومن جهة أخرى، قد يشري السحر   - ٤٧
 واملـذاهب العقائديـة     ة السحر الوثيقة باملذاهب األخالقية    وقد أكد البعض على عالق    . أو قد يرتبط هبذه األمور    

من تفسري الـصدف    به    متكّن املؤمنني يوفر إطاراً من الوسائل األخالقية اليت       ووصفوه على أنه شيء محيد      عامةً،  
، )٢٧(إجيابية كالـشفاء والـتطهري  ينطوي على مضامني كما أنه . )٢٦( بدونه واحلوادث اليت تبدو غري قابلة للتفسري     

شيوخ يعملون ، يوجد بعض املناطق، ويف اجملتمعات التقليديةويف . )٢٨(تّدبرهاوسيلة لتوضيح املشاكل النفسية وكو
  .)٢٩(باالحترام على نطاق واسعوحيظون ر  اآلخامللعاكوسطاء للتواصل مع األرواح يف 

مـن  " الـسحر "متيل إىل التأكيد على خماطر نقل املعىن واملدلول ملصطلح      وكانت الكتابات األقدم عهداً     - ٤٨
 دفقد حـدّ  . )٣١(اآلونة األخرية ازدادت شيوعاً يف     أن الدراسات املقارنة     بيد. )٣٠(إىل سياقات أخرى  سياق معّين   

                                                      

:  متاحـة علـى املوقـع التـايل    ,Witchcraft”, in New Advent: Catholic Encyclopedia“انظـر    )٢٥(  
www.newadvent.org/cathen/15674a.htm. 

  .E. Evans-Pritchard, Witchcraft Oracles and Magic among the Azande, 1937ر انظ  )٢٦(  
 James Howard Smith, Bewitching Development: Witchcraft and the Reinventionانظر مثالً،   )٢٧(  

of Development in Neoliberal Kenya, 2008.  
 ,Roy Allen, “Anger, Anxiety and Sorcery”, in C.W. Watson and R. Ellen (eds.)انظـر   )٢٨(

Understanding Witchcraft and Sorcery in Southeast Asia, 1993.  
  . Peter Geschiere, Sorcellerie et politique en Afrique: La viande des autres, 1995انظر  )٢٩(
 Malcolm Crick, Explorations in Language and Meaning: Toward a Semanticانظر  )٣٠(  

Anthropology (1976). 

ـ                Ashforthيرى    )٣١(   اك  أنه رغم أن السحر ال يدل على وجود أي مذهب عقائدي واحد، فقد يكون هن
 Adam Ashforth, “AIDS, Witchcraft and the Problem: انظر. منوذج مفاهيمي للسحر قابل للتطبيق على نطاق واسع

of Power in Post-Apartheid South Africa”, Institute for Advanced Study, paper 10, May 2001 الدراسة متاحة ،
  .www.sss.ias.edu/publications/papers/paperten.pdf: على املوقع التايل
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 األشخاص الذين يؤمنـون  بنيمشتركة عموماً  مخس مسات ، على سبيل املثال،)Ronald Hutton( رونالد هوتن
 وسائل غري الساحراتستعمل ت) أ (:، وهذه السمات هي والسحر يف خمتلف الثقافات وخمتلف العصوراتحرابالس

  ؛ لغربـاء  مـن ا   ارب بدالً باجلريان أو األق  عادة  ُيلحق األذى   ) ب(مادية إلحلاق املصائب أو األضرار باآلخرين؛       
دوافعها، من جهـة   وألن ،بسبب عنصر السرية من جهة يعقب االستنكار االجتماعي القوي أعمال السحر       ) ج(

إطار سياقات  يف عريقة وليسيف إطار تقاليد الساحرات عمل ت) د(احلقد والضغينة؛  الثراء أو املقام بل  ليسأخرى
 أو استعمال ، من خالل اإلقناع  ساحراتميكن للناس اآلخرين مقاومة ال    ) ه(؛  ميارس فيها السحر مرة واحدة فقط     

 .)٣٢( أو اإلعدامالتغرمي العقاب اجلسدي أو النفي أو مبا فيه أو الردع ،)السحر املضاد(الوسائل غري املادية 

  والسحراإلعدام خارج نطاق القضاءحقوق اإلنسان و - ٢

ها إيالء املوضوع األمهية اليت يستحق    ال ميكن   نسان مسألة معقدة و   ممارسة السحر حبقوق اإل   صلة  من الواضح أن      -٤٩
يف االهتمام   توجيه   األنسب دراسة السياقات اليت جرى فيها     طلق  نوقد يكون امل  . هلذا النوع من التقارير   دود  احملطار  يف اإل 

دراسة غري  حتماً  تظل  ا النوع   وأي دراسة استقصائية من هذ    . السنوات األخرية إىل تأثري هذه الظاهرة على حقوق اإلنسان        
 :طبيعة التحديات اليت جيب مواجهتها قأن تلقي الضوء على أعما، ولكن ميكنها رغم ذلك كاملة

.  يف مجهورية أفريقيـا الوسـطى  بارزةتفيد التقارير أن قتل األشخاص املتهمني بالسحر ظاهرة     )أ(  
" الـسحر " على أن الـشخص املـدان مبمارسـة          ي للبلد  من القانون اجلنائ    مكرراً ١٦٢ و ١٦٢وتنص املادتان   

