األمم ا تحد

A/HRC/RES/35/15

اجلمعية العامة

Distr.: General
11 July 2017
Arabic
Original: English

جملس حقوق اإلنسان

الدورة اخلامسة والثالثون
 23-6حزيران/يونيه 2017
البند  3من جدول األعمال
قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان يف  22حزيران/يونيه 2017

1٥/٣٥

والية املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاا وو جرارا ات
مورزة وو تعسفا

إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يشةةر إىل اإلع ة ن العةةا حلقةةوق اإلنسةةان ال ة يضةةمن للفةةر احل ة يف احليةةا واحلري ة
واألمان ،وإىل األحكام ذات الصل الوار يف العهد الدويل اخلاص ابحلقوق ا دني والسياسي ،
وإذ يضة ة يف اعتبة ةةار اإلطة ةةار القة ةةانوي لو ي ة ة ا قة ةةرر اخلة ةةاص ا عة ةةي حبة ةةا ت اإلعة ةةدام
خارج القضاء أو إبجراءات موجز أو تعسفاً ،مبةا يف ذلة األحكةام الةوار يف قةرار جلنة حقةوق
اإلنسان  72/1992ا رر  5آذار/مةار  ،1992وقةرار اجلمعية العامة  136/47ا ةرر 18
كانون األول /يسمرب ،1992
وإذ يرحب ابلتصدي العا على اتفاقيات جنيف ا ررخ  12آب/أغسطس 1949
اليت متثل ،إىل جانب قةانون حقةوق اإلنسةان ،إطةاراً هامةاً للمسةاءل فيمةا يتعلة حبةا ت اإلعةدام
خارج القضاء أو إبجراءات موجز أو تعسفاً،
وإذ يضة ة يف اعتب ةةار الفق ةةر  6م ةةن قة ةرار اجلمعية ة العامة ة  251/60ا ةةرر  15آذار/
مار ،2006
وإذ يشر إىل قرار جملس حقوق اإلنسان  1/5بشةنن بنةاء مرسسةات اجمللةس ،وقةرار 2/5
بشنن مدون قواعد السلوك للمكلفني بو ايت يف إطار اإلجراءات اخلاص جمللةس حقةوق اإلنسةان،
ا ررخني  18حزيران/يونيه  ،2007وإذ يشد على أن علةى ا كلةف ابلو ية أن يةر واجباتةه
وفقاً هل ين القرارين ومرفقيهما،
وإذ يض يف اعتبار مجي قرارات اجلمعية العامة وجملةس حقةوق اإلنسةان وجلنة حقةوق
اإلنسةةان ذات الصةةل حبةةا ت اإلعةةدام خةةارج القضةةاء أو إبجةراءات مةةوجز أو تعسةةفاً ،و سةةيما
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قة ةرار الل نة ة  37/2004ا ةةرر  19نيس ةةان/أبريل  ،2004وقة ةرارات اجملل ةةس  3/8ا ةةرر 18
حزيران/يونيه  ،2008و 5/17ا رر  16حزيران/يونيه  ،2011و 12/26ا رر  26حزيران/
يوني ةةه  ،2014وق ةرارات اجلمعية ة العامة ة  173/61ا ةةرر  19ك ةةانون األول /يس ةةمرب ،2006
و 208/65ا ة ةةرر  21كة ةةانون األول /يسة ةةمرب  ،2010و 168/67ا ة ةةرر  20كة ةةانون األول/
يسمرب  ،2012و 182/69ا رر  18كانون األول /يسمرب  ،2014و 198/71ا ةرر 19
كانون األول /يسمرب ،2016
وإذ يُسلّم أبن عمليات اإلعدام خارج القضاء أو إبجراءات موجز أو تعسفاً ه جرائم
مشمول بنظام روما األساس للمحكم اجلنائي الدولي ،
واقتناعاً منه بضرور اختاذ إجراءات فعال كافح واستئصال ا مارس ا قيت ا تمثل يف
اإلعدام خارج القضاء أو إبجراءات موجز أو تعسفاً ،وه ممارس تشكل انتهاكاً صارخاً للح
الطبيع يف احليا ،
وإذ يشةةعر اب سةةتياء ألن اإلفة ت مةةن العقةةاب ،وهةةو إنكةةار للعدالة  ،مةةا ال سةةائداً يف
عد من البلدان وأنه مةا بةري يشةكل ،يف كثةر مةن األحيةان ،السةبب الرئيسة سةتمرار حةدو
حا ت اإلعدام خارج القضاء أو إبجراءات موجز أو تعسفاً،

