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

، وأملانيــا، وأوروغـواي،    *، وألبانيا *، وإكوادور *ستونياإ، و *، وإسبانيا *األرجنتني
، *، وبلغاريـا  *، وبلجيكا *، وإيطاليــا، والربازيل، والربتغال   *، وآيسلندا *وآيرلندا
هوريـة  ، ومج *، واجلمهوريـة التـشيكية    * ليشيت - ، وبريو، وتيمور    *، وبولندا *وبنما

، وسـلوفينيا،   *، ورومانيا، وسـلوفاكيا   *، والدامنرك *مقدونيا اليوغوسالفية السابقة  
، *، وكرواتيا *، وقربص *، وغواتيماال، وفرنسا، وفنلندا   *، وسويسرا، وشيلي  *والسويد

، *، وليختنـشتاين  *، وليتوانيـا  *، ولكـسمربغ  *، والتفيــا  *وكندا، وكوستاريكا 
  ، *يطانيا العظمى وآيرلنـدا الـشمالية، والنـرويج       واملكسيك، واململكة املتحدة لرب   

 مشروع قرار *:، وهــولندا، واليونــان*، وهنغاريا*، ونيــوزيلندا*والنمسا 

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

 ،إن جملس حقوق اإلنسان

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

 يف اعتباره اإلطار القانوين لوالية املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات وإذ يضع
مـارس  / آذار ٥ املؤرخ   ١٩٩٢/٧٢أو تعسفاً، مبا يف ذلك األحكام الواردة يف قرار جلنة حقوق اإلنسان             موجزة  
 ،١٩٩٢ديسمرب / كانون األول١٨ املؤرخ ٤٧/١٣٦ وقرار اجلمعية العامة ١٩٩٢
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 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 هاماًوق اإلنسان، إطاراًقانون حق

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

دونة قواعـد    بشأن م  ٥/٢ بشأن بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان وقراره         ٥/١ إىل قراره    وإذ يشري   
يونيـه  / حزيـران  ١٨السلوك ألصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة مبجلس حقوق اإلنسان، املؤرخني            

 ، وإذ يؤكد أن على صاحب الوالية أن يؤدي واجباته وفقاً هلذين القرارين ومرفقاهتما،٢٠٠٧

ان ذات الصلة حباالت اإلعدام      أيضاً مجيع قرارات اجلمعية العامة وجلنة حقوق اإلنس        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

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

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

   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 حاالت اإلعـدام خـارج القـضاء أو                   

 بإجراءات موجزة أو تعسفاً،

ارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، بشىت  بشدة مرة أخرى مجيع حاالت اإلعدام خيدين  - 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
، من حيث دورهـا الرئيـسي        اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً           املقرر

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

عدام خارج القضاء أو بإجراءات مـوجزة أو         مجيع الدول بضمان وضع حد ملمارسة اإل       يطالب  - ٣
 ، وباختاذ إجراءات فعالة ملكافحة هذه الظاهرة جبميع أشكاهلا والقضاء عليها؛تعسفاً

 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   اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً       

كل فرد يف حماكمة عادلة وعلنية أمام حمكمة خمتصة ومستقلة ونزيهة منشأة مبوجب القانون، ومنح تعويضات كافيـة                  
ئية، مـن   للضحايا أو أسرهم يف غضون أجل معقول، واختاذ مجيع التدابري الضرورية، مبا فيها التدابري القانونية والقضا               
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 حاالت إعدام من هذا القبيل، على حنو ما يرد يف املبادئ املتعلقة باملنع              تكررأجل وضع حد لإلفالت من العقاب ومنع        
 والتقصي الفعالني لعمليات اإلعدام خارج نطاق القانون واإلعدام التعسفي واإلعدام بإجراءات موجزة؛

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

بالدور اهلام الذي يقوم به املقرر اخلاص يف سبيل إهناء حاالت اإلعدام خارج القـضاء أو            يشيد  - ٦  
بإجراءات موجزة أو تعسفاً، ويشجعه على أن يواصل، يف إطار واليته، مجع املعلومات من مجيع اجلهات املعنية،                 

القطرية، والتمـاس آراء احلكومـات   واالستجابة بفعالية ملا َيرِد إليه من معلومات، ومتابعة البالغات والزيارات  
 وتعليقاهتا وإدراجها يف تقاريره حسب االقتضاء؛

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

مواصلة دراسة حاالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، وتقدمي ما يتوصل         )أ(
وي، مشفوعة باستنتاجاته وتوصياته، إىل جملس حقوق اإلنسان واجلمعية العامـة،           إليه من نتائج على أساس سن     

إضافة إىل أي تقارير أخرى يرى املقرر اخلاص أهنا ضرورية إلبقاء اجمللس أو مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق      
 أو تعـسفاً الـيت      اإلنسان على علم بأية حاالت خطرية من حاالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة             

