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 اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا - ٦٣/١٨٢
 

 ،إن اجلمعية العامة 
 الــذي يـضمن للفــرد احلــق يف احليــاة)١( إىل اإلعــالن العــاملي حلقـوق اإلنــسانإذ تـشري 

خصه، وإىل األحكـام ذات الـصلة مـن العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوقواحلرية واألمان على ش
 ، واتفاقيات حقوق اإلنسان األخرى ذات الصلة،)٢(املدنية والسياسية

 اإلعــدام حبـاالتواليـة املقــرر اخلـاص لـس حقـوق اإلنــسان املعـينوإذ تعيـد تأكيـد 
 املـؤرخ٨/٣لـسا قـرارخارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، على النحو املـبني يف

 ،)٣(٢٠٠٨ يونيه/ حزيران١٨
أغــسطس/ آب١٢ بالتــصديق العــاملي علــى اتفاقيــات جنيــف املؤرخــةوإذ ترحــب 

ــساءلة)٤(١٩٤٩ ــا للم ــسان، إطــارا مهم ــب مــع قــانون حقــوق اإلن ــا إىل جن ــوفر، جنب ــيت ت  ال
 ناء الرتاع املسلح، اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا أث حباالتيتعلق فيما

ــا  ــضاءوإذ تـــضع يف اعتبارهـ ــارج القـ ــدام خـ ــا املتعلقـــة مبوضـــوع اإلعـ ــع قراراـ  مجيـ
بإجـراءات موجـزة أو تعسفا وقرارات جلنة حقوق اإلنسان وجملس حقـوق اإلنـسان بـشأن أو

 هذا املوضوع،

_______________

 ).٣ -د( ألف٢١٧القرار )١(
 .، املرفق)٢١ -د( ألف٢٢٠٠انظر القرار )٢(
،(A/63/53) ٥٣ الوثــائق الرمسيــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الثالثــة والــستون، امللحــق رقــم: انظــر)٣(

  .لفالفصل الثالث، الفرع أ
 .٩٧٣ إىل٩٧٠، األرقام٧٥، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )٤(



A/RES/63/182

2

أن اإلفـالت مـن العقـاب مـا زال ميثـل سـببا رئيـسيا مـنوإذ تالحظ مـع بـالغ القلـق 
ســباب اســتمرار انتــهاكات حقــوق اإلنــسان، مبــا فيهــا اإلعــدام خــارج القــضاء أو بــإجراءاتأ

 موجزة أو تعسفا،
ــدويل يكمــالنوإذ تقــر  ــساين ال ــدويل حلقــوق اإلنــسان والقــانون اإلن ــانون ال ــأن الق  ب

 بعضهما بعضا ويعزز كل منهما اآلخر،
جزين عــن القتــال الــذين العــدد املتزايــد للمــدنيني والعــاوإذ تالحــظ مــع بــالغ القلــق 

 يقتلون يف حاالت الرتاع املسلح واالضطرابات الداخلية،
 بأن حاالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعـسفا قـد تـصلوإذ تقر 

ــة إىل مــستوى اإلبــادة اجلماعيــة أو اجلــرائم ضــد اإلنــسانية أو جــرائم احلــرب يف ظــروف معين
 نظــام رومـا األساســي للمحكمــة يفالـدويل، مبــا يف ذلـكحـسب التعريــف الـوارد يف القــانون

، وإذ تشري يف هذا الصدد إىل أن كل دولة على حدة تتحمـل املـسؤولية عـن)٥(اجلنائية الدولية
ــة العامــة  ١٦ املــؤرخ٦٠/١محايــة ســكاا مــن هــذه اجلــرائم كمــا هــو مــبني يف قــرار اجلمعي

 ،٢٠٠٥سبتمرب/أيلول
ــها  ــة يف باحلاجــة إىلواقتناعــا من ــضة املتمثل ــع املمارســة البغي  اختــاذ إجــراءات فعالــة ملن

 ملـا ميثلـه مـناإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا ومكافحته والقـضاء عليـه،
 انتهاك صارخ حلقوق اإلنسان، ال سيما احلق يف احلياة،

اإلعـدام خـارج القـضاء أو بـإجراءاتحـاالت مجيـعتدين بقوة مـرة أخـرى - ١ 
  يف شىت أحناء العامل؛تقعموجزة أو تعسفا اليت ال تزال

ــتطالــب - ٢  ــع ال ــضمان وضــع حــد ملمارســة اإلعــدام خــارج القــضاءدول مجي  ب
  هــذه الظــاهرة جبميــع أشــكاهلانــعاختــاذ إجــراءات فعالــة ملببــإجراءات مــوجزة أو تعــسفا، و أو