)charlalaninsme and sorcellerie (ورغم أن عقوبة اإلعدام، .  أو الغرامة،السجن أو ،قد ُيحكم عليه باإلعدام
املواطنني العاديني أو اجلـيش يف  يام قفقد وردت تقارير كثرية عن   هلذا الغرض،   مؤخراً  على ما يبدو، مل ُتستعمل      

 ؛)٣٣(أفراد بتهمة ممارسة السحرقتل ببعض األحيان 

قضايا حول مكافحة املمارسات التقليدية مثـل       االستعراض الدوري الشامل، برزت     يف سياق   و  )ب(  
وما يعانيه السحرة املزعومون    ،  )٣٤(يف غابون " األطفال السحرة "اسم   وقتل األطفال الذين ُيطلق عليهم       ،الشعوذة

  ؛)٣٥(اعي وإفقار يف بوركينا فاسومن صدمات نفسية وأذى جسدي وإقصاء اجتم
 يف عدد من املناسبات املـشاكل املرتبطـة   املرأة ضد التمييز على بالقضاء املعنية اللجنةدرست و  )ج(  

 الساحرات مطاردة ،  قلقها إزاء مطاردة      ٢٠٠٧وفيما خيص اهلند، أبدت اللجنة، يف سنة        . اتحراباضطهاد الس 
اللجنـة الدولـة    وأوصت  ). CEDAW/C/IND/CO/3(نف ضد املرأة    ى أشكال الع  سأقواحدة من   تتميز بكوهنا   

 وسائل وتوفري تهم ومعاقبا أولئك الضالعني فيهومقاضاة مارسةامل  هذهاعتماد التدابري املناسبة للقضاء علىبالطرف 
اضي بالصراع للسيطرة على األر   ربطاً سببياً   القضية  هذه  اللجنة  ربطت  كما  . إعادة التأهيل للضحايا وتعويضهن   
                                                      

 Ronald Hutton, “Anthropological and historical approaches to witchcraft: potential forانظر  )٣٢(  

a new collaboration?”, Historical Journal (2004), 413. 

 .A/HRC/11/2/Add.3: انظر الوثيقة  )٣٣(

  .www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/Highlights7May2008am.aspxانظر   )٣٤(
  )٣٥(  A/HRC/WG.6/3/BFA/3, para. 12. 
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 املقررة اخلاصة   ، أشارت أيضاً  ٢٠٠٢  عام ويف. بتحديد التدابري الالزمة على أساس حتليل هلذه األسباب       فأوصت  
  ؛)٣٦( إىل هذه املشاكل يف اهلند ونيبال وجنوب أفريقياوعواقبه املعنية مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه

سـاحرة   ٢ ٠٠٠ومات تزعم احتجاز ما يقارب أثناء دراسة اللجنة للتقرير بشأن غانا، تلقت معل ويف    )د(  
، لكنـها قالـت إن      وفد الدولة الطرف بوجود هذه املخيمات      يف عضو   تأقرو. )٣٧( يف مخسة خميمات خمتلفة    نُمعاليهو

وحذرت من أن يصبح    . سيما الرؤساء، قبل سن القوانني     وطالبت بتوعية اجملتمع، وال   . طبيعتها تغريت على مر السنني    
 وأعربت اللجنة بعد ذلك عن قلقها إزاء استمرار االعتقاد بوجـود            .)٣٨(ممارسة خفية بدون ذلك   ت  احرااضطهاد الس 

ودعت إىل القضاء على هذه املمارسـات مـن خـالل سـن             . احراتيف خميمات الس  للعنف  السحر وتعرض النساء    
إىل املعنية بالعنف ضد النساء     املقررة اخلاصة   ويف أعقاب زيارة قامت هبا       .)٣٩(تنظيم محالت تثقيف وتوعية   التشريعات و 
السحر والشعوذة وجترمي اهتام األشخاص دون مربر       إىل احلكومة تبديد اخلرافات املتعلقة باملعتقدات احمليطة ب       غانا، طلبت   

  ؛)٤٠(خارقة للطبيعةاستعمال قوى عن طريق األذى إحداث ب
 مجهورية ترتانيا املتحدة  يف  قتلن  تشري إىل أن عدد الساحرات اللوايت يُ      تقديرات  يف  تلقت اللجنة   و  )ه(  
  ؛)٤١( ساحرة يف السنة١ ٠٠٠يصل إىل 
بشأن انتشار ممارسة إحراق الساحرات يف ث و مزيد من البحءابإجر ١٩٩٨أوصت اللجنة سنة و  )و(  

يف جنوب أفريقيا ومنحت جلنة احلقيقة واملصاحلة  .)٤٢(هذه املمارسات والقضاء عليهاحبظر جنوب أفريقيا وطالبت 
قلقها إزاء حالـة    عن   اللجنة   أعربتموزامبيق،  وفيما خيص   . )٤٣( متهماً بقتل ساحرات مزعومات    ٣٣اً عن   عفو
  ؛)٤٤( املتعلقة باملسّنات التقليديةحتدي اآلراءممارسة السحر، وحثت الدولة الطرف على سنات وتعرضهن لتهمة امل

اختاذ إجـراء   دولة الطرف   إىل ال ،  ٢٠٠٤سنة  يف   طلبت جلنة حقوق الطفل،      ،خبصوص أنغوال و  )ز(  
فوري إلهناء سوء معاملة األطفال املتهمني مبزاولة السحر، من خالل إجراءات منـها مقاضـاة مـرتكيب هـذه                   

                                                      

)٣٦(  E/CN.4/2002/83 ٤٨- ٤٥، الفقرات. 

