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  جملس حقوق اإلنسان
  الرابعة عشرةالدورة 

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

   ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا يف

 أوروغـواي،  ،* أنـدورا  ،*، أملانيـا  *، إكوادور *ستونياإ،  *، أستراليا *األرجنتني، إسبانيا     
 املتعـددة  -مجهوريـة   (، بوليفيا*بنما، *، بلغاريا *الربازيل، الربتغال ،  *باراغوايإيطاليا،  
، *فينيا، سويسرا ، سلوفاكيا، سلو  *، رومانيا *، الدامنرك *، اجلمهورية التشيكية  )القوميات
، *لكـسمربغ ،  * التفيـا ،* كولومبيا ،*، كوستاريكا كوبا،  *، فرنسا، كرواتيا  *غواتيماال
 *:هولندا، اليابـان، اليونـان    ، هنغاريا،   *النمسا ، النرويج، ، املكسيك *املغرب،  *مالطة

  مشروع قرار

    ١٤/...   
  حاالت االختفاء القسري أو غري الطوعي

  إن جملس حقوق اإلنسان،    
 املواد ذات الصلة من اإلعالن العاملي حلقـوق اإلنـسان           إذ يؤكد من جديد     

يف ووالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، اللذين حيميان احلق يف احليـاة             
 يف االعتراف  الفرداألمن الشخصي، واحلق يف عدم التعرض للتعذيب، وحق   يف  احلرية و 

  ،به كشخص أمام القانون

__________ 

  دولة غري عضو يف جملس حقوق اإلنسان  *  
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فربايـر  / شـباط  ٢٩املـؤرخ   ) ٣٦-د(٢٠ قرار جلنة حقوق اإلنسان       إىل وإذ يشري   
 حباالت االختفاء القسري    املتصلة لبحث املسائل     عامالً اً فريق الذي أنشأت فيه اللجنة    ١٩٨٠

  أو غري الطوعي،
 إىل مجيع القرارات السابقة املتعلقة حباالت االختفاء القسري أو غري           وإذ يشري أيضاً    

 اجمللس وجلنة حقوق اإلنسان واجلمعية العامة، وآخرها قـرار اجمللـس            الطوعي اليت اعتمدها  
 كانون  ١٨ املؤرخ   ٦٤/١٦٧ وقرار اجلمعية العامة     ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٦ املؤرخ   ١٠/١٠

  ،٢٠٠٩ديسمرب /األول
 كـانون   ١٨ املـؤرخ    ٤٧/١٣٣إىل قـرار اجلمعيـة العامـة         كذلك وإذ يشري   
معية اإلعالن املتعلق حبماية مجيع األشخاص من  اجل فيه، الذي اعتمدت١٩٩٢ديسمرب /األول

  االختفاء القسري،
التفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص مـن       اجلمعية العامة ل   باعتماد   ينوهوإذ    

ديـسمرب  / كـانون األول   ٢٠ املـؤرخ    ٦١/١٧٧ ها قرار وذلك يف االختفاء القسري   
 ٢٠ب وقت ممكن بتصديق      بأن دخول االتفاقية حيز النفاذ يف أقر       يسلِّم، وإذ   ٢٠٠٦

وبتنفيذها سيشكل إسهاماً هاماً يف إهناء اإلفالت من العقاب ويف تعزيـز            دولة عليها   
  ،ومحاية مجيع حقوق اإلنسان للجميع

 املتعلق ببناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التابع        ٥/١ إىل قراري اجمللس     وإذ يشري   
ألصحاب الواليات يف إطار اإلجـراءات       املتعلق مبدونة قواعد السلوك      ٥/٢لألمم املتحدة و  

يضطلع مجيـع   ، وإذ يشدد على أن      ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨اخلاصة للمجلس، واملؤرخني    
أصحاب الواليات بواجباهتم وفقاً هلذين القرارين ومرفقاهتما، وإذ حيث مجيع الـدول علـى        

  م،التعاون مع أصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة يف أدائهم ملهامه
االت االختفاء القسري أو غري الطوعي      حل العدد املرتفع  إزاء   وإذ يساوره بالغ القلق     

عندما تشكل   واالحتجاز واالختطاف    إلقاء القبض  فيها حاالت    يف مناطق شىت من العامل، مبا     
 وإزاء العدد املتزايـد  ،أو تكون مبثابة اختفاء قسري  االختفاء القسري    هذه احلاالت جزءاً من   

 الشهود على   ا يتعرض لـه  قارير املتعلقة بأعمال املضايقة وإساءة املعاملة والترهيب اليت       من الت 
  ، املختفني األشخاصحاالت االختفاء أو أقارب

 إىل أمهية حق الضحايا يف معرفة احلقيقة بشأن ظروف حاالت االختفـاء             وإذ يشري   
  القسري وسري التحقيق ونتائجه ومصري الشخص املختفي،

   إىل أنه ال جيوز احتجاز أحد يف مكان احتجاز سري، أيضاًوإذ يشري  
 بأن حلاالت االختفاء القسري عواقب خاصة على الفئـات الـضعيفة،            وإذ يسلِّم   

سيما النساء واألطفال، بالنظر إىل أن هذه الفئات هي يف األغلب األعم َمـْن يتحمـل                 وال
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االختفاء، كما أهنا عنـدما تتعـرض       الشدائد االقتصادية البالغة اليت عادة ما تصاحب حالة         
  لالختفاء هي نفسها قد تصبح معّرضة بشكل بارز للعنف اجلنسي وأشكال العنف األخرى،

االختفاء القسري قد تكون مبثابة جرائم ضد اإلنسانية كمـا          أعمال   بأن   يسلِّموإذ    
  ورد تعريفها يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، 