  والقضاء عليها؛ومكافحتها ومظاهرها
ــد - ٣   يف مجيــعوحمايــدة بــإجراء حتقيقــات شــاملةالــدوليــعمجالتــزام تكــرر تأكي

 مـن حـاالت اإلعـدام خـارج القـضاء أو بـإجراءات مـوجزة أو تعـسفا،يف أااحلاالت املشتبه
 مـع ضـمان حـق كـل شـخص يف حماكمـة عادلـة،وكشف املـسؤولني عنـها وتقـدميهم للعدالـة

 يفن، ومـنح تعـويض كـاف طبقـا للقـانوأةشنـموحمايـدة خمتـصة ومـستقلةحمكمـةوعلنية أمـام
 التـدابريهـافي  مبـا، للضحايا أو ألسرهم، واختاذ مجيع التدابري الالزمـةغضون فترة زمنية معقولة

_______________

 .٣٨٥٤٤، الرقم٢١٨٧املرجع نفسه، الد )٥(
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 حـاالت اإلعـدام حـدوث وملنـع تكـرارالعقـاب لوضع حـد لإلفـالت مـن،القانونية والقضائية
طــاق القــانونتلــك، علــى حنــو مــا توصــي بــه املبــادئ املتعلقــة مبنــع عمليــات اإلعــدام خــارج ن

 ؛)٦(واإلعدام تعسفا واإلعدام بإجراءات موجزة والتحقيق فيها بشكل فعال
 أكرب ألعمال جلان التحقيـق علـى الـصعيداهتماما باحلكومات أن تويليب  - ٤ 

وتـدعو املنظمـات أو بـإجراءات مـوجزة أو تعـسفا،قـضاءالوطين يف حاالت اإلعدام خارج ال
 كفالـة إسـهام هـذه اللجـان دفت غري احلكومية إىل القيام بذلكاحلكومية الدولية واملنظما

 ؛ ومكافحتهاإلفالت من العقابفيما يتعلق ب يف املساءلةعلى حنو فعال
ــدول أن تتقيــد بالتزاماــا مبوجــب األحكــام ذات الــصلة مــنيــب - ٥   جبميــع ال

 بـإجراءات مـوجزةالصكوك الدولية حلقوق اإلنسان من أجل منـع اإلعـدام خـارج القـضاء أو
عقوبة اإلعدام أن تـويل اهتمامـا خاصـا لألحكـام مل تلغأو تعسفا، ويب كذلك بالدول اليت

ــة والــسياسية١٥ و١٤ و٦الــواردة يف املــواد ــاحلقوق املدني  )٢( مــن العهــد الــدويل اخلــاص ب
االت، واضـعة يف اعتبارهـا الـضمانات والكفـ)٧( من اتفاقية حقـوق الطفـل٤٠ و٣٧واملادتني

مـايو/ أيـار٢٥ املـؤرخ١٩٨٤/٥٠املنصوص عليها يف قراري الس االقتصادي واالجتمـاعي
 توصـيات املقـررمـع األخـذ يف االعتبـار ،١٩٨٩مـايو/ أيار٢٤ املؤرخ١٩٨٩/٦٤ و١٩٨٤
لس حقوق اإلنسان املعـين حبـاالت اإلعـدام خـارج القـضاء أو بـإجراءات مـوجزة أواخلاص
 احترام الضمانات اإلجرائية األساسية، مبا فيها احلـق يف التمـاس العفـو أوبشأن ضرورةتعسفا

 ختفيف العقوبة؛
 : علىدوللمجيـع ا ثــحت - ٦ 
، وفقـا للقانون الدويل حلقوق اإلنـسانالتدابري الالزمة واملمكنةـلأن تتخذ ك )أ( 

ظـاهراتالتألطفـال، أثنـاءإزهـاق األرواح، وال سـيما أرواح انــعملوالقانون اإلنساين الدويل،
 أو الطـوارئ العامـة أو املدنيـة أو يف حاالت العنف الـداخلي والطـائفي أو االضـطراباتالعامة

ــزام الــشرطة و املــسلحة، وأن تكفــلالرتاعــات إنفــاذ القــوانني والقــواتب  املكلفــنيوظفنياملــالت
ــها أو بقبوهلــا ــة أو مبوافقت ــنفساملــسلحة وغريهــم مــن العــاملني باســم الدول الــضمين بــضبط ال

