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البند  3من جدول األعمال
تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان ،املدنية والسياسية واالقتصادية
واالجتماعية والثقافية ،مبا يف ذلك احلق يف التنمية

قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان يف  16متوز/يوليه

2020

 -5/44والية املقرر(ة) اخلاص(ة) املعين((ة) ايناالا اإلعينداا جينارق القأينا و إبجينرا اا
موجزة و تعسفا
إن جملس حقوق اإلنسان
إذ يشري إىل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الذي يضمن للفرد احلق يف احلياة واحلرية واألمان
على شخصه ،وإىل األحكام املتصلة بذلك من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية،
وإذ يضععيف يف اعتبععا اإلطععا القععانوال لوايععة املقععر (ة) اخلععاص(ة) املع ع (ة) حبععااا اإلعععدام ععا
القضاء أو إبجراءاا موجزة أو تعسعفا ،،اعا يف ذلعك األحكعام العوا دة يف جلعرا ونعة حقعوق اإلنسعان 1992/72
املؤخ  5آذا /ما س  ،1992وجلرا اومعية العامة  136/47املؤخ  18كانون األول/ديسمرب ،1992
وإذ يرح ع ابلتص ععديق الع ععاملي عل ععى اتفاجلي ععاا جني ع املؤ ععة  12آب/أغس ع س  1949ال ع
ت ععو ر ،إىل جان ع جل ععانون حق ععوق اإلنس ععان ،إط ععا ا ،اام عا ،للمس ععاءلة يم ععا يتعل ععق حب ععااا اإلع ععدام ععا
القضاء أو إبجراءاا موجزة أو تعسفا،،
وإذ يضيف يف اعتبا الفقرة  6من جلرا اومعية العامة  251/60املؤخ  15آذا /ما س ،2006
وإذ يش ععري إىل جل عرا ي جمل ععس حق ععوق اإلنس ععان  1/5بش ععبن بن ععاء مؤسس ععاا ا ل ععس و 2/5بش ععبن
مدونة جلواعد السلوك ألصحاب الواايا يف إطا اإلجراءاا اخلاصعة للمللعس ،املعؤ  18حزيعران/
يوني ععه  ،2007وإذ يش ععدد عل ععى أن عل ععى املكل ع (ة) ابلواي ععة أن يؤدي(ت ععؤدي) واجبات ععه(ا) و ق عا ،ععذين
القرا ين ومر قيهما،
وإذ يضععيف يف اعتبععا مجيععيف جلعرا اا اومعيععة العامععة وجملععس حقععوق اإلنسععان وونععة حقععوق اإلنسععان
ذاا الصعلة حبععااا اإلععدام ععا القضععاء أو إبجعراءاا مععوجزة أو تعسععفا ،،وا سعيما جلعرا الللنععة 37/2004
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لع ع ععس  3/8املع ع ععؤخ  18حزيران/يونيع ع ععه  ،2008و 5/17املع ع ععؤخ 16

املع ع ععؤخ  19نيسع ع ععان/أبري  ،2004وجلع ع ععرا اا ا
حزيران/يونيععه  ،2011و 12/26املععؤخ  26حزيران/يونيععه  ،2014و 15/35املععؤخ  22حزيران/يونيععه ،2017
وجل عرا اا اومعي ععة العام ععة  173/61امل ععؤخ  19ك ععانون األول/ديس ععمرب  ،2006و 208/65امل ععؤخ  21ك ععانون
األول/ديس ععمرب  ،2010و 168/67امل ععؤخ  20ك ععانون األول/ديس ععمرب  ،2012و 182/69امل ععؤخ  18ك ععانون
األول/ديس ععمرب  ،2014و 198/71امل ععؤخ  19ك ععانون األول/ديس ععمرب  ،2016و 172/73امل ععؤخ  17ك ععانون
األول/ديسمرب ،2018
وإذ يعرتف أبن حااا اإلعدام ا القضاء أو إبجراءاا معوجزة أو تعسعفا ،جعرا م مشعمولة
بنظام وما األساسي للمحكمة اونا ية الدولية،
واجلتناعا ،منه بضرو ة اختاذ إجراءاا عالة ملكا حة املما سة املقيتة املتمثلعة يف اإلععدام عا القضعاء
أو إبجراءاا موجزة أو تعسفا ،والقضاء عليها ،ملا تشكله من انتهاك صا خ للحق ال بيعي يف احلياة،

