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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة السابعة عشرة

   من جدول األعمال٣البند 
  تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان املدنية والسياسية واالقتصادية 

  ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا يف 

  *اعتمده جملس حقوق اإلنسان قرار    

    ١٧/٥   
  والية املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات          

 موجزة أو تعسفاً

 إن جملس حقوق اإلنسان،  

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

 اإلطار القانوين لوالية املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج          وإذ يضع يف اعتباره     
القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، مبا يف ذلك األحكام الواردة يف قـرار جلنـة حقـوق                  

 ١٨ املؤرخ   ٤٧/١٣٦ وقرار اجلمعية العامة     ١٩٩٢مارس  / آذار ٥ املؤرخ   ١٩٩٢/٧٢اإلنسان  
 ،١٩٩٢ديسمرب /كانون األول

__________ 

سترد القرارات واملقررات اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان يف تقرير اجمللس من أعمال دورته الـسابعة                  *  
  .، الفصل األول(A/HRC/17/2)عشرة 
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 ١٩٤٩أغـسطس   / آب ١٢ بالتصديق العاملي على اتفاقيات جنيف املؤرخة        وإذ يرحب   
 للمساءلة فيما يتعلق باإلعدام خارج       هاماً اليت متثل، إىل جانب قانون حقوق اإلنسان، إطاراً       

 تعسفاً، بإجراءات موجزة أو  أوالقضاء

 ١٥ املـؤرخ    ٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعيـة العامـة        ٦الفقرة  وإذ يضع يف اعتباره       
 ،٢٠٠٦مارس /آذار

 ٥/٢ولس  اجمل بشأن بناء مؤسسات     ٥/١ ي جملس حقوق اإلنسان    إىل قرار  وإذ يشري   
، لـس للمجالسلوك للمكلفني بواليات يف إطار اإلجـراءات اخلاصـة          بشأن مدونة قواعد    

الوالية أن يؤدي واجباتـه     املكلف ب ، وإذ يؤكد أن على      ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨املؤرخني  
 وفقاً هلذين القرارين ومرفقاهتما،

وجلنة  ،وجملس حقوق اإلنسان مجيع قرارات اجلمعية العامة أيضاً وإذ يضع يف اعتباره   
،  موجزة أو تعـسفاً    حقوق اإلنسان ذات الصلة حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات         

 ٨/٣لـس   اجمل  وقـرار  ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ١٩ املؤرخ   ٢٠٠٤/٣٧لجنة  السيما قرار    وال
 كـانون   ١٩ املـؤرخ    ٦١/١٧٣ اجلمعية العامـة      وقرارا ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٨رخ  املؤ

 ،٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٢١ املؤرخ ٦٥/٢٠٨ و٢٠٠٦ديسمرب /األول

رج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً هـي          بأن حاالت اإلعدام خا    وإذ يعترف   
 جرائم مشمولة بنظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية،

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

 الطبيعي يف احلياة،

 يف عدد    أن اإلفالت من العقاب، وهو إنكار للعدالة، ما زال سائداً          هوإذ يثري استياءَ    
من البلدان وأنه ما برح يشكل، يف كثري من األحيان، السبب الرئيسي السـتمرار حـدوث     

 حاالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً،

 مجيع حاالت اإلعدام خارج القضاء أو بـإجراءات         مرة أخرى  يدين بشدة   -١  
 موجزة أو تعسفاً، بشىت أشكاهلا، اليت ال تزال حتدث يف مجيع أحناء العامل؛

 اإلجراء  سيما ال، و جمللس حقوق اإلنسان   بأمهية اإلجراءات اخلاصة     يعترف  -٢  
أو بـإجراءات مـوجزة     الذي يضطلع به املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء           

تعسفاً، من حيث دورها الرئيسي كآليات لإلنذار املبكر ملنع جرميـة اإلبـادة اجلماعيـة      أو
 املعنينياإلجراءات اخلاصة   املكلفني ب شجع  يواجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية وجرائم احلرب، و      
 على التعاون، يف إطار والياهتم، لبلوغ هذا اهلدف؛
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بضمان وضع حد ملمارسة اإلعدام خارج القـضاء أو          مجيع الدول    يطالب  -٣  
، وباختاذ إجراءات فعالة ملكافحة هذه الظاهرة جبميـع أشـكاهلا     بإجراءات موجزة أو تعسفاً   

 والقضاء عليها؛

 التزام مجيع الدول بإجراء حتقيقات وافية وحمايـدة يف مجيـع            يكرر تأكيد   -٤  
، وكـشف   بإجراءات موجزة أو تعـسفاً    ُيشتبه فيه من حاالت اإلعدام خارج القضاء أو        ما

املسؤولني عنها وتقدميهم للمحاكمة، مع ضمان حق كل فرد يف حماكمة عادلة وعلنية أمـام               
حمكمة خمتصة ومستقلة ونزيهة منشأة مبوجب القانون، ومنح تعويضات كافيـة للـضحايا             

لتدابري القانونيـة   أسرهم يف غضون أجل معقول، واختاذ مجيع التدابري الضرورية، مبا فيها ا            أو
 حاالت إعدام مـن هـذا       تكرروالقضائية، من أجل وضع حد لإلفالت من العقاب ومنع          