لقــانون الــدويل حلقـوق اإلنــسان والقــانون اإلنــساين الـدويل، مبــا يف ذلــك مبــدآالعمـل وفقــا لو
إنفـاذب  املكلفـنيوظفنياملـالتناسب والضرورة، وأن تكفـل يف هـذا الـصدد استرشـاد الـشرطة و

_______________

 .، املرفق١٩٨٩/٦٥قرار الس االقتصادي واالجتماعي )٦(
 .٢٧٥٣١، الرقم١٥٧٧الد ،جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )٧(
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ية املتعلقــة وباملبــادئ األساســ)٨(القــوانني بقواعــد ســلوك املــوظفني املكلفــني بإنفــاذ القــوانني
 ؛)٩(باستخدام القوة واألسلحة النارية من جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني

أن تكفل احلماية الفعلية حلق مجيع األشخاص اخلاضعني لواليتها القضائية يف )ب( 
  عمليـات القتـل، مبـا فيهـاقتـلال عمليـات مجيـع يفشـاملةحتقيقات عاجلـة و وأن جترياحلياة،

ــة مــن األشــخاص، كاملوجهـــة ـــات معين ــصرية ضــد فئ ــع عن ــيت حتركهــا دواف أعمــال العنــف ال
يـة أو عرقيـة أويـة، وعمليات القتـل الـيت تـستهدف أفـراد أقليـات قوموتفضي إىل موت الضح

قتــل األشــخاص املتــضررين مــن اإلرهــاب أو أخــذ الرهــائن أوعمليــاتدينيــة أو لغويــة، و
ملشردين داخليا أو املهاجرين أو أطفال الشوارع أو أفـرادا االحتالل األجنيب وقتل الالجئني أو

بــصفتهماألشــخاص ألسـباب تتــصل بأنـشطتهمجمتمعـات الــشعوب األصـلية، وعمليــات قتـل
قتـل بـدوافع أو متظـاهرين، وعمليـات الصـحفينيحمـامني أو مدافعني عـن حقـوق اإلنـسان أو

ل املرتكبة ألي سبب من أسـباب، وكل عمليات القتاالنفعال العاطفي أو الدفاع عن الشرف
األخـرى الـيت يكـون قـداالتمجيـع احلـ وكـذلكالتمييز، مبا يف ذلك بـسبب امليـول اجلنـسية،

ــة تلــك األفعــالاملــسؤولني عــنوأن تقــدم يف احليــاة،فيهــا حــق أي شــخصانتــهك إىل العدال
ــة قــضائيةللمثــول ــصعيد علــى الــصعيد الــوطين أو علــىمــستقلة وحمايــدة خمتــصة وأمــام هيئ  ال

ــضاء ــد االقت ــدويل، عن ــضمن،ال ـــن عــنعــدم تغاضــيوأن ت ــوظفني احلكوميي املــسؤولني أو امل
  املكلفـنيوظفنياملـاملـذكورة، مبـا فيهـا القتـل علـى يـــد قـوات األمـن والـشرطة والقتلحاالت

 عدم إقرارهم هلا؛ وأالقوات اخلاصة، إنفاذ القوانني أو اجلماعات شبه العسكرية أوب
 التـــزام الـــدول، يف ســـبيل منـــع حـــاالت اإلعـــدام خـــارج القـــضاء أودتؤكـــ - ٧ 

ل، حبمايـة أرواح مجيـع األشـخاص احملـرومني مـن حريتـهم يف كــ أو تعـسفابـإجراءات مـوجزة
 التصدي هلا؛وأثناء االحتجاز يف حاالت الوفاةالتحقيق، واألحوال

 األشخاص احملرومني من حريتهم معاملةمجيع الدول على كفالة معاملةحتث - ٨ 
إنسانية مع االحترام الكامل حلقوق اإلنـسان اخلاصـة ـم وكفالـة أن تكـون معاملتـهم، مبـا يف
ذلك الضمانات القـضائية وظـروف احتجـازهم، متفقـة مـع القواعـد النموذجيـة الـدنيا ملعاملـة

ــة، وأن تكــــون، حــــسب االنطبــــاق، متــــسقة مــــع اتفاقيــــات جن)١٠(الــــسجناء يــــف املؤرخــ
_______________

 .رفق، امل٣٤/١٦٩القرار )٨(
ــر )٩( ــا،:انظـــ ــرمني، هافانـــ ــة اـــ ــة ومعاملـــ ــع اجلرميـــ ــين مبنـــ ــامن املعـــ ــدة الثـــ ــم املتحـــ ــؤمتر األمـــ مـــ

منـشورات األمـم املتحـدة، (تقريـر أعدتـه األمانـة العامـة:١٩٩٠ سـبتمرب/أيلـول ٧ - أغـسطس/آب ٢٧
 .، الفصل األول، الفرع باء)E.91.IV.2رقم املبيع