وإذ يشعععر اباسععتياء ألن اإل ععالا مععن العقععاب ،واععو إنكععا للعدالععة ،ا يعزال سععا دا ،يف عععدد
مععن البلععدان ،وألنععه مععا بععر يشععك  ،يف كثععري مععن األحيععان ،السععب الر يسععي اسععتمرا حععدو حععااا
اإلعدام ا القضاء أو إبجراءاا موجزة أو تعسفا،،
يعدين بشععدة مععرة أ عر مجيععيف أشععكال حععااا اإلععدام ععا القضععاء أو إبجعراءاا
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موجزة أو تعسفا ،ال ا تزال حتد يف مجييف أحناء العامل؛

يع ععرتف أبمهي ععة اإلج عراءاا اخلاص ععة ذاا الص ععلة ل ععس حق ععوق اإلنس ععان ،وا س ععيما
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واية املقر (ة) اخلاص(ة) املع (ة) حبااا اإلععدام عا القضعاء أو إبجعراءاا معوجزة أو تعسعفا ،،معن
حيث دو اعا الر يسعي بوصعفها آليعاا لرنعذا املبكعر ملنعيف جرةعة اإلابدة اوماعيعة ،واوعرا م املرتكبعة عد
اإلنسععانية ،وج عرا م احل ععرب ،ويش ععليف املكلف ع (املكلف ععاا) ب ععواايا يف إط ععا اإلج عراءاا اخلاص ععة ذاا
الصلة على التعاون ،يف إطا واايهتم (واايهتن) ،لتحقيق اذ الغاية؛
ي ال مجييف الدول بضمان و يف حد ملما سة اإلعدام ا القضاء أو إبجعراءاا
-3
موجزة أو تعسفا ،،وابختاذ إجراءاا عالة ملكا حة اذ الظاارة جبمييف أشكا ا والقضاء عليها؛
يكر أتكيد التزام مجييف الدول إبجراء حتقيقاا شاملة ونزيهة يف مجييف ما يشعتبه يعه
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من حااا اإلعدام ا القضاء أو إبجراءاا موجزة أو تعسفا ،،وكش املسؤول عنها وتقدةهم إىل
العدالععة ،مععيف ععمان حععق كع ععرد يف واكمععة عادلععة وعلنيععة أمععام وكمععة شتصععة ومسععتقلة ونزيهععة منشععبة
اوج ع الق ععانون ،وم ععن تعويض ععاا كا ي ععة للض ععحااي أو أس ععرام ،يف غض ععون ععرتة معقول ععة ،واخت ععاذ مجي ععيف
التدابري الضرو ية ،اا يها التدابري القانونية والقضا ية ،من أجع و عيف حعد لر عالا معن العقعاب ومنعيف
تك عرا حععااا اإلعععدام اععذ  ،علععى حنععو مععا يععرد يف املبععادت املتعلقععة ابملنععيف والتقصععي الفعععال لعمليععاا
اإلعدام ا ن اق القانون واإلعدام التعسفي واإلعدام إبجراءاا موجزة؛

يرحع ابلعمع الععذي يضع ليف (تضع ليف) بععه املقععر (ة) اخلععاص(ة) املعع (ة) حبععااا
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اإلعععدام ععا القضععاء أو إبجعراءاا مععوجزة أو تعسععفا ،،ويالحععا التقععا ير املوا ععيعية املقدمععة إىل جملععس
حقععوق اإلنسععان أ نععاء اا ع ال ابلواي ععة بشععبن مسععبلة اوهععاا الفاعل ععة املسععلحة غععري التابعععة لل ععدول
ومحاية احلق يف احلياة ،والتحقيق يف أعمعال القتع املتعمعد الع ترتكبهعا العدول وتسعتهدف املعدا ع ععن
حقععوق اإلنسععان والصععحفي واملنشععق البععا زين( ،)1واملسععاءلة عنهععا ومنععيف حععدو ها ،وعمليععاا اإلعععدام
ا القضاء أو إبجراءاا موجزة أو تعسفا ،،ويدعو الدول إىل إيالء ااسعتنتاجاا والتوصعياا العوا دة
يف اذ التقا ير ااعتبا الواج ؛

__________
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يشيععد ابلدو ا ام الذي يؤديه (تؤديعه) املقعر (ة) اخلعاص(ة) يف سعبي إ عاء حعااا
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اإلعدام ا القضاء أو إبجراءاا موجزة أو تعسفا ،،ويشلعه(ا) علعى أن يواصع (تواصع ) ،يف إطعا
وايتعه(ا) ،مجعيف املعلومععاا معن مجيععيف اوهعاا املعنيععة ،وااسعتلابة بفعاليعة ملععا يعرد إليععه(ا) معن معلومععاا،
ومتابعععة البالغععاا والعزاي اا الق ريععة والتمععاس آ اء احلكومععاا وتعليقاهتععا وبيا ععا يف التقععا ير الع يعععداا
(تعداا) ،حس ااجلتضاء؛
اا يلي:
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ي ل إىل املقر (ة) اخلاص(ة) ،أن يقوم (تقوم) ،يف سياق ا

