
يتخذ املقرر اخلاص إجراءات يف احلاالت التالية:
املقــرر  يتدخــل  اإلعــدام.  بعقوبــة  يتعلــق  فيمــا  احليــاة  احلــق يف  انتهــاكات  )أ( 
اخلــاص عندمــا تفــرض عقوبــة اإلعــدام بعــد حماكمــة غــر عادلــة، أو يف حالــة 
وجــود خــرق احلــق يف االســتئناف أو احلــق يف التمــاس العفــو أو ختفيــف احلكــم. 
يتدخــل أيضــا إذا املــدان قاصــر، أو متخلــف عقليــا أو جمنــون، أو امــرأة حامــل 

أو مرضعــة.
)ب( هتديــدات ابلقتــل واخلــوف مــن اإلعــدام خــارج نطــاق القضــاء مــن قبــل 
املسؤولني يف الدولة، واجلماعات شبه العسكرية، األفراد أو اجلماعات املتعاونة 
مــع احلكومــة أو املســكوت عنهــا مــن جانــب احلكومــة، وكذلــك األشــخاص 

جمهــويل اهلويــة الذيــن قــد تكــون مرتبطــة ابلفئــات املذكــورة أعــاه
)ج( وفيــات يف احلجــز بســبب التعذيــب أو اإلمهــال أو اســتخدام القــوة، أو 

الظــروف الــي هتــدد احليــاة يف االحتجــاز
)د( الوفيــات نتيجــة الســتخدام القــوة مــن جانــب املوظفــني املكلفــني إبنفــاذ 
القانــون، أو األشــخاص الذيــن يتصرفــون بشــكل مباشــر أو غــر مباشــر مــع 

الدولــة، عنــد اســتخدام القــوة فيمــا ال يتفــق مــع معايــر الضــرورة املطلقــة 
)ه( وفيــات بســبب اهلجمــات الــي تشــنها قــوات األمــن التابعــة للدولــة، مــن 
قبــل اجلماعــات شــبه العســكرية وفــرق املــوت أو قــوات خاصــة أخــرى تتعــاون 

مــع احلكومــة أو تتغاضــى 
)و( انتهــاكات احلــق يف احليــاة أثنــاء النزاعــات املســلحة، ال ســيما مــن الســكان 

املدنيــني، خافــا للقانــون اإلنســاين الــدويل؛
)ز( طرد أو اإلعادة القسرية لألشخاص إىل بلد حيث حياهتم معرضة للخطر.

)ح( اإلابدة اجلماعية.
)I( خــرق االلتــزام ابلتحقيــق يف االنتهــاكات املزعومــة للحــق يف احليــاة وتقــدمي 

املســؤولني عنهــا إىل العدالــة؛
)ي( خرق االلتزام بتقدمي تعويضات كافية لضحااي انتهاكات احلق يف احلياة.

العنوان:
ميكــن إرســال تقاريــر حبــاالت اإلعــدام خــارج القضــاء أو إبجــراءات موجــزة أو 

تعســفا علــى العنــوان التــايل:
املقــرر اخلــاص املعــي اإلعــدام خــارج نطــاق القضــاء أو إبجــراءات موجــزة أو 

التعســفي اإلعــدام 
ج / س مكتــب املفوضيــة يف مكتــب األمــم املتحــدة جبنيــف، 1211 جنيــف 

10، سويســرا
فاكس: )41+ 22( 917 90 06

أو ابلربيد اإللكرتوين إىل:
urgent-action@ohchr.org :الربيد اإللكرتوين

مالحظة: إذا كان أي من املعلومات الواردة يف االســتبيان جيب أن تبقى ســرية 
يرجــى وضــع عامــة »ســري« جبــوار املعلومــات املعنيــة. ال تــرتدد يف إرفــاق أوراق 