منـشورات (صـكوك عامليـة):اجلـزء األول(، الـد األول جمموعـة صـكوك دوليـة:حقوق اإلنسان )١٠(
 .٣٤، الفرع ياء، الرقم))الد األول، اجلزء األول( A.02.XIV.4األمم املتحدة، رقم املبيع
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يونيـه/حزيران ٨ والربوتوكولني اإلضافيني امللحقني ا املؤرخني)٤(١٩٤٩أغسطس/آب ١٢
ــع)١١(١٩٧٧ ــذلك م ــسلحة، وك ــع األشــخاص احملتجــزين يف الرتاعــات امل ــة مجي ــشأن معامل  ب

الصكوك الدولية األخرى ذات الصلة؛
مهمـا يف وضـع حـدبإنشاء احملكمة اجلنائيـة الدوليـة باعتبـاره إسـهاماترحب - ٩ 

 لإلفالت من العقاب يف حاالت اإلعدام خـارج القـضاء أو بـإجراءات مـوجزة أو تعـسفا، وإذ
تزايد الوعي باحملكمة على نطاق العامل، يب بالدول امللزمة بالتعاون مـع احملكمـةب حتيط علما
 والتــسليملاالعتقــاب فيمــا يتعلــقوخباصــةاملــساعدة يف املــستقبل،هلــاوتقــدممعهــاأن تتعــاون

،وإنفـاذ األحكـام الـصادرةأخـرىأمـاكنونقلـهم إىلومحاية الضحايا والشهودوتقدمي األدلة
 )٥(وترحب كـذلك بـأن مائـة ومثـاين دول قــد صـدقت علـى نظـام رومـا األساسـي للمحكمـة

انضمت إليه بالفعل، وأن مائة وتسعا وثالثني دولة أخرى قد وقعـت عليـه، ويـب جبميـع أو
ــ ــدول الـ ــديا يفالـ ــر جـ ــه أن تنظـ ــي أو مل تنـــضم إليـ ــا األساسـ ــام رومـ ــى نظـ ــصدق علـ يت مل تـ

 بذلك؛ القيام
ــة بأمهيةتــسلم - ١٠   عمليــاتمارتكــايف املــشتبهمحايــة الــشهود يف مقاضــاةكفال

 بــإجراءات مــوجزة أو تعــسفا، وحتــث الــدول علــى تكثيــف اجلهــود وأإعــدام خــارج القــضاء
حلمايــة الــشهود، وتـشجع يف هــذا الــصددتــدابري أخـرىذاختــاأو وتنفيــذ بــرامج فعالـةلوضـع

  وتيـسريتـشجيعلأدوات عمليـة معـدةاسـتحداثقوق اإلنسان علـىحل  األمم املتحدةمفوضية
 ماية الشهود؛إيالء مزيد من االهتمام حل

 احلكومـات واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات غـري احلكوميـةتشجـع - ١١ 
القـوات العـسكريةأفـراد ودعم مـشاريع بغـرض تـدريب أو تثقيـفعلى تنظيم برامج تدريب

قـوق اإلنـساناملتعلقـة حبسائلاملـإنفاذ القوانني واملسؤولني احلكوميني فـيب  املكلفنيوظفنياملو
 بعملهم وعلى إدراج املنظـور اجلنـساين ومنظـور حقـوق الطفـلاليت هلا صلةوالقانون اإلنساين

فوضـية دعـم اجلهـود املبذولـة لتحقيـقاملتمـع الـدويل وتطلـب إىل التدريب، وتناشد اهذايف
 هذه الغاية؛

املقــدم مــن املقــرر اخلــاص إىل اجلمعيـــة بـــالتقريرحتــيط علمــا مــع التقــدير - ١٢ 
 ؛)١٢(العامة

_______________

 .١٧٥١٣ و١٧٥١٢، الرقمان١١٢٥، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )١١(
 .A/63/313انظر )١٢(
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 القــضاء علــىرض بالــدور املهــم الــذي يــضطلع بــه املقــرر اخلــاص بغــتــشيــد - ١٣ 
زة أو تعـسفا، وتـشجعه علـى أن يواصـل، يف إطـاراإلعدام خارج القـضاء أو بـإجراءات مـوج

واليته، مجع املعلومات من كل اجلهات املعنية، والرد بفعالية علـى املعلومـات املوثـوق ـا الـيت
ترد إليه، ومتابعة البالغات والزيارات القطرية، والتماس آراء احلكومات وتعليقاـا وإدراجهـا

