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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الثامنة

   من جدول األعمال٣البند 

  تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان املدنية والسياسية واالقتصادية
 مبا يف ذلك احلق يف التنمية  والثقافية،واالجتماعية

، وأملانيـــا،   *، وألبانيا *، وإكوادور *ستونياإو،  *وأستراليا،  *، وإسبانيا *األرجنتني
، وإيطاليـــا، والربازيـل،     *، وآيـسلندا  *وأوروغواي، وآيرلنـدا  ،  *وأندورا
، * ليـشيت  -، وبريو، وتيمور    *، وبولندا *، وبنما *، وبلغاريا *، وبلجيكا *والربتغال

، *، والـدامنرك  *، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية الـسابقة     *واجلمهورية التشيكية 
، وغواتيمـاال،   *، وسويسرا، وشيلي  *، وسلوفينيا، والسويد  *ورومانيا، وسلوفاكيا 

، *، والتفيــا  *، وكنـدا، وكوسـتاريكا    *، وكرواتيا *، وقربص *وفرنسا، وفنلندا 
املكسيك، واململكة املتحـدة لربيطانيـا      ، و *، وليختنشتاين *، وليتوانيا *ولكسمربغ

  ، *، وهنغاريـا *، ونيوزيلنـدا  *، والنمـسا  *العظمى وآيرلندا الشمالية، والنـرويج    
 مشروع قرار *:وهولندا، واليونان          

  والية املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج  -.../٨
 القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً

 ،إن جملس حقوق اإلنسان

 إىل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الذي يضمن للفرد احلق يف احلياة واحلرية واألمـان علـى                 إذ يشري 
 شخصه، وإىل األحكام ذات الصلة الواردة يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،

                                                      

  .ولة غري عضو يف جملس حقوق اإلنساند  *
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 خارج القـضاء أو بـإجراءات        يف اعتباره اإلطار القانوين لوالية املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام          وإذ يضع 
 ١٩٩٢مـارس   / آذار ٥ املؤرخ   ١٩٩٢/٧٢موجزة أو تعسفاً، مبا يف ذلك األحكام الواردة يف قرار جلنة حقوق اإلنسان              

 ،١٩٩٢ديسمرب / كانون األول١٨ املؤرخ ٤٧/١٣٦وقرار اجلمعية العامة 

 اليت متثل، إىل جانب ١٩٤٩أغسطس / آب١٢ بالتصديق العاملي على اتفاقيات جنيف املؤرخة وإذ يرحب
 تعسفاً،  بإجراءات موجزة أو   للمساءلة فيما يتعلق باإلعدام خارج القضاء أو هاماًقانون حقوق اإلنسان، إطاراً

 ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعية العامة ٦الفقرة وإذ يضع يف اعتباره   

 بشأن مدونة قواعد الـسلوك      ٥/٢ حقوق اإلنسان وقراره      بشأن بناء مؤسسات جملس    ٥/١ إىل قراره    وإذ يشري   
، وإذ يؤكد   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ألصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة مبجلس حقوق اإلنسان، املؤرخني           

 أن على صاحب الوالية أن يؤدي واجباته وفقاً هلذين القرارين ومرفقاهتما،

اجلمعية العامة وجلنة حقوق اإلنسان ذات الصلة حباالت اإلعدام          أيضاً مجيع قرارات     وإذ يضع يف اعتباره   
 ١٩ املـؤرخ    ٢٠٠٤/٣٧، وال سيما قرار جلنة حقوق اإلنـسان         خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً      

 ،٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٩ املؤرخ ٦١/١٧٣ اجلمعية العامة وقرار ٢٠٠٤أبريل /نيسان

م خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً هي جرائم مشمولة بنظام             بأن حاالت اإلعدا   وإذ يعترف 
 روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية،

منه بضرورة اختاذ إجراءات فعالة ملكافحة واستئصال املمارسة املقيتة املتمثلة يف اإلعدام خارج             واقتناعاً  
  صارخاً للحق الطبيعي يف احلياة،القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، اليت تشكل انتهاكاً

   يف عدد من البلـدان وأنـه         أن اإلفالت من العقاب، وهو إنكار للعدالة، ما زال سائداً          وإذ يثري استياءه  
  ما برح يشكل، يف كثري من األحيان، السبب الرئيسي الستمرار حدوث حـاالت اإلعـدام خـارج القـضاء                   

 أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً،

 مجيع حاالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، بشىت مرة أخرىدة  بشيدين  - ١
 أشكاهلا، اليت ال تزال حتدث يف مجيع أحناء العامل؛

وخصوصاً اإلجراء الذي يضطلع به  بأمهية اإلجراءات اخلاصة ذات الصلة يف إطار اجمللس، يعترف  - ٢
لقضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، من حيث دورهـا الرئيـسي             اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج ا      املقرر

ـ كآليات لإلنذار املبكر ملنع جرمية اإلبادة اجلماعية واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية وجـرائم احلـرب، و                شجع ي
 املسؤولني عن اإلجراءات اخلاصة ذات الصلة على التعاون، يف إطار والياهتم، لبلوغ هذا اهلدف؛

  يع الدول بضمان وضع حد ملمارسة اإلعدام خارج القضاء أو بـإجراءات مـوجزة               مج يطالب  - ٣
 ، وباختاذ إجراءات فعالة ملكافحة هذه الظاهرة جبميع أشكاهلا والقضاء عليها؛أو تعسفاً



