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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة السابعة عشرة

   من جدول األعمال٣البند 
  تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية

  يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا 

 تقرير املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات             
  ، فيليب ألستوناًتعسف موجزة أو

  إضافة    

  *مريكيةالواليات املتحدة األ: مذكرة أولية بشأن متابعة التوصيات القطرية    

__________ 

  .تأخر تقدمي هذه الوثيقة  *  
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  مقدمة  - أوالً  
املقرر اخلاص املعين حباالت     تقارير املتابعة من قبل   ، يتم إعداد    )١( للممارسة املتبعة  وفقاً  -١

تعسفاً لتقييم التقدم الذي أحرزتـه الـدول يف          اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو      
الدورة السابعة عشرة جمللس حقـوق      ويف  . تنفيذ التوصيات اليتُ قدمت يف أعقاب زيارة قطرية       

تقريراً عن متابعة التوصيات اليت قـدمها املكلـف         اإلنسان، يتعني على املقرر اخلاص أن يقدم        
إىل الواليات املتحدة   الزيارة اليت قام هبا     الواردة يف تقريره عن     ،  فيليب ألستون  ،السابق بالوالية 

لـب مـن    ويف هذا السياق، طُ   . )٢(٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٣٠إىل   ١٦األمريكية يف الفترة من     
السابق ات عن التدابري املتخذة لتنفيذ توصيات املكلف        معلوم الواليات املتحدة األمريكية تقدمي   

  .٢٠١١مايو / أيار٤وقد ورد الرد يف . ٢٠١١مارس / آذار١٨يف موعد أقصاه بالوالية 
أن التعاون مع   ويرى  . املقرر اخلاص احلكومة على تقدمي املعلومات املطلوبة      ويشكر    -٢

  .وتقييم التقدم احملرزمهم من أجل فهم احلكومات أمر 
مـن  املقرر اخلاص   لن يتمكن   بيد أنه بالنظر إىل تأخر تلقي املعلومات من احلكومة            -٣

 وتقـدم   .تقدمي حتليل كامل للتقدم احملرز إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته السابعة عشرة            
الـيت  و،  السابق بالواليـة  أهم القضايا اليت تناوهلا تقرير املكلف        املذكرة احلالية حملة عامة عن    

  . والذي سيقدم إىل اجمللس يف دورة مقبلةاملقرر اخلاص يف تقريره للمتابعة، هلاسيتناو

  التوصيات اليت قدمها املكلف بوالية سابقاً  - ثانياً  
، يف تقريره، أن هناك أموراً كـثرية تـستحق الثنـاء            السابق بالوالية املكلف  وذكر    -٤
ومـع   .القتل خارج نطاق القـضاء    سجل الواليات املتحدة األمريكية فيما يتعلق بعمليات         يف

احلكومـة   ذلك، حدد ثالثة جماالت من الضروري إجراء حتسينات كبرية فيها جلعـل أفعـال       
باتباع هذه اجملاالت وتتعلق . متطابقة مع التزاماهتا املعلنة يف جمال حقوق اإلنسان وسيادة القانون         

الـشفافية يف إنفـاذ القـانون       توخي  و يف توقيع عقوبة اإلعدام؛   اإلجراءات القانونية الواجبة    

__________ 

عمليـة  يف  ،  ٢٠٠٦يف عـام    شرع املكلف السابق بالوالية،     من أجل تقييم مدى تنفيذ الدول التوصيات،         )١(
بتوصـيات  ) E/CN.4/2006/53/Add.2( وتعلق أول تقرير متابعـة    . القطريةللزيارات  بعة  تقدمي تقارير متا  ل

، السيدة أمساء جاهانغري، عن زياراهتا إىل الربازيـل وجامايكـا والـسودان              املكلفة السابقة بالوالية   قدمتها
، فيليـب ألـستون،     الـسابق بالواليـة   وصدرت تقارير متابعة الحقة من قبـل املكلـف          . وهندوراس

، ٢٠٠٩؛ ويف عام )A/HRC/8/3/Add.3(النكا ونيجرييا    سريبعثتني مت القيام هبما إىل      ، عن   ٢٠٠٨ عام يف
، ٢٠١٠ ويف عـام     ؛)A/HRC/11/2/Add.8(والفلـبني   ) A/HRC/11/2/Add.7( عن زيارتني إىل غواتيماال   

 .)A/HRC/14/24/Add.5( ومجهورية أفريقيا الوسطى )A/HRC/14/24/Add.4(زيارتني للربازيل  عن
)٢( A/HRC/11/2/Add.5. 
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عن حاالت وفـاة غـري مـشروعة حمتملـة           والعمليات العسكرية واالستخباراتية؛ واملساءلة   
  .العمليات الدولية اليت تقوم هبا احلكومة يف
بأن تضمن الواليات املتحـدة، فيمـا       وأوصى املكلف السابق بالوالية، يف تقريره،         -٥

إجراءات   وأن تعزز  ؛كمة العادلة يف القضايا احملكوم فيها باإلعدام      يتعلق بالقضايا الوطنية، احملا   
اإلبالغ والتحقيق يف حاالت الوفاة يف مراكز احتجاز املهاجرين؛ وأن تقتفي أثـر املكلفـني        

وفيما يتعلـق   . تتخذ إجراءات يف هذا الشأن     بإنفاذ القانون الذين يرتكبون عمليات قتل وأن      
قرر اخلاص احلكومة جبملة أمور منها عدم حماكمـة احملتجـزين       أوصى امل  بالعمليات الدولية، 

فيما يتعلـق باخلـسائر     لقانون اللجنة العسكرية؛ و تعزيز الشفافية     مضيق غوانتانامو وفقاً   يف
عن حـاالت   القضاء العسكري واملساءلة    يف   صفوف املدنيني؛ وضمان الشفافية      املتكبدة يف 

لدولية، مبا يف ذلك الوالية القضائية اجلنائية الشاملة على         بسبب العمليات ا  غري القانونية   الوفاة  
  . وتعزيز برامج التعويض؛اجلرائم املرتكبة أثناء الرتاعات املسلحة

الواليات املتحدة األمريكيـة، ودون      وبينما يواصل املقرر اخلاص حواره مع حكومة        -٦
قرر اخلاص، فإنه حيث احلكومة على      املساس باملعلومات اليت قدمتها الدولة أثناء اتصاالهتا مع امل        

  .تنفيذها بالكاملعلى والسابق بالوالية إيالء االعتبار الواجب للتوصيات اليت قدمها املكلف 

        