 -1يدين بشد مر أخرى مجي أشكال حا ت اإلعدام خارج القضةاء أو إبجةراءات
موجز أو تعسفاً ،اليت تزال حتد يف شىت أحناء العامل؛
 -2يعرتف أبمهية اإلجةراءات اخلاصة ذات الصةل جمللةس حقةوق اإلنسةان ،و سةيما
اإلج ةراء ا تمثةةل يف و ي ة ا قةةرر اخلةةاص ا عةةي حبةةا ت اإلعةةدام خةةارج القضةةاء أو إبج ةراءات مةةوجز
أو تعسةةفاً ،مةةن حيةةا ورهةةا الرئيس ة كاليةةات لملن ة ار ا بكةةر ن ة جر ة اإلاب اجلماعي ة واجل ةرائم
ا رتكب ضد اإلنساني وجرائم احلرب ،ويشة ا كلفةني بةو ايت يف إطةار اإلجةراءات اخلاصة ذات
الصل على التعاون ،يف إطار و ايهتم ،لبلوغ ه ا اهلدف؛
 -3يطالب مجي الدول بضمان وض حد مارس اإلعدام خارج القضةاء أو إبجةراءات
موجز أو تعسفاً ،وابختاذ إجراءات فعال كافح ه الظاهر جبمي أشكاهلا والقضاء عليها؛

 -4يك ةةرر كي ةةد الت ة ةزام مجي ة ة ال ةةدول إبج ة ةراء حتقيق ةةات مستفيض ة ة ونزيه ة ة يف مجي ة ة
مةا يُشةتبه فيةه مةن حةا ت اإلعةدام خةةارج القضةاء أو إبجةراءات مةوجز أو تعسةفاً ،وكشةف ا سةةرولني
عنهةةا وتقةةد هم للمحاكم ة  ،م ة ضةةمان ح ة كةةل فةةر يف ياكم ة عا ل ة وعلني ة أمةةام يكم ة ختص ة
ومسةةتقل ونزيه ة منشةةن مبوجةةب القةةانون ،ومةةنض تعويضةةات كافي ة للضةةحااي أو أسةةرهم خ ة ل وق ة
معقةةول ،واختةةاذ مجي ة التةةدابر الضةةروري  ،مبةةا فيهةةا التةةدابر القانوني ة والقضةةائي  ،م ةن أجةةل وض ة حةةد
لملف ة ت مةةن العقةةاب ومن ة تكةةرر حةةا ت اإلعةةدام ه ة  ،علةةى حنةةو مةةا يةةر يف ا بةةا ئ ا تعلق ة اب ن ة
والتقص الفعالني حلا ت اإلعدام خارج نطاق القانون واإلعدام التعسف واإلعدام إبجراءات موجز ؛
 -5يرح ةةب ابلعم ةةل ال ة يض ةةطل ب ةةه ا ق ةةرر اخل ةةاص ا ع ةةي حب ةةا ت اإلع ةةدام خ ةةارج
القض ةةاء أو إبج ةراءات م ةةوجز أو تعس ةةفاً ،و ةةيد علم ةاً م ة التق ةةدير ابلتق ةةارير ا واض ةةيعي ال ةةيت ق ةةدمها
إىل جمل ة ةةس حق ة ةةوق اإلنس ة ةةان أ ن ة ةةاء اض ة ةةط عه بو يت ة ةةه بش ة ةةنن اس ة ةةت دام تكنولوجي ة ةةات ا علوم ة ةةات
وا تصةةا ت لضةةمان احلة يف احليةةا ( ،)1وبشةةنن احلة يف احليةةا واسةةت دام القةةو مةةن جانةةب شةةركات
__________
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األمن اخلاص يف سياقات إنفاذ القانون( ،)2وبشنن اتباع هنج يراع ا عتبةارات اجلنسةاني إ اء أعمةال
القتل تعسفاً( ،)3ويدعو الدول إىل إي ء استنتاجات وتوصيات ه التقارير ا عتبار الواجب؛

 -6يشةةيد ابلةةدور اهلةةام الة ير يةةه ا قةةرر اخلةةاص يف سةةبيل إهنةةاء حةةا ت اإلعةةدام
خةةارج القضةةاء أو إبجةراءات مةةوجز أو تعسةةفاً ،ويشة عه علةةى أن يواصةةل ،يف إطةار و يتةه ،مجة
ا علومات من مجي اجلهات ا عني  ،وا ست اب بفعالي ةا يرةر إليةه مةن معلومةات ،ومتابعة الب غةات
والزايرات القطري  ،والتما آراء احلكومات وتعليقاهتا وإ راجها يف تقارير حسب ا قتضاء؛
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يطلب إىل ا قرر اخلاص أن يقوم يف سياق اضط عه بو يته مبا يل :

