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    ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ١٩ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  ])A/71/484/Add.2( على تقرير اللجنة الثالثة بناء[

  

  اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا  - ٧١/١٩٨
  

 ،إن اجلمعية العامة  

الــذي يضــمن للفــرد احلــق يف احليــاة  )١(إىل اإلعــالن العــاملي حلقــوق اإلنســان إذ تشــري  
واحلرية واألمان على شخصه وإىل األحكام املتصلة بذلك مـن العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق      

  وإىل اتفاقيات حقوق اإلنسان األخرى ذات الصلة باملوضوع، )٢(املدنية والسياسية

اإلعــدام واليـة املقــرر اخلـاص لـس حقـوق اإلنســان املعـين حبـاالت        وإذ تعيـد تأكيـد    
 ٢٦/١٢خــارج القضــاء أو بــإجراءات مــوجزة أو تعســفا، علــى النحــو املــبني يف قــرار الــس   

  ،)٣(٢٠١٤حزيران/يونيه  ٢٦املؤرخ 

 أغســطس /آب ١٢بالتصــديق العــاملي علــى اتفاقيــات جنيــف املؤرخــة       وإذ ترحــب  
قانونيـة مهمـة    إىل جنب مع القـانون الـدويل حلقـوق اإلنسـان، أطـرا     اليت توفر، جنبا  )٤(١٩٤٩

للمســاءلة فيمــا يتعلــق حبــاالت اإلعــدام خــارج القضــاء أو بــإجراءات مــوجزة أو تعســفا أثنــاء    
  الرتاع املسلح،

إىل مجيــع قراراــا املتعلقــة مبوضــوع اإلعــدام خــارج القضــاء أو بإجـــراءات   تشــري وإذ  
موجــــزة أو تعســـفا وإىل قـــرارات جلنـــة حقـــوق اإلنســـان وجملـــس حقـــوق اإلنســـان املتعلقـــة   

  املوضوع، وتؤكّد أمهية التنفيذ الكامل والفعال هلذه القرارات،  ذا
_______________ 

 ).٣ -ألف (د  ٢١٧القرار   )١(

 )، املرفق.٢١ -ألف (د  ٢٢٠٠القرار انظر   )٢(

)، الفصــل A/69/53( ٥٣الوثــائق الرمسيــة للجمعيــة العامــة، الــدورة التاســعة والســتون، امللحــق رقــم  نظــر: ا )٣(
 اخلامس، الفرع ألف.

)٤(  United Nations, Treaty Series, vol. 75, Nos. 970-973. 
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ظم اإلقليميـة حلقـوق اإلنسـان يف    بالدور اإلجيـايب الـذي ميكـن أن تؤديـه الـن      وإذ تسلّم  
  توفري احلماية على الصعيد العاملي من احلرمان التعسفي من احلق يف احلياة،

وتنفيــذها لتعزيــز ومحايــة متتــع  )٥(٢٠٣٠بأمهيــة خطــة التنميــة املســتدامة لعـام   وإذ تقـر   
جميـع  بـني اجلنسـني، وسـبل اللجـوء إىل العدالـة لل      مجيع األشـخاص حبقـوق اإلنسـان واملسـاواة    

  مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة على مجيع املستويات،وجود و

زال ميثــل سـببا رئيســيا مــن   مــا أن اإلفــالت مــن العقـاب  مــع بــالغ القلـق  وإذ تالحـظ   
أســباب اســتمرار انتــهاكات حقــوق اإلنســان، مبــا فيهــا اإلعــدام خــارج القضــاء أو بــإجراءات   

  موجزة أو تعسفا،

الختفـــاء القســـري ميكـــن أن تنتـــهي إىل إعـــدامات خـــارج أنّ حـــاالت ا وإذ تالحـــظ  
القضـاء أو بـإجراءات مـوجزة أو تعسـفا، وإذ تشـري يف هـذا الصـدد إىل أمهيـة االتفاقيـة الدوليــة          

، وإذ يب جبميع الـدول الـيت مل تنظـر بعـد يف     )٦(حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري
  عليها أو االنضمام إليها أن تفعل ذلك،مسألة التوقيع على هذه االتفاقية والتصديق 