)٣٧(  CEDAW/C/SR.741 (B) حرةسا ٥ ٠٠٠وتصل بعض التقديرات إىل . ١٩، الفقرة. 

 .٢٣ الفقرة ،املرجع ذاته  )٣٨(

)٣٩(  A/61/38 (2006) ٢٣٣ و٢٣٢، الفقرتان. 

)٤٠(   A/HRC/7/6/Add.3 ٩٣، الفقرة. 

)٤١(  www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/HAITanzania41.pdf, p.7. 

   ،)A/53/38/Rev.1 (٣8الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثالثة واخلمـسون، امللحـق رقـم               )٤٢(
 على تقرير جلنة التحقيق يف حاالت العنف املرتبط بالسحر والقتل على أسـاس              قد يكون هذا األمر رداً    و. ١٣٤الفقرة  

 .  رالوشاي.ف.  نواليت ترأسها األستاذ، )١٩٩٥(الطقوس الدينية يف اإلقليم الشمايل 

)٤٣(  http://www.info.gov.za/speeches/2000/000615110p1005.htm. 

)٤٤(  CEDAW/C/MOZ/CO/2 ٤٣   و  ٤٢           ، الفقرتان  .  



A/HRC/11/2 
Page 18 

  

اللجنـة  تناولت  بعد ذلك بأربع سنوات،     و. )٤٥(املمارسات وتنظيم محالت تثقيفية مكثفة تشمل الزعماء احملليني       
  ؛)٤٦(يف صيغتها األصلية تقريباً القضية ذاهتا الثقافيةو واالجتماعية االقتصادية باحلقوق املعنية

تزويج بنت لطبيب ففي مايل يستمر العمل مبمارسة تقليدية هي . األطباء السحرةدور وأثري أيضاً   )ح(  
أُبديت مشاعر القلق إزاء عادة مطاردة املُْهـْق        مهورية ترتانيا املتحدة،    ما يتعلق جب  ويف   .)٤٧(ألسباب دينية ساحر  
  ؛)٤٨(م لكي يستعمل األطباء السحرة أعضاءهموقتله

يف بابوا شيمبو، هضاب أفادت املعلومات أن قادة الشرطة احمللية يف مقاطعيت اهلضاب الشرقية و     و  )ط(  
سـنة  يف  عملية قتل مرتبطة بالشعوذة يف هاتني املقاطعتني    ٥٠أبلغوا الصحفيني بوقوع أكثر من      غينيا اجلديدة قد    

مبمارسة السحر اعتداء على نساء اهتمن  ٥٠٠حنو بعض املصادر املستقلة، فقد وقع تقديرات  إىل واستناداً. ٢٠٠٨
  ؛)٤٩(مما أدى إىل تعذيبهن وقتلهن

جاء يف تقارير منظمات اجملتمع املدين أن أغلب        فقد  مهورية الكونغو الدميقراطية،    وفيما يتعلق جب    )ي(  
هنـاك ألهنـم    طفل يعيشون ٥٠ ٠٠٠ طفل و ٢٥ ٠٠٠ يتراوح عددهم بني     نالشوارع يف كينشاسا الذي   أطفال  

إزاء كثرة الفتيات ، أبدت جلنة حقوق الطفل قلقها ٢٠٠٩ويف سنة . اهتموا مبمارسة السحر ونبذوا من قبل أسرهم
تزايد العنف ضد الفتيات املتهمات مبزاولـة       والحظت  . بالتايل للوصم اخلطري  اللوايت ُينعنت بالساحرات ويتعرضن     

األرواح للتعذيب وسوء املعاملة بل للقتل حبجة طرد  حيتجزن كسجينات يف مباٍن دينية يتعرضن فيها السحر، وأهنن
وتعزيز أنشطة توعية   بالسحر، ومن بينها مواصلة     الفتيات  ودعت اللجنة إىل اختاذ تدابري فعالة ملنع اهتام         . الشريرة

 ني، ومعاجلة األسباب اجلذرية هلذه الظاهرة ومنـها       وال سيما تلك املوجهة إىل الوالدين والزعماء الديني       اجلمهور،  
مبمارسة السحر، وبذل جهود ملقاضاة الفتيات كما أوصت باختاذ تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي اهتام . الفقر

األطفال  الفتيات ووضع برامج لتعزيز تأهيلاملتهمات بالسحر وسوء معاملتهم، الفتيات املسؤولني عن العنف ضد 
  ؛)٥٠(نحايا وإعادة إدماجهالض

ويف نيجرييا، توجد منظمة من منظمات اجملتمع املدين تسمى شبكة حقوق الطفل وتأهيله وتعمل   )ك(  
حبجة أهنم  العدد الكبري واملتزايد من األطفال املتخلَّى عنهم أو املضطهدين          بشكل رئيسي على خدمة ما تدعي أنه        

 مقتل مثاين نساء وثالثـة     ٢٠٠٨  عام ا، أعلنت الشرطة يف أوائل    ويف مقاطعة كيسي يف كيني    . ساحرات أو سحرة  
وأشارت التقارير إىل أن اإلميان . مبمارسة السحربعد اهتامهم مجيعاً  سنة ٩٦ و ٨٠رجال تتراوح أعمارهم ما بني      

                                                      

)٤٥(  CRC/C/15/Add.246 ٣١ و٣٠، الفقرتان. 