القبيل، على حنو ما يرد يف املبادئ املتعلقة باملنع والتقصي الفعالني لعمليات اإلعدام خـارج               
 نطاق القانون واإلعدام التعسفي واإلعدام بإجراءات موجزة؛

 املقرر اخلاص املعين حبـاالت اإلعـدام خـارج القـضاء            بأعمال يرحب  -٥  
، وحييط علماً بالتوصـيات     هتوصياته و استراتيجياتومبداخله و بإجراءات موجزة أو تعسفاً،      أو

  ويدعو الدول إىل أن توليها االعتبار الواجب؛،يف األعوام السابقةاليت قدمها املكلَّف بالوالية 

به املقرر اخلاص يف سبيل إهناء حاالت اإلعدام  بالدور اهلام الذي يقوم    يشيد  -٦  
خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، ويشجعه على أن يواصل، يف إطار واليتـه،               
مجع املعلومات من مجيع اجلهات املعنية، واالستجابة بفعالية ملا َيرِد إليـه مـن معلومـات،                

حلكومـات وتعليقاهتـا وإدراجهـا يف     البالغات والزيارات القطرية، والتماس آراء ا      ومتابعة
 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،  )أ(  
ئج على أساس سـنوي،      وتقدمي ما يتوصل إليه من نتا      يف مجيع الظروف وأياً كانت األسباب،     

 وتوجيـه اهتمـام      واجلمعية العامة،  جملس حقوق اإلنسان  مشفوعة باستنتاجاته وتوصياته، إىل     
موجزة أو تعسفاً    أية حاالت خطرية من حاالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات         اجمللس إىل   

   مزيد من التدهور؛منَعبشأهنا  قد يتيح اختاذ إجراء مبكر اليت فورياً أو اليت تستدعي اهتماماً
 السامية حلقوق اإلنـسان إىل       األمم املتحدة  فوضةمواصلة توجيه اهتمام م     )ب(  

احلاالت اخلطرية من حاالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعـسفاً الـيت               
  مزيد من التدهور؛تستدعي اهتماماً فورياً أو اليت قد يتيح اختاذ إجراء مبكر بشأهنا منَع

االستجابة بفعالية للمعلومات اليت ترد إليه، خاصة عندما يكون اإلعـدام             )ج(  
خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً وشيك الوقوع، أو حمدقاً بدرجة خطرية، أو قد           

 وقع فعالً؛
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مواصلة تعزيز حواره مع احلكومات ومتابعة التوصيات الـيت يقـدمها يف              )د(  
 ؛نةمعي زيارة بلدان عقبتقاريره 

مواصلة رصد تنفيذ املعايري الدولية القائمة بشأن الضمانات والقيود املتعلقة            )ه(  
بفرض عقوبة اإلعدام، على أن يضع يف اعتباره التعليقات اليت أبدهتا اللجنة املعنيـة حبقـوق                

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، فضالً عن          ٦اإلنسان يف تفسريها للمادة     
 وتوكول االختياري الثاين امللحق به؛الرب

  ؛تطبيق منظور يراعي نوع اجلنس يف عمله  )و(  
  : الدول على ما يليحيث  -٨  
التعاون مع املقرر اخلاص ومساعدته يف أداء مهامه، وتقدمي مجيع املعلومات             )أ(  

الضرورية اليت يطلبها، واالستجابة على حنو مناسب وسـريع لنداءاتـه العاجلـة، وحيـث               
 أن تفعل ذلـك  حلكومات اليت مل تّرد بعد على البالغات اليت أحاهلا إليها املقرر اخلاص على              ا

  دون مزيد من التأخري؛
   طلبات املقرر اخلاص لزيارة بلداهنا؛تلبيةالنظر جبدّية يف   )ب(  
، مبا يف ذلك عن     ضمان املتابعة املناسبة لتوصيات املقرر اخلاص واستنتاجاته        )ج(  

  على هذه التوصيات؛ مبعلومات عن اإلجراءات املتخذة بناًءطريق موافاته

 بالتعاون القائم بني املقرر اخلاص وآليات األمم املتحدة وإجراءاهتـا           يرحب  -٩  
    األخرى يف ميدان حقوق اإلنسان، ويشجع املقرر اخلاص على مواصلة بـذل جهـوده يف              

 هذا الصدد؛

ر اخلاص مبا يكفي من املوارد البـشرية  إىل األمني العام أن يزود املقر يطلب    -١٠  
واملالية واملادية من أجل متكينه من االضطالع بالوالية على حنو فعال، مبا يف ذلك من خالل                

  القيام بزيارات قطرية؛
  متديد والية املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خـارج القـضاء أو            يقرر  -١١  

 ت؛بإجراءات موجزة أو تعسفاً لفترة ثالث سنوا

  . لربنامج عمله مواصلة النظر يف هذا املوضوع وفقاًأيضاً يقرر  -١٢  
٣٣اجللسة   

٢٠١١ يونيه/حزيران ١٦  

  .]اعُتمد دون تصويت[

        