  فورياً أو عندما قد يتيح اختاذ إجراء مبكر منع مزيد من التدهور؛تستدعي اهتماماً

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

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

مواصلة إيالء اهتمام خاص حلاالت إعدام األطفال والنساء خارج القضاء أو بإجراءات موجزة               )د(
العنف الذي ميارس ضد املشتركني يف املظاهرات أو تعسفاً ولالدعاءات املتعلقة بانتهاكات احلق يف احلياة يف سياق 

  أو ضد األشخاص الذين ينتمون إىل أقليات؛وغريها من أشكال التظاهر العام السلمي

إيالء اهتمام خاص حلاالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً عندما يكون                )ه(
 اإلنسان واحلريات األساسية؛ يقومون بأنشطة سلمية دفاعا عن حقوق الضحايا أفراداً

مواصلة إيالء اهتمام خاص لعمليات القتل، مبا يف ذلك تلك اليت تستهدف فئـات معينة مـن                  )و(
األشخاص، كأعمال العنف اليت حتركها دوافع عنصرية وتفضي إىل مقتل الضحيـة، وعمليـات القتـل الـيت                 

 أو  وية، واليت تستهـدف الالجئني أو املشردين داخلياً      لغ  تستهدف مجيع أفراد أقليات قومية أو عرقية أو دينية أو         
أفراد جمتمعات الشعوب األصلية، وعمليات قتل األشخاص ألسـباب تتـصل             املهاجرين أو أطفال الشوارع أو    

بأنشطتهم بصفتهم مدافعني عن حقوق اإلنسان أو حمامني أو صحفيني أو متظاهرين، وعمليات القتـل بـدوافع                 
عن الشرف، وعمليات القتل خارج القضاء املرتكبة يف سياق صراع مسلح، ومجيع عمليات             االنفعال أو الدفاع    
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 عن مجيع احلاالت األخرى     القتل املرتكبة ألي سبب من أسباب التمييز، مبا يف ذلك بسبب امليول اجلنسية، فضالً             
 اليت يكون قد انتهك فيها حق أي شخص يف احلياة؛

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

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

 .ق منظور يراعي نوع اجلنس يف عملهتطبي  )ح(

 بقوة مجيع الدول على التعاون مع املقرر اخلاص ومساعدته لكي يتسىن لـه أداء واليتـه                 ثحي  - ٨
بفعالية، مبا يف ذلك، عند االقتضاء، بتوجيه دعوات إىل املقرر اخلاص، عندما يطلب ذلك، وعلى الرد على الرسائل 

 اص؛إليها املقرر اخلاليت حييلها 

 للدول اليت دعت املقرر اخلاص إىل زيارهتا، ويطلب إليها دراسـة توصـيات             يعرب عن تقديره    - ٩
املقرر اخلاص بعناية، ويدعوها إىل إبالغ املقرر اخلاص باإلجراءات املتخذة بشأن هذه التوصيات، ويطلـب إىل                

  تعاوهنا على حنو مماثل؛الدول األخرى، مبا فيها تلك املذكورة يف تقارير املقرر اخلاص، أن تبدي

 عن قلقه من أن عدداً من الدول املذكورة يف تقرير املقرر اخلاص مل ترّد على ما أحالـه                   يعرب  - ١٠
إليها املقرر اخلاص من ادعاءات حمددة تستند إىل معلومات موثوقة وتقارير تتعلق حباالت اإلعدام خارج القضاء أو 

 بإجراءات موجزة أو تعسفاً؛

التعاون القائم بني املقرر اخلاص وآليات األمم املتحدة وإجراءاهتا األخرى يف ميـدان           ب يرحـب  - ١١
 حقوق اإلنسان، ويشجع املقرر اخلاص على مواصلة بذل جهوده يف هذا الصدد؛

إىل األمني العام أن يزود املقرر اخلاص مبا يكفي من املوارد البشرية واملالية واملادية مـن                يطلب    - ١٢
 ن االضطالع بالوالية على حنو فعال، مبا يف ذلك من خالل القيام بزيارات قطرية؛أجل متكينه م

 أن يواصال بذل أقصى جهودمها       حلقوق اإلنسان   إىل األمني العام واملفوضة السامية      أيضاً يطلب  - ١٣  
 ٩ و٧ و٦ يف املواد يف احلاالت اليت ال ُيراعى فيها، فيما يبدو، احلد األدىن من الضمانات القانونية املنصوص عليها

  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛١٥ و١٤و

 متديد والية املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بـإجراءات مـوجزة أو               يقرر  - ١٤
 تعسفاً لفترة ثالث سنوات؛

  . لربنامج عمله مواصلة النظر يف هذا املوضوع وفقاً أيضاًيقرر  - ١٥

 -  -  -  -  - 