 يف تقاريره، حسب االقتضاء؛
بالدور املهـم الـذي يـضطلع بـه املقـرر اخلـاص يف حتديـد احلـاالت الـيت تسلم - ١٤ 

ميكن أن تعترب فيها حاالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات مـوجزة أو تعـسفا مبثابـة إبـادة
مجاعيــة أو جــرائم ضــد اإلنــسانية أو جــرائم حــرب، وحتــــثه علــى التعــاون مــع مفوضــة األمــم

املستـشار اخلـاص لألمـني العـام املعـين مبنـع اإلبـادة اجلماعيـة،املتحدة السامية حلقوق اإلنسان و
عند االقتضاء، يف معاجلة حاالت اإلعدام خارج القـضاء أو بـإجراءات مـوجزة أو تعـسفا الـيت
تبعـث على القلق الشديد بشكل خاص أو اليت ميكن تفادي استمرار تـدهورها إذا مـا اختـذت

 بشأا إجراءات يف وقت مبكر؛
 بالتعاون القائم بني املقـرر اخلـاص وآليـات األمـم املتحـدة وإجراءاـاحـبتر - ١٥ 

 األخرى يف ميدان حقوق اإلنسان، وتشجعه على مواصلة بذل جهوده يف هذا الصدد؛
اليت مل تقدم بعـد علــى التعـاون مـع املقـررالدولمجيع الدول، وخباصة حتث - ١٦ 

ـــه مــن أداء ــة، بطــرق منــها االســتجابة املاخلــاص، أن تتعــاون معــه مبــا ميكن ــةؤواليتــه بفعالي اتي
والسريعة للطلبات املتعلقة بالزيارات، إدراكا منها أن الزيـارات القطريـة هـي إحـدى الوسـائل

الرد يف الوقت املناسب علـى رسـائله وطلباتـه األخـرىو لوفاء املقرر اخلاص بواليته،األساسية
 اليت ترد إليها؛

دول اليت استقبلت املقرر اخلاص، وتطلب إليهـا دراسة للتعرب عن تقديرها - ١٧ 
توصياته بعناية، وتدعوها إىل إبـالغه باإلجراءات املتخذة بشأن تلـك التوصـيات، وتطلـب إىل

 الدول األخرى التعاون على حنو مماثل؛
إىل األمـني العـام أن يواصـل بـذل قـصارى جهـده ملعاجلـةتطلب مرة أخـرى - ١٨ 

 فيها أنه مل تتم مراعاة احلد األدىن من الـضمانات القانونيـة املنـصوص عليهـااحلاالت اليت يبدو
  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛١٥ و١٤ و٩ و٦يف املواد

ـــب - ١٩  ــدر كــاف مــن املــواردتطل ــزود املقــرر اخلــاص بق ــام أن ي ــني الع  إىل األم
فيـذ واليته على حنو فعال، ويشمل ذلك القيـام بزيـاراتالبشرية واملالية واملادية لتمكينه من تن

 إىل البلدان؛
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 إىل األمــني العــام أن يواصــل، بالتعــاون الوثيــق مــع املفوضـــةتطلــب أيــضا - ٢٠ 
 املـؤرخ٤٨/١٤١السامية، ووفقا لوالية املفوض السامي املنشأة مبوجـب قـرار اجلمعيـة العامـة

 متخصـصني يفاضم بعثات األمم املتحدة أفـراد، كفالة أن ت١٩٩٣ديسمرب/ كانون األول٢٠
ــهاكات ــد االقتــضاء، مــن أجــل معاجلــة االنت مــسائل حقــوق اإلنــسان والقــانون اإلنــساين، عن
ــدام خــارج القــضاء أو بــإجراءات مــوجزة أو اجلــسيمة حلقــوق اإلنــسان، مثــل حــاالت اإلع

 تعسفا؛
ـــب - ٢١  ــة يفتطل ــة العام ــدم إىل اجلمعي ــة إىل املقــرر اخلــاص أن يق ــا الرابع  دورتيه

والستني واخلامسة والستني تقريرا عن احلالة يف مجيع أرجاء العـامل فيمـا خيـص اإلعـدام خـارج
القــضاء أو بــإجراءات مــوجزة أو تعــسفا، وتوصــياته بــشأن اإلجــراءات الــيت ينبغــي اختاذهــا

 ملكافحة هذه الظاهرة مبزيد من الفعالية؛
 . يف دورا اخلامسة والستني أن تواصل النظر يف املسألةتقرر - ٢٢ 

 ٧٠اجللسة العامة
 ٢٠٠٨ديسمرب/ كانون األول١٨

 