بــأن القــانون الــدويل حلقــوق اإلنســان والقــانون الــدويل اإلنســاين متكــامالن    وإذ تقــر  
  ويعزز كل منهما اآلخر،

تزايد عدد املدنيني وغري املقاتلني الذين يقتلون يف حـاالت   وإذ تالحظ مع بالغ القلق  
النسـاء والفتيـات يتـأثرن بصـورة غـري متناسـبة        الرتاع املسـلح واالضـطرابات الداخليـة، وكـون    

تشــرين  ٣١، املــؤرخ )٢٠٠٠( ١٣٢٥بالرتاعــات، كمــا أُقــر بــذلك يف قــرار جملــس األمــن       
  بشأن املرأة والسالم واألمن، والقرارات الالحقة يف هذا الشأن، ٢٠٠٠األول/أكتوبر 

استمرار حاالت احلرمان من احليـاة تعسـفا ألسـباب     أيضا مع بالغ القلق تالحظوإذ   
  شىت منها فرض عقوبة اإلعدام وتنفيذها حينما يتم ذلك على حنو ينتهك القانون الدويل،

ــة        وإذ تشــري   ــري االحتجازي ــدابري غ ــة الســجينات والت ــم املتحــدة ملعامل ــد األم إىل قواع
ــانكوك)   ــد ب ــات (قواع ــدنيا ملعاملــة      ، وا)٧(للمجرم ــة ال ــم املتحــدة النموذجي ــد األم ــاد قواع عتم

  ،)٨(السجناء (قواعد نيلسون مانديال)

_______________ 

 .٧٠/١القرار   )٥(

)٦(  United Nations, Treaty Series, vol. 2716, No. 48088. 

 ، املرفق.٦٥/٢٢٩القرار   )٧(

 ، املرفق.٧٠/١٧٥القرار   )٨(
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إزاء األعمـال الـيت ميكـن أن تصـل إىل حـد اإلعـدام خـارج         وإذ يسـاورها بـالغ القلـق     
القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا اليت ترتكب ضد أشـخاص ميارسـون حقهـم يف التجمـع     

   يف مجيع مناطق العامل،السلمي وحرية التعبري

إزاء أعمال القتل اليت ترتكبها جهات من غـري الـدول،    وإذ يساورها بالغ القلق أيضا  
مبا يف ذلك اجلماعات اإلرهابية والتنظيمات اإلجرامية، وهي أعمال قـد تصـل إىل حـد انتـهاك     

  القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين،

ت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات مـوجزة أو تعسـفا قـد تصـل     بأن حاال وإذ تقر  
يف ظــروف معينــة إىل مســتوى اإلبــادة اجلماعيــة أو اجلــرائم ضــد اإلنســانية أو جــرائم احلــرب،  
حســب التعريــف الــوارد يف القــانون الــدويل، مبــا يف ذلــك يف نظــام رومــا األساســي للمحكمــة  

دد إىل أن كل دولة على حـدة تتحمـل املسـؤولية عـن     ، وإذ تشري يف هذا الص)٩(اجلنائية الدولية
املــؤرخ  ٦٠/١محايــة ســكاا مــن هــذه اجلــرائم، حســبما هــو مــبني يف قــراري اجلمعيــة العامــة   

  ،٢٠٠٩أيلول/سبتمرب  ١٤ؤرخ امل ٦٣/٣٠٨  و ٢٠٠٥أيلول/سبتمرب   ١٦

بضرورة اختاذ إجراءات فعالة ملنـع املمارسـة البغيضـة املتمثلـة يف اإلعـدام       واقتناعا منها  
خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا ومكافحته والقضاء عليـه ملـا يشـكله مـن انتـهاك      

  احلق يف احلياة، وللقانون اإلنساين الدويل، ال سيماصارخ للقانون الدويل حلقوق اإلنسان، و

جلميــــع حــــاالت اإلعــــدام خــــارج القضــــاء  تعيــــد تأكيــــد إدانتــــها القويــــة  - ١  
  تزال تقع يف شىت أحناء العامل؛  ال بإجراءات موجزة أو تعسفا اليت  أو

بـأن تكفـل مجيـع الـدول وضـع حـد ملمارسـة اإلعـدام خـارج القضـاء            تطالب  - ٢  
و تعسـفا وأن تتخـذ إجـراءات فعالـة ملنـع هـذه الظـاهرة جبميـع أشـكاهلا          بإجراءات مـوجزة أ  أو