إضافيــة إذا كانــت املســاحة املتاحــة غــر كافيــة

The Special Rapporteur undertakes action in the following 
cases:
(a) Violations of the right to life in connection with the death 
penalty. The Special Rapporteur intervenes when capital pun-
ishment is imposed after an unfair trial, or in case of a breach 
of the right to appeal or the right to seek pardon or commuta-
tion of sentence. He also intervenes if the convicted is a minor, 
a mentally retarded or insane person, a pregnant woman or a 
recent mother;
(b) Death threats and fear of imminent extrajudicial execu-
tions by state officials, paramilitary groups, private individuals 
or groups cooperating with or tolerated by the Government, as 
well as unidentified persons who may be linked to the catego-
ries mentioned above;
(c) Deaths in custody owing to torture, neglect or the use of 
force, or life-threatening conditions of detention;
(d) Deaths owing to the use of force by law enforcement offi-
cials, or persons acting in direct or indirect compliance with 
the State, when the use of force is inconsistent with the criteria 
of absolute necessity and proportionality;
(e) Deaths owing to attacks by security forces of the State, 
by paramilitary groups, death squads or other private forces 
cooperating with or tolerated by the Government;
(f) Violations of the right to life during armed conflicts, espe-
cially of the civilian population, contrary to humanitarian law;
(g) Expulsion or refoulement of persons to a country where 
their lives are in danger;
(h) Genocide;
(I) Breach of the obligation to investigate alleged violations of 
the right to life and to bring those responsible to justice;
(j) Breach of the obligation to provide adequate compensation 
to victims of violations of the right to life. 
Address:
Reports of extrajudicial, summary or arbitrary executions may 
be transmitted to the following address: 
Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary, or Arbitrary 
Executions 
c/o OHCHR-UNOG, 1211 Geneva 10, Switzerland 
Fax: (+41 22) 917 90 06 
or e-mailed to:
E-mail: urgent-action@ohchr.org

Note: If any information contained in the questionnaire should 
be kept confidential please mark “CONFIDENTIAL” beside 
the relevant entry. Do not hesitate to attach additional sheets, 
if the space provided is not sufficient.

Model questionnaire of the Special Rapporteur

منوذج استبيان املقرر اخلاص
القتل خارج نطاق القانون

General Informations معلومات عامة

http://sn4hr.org/
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اسم العائلة

االسم

الجنس: 

تاريخ امليالد أو العمر

الجنسية )الجنسيات(

الحالة املدنية )أعزب، متزوج، وما إىل ذلك(

وثيقة الهوية

رقم الوثيقة

صادرة عن

تاريخ اإلصدار

املهنة و / أو النشاط

)عىل سبيل املثال نشاطات نقابية أوسياسية أودينية

أواإلنسانية / التضامنية / حقوق اإلنسان وغريها(

عنوان السكن املعتاد

هل هناك ارتباط بحاالت أخرى / أشخاص؟ يرجى التوضيح:

2. معلومات بشأن الحادث:

1. هوية الشخص املعني:

ــتبيانات  ــلء اس ــى م ــة، يرج ــي املعني ــد ه ــخص واح ــن ش ــر م ــة: إذا أك مالحظ

ــخص ــكل ش ــة ل منفصل

Family name:

First name

Sex:

Birth date or age

Nationality(ies)

Civil status (single, married, etc.)

Identity document

Nr.

Issued by

Date of issue

Profession and/or activity
(e.g. trade union, political, religious, 
humanitarian/solidarity/human rights, etc.)

Address of usual residence

Is there a link to other cases/ persons? Please specify:

2. Information regarding the incident:

1. Identity of the person concerned:
Note: if more than one person is concerned, please fill out sep-
arate questionnaires for each person 

Male/ذكرFemale/أنثى

Date/التاريخ *Place/املكان * Time/الزمان *

http://www.sn4hr.org
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ــك  ــا يف ذل ــادث، مب ــات الح ــف مالبس ــى وص ــادث: يرج ــة الح طبيع

ــة: ــات التالي الفئ

)أ( عقوبــة اإلعــدام، أو ضامنــات املحاكمــة العادلــة، يرجــى التفصيــل 

نهايــة  يف  والطعــون  ورســوم  اإلجــراءات،  أو  الجائــرة  )القوانــن 

ــا( ــيك، وغريه ــذ وش ــاف، وتنفي املط

ــل أوالطــرد  ــدات بالقت ــاة )تهدي ــاك وشــيك للحــق يف الحي  )ب( انته

ــى  ــخ(، يرج ــاة، ال ــد الحي ــؤدي إىل تهدي ــام ي ــة م ــادة القرسي أو اإلع

ــل. ــر التفاصي ذك

)ج( أخــرى )وفــاة يف الحجــز، واملــوت أثنــاء النــزاع املســلح، واملــوت 

بســبب االســتخدام املفــرط للقــوة مــن جانــب املوظفــن  قــوات أمــن 

ــزام  ــرق االلت ــة، خ ــوات خاص ــكرية أو ق ــبه عس ــا ش ــة، جامعت الدول

ــخ ( بالتحقيــق، ال

)أ( إذا يعتقــد أن الجنــاة مــن موظفــي الدولــة، يرجــى التحديــد 

ــس  ــكري أو مالب ــزي العس ــدون ال ــخاص يرت ــة وأش ــش والرشط )الجي

مدنيــة، وكالء األجهــزة األمنيــة، الوحــدة التــي ينتمــون إليهــا، ورتبهــم 

ومهامهــم، ومــا إىل ذلــك( وتبــن ملــاذا يعتقــد أنهــم الجهــة املســؤولة. 