العه(ا) بوايته(ا)،

مواصععلة د اسععة حععااا اإلعععدام ععا القضععاء أو إبج عراءاا مععوجزة أو تعسععفا ،،يف
(أ)
مجيععيف الظععروف وأاي،كانععا األسععباب ،وتقععد مععا يتوصع (تتوصع ) إليععه مععن نتععا أ علععى أسععاس سععنوي،
مشفوعة ابستنتاجاته(ا) وتوصياته(ا) ،إىل جملس حقوق اإلنسان واومعية العامة ،وتوجيه ااتمام ا لس
إىل احلااا اخل رية من حعااا اإلععدام عا القضعاء أو إبجعراءاا معوجزة أو تعسعفا ،،الع تسعتدعي
ااتماما ،و اي ،أو ال جلد يتي اختاذ إجراء مبكر بشب ا منيف مزيد من التداو ؛
(ب) مواصععلة توجيععه ااتمععام مفو ععة األمععم املتحععدة السععامية حلقععوق اإلنسععان إىل احلععااا
اخل رية من حعااا اإلععدام عا القضعاء أو إبجعراءاا معوجزة أو تعسعفا ،الع تسعتدعي ااتمامعا ،عو اي،
أو ال جلد يتي اختاذ إجراء مبكر بشب ا منيف مزيد من التداو ؛
( ) ااستلابة بفعالية للمعلوماا ال تعرد إليعه(ا) ،اصعة عنعدما يكعون اإلععدام عا
القضاء أو إبجراءاا موجزة أو تعسفا ،وشيكا ،أو ودجلا ،أو جلد وجليف عال،؛
مواصلة تعزيز حوا (ا) ميف احلكوماا ،ومتابعة التوصياا ال يقدمها (تقدمها) يف
(د)
تقا ير (ا) عق زاي ة بلدان معينة؛
(اع) مواصلة صد تنفيذ املعايري الدولية القا مة بشعبن الضعما ا والقيعود املتعلقعة بفعر
عقوبة اإلعدام ،على أن يضيف (تضيف) يف اعتبا (ا) التعليقاا ال أبدهتا الللنة املعنية حبقعوق اإلنسعان
يف تفسرياا للمادة  6من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية ،والربوتوكول اا تيا ي الثعاال
امللحق به؛
(و)

ت بيق منظو جنساال يف عمله(ا)؛
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حيث الدول على ما

يلي:

التعع ععاون مع ععيف املقع ععر (ة) اخلع ععاص(ة) ومسع ععاعدته(ا) يف أداء مهامع ععه(ا) ،وتقع ععد مجيع ععيف
(أ)
املعلومععاا الضععرو ية الع ي لبهععا (ت لبهععا) ،وااسععتلابة علععى حنععو مناسع وسعرييف لنداءاتععه(ا) العاجلععة،
وحيث احلكوماا ال مل ترد بعد على الرسا ال أحا ا (أحالتها) إليها املقعر (ة) اخلعاص(ة) علعى أن
تفع ذلك بدون مزيد من التب ري؛
(ب)

النظر جبدية يف تلبية طلباا املقر (ة) اخلاص(ة) لزاي ة بلدا ا؛

مان متابعة توصياا املقعر (ة) اخلعاص(ة) واسعتنتاجاته(ا) متابععة مناسعبة ،ب عرق،
( )
منها موا اته(ا) اعلوماا عن اإلجراءاا املتخذة بشبن اذ التوصياا؛
يرح ابلتعاون القا م ب املقر (ة) اخلاص(ة) وآليعاا األمعم املتحعدة وإجراءاهتعا األ عر
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يف ميدان حقوق اإلنسان ،ويشليف املقر (ة) اخلاص(ة) على مواصلة بذل جهود (ا) يف اذا الصدد؛
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 -10ي ل إىل األم العام أن يزود املقعر (ة) اخلعاص(ة) اعا يكفعي معن املعوا د البشعرية واملاليعة
واملادية من أج متكينه(ا) من اا ال بوايته(ا) على حنو عال ،بوسا منها القيام بزاي اا جل رية؛
 -11يق ععر متديع ععد وايع ععة املقع ععر (ة) اخلع ععاص(ة) املعع ع (ة) حبع ععااا اإلعع ععدام ع ععا القضع ععاء
أو إبجراءاا موجزة أو تعسفا ،لفرتة ال سنواا؛
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يقر مواصلة النظر يف اذا املو و و قا ،لرب مأ عمله.

[اعتُ ِمد دون تصويا].
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