  ومظاهرها ومكافحتها والقضاء عليها؛

ــة     تكــرر التأكيــد  - ٣   ــع الــدول جيــب عليهــا أن جتــري حتقيقــات فوري علــى أن مجي
ومستفيضــة وحمايــدة يف مجيــع احلــاالت املشــتبه يف أــا مــن حــاالت اإلعــدام خــارج القضــاء          

جزة أو تعسفا، وأن تكشف املسؤولني عنها وتقدمهم للعدالة، مـع ضـمان حـق    بإجراءات مو أو
كل شخص يف حماكمة عادلة أمام حمكمة خمتصة مستقلة حمايدة منشأة طبقـا للقـانون، وأن متـنح    
تعويضا كافيا يف غضون فترة زمنية معقولة للضحايا أو ألسـرهم وتتخـذ مجيـع التـدابري الالزمـة،      

لقانونيـــة والقضـــائية، آخـــذةً يف اعتبارهـــا أيضـــا املســـاواة بـــني اجلنســـني  مبـــا يف ذلـــك التـــدابري ا
االحتكام إىل القضاء، من أجل وضع حد لإلفالت من العقاب ومنع تكرار حـدوث حـاالت    يف

_______________ 

)٩(  United Nations, Treaty Series, vol. 2187, No. 38544. 
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جرت التوصية به يف املبادئ املتعلقة باملنع والتقصي الفعـالني لعمليـات    ما اإلعدام تلك، على حنو
، ومبـا ينسـجم   )١٠(ون واإلعـدام التعسـفي واإلعـدام بـإجراءات مـوجزة     اإلعدام خارج نطاق القان

  متام االنسجام والواجبات اليت يلقيها القانون الدويل على كاهلها؛

باحلكومات أن تويل اهتماما أكرب ألعمال جلـان التحقيـق علـى الصـعيد      يب  - ٤  
، وتـدعو املنظمـات   الوطين يف حاالت اإلعدام خـارج القضـاء أو بـإجراءات مـوجزة أو تعسـفا     

احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكوميـة إىل القيـام بـذلك، بغيـة كفالـة إسـهام هـذه اللجـان         
  على حنو فعال يف املساءلة ومكافحة اإلفالت من العقاب؛

ــاء     تـهيــــب  - ٥   ــارج القضـ ــدام خـ ــاالت اإلعـ ــا حلـ ــد، منعـ ــدول أن تتقيـ ــع الـ جبميـ
بالتزاماــا مبوجــــب األحكــام املتصــلة بــذلك مــن الصــكوك   بــإجراءات مــوجزة أو تعســفا،   أو

الدوليــة حلقــوق اإلنســان، ويــب أيضــا بالــدول الــيت مل تلــغ عقوبــة اإلعــدام أن تراعــي بوجــه    
مــن العهــد الـدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة   ١٥ و ١٤ و ٦خـاص األحكــام الــواردة يف املـواد   

، واضـــعة يف اعتبارهـــا  )١١(وق الطفـــلمـــن اتفاقيـــة حقـــ   ٤٠ و ٣٧واملـــادتني  )٢(والسياســـية
ــاعي    ــا يف قــــراري الــــس االقتصــــادي واالجتمــ الضــــمانات والكفــــاالت املنصـــــوص عليهــ

، ١٩٨٩أيار/مــــايو  ٢٤املــــؤرخ  ١٩٨٩/٦٤ و ١٩٨٤أيار/مــــايو  ٢٥املــــؤرخ  ١٩٨٤/٥٠
مراعاة توصيات املقرر اخلاص لس حقوق اإلنسان املعين حباالت اإلعدام خـارج القضـاء    مع
بإجراءات موجزة أو تعسفا الواردة يف تقاريره املقدمة إىل جملس حقـوق اإلنسـان واجلمعيـة     أو

ــر املقــدم إىل اجلمعيــة يف دورــا الســابعة والســتني    ، فيمــا يتعلــق )١٢(العامــة، مبــا يف ذلــك التقري
بضرورة احترام مجيع الضـمانات والقيـود، مبـا يف ذلـك الضـمانات املتعلقـة بعـدم جـواز توقيـع          