مواصل راس حا ت اإلعدام خةارج القضةاء أو إبجةراءات مةوجز أو تعسةفاً،
(أ)
يف مجي ة الظةةروف وأايً كان ة األسةةباب ،وتقةةدت مةةا يتوصةةل إليةةه مةةن نتةةائج عل ةى أسةةا س ةنو ،
مش ةةفوع ابس ةةتنتاجاته وتوص ةةياته ،إىل جمل ةةس حق ةةوق اإلنس ةةان واجلمعية ة العامة ة  ،وتوجي ةةه اهتمة ةام
اجمللةس إىل احلةةا ت اخلطةر مةةن حةا ت اإلعةةدام خةارج القضةةاء أو إبجةراءات مةةوجز أو تعسةةفاً،
اليت تستدع اهتماماً فورايً أو اليت قد يتيض اختاذ إجراء مبكر بشنهنا من ر مزيد من التدهور؛

(ب) مواصل توجيه اهتمام مفوض األمم ا تحد السام حلقةوق اإلنسةان إىل احلةا ت
اخلطر من حا ت اإلعدام خارج القضةاء أو إبجةراءات مةوجز أو تعسةفاً الةيت تسةتدع اهتمامةاً
فورايً أو اليت قد يتيض اختاذ إجراء مبكر بشنهنا من ر مزيد من التدهور؛

(ج) ا سةةت اب بفعالية للمعلومةةات الةةيت تةةر إليةةه ،خاصة عنةةدما يكةةون اإلعةةدام خةةارج
القضاء أو إبجراءات موجز أو تعسفاً وشيكاً أو يدقاً أو قد وق فع ً؛
( ) مواصل تعزيةز حةوار مة احلكومةات ومتابعة التوصةيات الةيت يقةدمها يف تقةارير
عقب اير بلدان معين ؛
(ه) مواصةةل رصةةد تنفي ة ا عةةاير الدولي ة القائم ة بشةةنن الضةةماقت والقيةةو ا تعلق ة
بف ةةرض عقوب ة اإلع ةةدام ،عل ةةى أن يض ة يف اعتب ةةار التعليق ةةات ال ةةيت أب ةةدهتا الل ن ة ا عني ة حبق ةةوق
اإلنسةةان يف تفسةةرها للمةةا  6مةةن العهةةد الةةدويل اخلةةاص ابحلقةةوق ا دنية والسياسةةي  ،فضة ً عةةن
الربوتوكول ا ختيار الثاي ا لح به؛
(و)
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تطبي منظور جنساي يف عمله؛
ا الدول على ما يل :

التعةةاون م ة ا قةةرر اخلةةاص ومسةةاعدته يف أ اء مهامةةه ،وتقةةدت مجي ة ا علومةةات
(أ)
الضروري اليت يطلبها ،وا سةت اب علةى حنةو مناسةب وسةري لنداءاتةه العاجلة  ،و ةا احلكومةات
الةةيت مل تة ّةر بعةةد علةةى الب غةةات الةةيت أحاهلةةا إليهةةا ا قةةرر اخلةةاص علةةى أن تفعةةل ذل ة ون مزيةةد
من التنخر؛
(ب) النظر جبديّ يف تلبي طلبات ا قرر اخلاص لزاير بلداهنا؛
(ج) ضةةمان ا تابعة ا ناسةةب لتوصةةيات ا قةةرر اخلةةاص واسةةتنتاجاته ،مبةةا يف ذلة عةةن
طري موافاته مبعلومات عن اإلجراءات ا ت بناءً على ه التوصيات؛

__________
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 -9يرحب ابلتعاون القائم بني ا قرر اخلاص وآليات األمةم ا تحةد وإجراءاهتةا األخةرى
يف ميدان حقوق اإلنسان ،ويش ا قرر اخلاص على مواصل ب ل جهو يف ه ا الصد ؛
 -10يطلةةب إىل األمةةني العةةام أن يةةزو ا قةةرر اخلةةاص مبةةا يكف ة مةةن ا ةوار البش ةري
وا الية وا ا ية مةةن أجةةل متكينةةه مةةن ا ضةةط ع بو يتةةه علةةى حنةةو فعةةال ،مبةةا يف ذلة مةةن خة ل
القيام بزايرات قطري ؛
 -11يقةةرر أن ة ّد لفةةرت ة سةةنوات و ية ا قةةرر اخلةةاص ا عةةي حبةةا ت اإلعةةدام
خارج القضاء أو إبجراءات موجز أو تعسفاً؛
 -12يقرر أيضاً مواصل النظر يف ه ا ا وضوع وفقاً لربقمج عمله.

اجللس 35
 22حزيران/يونيه 2017

[اعتُمد ون تصوي ].
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