)٤٦(  E/C.12/AGO/CO/3 ٢٥، الفقرة. 

)٤٧(  CEDAW/C/MLI/2-5. 

)٤٨(  www.un.org/durbanreview2009/story22.shtml. 

 ١١،  " يف بـابوا غينيـا اجلديـدة       بالشعوذة ذات العالقة    االغتياالتتصاعد  "منظمة العفو الدولية،      )٤٩(
 .٢٠٠٩فرباير /شباط

)٥٠(  CRC/C/COD/CO/2 ٧٩ و٧٨، الفقرتان. 
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لناس  املسؤولني احملليني أكدوا على ضرورة أن يتفادى ا        لكنيف املنطقة،   على نطاق واسع    بالسحر ظاهرة منتشرة    
  احلصول على حقهم بأنفسهم؛

منظمات خمتلفة يف نيبال إىل استمرار املعتقدات التقليدية بشأن الـسحر واملرتبطـة             أيضاً  أشارت  و  )ل(  
إخضاع النساء اللوايت   طقوس طرد األرواح الشريرة،     وتشمل  . بشكل كبري بالنساء املسنات واألرامل يف املناطق الريفية       

. أو كبـار القريـة    ) shamans(رب وسوء املعاملة أمام الناس من طرف األطباء السحرة          للضيشتبه يف أهنن ساحرات     
  ؛)٥١(ات املضطهد وأنه ال يوجد هناك أي نظام لتعويضاويقال إن القانون احلايل غري مناسب ملنع سوء املعاملة هذ

نساء خبنـق   ثالث  إىل اهتام الشرطة     ٢٠٠٨يوليه  /يف متوز ، أشارت تقارير نشرت     ويف املكسيك   )م(  
  سحر؛العتقادهن أهنما متارسان أعمال  أشهر وتقطيع جثتيهما ٣امرأة وابنتها البالغ عمرها 

 إلدانتها مبمارسـة    ٢٠٠٦سنة  يف  صدر حكم باإلعدام على امرأة يف اململكة العربية السعودية            )ن(  
ال أفراد زعموا بأهنم ضـحايا      وقيل إن اإلدانة ارتكزت فقط على أقو      . اجلن وذبح احليوانات  االستعانة ب السحر و 

  .)٥٢(سحر هذه املرأة

  ؟لدراسة االستقصائية األوليةاهذه اليت ميكن إذن استخالصها من األولية ما هي االستنتاجات   - ٥٠

ارتفاع العدد اإلمجايل للوايت يسمون ساحرات واللوايت قتلن أو اضطهدن بـسبب            االستنتاج األول هو      - ٥١
 وخصوصاً التمييز على    ،ظمة من التمييز  ت أحيان كثرية على أشكال خطرية ومن      ومواجهة السحر تنطوي يف   . ذلك

وإضافة إىل ذلك، يتعرض أقارب السحرة أيضاً يف أحيان كثرية إىل انتهاكات خطرية . أساس اجلنس والسن والعجز
  .حلقوق اإلنسان

 ،بشكل متقطـع  إال   هذه القضية    اهليئات الدولية املعنية حبقوق اإلنسان    ويف وجه هذه الظاهرة، مل تعاجل         - ٥٢
هلا يف اجلزء األكرب منه حمدوداً جداً، ومل        وكان التصدي   .  على احلاجة إىل إذكاء الوعي والتثقيف      وركزت أساساً 

  .يلق الطابع املعقد للتحديات يف هذا الشأن إال اهتماماً عابراً

 يف عدد كبري من الدول تنص على معاقبـة          فالقوانني.  بني الدول   كبرياً وختتلف النهج القانونية اختالفاً     - ٥٣
 مثل مجهورية أفريقيا ،ويف بعض الدول. هذه القوانني على حنو منتظمإال أن القليل منها يلجأ إىل ممارسي السحر، 

مشروع قانون لتعديل   ينتظر تقدمي   ويف مجهورية إيران اإلسالمية،     . اإلعدامعقوبتها  الوسطى، ُيعد السحر جرمية     
إلعدام على أي مسلم ميارس السحر أو يدعو إليه توقيع عقوبة اعلى ينص  ١٩٩١ لسنة ائي اإلسالميالقانون اجلن
ويف حاالت عدم وجود نصوص هبذا الشأن يف        . مذهب يف اجملتمع، ولكنه ال ينطبق على غري املسلمني        كمهنة أو   

                                                      

 ٢٠٠٨، تقارير البلدان بشأن ممارسات حقوق اإلنسان لسنة "نيبال"ية الواليات املتحدة، وزارة خارج  )٥١(
 .www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2008/sca/119138.htm :، تقرير متاح على املوقع)٢٠٠٩(

 Saudi Arabia: halt woman’s execution" for،(Human Rights Watch) مرصـد حقـوق اإلنـسان     )٥٢(

‘Witchcraft" ،املقال متاح على املوقع التايل٢٠٠٨فرباير / شباط١٤ ، :www.unhcr.org/refworld/docid/47b5aa1a1a.html.  
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تتراوح بني التشديد والنهج العرفية . لعريفإىل القانون التقليدي أو اُيرجع يف أكثر األحيان  ،النظام القانوين الرمسي
  .)٥٣(القوي على التوسط والعقاب الشديد بل املميت