ة اإلعــدام إال علــى أشــد اجلــرائم خطــورة واالحتــرام التــام لإلجــراءات القانونيــة الواجبــة   عقوبــ
  واحملاكمة العادلة واحلق يف التماس العفو أو ختفيف العقوبة؛

  مجيـع الدول على القيام مبا يلي: حتــث  - ٦  

أن تتخــذ كـــل التــدابري الواجــب اختاذهــا مبوجــب القــانون الــدويل حلقــوق           (أ)  
ـــع إزهــاق األرواح، و    اإلنســان ــدويل اإلنســاين ملن ــانون ال ــاء   ال ســيماوالق ــال، أثن أرواح األطف

االحتجـــاز أو االعتقـــال أو املظـــاهرات العامـــة أو يف حـــاالت العنـــف الـــداخلي والطـــائفي         
االضطرابات املدنية أو الطوارئ العامة أو يف الرتاعات املسـلحة، وأن تكفـل التـزام الشـرطة      أو

_______________ 

 ، املرفق.١٩٨٩/٦٥واالجتماعي  قرار الس االقتصادي  )١٠(

)١١(  United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531. 

)١٢(  A/67/275. 
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ني بإنفــاذ القــوانني والقــوات املســلحة وغريهــم مــن املــوظفني العــاملني باســم   واملــوظفني املكلفــ
الدولــة أو مبوافقتــها أو بقبوهلــا بضــبط الــنفس والعمــل وفقــا للقــانون الــدويل حلقــوق اإلنســان    
والقانون الدويل اإلنسـاين، مبـا يف ذلـك مبـدآ التناسـب والضـرورة، وأن تكفـل يف هـذا الصـدد          

 املكلفـني بإنفـاذ القـوانني بقواعـد سـلوك املـوظفني املكلفـني بإنفـاذ         استرشاد الشرطة واملوظفني
وباملبادئ األساسية املتعلقة باستخدام القوة واألسلحة النارية مـن جانـب املـوظفني     )١٣(القوانني

  ؛)١٤(املكلفني بإنفاذ القوانني

أن تكفــل احلمايــة الفعليــة حلــق مجيــع األشــخاص يف احليــاة، وأن جتــري، مــىت    (ب)  
ــات الــيت يلقيهــا عليهــا القــانون الــدويل، حتقيقــات عاجلــة ومستفيضــة     اســت دعت ذلــك الواجب

وحمايــدة يف مجيــع عمليــات القتــل، مبــا فيهــا عمليــات القتــل الــيت تســتهدف فئـــات معينــة مــن     
األشــخاص، كأعمــال العنــف الــيت ترتكــب بــدوافع عنصــرية وتفضــي إىل مــوت الضحيـــة،         

النتمـائهم إىل أقليـات قوميـة أو عرقيـة أو دينيـة أو لغويـة       وعمليات القتل اليت تستهدف أفـرادا  
ــن         ــل األشــخاص املتضــررين م ــات قت ــهم اجلنســية، وعملي ــوهلم اجلنســية أو هويت أو بســبب مي
اإلرهــاب أو خطــف الرهــائن أو الــذين يعيشــون حتــت االحــتالل األجــنيب، وعمليــات قتــل          

ارع أو أفــراد جمتمعــات الشــعوب الالجــئني أو املشــردين داخليــا أو املهــاجرين أو أطفــال الشــو 
األصلية، وعمليات قتل األشـخاص ألسـباب تتصـل بأنشـطتهم بصـفتهم مـدافعني عـن حقـوق         
ــاطفي       ــال الع ــدوافع االنفع ــل ب ــات القت اإلنســان أو حمــامني أو صــحفيني أو متظــاهرين، وعملي

تقـدم   الدفاع عن الشـرف، وعمليـات القتـل املرتكبـة بـدوافع التمييـز أيـا كـان أساسـه، وأن          أو
املسؤولني عن تلك األفعال إىل العدالة للمثـول أمـام هيئـة قضـائية خمتصـة مسـتقلة حمايـدة علـى         
الصعيد الـوطين أو علـى الصـعيد الـدويل، عنـد االقتضـاء، وأن تضـمن عـدم تغاضـي املسـؤولني           