كــن دقيقــا قــدر اإلمــكان:

ــة غــري ممكــن، ملــاذا نعتقــد أن  )ب( إذا كان تحديــد موظفــي الدول

ــؤولة  ــي املس ــا، ه ــن به ــخاص املرتبط ــة، أو األش ــلطات الحكومي الس

عــن الحــادث؟

The nature of the incident: Please describe the circumstanc-
es of the incident, including the following categories:
(a) death penalty, or fair trial guarantees, please detail (unfair 
laws or proceedings, charges, eventual appeals, execution is im-
minent, etc.)
(b) imminent violation of the right to life is feared (death threats, 
imminent expulsion or refoulement leading to a life-threatening 
situation, etc.), please detail.
(c) others (death in custody, death during an armed conflict, 
death due to excessive use of force by law enforcement officials, 
death due to attacks by security forces of State, paramilitary or 
private forces, breach of obligation to investigate, etc.)

(a) if the perpetrators are believed to be State agents, please 
specify (military, police, persons in uniform or civilian clothes, 
agents of security services, unit to which they belong, rank and 
functions, etc.) and indicate why they are believed to be respon-
sible; be as precise as possible:

(b) if an identification as State agents is not possible, why do you 
believe that Government authorities, or persons linked to them, 
are responsible for the incident?

http://www.sn4hr.org
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)ج( إذا كان هنــاك شــهود عــىل الحــادث، اذكــر أســامءهم. أمــا إذا كانــوا 
ال يرغبــون يف الكشــف عــن هويتهــم، بــن مــا إذا كانــوا مــن أقاربــه، مــن 

املــارة، ومــا إىل ذلــك؛ إذا كانــت هنــاك أدلــة، يرجــى التحديــد:

3. الخطــوات املتخــذة من قبل الضحية أو أرسته/ها:

)أ( يرجى بيان ما إذا تم رفع الشــكاوى، ومتى، ومن قبل من، وملن

)ب( الخطوات األخرى املتخذة:

4. خطوات التي اتخذتها الســلطات:

)أ( يرجــى بيــان مــا إذا كان أو مل يكــن هنــاك تحقيقــات مــن قبــل 

ســلطات الدولــة. إذا كان هنــاك تحقيــق، أي نــوع مــن التحقيقــات؟ 

ــل  ــا )مث ــم اتخاذه ــي ت ــرى الت ــري األخ ــات؛ التداب ــذه التحقيق ــع ه ووض

الترشيــح(؟

)ب( يف حــال ورود شــكاوى مــن قبــل الضحيــة أو أرستــه، كيــف تعاملــت 

معهــم األجهــزة؟ مــا هــي نتائــج تلــك اإلجــراءات؟

(c) if there are witnesses to the incident, indicate their names. If 
they wish to remain anonymous, indicate if they are relatives, 
by-passers, etc.; if there is evidence, please specify:

3. Steps taken by the victim or his/her family:
(a) Indicate if complaints have been filed, when, by whom, and 
before which organ

(b) Other steps taken:

4. Steps taken by the authorities: 
 (a) Indicate whether or not there have been investigations by the 
State authorities; if so, what kind of investigations? Progress and 
status of these investigations; which other measures have been 
taken (e.g. autopsy)?

(b) in case of complaints by the victim or its family, how 
have the organs dealt with them? What is the outcome of 
those proceedings?

http://www.sn4hr.org
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6. هوية الشــخص الذي قدم حالة:

العائلة اسم:

االسم األول:

الحالــة: فــرد أو جامعــة أو منظمــة غــري حكوميــة، وكالــة حكوميــة، 

حكومــة. يرجــى التحديــد

عنــوان )الهاتف، الفاكس، الربيد اإللكرتوين:

يرجى بيان ما إذا كنت تريد هويتك أن تبقى رسية:

5. Identity of the person submitting the case:

Family name:

First name(s):
 
Status: individual, group, non-governmental organization, 
inter-governmental agency, Government. Please specify

Address (telephone, fax, e-mail):

Please state whether you want your
identity to be kept confidential:

Date/التاريخ * Signature/التوقيع *

our official Facebook page.
our official Twitter page.
our official Google+ page.
our official Youtube channel.

Signature/التوقيع

http://www.sn4hr.org
https://www.facebook.com/snhr
https://twitter.com/snhr
https://plus.google.com/%2BSn4hrOrg/posts
https://www.youtube.com/user/sn4hr
http://sn4hr.org/
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