السحر منع السحر يف جنوب أفريقيا إىل إلغاء قانون ضد ، دعا مؤمتر وطين بشأن العنف ١٩٩٨ويف سنة   - ٥٤
يعتمد هنجاً  ريع جديد    تش كما دعا إىل سن   . ه يف جانب منه قد يؤجج العنف ضد أعمال السحر          ألن ١٩٥٧لسنة  
تعريف واضح لكلمات دعا إىل وضع و. يعترف باإلميان بالسحر وإمكانية أن تكون بعض أشكاله غري مضرةعملياً 

بيد أن دراسات أخرى أبـرزت      . )٥٤(وسطلتعلى املصاحلة وا  إىل التشديد    و ،"السحر" و ،"ساحرال" و ،"ةالساحر"
ولذا ال بد من    ه شراً دائماً،    يعتربوشيئاً حمسوساً    (sorcellerie)ر  يرى السح "قضائي   هنج   التناقضات املتأصلة بني  

باعتباره قوة خاصـة ميكـن اسـتعماهلا    "نظرة أكثر إجيابية ، وخطاب حملي ينظر إىل السحر    "الًـاستئصاله كام 
  .)٥٥("متنوعةألغراض 

دخلت فيها قضايا السحر    ث  حيف ":املتّبعة يف سياقات عديدة   ج القضائية   ُهويشكك املعلقون يف قيمة النُ       - ٥٥
 . )٥٦("النظام أو لقضية العدالة   لسالمة هذا   يف النظام القضائي الرمسي يف أفريقيا، مل تكن النتائج يف جمملها مفيدة             

تحديد البصعوبة يتعلق  والسبب األول .األدلة املتاحة من مصادر حقوق اإلنسان توصي بعدم جترمي السحرأن كما 
حلقوق أخرى، مبـا     السياقات   هوالسبب الثاين هو صعوبة ضمان االحترام يف هذ       . ظرموضوع احل دقيق للسلوك   ال

ُعرِّفت اجلرميـة تعريفـاً      املدروسة،   القضاياويف الغالبية الساحقة من     . فيها احلقوق الثقافية وحرية التعبري والدين     
فمن بشكل غامض  املعّرفة "اجلرمية"وأما أركان . غامضاً ومفتوحاً على حنو يكاد جيعله حتماً عرضةً لسوء التطبيق

وأما السبب  . اهتامهم مبمارسة السحر  فرصة  لألشخاص الذين يضمرون الضغينة والعداء لآلخرين       اليسري أن تتيح    
يضفي شرعية علـى معاقبـة      يفسر بأنه   الثالث فهو األدلة التجريبية اليت تبّين أن جترمي السحر يف أغلب احلاالت             

مجاعات األمن األهلي دون مراعاة التفاصيل اخلاصة بالسلوك ة تشبه الطريقة اليت تتبعها  بطريقالساحرات املتهمات
 مراعاة مبدأ البينة علـى مـن        القضائية للمتهمات حبسب األصول القانونية، ودون     ماية  احلاملزعوم، ودون توفري    

عن " تلفونخم"ط هو أهنم    متييزي يؤدي إىل مالحقة األشخاص لسبب بسي       وبدالً من ذلك، ينشأ عادة هنج     . ادعى
يد جمموعات  مث تقتل الساحرات املتهمات يف أغلب األحيان على         . اآلخرين أو يتخوف الناس منهم أو يكرهوهنم      

  .الغوغاءأو األمن األهلية 

  

                                                      

  )٥٣(  Herman Slaats and Karen Portier, “Sorcery and the law in modern Indonesia”, in 

C.W. Watson and Roy Ellen (eds.), Understanding Witchcraft and Sorcery in Southeast Asia, 1993.  
، هـذا   "وضع حد للعنف ضد أعمال السحر     وهوياندو بشأن   ثإعالن  "،  ة باملساواة بني اجلنسني   ـة املعني ـاللجن  )٥٤(

  .www.cge.org.za/backup/userfiles/documents/national_conf_witchcraft1998.pdf, p.vii: اإلعالن متاح على املوقع التايل
)٥٥(  Peter Geschiere, The Modernity of Witchcraft: Politics and the Occult in Postcolonial 

Africa, 1997, p. 171. 

)٥٦(  Adam Ashforth, Witchcraft, Violence and Democracy in South Africa, 2005.  
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 بوضوح  ، ال يتناول القانون دائماً    احراتقوانني مفصلة تنص على معاقبة الس     لديها  وحىت يف الدول اليت       - ٥٦
أن حيـتج   ب وإذا كان األمر كذلك، فإنه يسمح يف بعض احلاالت للدفاع            .الساحرات أو قتلهن  هاد  عقوبات اضط 

اليت فعالً حتدد احلكومات املمارسات التعسفية حيث و. بالسحر كظرف من الظروف املخففة لضمان حكم أخف
يت انتهكها هؤالء هبذا التصرف رتكبها املتهمون مبمارسة السحر، فإن التحدي يكمن يف حتديد القوانني اجلنائية ال       ي