املوظفني احلكومييـن عن عمليات القتل املذكورة، مبا يف ذلك القتل علـى يـــد قـوات األمـن      أو
والشرطة واملوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني أو اجلماعات شـبه العسـكرية أو القـوات اخلاصـة،     

  وعدم إقرارهم هلا؛

التـــزام الـــدول، يف ســـبيل منـــع حـــاالت اإلعـــدام خـــارج القضـــاء         تؤكـــد  - ٧  
بإجراءات موجزة أو تعسفا، حبماية أرواح مجيع األشخاص احملـرومني مـن حريتـهم يف كـل      أو

  لتحقيق يف حاالت الوفاة أثناء االحتجاز والتصدي هلا؛األحوال وا

_______________ 

 ، املرفق.٣٤/١٦٩القرار   )١٣(

 -آب/أغســطس  ٢٧نــا، مــؤمتر األمــم املتحــدة الثــامن املعــين مبنــع اجلرميــة ومعاملــة اــرمني، هافا  انظــر:  )١٤(
)، الفصـل  A.91.IV.2(منشورات األمم املتحدة، رقـم املبيـع    : تقرير أعدته األمانة العامة١٩٩٠أيلول/سبتمرب  ٧

 األول، الفرع باء.
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الدول على أن تقـوم، عنـد االقتضـاء ومبراعـاة التوصـيات ذات الصـلة        تشجع  - ٨  
باملوضوع الصادرة عن األمم املتحدة واملنظومات اإلقليمية حلقـوق اإلنسـان، مبراجعـة قوانينـها     

فاذ القانون، لكي تكفل انسجام هـذه القـوانني   وممارساا الوطنية املتعلقة باستخدام القوة يف إن
  واملمارسات مع واجباا والتزاماا الدولية؛

الدول على تعجيل العمل من أجل تنفيذ خطة التنمية املسـتدامة   أيضاتشجع   - ٩  
، آخذةً يف اعتبارها أمهية التمتع الكامل حبقوق اإلنسان وفـتح بـاب اللجـوء إىل    )٥(٢٠٣٠لعام 

العدالـــة أمـــام اجلميـــع، ووجـــود مؤسســـات فعالـــة وخاضـــعة للمســـاءلة وشـــاملة علـــى مجيـــع  
  ل تعميم مراعاة املنظور اجلنساين؛املستويات، فضال عن العمل بصورة منهجية من أج

ــع األشــخاص احملــرومني مــن      حتــث  - ١٠   ــة مجي ــدول علــى أن تكفــل معامل ــع ال مجي
ــام للقـــانون الـــدويل، وأن تكـــون معاملتـــهم،     ــرام التـ ــانية يف ظـــل االحتـ ــة إنسـ حريتـــهم معاملـ

يوفر من ضمانات قضائية، وظـروف احتجـازهم متفقـة، حسـب االقتضـاء، مـع        ما ذلك يف مبا
ــديال)     قوا ــون مانـ ــد نيلسـ ــجناء (قواعـ ــة السـ ــدنيا ملعاملـ ــة الـ ــدة النموذجيـ ــم املتحـ ــد األمـ ، )٨(عـ

قواعــد األمــم املتحــدة ملعاملــة الســجينات والتــدابري غــري االحتجازيــة للمجرمــات          وكــذلك
، وأن تكـــون، عنـــد االقتضـــاء، متســـقة مـــع اتفاقيـــات جنيـــف املؤرخـــة   )٧(انكوك)بـــ (قواعـــد

حزيران/يونيـه   ٨والربوتوكولني اإلضافيني امللحقني ا املؤرخني  )٤(١٩٤٩آب/أغسطس  ١٢
  ومع الصكوك الدولية األخرى يف هذا الصدد؛ )١٥(١٩٧٧

بإنشاء احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة باعتبـاره إسـهاما مهمـا يف وضـع حـد          ترحب  - ١١  
ــإجراءات مــوجزة أو تعســفا،   لإلفــالت مــن العقــاب يف حــاالت اإلعــدام خــارج القضــاء أو    ب

تالحــظ الــوعي املتزايــد باحملكمــة علــى نطــاق العــامل، يــب بالــدول امللزمــة بالتعــاون مــع      وإذ
ا املساعدة يف املستقبل، وخباصة فيمـا يتعلـق بإلقـاء القـبض     احملكمة أن تتعاون معها وأن تقدم هل