A/HRC/8/L.4/Rev.1 
Page 3 

 التزام مجيع الدول بإجراء حتقيقات وافية وحمايدة يف مجيع ما ُيشتبه فيه مـن حـاالت                 يكرر تأكيد   - ٤
، وكشف املسؤولني عنها وتقدميهم للمحاكمة، مع ضمان حـق   القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً     اإلعدام خارج   

كل فرد يف حماكمة عادلة وعلنية أمام حمكمة خمتصة ومستقلة ونزيهة منشأة مبوجب القانون، ومنح تعويضات كافيـة                  
 معقول، واختاذ مجيع التدابري الضرورية، مبا فيها التدابري القانونية والقضائية، مـن             للضحايا أو أسرهم يف غضون أجل     

 حاالت إعدام من هذا القبيل، على حنو ما يرد يف املبادئ املتعلقة باملنع              تكررأجل وضع حد لإلفالت من العقاب ومنع        
  واإلعدام بإجراءات موجزة؛والتقصي الفعالني لعمليات اإلعدام خارج نطاق القانون واإلعدام التعسفي

  بتقرير املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القـضاء أو بـإجراءات مـوجزة               حييط علماً   - ٥
 ، وبالتوصيات املقدمة يف األعوام السابقة ويدعو الدول إىل أن توليها االعتبار الواجب؛)A/HRC/8/3(أو تعسفاً 

املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات     رر اخلاص    بالدور اهلام الذي يقوم به املق      يشيد  - ٦  
يف سبيل إهناء حاالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، ويشجعه على أن               موجزة أو تعسفاً    

مـات،  يواصل، يف إطار واليته، مجع املعلومات من مجيع اجلهات املعنية، واالستجابة بفعالية ملا َيرِد إليه من معلو                
 ومتابعة البالغات والزيارات القطرية، والتماس آراء احلكومات وتعليقاهتا وإدراجها يف تقاريره حسب االقتضاء؛

  : إىل املقرر اخلاص أن يقوم يف سياق اضطالعه بواليته مبا يلييطلب  - ٧

لظروف  يف مجيع ا   راسة حاالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً،         مواصلة د   )أ(
لـس  اجمل وتقدمي ما يتوصل إليه من نتائج على أساس سنوي، مشفوعة باستنتاجاته وتوصـياته، إىل                 كانت األسباب،  وأياً

  أيـة حـاالت خطـرية مـن حـاالت اإلعـدام خـارج القـضاء                 وتوجيه اهتمـام اجمللـس إىل        واجلمعية العامة، 
  منع مزيد من التدهور؛بشأهنا  قد يتيح اختاذ إجراء مبكر اليتو  فورياً أأو بإجراءات موجزة أو تعسفاً اليت تستدعي اهتماماً

 اهتمام املفوضة السامية حلقوق اإلنسان إىل احلاالت اخلطرية من حاالت اإلعدام            مواصلة توجيه   ) ب(
هنا خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً اليت تستدعي اهتماماً فورياً أو اليت قد يتيح اختاذ إجراء مبكر بشأ

 منع مزيد من التدهور؛

  االستجابة بفعالية للمعلومات اليت ترد إليه، خاصة عندما يكـون اإلعـدام خـارج القـضاء                  )ج(
 أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً وشيك الوقوع، أو حمدقاً بدرجة خطرية، أو قد وقع فعالً؛

 تقاريره على إثر زيـارة      مواصلة تعزيز حواره مع احلكومات ومتابعة التوصيات اليت يقدمها يف           )د(  
 بلدان بعينها؛

مواصلة رصد تنفيذ املعايري الدولية القائمة بشأن الضمانات والقيود املتعلقـة بفـرض عقوبـة                 )ه(
 من العهد ٦اإلعدام، على أن يضع يف اعتباره التعليقات اليت أبدهتا اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف تفسريها للمادة 

 ق املدنية والسياسية، فضالً عن الربوتوكول االختياري الثاين امللحق به؛الدويل اخلاص باحلقو

  ؛ق منظور يراعي نوع اجلنس يف عملهتطبي  )و(
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  : الدول على ما يليحيث  - ٨

التعاون مع املقرر اخلاص ومساعدته يف أداء مهامه، وتقدمي مجيع املعلومـات الـضرورية الـيت        )أ(
 وسريع لنداءاته العاجلة، وحيث احلكومات اليت مل تّرد بعد على البالغات اليت يطلبها، واالستجابة على حنو مناسب

  أحاهلا إليها املقرر اخلاص على الرد دون مزيد من التأخري؛

   طلبات املقرر اخلاص لزيارة بلداهنا؛تلبيةالنظر جبدّية يف   )ب(

يف ذلك عـن طريـق موافاتـه        ، مبا   ضمان املتابعة املناسبة لتوصيات املقرر اخلاص واستنتاجاته        )ج(
 مبعلومات عن اإلجراءات املتخذة بناء على هذه التوصيات؛

 بالتعاون القائم بني املقرر اخلاص وآليات األمم املتحدة وإجراءاهتا األخرى يف ميـدان           يرحـب  - ٩
 حقوق اإلنسان، ويشجع املقرر اخلاص على مواصلة بذل جهوده يف هذا الصدد؛

عام أن يزود املقرر اخلاص مبا يكفي من املوارد البشرية واملالية واملادية مـن              إىل األمني ال  يطلب    - ١٠
 أجل متكينه من االضطالع بالوالية على حنو فعال، مبا يف ذلك من خالل القيام بزيارات قطرية؛

   متديد والية املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القـضاء أو بـإجراءات مـوجزة                يقرر  - ١١
  لفترة ثالث سنوات؛أو تعسفاً

  . لربنامج عمله مواصلة النظر يف هذا املوضوع وفقاً أيضاًيقرر  - ١٢

 -  -  -  -  - 

  