 اتحرااخلائفني من الس  ينبغي تثقيف   وعلى النحو ذاته،    . الغامضة والشاملة " ممارسة السحر "وليس استعمال هتمة    
عنـد  احتراماً كـامالً    يف إطار القانون وعلى أساس قانون جنائي حيترم حقوق اإلنسان           والسماح هلم بالتصرف    

 ويف مثل هذه الظروف، ليس من املقبـول إطالقـاً     . مؤذية أهنم يرتكبون أعماالً  من يعتقدون    تدابري ضد    هماختاذ
كأساس ألعمال عنف تعسفية يقوم عندما تكون يف شكل ذايت وقابل للتالعب به االحتجاج بتهمة ممارسة السحر 

  .ترعاها احلكومة أو تتساهل فيهاهبا األفراد أو أعمال عنف 

ـ  احراتعمليات قتل الـس   مجيع  ضمان اعتبار   هي  قطة األهم   النألغراض هذا التقرير، فإن     و  - ٥٧  ات املزعوم
ويف أغلب احلاالت املـذكورة، مل ُتتـهم        .  لذلك  مرتكبيها ومعاقبتهم وفقاً   ةجرائم قتل والتحقيق فيها ومقاضا    

غري أن هناك أسئلة ُتطرح حول مـدى التزامهـا           .احرات أو قتلهن  احلكومات املعنية بالضلوع يف اضطهاد الس     
ملنع  ويستوجب الوفاء هبذا االلتزام اختاذ احلكومات لكل التدابري املمكنة. حلرص الواجب ملنع عمليات القتل هذهبا

 ويف الواقع، ميكن إجراء مقارنة      .)٥٧(اجلهات الفاعلة اخلاصة   مبن فيهم    ،ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم   هذه اجلرائم 
عدام الغوغائي يف الواليات املتحدة، واليت اقُترحت كرد فعل         اإلمكافحة  تارخيية مفيدة يف هذا الصدد مع قوانني        

وُصّممت هذه القوانني بوضوح    . ١٩٦٨ و ١٨٨٢ما بني   لت  جُِِّس عملية إعدام غوغائي     ٥ ٠٠٠  حنو على وقوع 
املسؤولني احلكوميني أو   بعقوبات صارمة   إنزال  بل نصت على     لكي ال تقتصر على التجرمي البسيط لعملية القتل،       

بلد الذي يقع فيـه  وإضافة إىل ذلك، فإن ال .اإلعدام الغوغائي يقّصرون عن اختاذ تدابري معقولة ملنع        نيني الذي احملل
  .)٥٨( أسرة الضحيةملزم بتعويضإعدام غوغائي 

يف املبادئ التوجيهية والـربامج     تناول املشاكل اليت حتيط باضطهاد الساحرات وقتلهن        ومن املهم كذلك      - ٥٨
وإىل جانب تقدمي برامج .  العاملة يف البلدان اليت تشهد درجة كبرية من اإلميان بالسحرالت اإلمنائيةللوكاالتنفيذية 

مبزاولـة الـسحر    اختاذ تدابري حلماية األشخاص الذين يتهمون       ينبغي   تثقيفية وبرامج عملية ملواجهة هذا الوضع،     
  .القضاء  خارج نطاقخلطر االنتقام بل والقتلوالذين هم عرضة 

طاليب اللجوء  يف مزاعم   بعناية وبروح من االنفتاح     تنظر  ويتعني على اهليئات القانونية املعنية يف الدول أن           - ٥٩
 .ملمارسات مرتبطة بالسحر ولردود فعل اجملتمع عليهاغريهم بأهنم ضحايا فعليون أو حمتملون و

                                                      

 . بالسحرة، مما يعرضهم للوصم واالضطهادتصف أطفاالً شمل ذلك الطوائف الدينية اليت تقد   )٥٧(

 ,”George C. Rable, “The South and the politics of anti-lynching legislation, 1920-1940انظر  )٥٨(

51 Journal of Southern History, 1985 
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  عات العامةالنظام يف التجماألمن وحفظ عمليات  استعمال القوة القاتلة أثناء - دال 

الـيت تبادلتـها مـع      رسائل   يف ال   للقوة القاتلة مسألة ُتثار كثرياً     .)٥٩(إن استعمال موظفي إنفاذ القانون      - ٦٠
 ة، يبدو أن حفظ األمن والنظام يف التجمعات يطرح إشكاالً ورغم ظهور حتديات يف سياقات خمتلف.)٦٠(احلكومات

 عن أن هـذه     ٢٠٠٨سنة   و ٢٠٠٥ما بني سنة     بعثت   رسائل اليت وتكشف دراسة استقصائية لل   . على حنو خاص  
 أو عدم كفاية القوانني     استمرار بعض القضايا األساسية، منها قلة     الرسائل  وتثري هذه   . القضية ُتثار يف كل مكان    

 أثناء   يف تدريبية يف جمال إنفاذ القانون    الدورات  العامة أو   القواعد  وال ،اليت تنظم استعمال الشرطة للقوة    واللوائح  
 تفريـق التجمعـات؛     أثنـاء   يف  إلنفاذ القانون  كالمهاتوجيهات أو   الاصة أو   اخلتعليمات  التفريق التجمعات؛ و  