على املتهمني وتسـليمهم وتقـدمي األدلـة ومحايـة الضـحايا والشـهود ونقلـهم إىل أمـاكن أخـرى          
دولـــة قــــد صـــدقت علـــى نظـــام      ١٢٤وإنفـــاذ األحكـــام الصـــادرة، وترحـــب أيضـــاً بـــأن      

دولـة قـد وقّعـت عليـه، ويـب       ١٣٩أو انضمت إليه بالفعـل وأن   )٩(األساسي للمحكمة روما
ــة      جبميــع الــدول الــيت مل تصــدق علــى نظــام رومــا األساســي واتفــاق امتيــازات احملكمــة اجلنائي

  أو مل تنضم إليهما أن تنظر جديا يف القيام بذلك؛ )١٦(الدولية وحصاناا

_______________ 

)١٥(  United Nations, Treaty Series, vol. 1125, Nos. 17512 and 17513. 

 .٤٠٤٤٦، الرقم ٢٢٧١املرجع نفسه، الد   )١٦(
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بأمهية كفالة محاية الشهود يف مقاضاة املشتبه يف تنفيذهم عمليات إعـدام   تقر  - ١٢  
ج القضاء أو بإجراءات مـوجزة أو تعسـفا، وحتـث الـدول علـى أن تكثـف اجلهـود لوضـع         خار

ــذا الصــدد،         ــة الشــهود، وتشــجع، يف ه ــدابري أخــرى حلماي ــاذ ت ــذها أو اخت ــة وتنفي ــرامج فعال ب
مفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنسـان علـى اسـتحداث أدوات عمليـة معـدة للتشـجيع علـى            

  الشهود وتيسري ذلك؛إيالء مزيد من االهتمام حلماية 

احلكومـات واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات غـري احلكوميـة         تشجـع  - ١٣  
على تنظيم برامج تدريب ودعـم مشـاريع بغـرض تـدريب أفـراد القـوات العسـكرية واملـوظفني         
 املكلفني بإنفاذ القوانني واملسؤولني احلكوميني أو تثقيفهم يف جماالت القـانون الـدويل اإلنسـاين   
والقانون الدويل حلقوق اإلنسان اليت هلا صلة بعملهم وعلى إدراج منظور يراعـي نـوع اجلـنس    
وحقوق الطفل يف ذلك التدريب، وتناشـد اتمـع الـدويل دعـم اجلهـود املبذولـة لتحقيـق تلـك         

  الغاية، وتطلب إىل املفوضية القيام بذلك؛

املقــرر اخلــاص إىل اجلمعيــة بــالتقريرين املقــدمني مــن  حتــيط علمــا مــع التقــدير  - ١٤  
ــة ــار الواجــب للتوصــيات       )١٧(العام ــالء االعتب ــدول إىل إي ــدعو ال ــوق اإلنســان، وت ــس حق وجمل

  الواردة فيهما؛

بالدور املهم الـذي يضـطلع بـه املقـرر اخلـاص يف القضـاء علـى ممارسـة          تشيــد  - ١٥  
ــإجراءات مــوجزة أو تعســفا، وتشــجع املقــرر اخلــاص علــى أن          ــدام خــارج القضــاء أو ب اإلع
يواصل، يف إطار واليته، مجع املعلومات مصنفةً حسب اجلنس مـن كـل اجلهـات املعنيـة والـرد      

ترد إليه ومتابعة البالغات والزيـارات القطريـة والتمـاس    بفعالية على املعلومات املوثوق ا اليت 
  آراء احلكومات وتعليقاا وإدراجها يف تقاريره، حسب االقتضاء؛

بالدور املهم الذي يضطلع به املقرر اخلاص يف حتديد احلـاالت الـيت ميكـن     تقر  - ١٦  
مجاعيـة أو جـرائم   أن يعترب فيها اإلعـدام خـارج القضـاء أو بـإجراءات مـوجزة أو تعسـفا إبـادة        