 عـن طريـق   ىل جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية حقوق اإلنسان وتعزيزها          إ وإذ يشري   
 وإذ  ،)، املرفق الثـاين   E/CN.4.Sub.2/1997/20.Rev.1الوثيقة  (مكافحة اإلفالت من العقاب     

  ،)E/CN.4/2005/102/Add.1(ثة هلذه املبادئ  مع التقدير بالنسخة احملدَّيط علماًحي
 إلنشاء الفريق العامل املعـين حبـاالت االختفـاء           للذكرى السنوية الثالثني   وإحياًء  

القسري أو غري الطوعي، وإذ ينتهز هذه الفرصة لزيادة الوعي حباالت االختفـاء القـسري               
  وللمطالبة مبنع هذه اجلرمية والقضاء عليها،

الفريق العامل املعين حباالت االختفـاء      مقدم من   تقرير  أحدث  ب حييط علماً   -١ 
  التوصيات الواردة فيه؛بالتعليقات و وCorr.1) وA/HRC/13/31(عي القسري أو غري الطو

 القائلـة    اليت مل تقدم ردوداً موضوعية بشأن االدعـاءات        يدعو احلكومات   -٢ 
إيـالء االهتمـام الواجـب    إىل  وأن تفعل ذلكبوقوع حاالت اختفاء قسري يف بلداهنا إىل      

  ؛ يف تقاريره العامل الفريقواملقدمة منللتوصيات املتعلقة هبذا املوضوع 
يدعو احلكومات إىل تقدمي الدعم إىل مجيع ضـحايا حـاالت االختفـاء               -٣ 

 القسري، وال سيما النساء واألطفال املتأثرين هبذه اجلرمية؛

 حتول دون وقوع حاالت اختفاء قـسري،        أن احلكومات إىل    أيضاًيدعو    -٤  
 إال يف أماكن احتجـاز حتظـى         أال ُيعتقَل أي شخص حمروم من احلرية       ضمانبوسائل منها   

 الـسلطات   أمـام باعتراف وإشراف رمسيني فقط، وضمان فتح مجيع أمـاكن االحتجـاز            
 سـجالت واملؤسسات اليت اعترفت الدولة املعنية باختصاصها يف هذا الصدد، واحلفاظ على            

  سلطة قضائية  إىل تقدمي احملتجزين    وضمان ،أو سجالت للمحتجزين  / و وحمدَّثةرمسية وعلنية   
  فور احتجازهم؛

استجالء مصري  الرامية إىل   احلكومات املعنية على أن تواصل جهودها        حيث  -٥ 
 التحقيـق واملقاضـاة     املسؤولة عن تزويد السلطات   تكفل  األشخاص املختفني، وأن    

لقضايا وتقدمي اجلناة إىل العدالة، وذلك حىت بعـد         ل إلجياد حل   كافية وسائل وموارد ب
ضائية خاصة أو إنشاء جلان للحقيقة واملصاحلة تكمـل نظـام          آليات ق  إنشاءالنظر يف   
  ؛حسبما يكون مناسباً ،العدالة

حصول الفريق العامل على كل املساعدة       يكفل إىل األمني العام أن      يطلب  -٦ 
  ؛واليته ألداء اليت حيتاج إليهاواملوارد 
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قوق  دولة قد وقعت على االتفاقية الدولية حلماية ح        ٨٣ حبقيقة أن    يرحب  -٧  
 دولة قد صدقت عليها أو انـضمت إليهـا،   ١٨مجيع األشخاص من االختفاء القسري وأن    

ويدعو الدول اليت مل توقع أو تصدِّق على االتفاقية إىل النظر يف أن تفعل ذلك على سـبيل                   
 مـن االتفاقيـة   ٣٢ و٣١األولوية، وكذلك إىل النظر يف اخليار املنصوص عليه يف املـادتني    

ملعنية باالختفاء القسري، لكي تدخل هذه االتفاقية حيـز النفـاذ حبلـول             خبصوص اللجنة ا  
  ؛٢٠١٠سبتمرب /أيلول

 إىل تبـادل    املشاركة يف مجيع اجلهـود الراميـة       الدول إىل النظر يف      يدعو  -٨ 
 يف وقـت  املعلومات بشأن أفضل املمارسات وإىل العمل من أجل دخول االتفاقية حيز النفاذ   

  تها؛ هبدف حتقيق عامليمبكر
إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان أن تـنظِّم، يف            يطلب    -٩  

حدود املوارد املتاحة، حدثاً مدته يوم واحد لالحتفال بالذكرى السنوية الـثالثني إلنـشاء              
  الفريق العامل؛

أغسطس اليوم الدويل لـضحايا     / آب ٣٠ اجلمعية العامة على إعالن      يشجِّع  -١٠  
   القسري؛حاالت االختفاء

 إىل الفريق العامل إعداد تقرير لتقدميه إىل جملس حقوق اإلنـسان يف          يطلب  -١١  
دورته السادسة عشرة بشأن أفضل املمارسات املتعلقة بتناول حاالت االختفاء القـسري يف             

  التشريع اجلنائي احمللي باالستناد إىل إسهامات تقدَّم من الدول األعضاء؛
يق العامل إيالء اهتمام خاص، عن طريق ما يقوم به من    إىل الفر  يطلب أيضاً   -١٢  

  أنشطة، حبالة النساء ضحايا االختفاء القسري أو غري الطوعي؛
  . لربنامج عملهطبقاًاملسألة  ه مواصلة النظر يف هذيقرر  -١٣ 

        
  