إلنفاذ القانون؛ والتحريات والتحقيقات القضائية والتحقيقات      اليت تستخدم   عطِّلة للحركة وغري قاتلة     املسلحة  األو
؛ والعقوبات اجلنائية أو اإلدارية؛ وجرب الضرر لتأديبية؛ واإلجراءات أو املالحقات االتصرفاألخرى يف مزاعم سوء 

  .ياتأو تعويض الضحايا أو أسرهم؛ واملساءلة العامة فيما خيص نشر نتائج التحر

واحلفاظ علـى   . فظ األمن والنظام يف التجمعات معقدة     اليت ينطوي عليها ح   ومن املؤكد أن التحديات       - ٦١
 واحلق يف التجمع السلمي يشكل      ، وحرية التعبري  ،حترام احلق يف احلياة   التوازن بني ضرورة حفظ النظام وضرورة ا      
قترح إجراء دراسة مفصلة لتحديد املشاكل الرئيسية اليت واجهتها يو. جمموعة فريدة من الصعوبات بالنسبة للدول

ليت ميكن   ا الفضلىاحلكومات يف حفظ األمن والنظام يف التجمعات يف املاضي وتقدمي توصيات بشأن املمارسات              
 من التحليـل الـذي      تحليل أكثر عمقاً  ب جديرةوهذه التحديات   . يف املستقبل يف اعتبارها   ها احلكومات   اأن ترع 
 . حىت اآلن ضمن النظام الدويل حلقوق اإلنسانتناوهلا

  اإلطار الدويل حلقوق اإلنسان- ١

 .حرمان أحد من حياته تعسفاً    ز  ال جيو أنه   على من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية         ٦ املادة   نصت  -٦٢
 مـن املبـادئ األساسـية املتعلقـة     ٩ واملبدأ .)٦١( من مدونة قواعد سلوك املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني٣املادة  أما  و

ـ يف حد ذاهت  رغم أهنما ليستا     )٦٢(باستعمال القوة واألسلحة النارية من جانب موظفي إنفاذ القانون         ، قانونـاً ملزمـاً   ا  م
. للحدود اليت يفرضها منع احلرمان التعسفي من احلياة على سلوك سلطات إنفاذ القـانون          تأويالً موثوقاً ومقنعاً    فتشكالن  

بشأن استعمال القوة يف إطـار حفـظ األمـن والنظـام يف             أكثر عدداً وحتديداً    كما تقدم املبادئ األساسية توجيهات      
  .اعل بني احلق يف التجمع السلمي واحلق يف احلياةوهذه املبادئ مستمدة من التف. )٦٣(التجمعات

                                                      

، "سلطات الشرطة "مجيع املسؤولني احلكوميني الذين ميارسون      " موظفو إنفاذ القانون  "يشمل مصطلح     )٥٩(  
 .وأفراد الشرطة" قوات األمن"و" السلطات العسكرية"ويشمل أحياناً 

)٦٠(  A/61/311 ٤٥- ٣٣، الفقرات. 

 .٣٤/١٦٩ رار اجلمعية العامةق  )٦١(

 - أغسطس / آب٢٧من املعين مبنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني، هافانا، مؤمتر األمم املتحدة الثااعُتمدت يف   )٦٢(  
 .١٩٩٠سبتمرب / أيلول٧

كما تفرق بني التجمعات    . القانونيةوالتجمعات غري   القانونية  فرق املبادئ األساسية بني التجمعات      ت  )٦٣(
 .القانونية اليت تتسم بالعنف والتجمعات غري القانونيةالسلمية غري 
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يف  و  العامـة  الـسياسات ينبغي أن تتجلى بدورها يف وثائق       بادئ الواردة يف خمتلف الصكوك الدولية       املو  - ٦٣
احملدد بسلطة تقديرية كبرية فيما خيص النهج       وبينما حتتفظ الدول    . الوثائق التنفيذية املعتمدة على املستوى الوطين     

. فإن القانون الدويل حلقوق اإلنسان يشري إىل جمموعة من التدابري اليت ينبغي اعتمادها يف هذا الـشأن  تعتمده،  الذي  
لني حلقوق اإلنسان، مبا فيها احلق ا لضمان اإلنفاذ واالحترام الفع     مصمم   إطار قانوين تنفيذ  ) أ: (هذه التدابري تشمل  و

ز علـى اجلـانبني النظـري       تركلألفراد املكلفني بإنفاذ القانون     تقدمي دورات تدريبية    و) ب(يف التجمع السلمي؛    
 التجمعات ضمن طضبوضع سياسات وتدابري عملية ملساعدة موظفي إنفاذ القانون وتوجيههم يف       و) ج(؛  والتطبيقي

بري  التـدا وأما جمموعة. فرض عقوبات تأديبية وعقوبات أخرى هبدف تعزيز االمتثال للقوانني      و) د(اإلطار القانوين؛   
 .نظام وعوامل أخرىحبسب هيكل حفظ األمن والاليت تضمن قيام أفضل توازن ممكن فتختلف بني بلد وآخر 

   الفضلى احلاجة إىل جمموعة من املمارسات- ٢

 اليت حتتاج إىل الدراسة إذا رغبـت        الرئيسيةحتديد القضايا   يف   ال ميكن االستغناء عنه      ُتعد املبادئ األساسية دليالً     -٦٤
بيد أن املبادئ األساسية ال تقدم ذلك النوع        . )٦٤( من احلياة   يف احترام وضمان حق األفراد يف عدم حرماهنم تعسفاً         دولةال