ضــد اإلنســانية أو جــرائم حــرب، وحتــــث املقــرر اخلــاص علــى أن يتعــاون مــع مفــوض األمــم    
ــع اإلبــادة            ــين مبن ــني العــام املع ــع املستشــار اخلــاص لألم املتحــدة الســامي حلقــوق اإلنســان وم
ــة، عنــد االقتضــاء، يف معاجلــة حــاالت اإلعــدام خــارج القضــاء أو بــإجراءات مــوجزة      اجلماعي

فا اليت تبعـث على القلق الشـديد بشـكل خـاص أو الـيت ميكـن احليلولـة دون أن تفضـي        تعس أو
  اختذت بشأا إجراءات يف وقت مبكر؛  ما إىل جرائم أفظع إذا

_______________ 

 .A/71/372و  A/70/304انظر   )١٧(
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بالتعاون القائم بـني املقـرر اخلـاص وآليـات األمـم املتحـدة وإجراءاـا         ترحـب  - ١٧  
علــى مواصــلة بــذل اجلهــود يف  األخــرى يف ميــدان حقــوق اإلنســان، وتشــجع املقــرر اخلــاص   

  الصدد؛  هذا

مجيــع الــدول، وال ســيما الــدول الــيت مل تتعــاون مــع املقــرر اخلــاص، علــى     حتــث  -  ١٨  
التعــاون معــه مبــا ميكّنـــه مــن أداء واليتــه بفعاليــة، بطــرق منــها االســتجابة املؤاتيــة الســريعة للطلبــات  

إحدى الوسائل األساسـية لوفائـه بواليتـه،     املتعلقة بالزيارات، إدراكا منها أن الزيارات القطرية هي
  اخلاص؛  والرد يف الوقت املناسب على الرسائل وغريها من الطلبات اليت ترد إليها من املقرر

للـدول الـيت اسـتقبلت املقـرر اخلـاص، وتطلـب إليهــا أن         تعرب عـن تقـديرها    - ١٩  
ات املتخــذة بشــأن تلــك تــدرس توصــياته بعنايــة، وتــدعوها إىل إبـــالغ املقــرر اخلــاص بــاإلجراء

  التوصيات، وتطلب إىل الدول األخرى أن تتعاون بنفس الطريقة؛

إىل األمـني العـام أن يواصـل بـذل قصـارى جهـده ملعاجلـة         تطلب مـرة أخـرى    - ٢٠  
احلاالت اليت يبدو فيها أنه مل تتم مراعاة احلد األدىن من الضـمانات القانونيـة املنصـوص عليهـا     

  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛ ١٥  و ١٤  و ٩  و ٦يف املواد 

إىل األمني العام أن يـزود املقـرر اخلـاص بقـدر كـاف مـن املـوارد البشـرية          تطلب  -  ٢١  
  قطرية؛  واملالية واملادية لتمكينه من االضطالع بواليته على حنو فعال، بوسائل منها القيام بزيارات

إىل األمني العام أن يواصل، بالتعاون الوثيق مع املفـوض السـامي    تطلب أيضا  - ٢٢  
املــؤرخ   ٤٨/١٤١ووفقــا لواليــة املفــوض الســامي الــيت حــددا اجلمعيــة العامــة يف قرارهــا          

قتضـاء أفـرادا   ، كفالة أن تضم بعثات األمم املتحـدة عنـد اال  ١٩٩٣كانون األول/ديسمرب  ٢٠
ــدويل حلقــوق اإلنســان، مبــا يف ذلــك يف      متخصصــني يف القــانون الــدويل اإلنســاين والقــانون ال
ــوق          ــهاكات اجلســيمة حلق ــن أجــل معاجلــة االنت ــني اجلنســني، م األحكــام املتصــلة باملســاواة ب

  اإلنسان، مثل حاالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا؛

ملقــرر اخلــاص أن يقــدم إىل اجلمعيــة العامــة يف دورتيهــا الثانيــة       إىل ا تطلـــب  - ٢٣  
والسبعني والثالثة والسبعني تقريرا عن احلالة يف مجيع أرجاء العامل فيما يتعلـق باإلعـدام خـارج    
القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا وتوصياته بشأن اإلجراءات اليت ينبغي اختاذهـا ملكافحـة   

  فعالية؛هذه الظاهرة مبزيد من ال

  أن تواصل النظر يف املسألة يف دورا الثالثة والسبعني. تقرر  - ٢٤  
  

  ٦٥ اجللسة العامة
  ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ١٩

 