 املطلوبـة سياساهتا وتنفيذ من اإلرشاد العملي الذي من شأنه تقدمي مساعدة كبرية لقوات الشرطة واحلكومات يف تصميم   
 بصورة منظمة على هذه القضايا، أقترح دراسة املمارسات اليت يتبعها           ومن أجل تسليط الضوء   . للتعامل مع هذه احلاالت   

 موظفو إنفاذ القانون يف حفظ األمن والنظام يف التجمعات، مبا فيها التشاور مع أصحاب املصاحل املعنـيني هبـدف                    حالياً
  .ساعدة واإلرشاد يف هذا اجملالاليت ميكن أن تقدم املالفضلى حتديد جمموعة من املمارسات 

 الدراسة تدريب موظفي إنفاذ القانون؛ والتخطيط للتجمعات؛        اليت حيتمل أن تتناوهلا   وقد تشمل امليادين      - ٦٥
واستعمال معلومات املخابرات يف حفظ األمن والنظام يف التجمعات؛ والسياسات التنفيذية؛ وتدخل سلطات إنفاذ 

لتفتيش، واالحتجاز واالعتقال؛ واستخالص املعلومات القانون، مبا يف ذلك استعمال القوة، والتفريق، واإليقاف وا
وأعتزم تقدمي نتائج هذه الدراسة إىل اجمللس خالل        . بعد احلادث؛ واستعمال الدعم القانوين؛ واملسؤولية واملساءلة      

 . ٢٠١٠سنة 

  استنتاجات وتوصيات -  رابعاً
 مع اإلجراءات اخلاصةالذين يتعاونون االنتقام من األشخاص  -  ألف

دد ة هت ختويف األشخاص املتعاونني مع املكلفني بواليات اإلجراءات اخلاصة واالنتقام منهم مشكليعترب  - ٦٦
وال بد من اختاذ تدابري عاجلة للتصدي ألية . مل اجمللس يف جمال محاية حقوق اإلنساناألسس اليت يقوم عليها ع

بلّغ عنها   : يةتباع اخلطوات التالاوينبغي .  يف هذا اجملالحوادث ُي

أن حيث احلكومات واملكاتب امليدانية التابعة لألمم املتحدة واملكلفني بواليات للمجلس ينبغي   )أ(  
  اإلجراءات اخلاصة على إيالء عناية خاصة حلماية األشخاص الذين تعاونوا مع مكلف من املكلفني بالواليات؛

                                                      

 .٦ و٢، املادتان باحلقوق املدنية والسياسية الدويل اخلاصالعهد   )٦٤(
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ارير ترد عن مضايقات خطرية     ألية تق ي  دالفوري واجمل  إىل ضرورة التمكن من التصدي       نظراً  )ب(  
يف وقت   املعنية بطريقة فعالة و    لالحتجاج لدى احلكومات  أو متواصلة، يتعني على اجمللس حتديد آليات مناسبة         

  لرصد احلاالت؛ومناسب، 

يف حتـسني   االسـتمرار   لدول من خالل بعثاهتا الدبلوماسية،      لينبغي ملنظمات اجملتمع املدين و      )ج(  
دة املالية وغريها من أشكال املساعدة لألفراد املعّرضني للخطر، مبـا يف ذلـك تقـدمي                ترتيبات تقدمي املساع  

  مكان آمن؛ لنقلهم إىل املساعدة، عند االقتضاء، 

لآلراء بني  هذه القضية بعد تبادلٍأن تستمر يف متابعة لجنة تنسيق اإلجراءات اخلاصة لينبغي   )د(  
  .  اجتماعهم السنوييفاملكلفني بالواليات 

  إعدام اجملرمني األحداث -  باء

جاهل دولة  توت. إن إعدام اجملرمني األحداث خرق سافر وجد خطري للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان             - ٦٧
. منتهكة بذلك التزاماهتا القائمة مبوجب املعاهدات     عضو بوضوح وبانتظام احلظر املفروض على هذه املمارسة         

املكلفـني  إىل الدول على ضمان القضاء على هذه املمارسة وطلب  مجيع، حث اجمللس ٢/١٠ويف القرار رقم  
 حمددة يف هذا الصدد، مبا يف ذلك مقترحات الختاذ تدابري يف جمال             بواليات اإلجراءات اخلاصة تقدمي توصيات    

مكتب اجمللـس  من أعضاء    ويتعني على رئيس اجمللس أن يعّين عضواً      . اخلدمات االستشارية واملساعدة التقنية   
مشاورات مع مجيع أصحاب املصلحة بغية حتديد التدابري املناسبة إلجراء مجهورية إيران اإلسالمية يام بزيارة للق

 .على اجملرمني األحداث وإعدامهماليت ميكن اختاذها للوقف الفوري للحكم 

  احراتقتل الس -  جيم

املتهمني مبمارسة السحر، مبا يف أن يقر بأنه ليس من املقبول على اإلطالق قتل األفراد  للمجلس ينبغي  - ٦٨
عمليـات  مجيع  اعتبار  ويتعني عليه دعوة احلكومات إىل ضمان       . إجراءات خارج نطاق القضاء   بذلك قتلهم   
  . لذلك مرتكبيها ومعاقبتهم وفقاًةجرائم قتل والتحقيق فيها ومقاضاالقتل هذه 

 -  -  -  -  -  

 


