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 جملس حقوق اإلنسان
  السادسة عشرةدورةال

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

  ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا يف

 ،بلجيكـا ، *الربتغال، الربازيل، *باراغواي، أوروغواي، *أملانيا،  *ألبانيا،  إسبانيا،  األرجنتني    
، )* املتعـددة القوميـات  -دولـة  (بوليفيـا   ،  بولندا،  *البوسنة واهلرسك ،  *بنما،  *بلغاريا

، شـيلي ، ويـسرا س، *الـسويد ، *سـلوفينيا ، *رومانيا، *الدامنرك،  *اجلمهورية التشيكية 
، *كرواتيا،  *قربص،  *فنلندا،  ) البوليفارية -مجهورية  (فرتويال   ،*فلسطني،  فرنسا،  غواتيماال

، *مونـاكو ،  املكـسيك ،  *املغرب،  *ليختنشتاين،  *ليتوانيا،  *كولومبيا،  *كوستاريكا،  كوبا
  مشروع قرار: *اليونان، اليابان، *هولندا، هنغاريا، *انيوزيلند، *النمسا، النرويج

    ١٦.../  
 حاالت االختفاء القسري أو غري الطوعي

 إن جملس حقوق اإلنسان،  

 من اإلعالن العـاملي حلقـوق        هبذا املوضوع  ذات الصلة  املواد   إذ يؤكد من جديد     
يف واإلنسان والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، اللذين حيميان احلق يف احلياة             

 يف االعتـراف     الفـرد  حلق يف عدم التعرض للتعذيب، وحق     األمن الشخصي، وا  يف  احلرية و 
  ،بشخصيته القانونية

 ٢٩املـؤرخ  ) ٣٦-د(٢٠قرار جلنة حقـوق اإلنـسان   اً يؤكد من جديد أيض   وإذ    
الذي قررت فيه اللجنة إنشاء فريق عامل يتألف من مخسة أعضاء كـي     ١٩٨٠فرباير  /شباط

 حباالت االختفاء القسري أو غـري       ملرتبطةا املسائل   ويبحثوا يعملوا خرباء بصفتهم الشخصية   
مجيع القرارات السابقة بشأن هذا املوضوع، خاصة قرار جملـس          اً   وإذ يؤكد جمدد   الطوعي،

، حيث جدد اجمللـس بتوافـق اآلراء    ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٧ املؤرخ   ٧/١٢حقوق اإلنسان   
  والية الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي،
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 ١٩٩٢ديسمرب  / كانون األول  ١٨ املؤرخ   ٤٧/١٣٣ بقرار اجلمعية العامة     وإذ يذكر   
الذي اعتمدت اجلمعية العامة مبوجبه إعالن محاية مجيع األشخاص من االختفـاء القـسري              

  باعتباره جمموعة من املبادئ للدول،
 بدخول االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القـسري           وإذ يرحب   

 ومثانني دولة عليها وتـصديق       وبتوقيع مثانٍ  ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٢٣حيز التنفيذ يف    
يف اً  كبرياً  ثالث وعشرين دولة عليها أو االنضمام إليها، وإذ يدرك أن تنفيذها سيسهم إسهام            
  وضع حد لإلفالت من العقاب وتعزيز مجيع حقوق اإلنسان ومحايتها للناس كافة،

حاالت االختفاء القـسري    زيادة    أمور منها باخلصوص    إزاء القلقوإذ يساوره بالغ      
 واالحتجاز واالختطـاف    االعتقال فيها حاالت    غري الطوعي يف مناطق شىت من العامل، مبا        أو

 وإزاء  ،أو تكون مبثابة اختفاء قسري    االختفاء القسري    عندما تشكل هذه احلاالت جزءاً من     
 ا يتعرض لـه   بأعمال املضايقة وإساءة املعاملة والترهيب اليت      العدد املتزايد من التقارير املتعلقة    

  ، املختفني األشخاصالشهود على حاالت االختفاء أو أقارب
حقيقة مالبسات االختفاء   معرفة   بأن االتفاقية تنص على حق الضحايا يف         وإذ يذكر   

على اً  هنا تنص أيض   ونتائج التحقيق، وبأ   املختفنيالقسري، والتقدم احملرز يف التحقيق يف مصري        
  واجبات الدولة الطرف بأن تتخذ التدابري الالزمة يف هذا الصدد،

 بالتعليق العام للفريق العامل املعين باحلق يف معرفة احلقيقة          مع التقدير اً  وإذ حييط علم    
  اً،عن مصري املختفني قسر

للتعريف الوارد  اً   اإلنسانية وفق  حّقيف   بأن أفعال االختفاء القسري جرائم       وإذ يسلم   
  يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية،

 بالتعليق العام للفريق العامل املعين على االختفاء القسري         مع التقدير اً  وإذ حييط علم    
إياه جرمية تتسم باالستمرارية، وإذ يذكر يف هذا املقام باألحكام املتصلة هبذا املوضوع             اً  معترب

  ن،يف االتفاقية واإلعال
لـضحايا  اً  دولياً  أغسطس يوم / آب ٣٠ بقرار اجلمعية العامة إعالن يوم       وإذ يرحب   

االختفاء القسري ودعوهتا الدول األعضاء، ومنظومة األمم املتحدة، واملنظمـات الدوليـة            
  ، إىل االحتفاء هبذا اليوم،املدينواإلقليمية األخرى، إضافة إىل اجملتمع 

  نت مع الفريق العامل، بأن حكومات عدة تعاووإذ يعترف  
بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمـم        " املعنون   ٥/١بالقرار   وإذ يذكر   
مدونة قواعد السلوك للمكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات  " املعنون   ٥/٢، وبالقرار   "املتحدة

ية ، وإذ يؤكد أن على املكلف بالوال      ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨، املؤرخني   "اخلاصة للمجلس 
  أن يؤدي واجباته وفقاً هلذين القرارين ومرفقيهما،
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االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص     بعد   مجيع الدول اليت مل توقع       يدعو  -١  
من االختفاء القسري أو تصدق عليها أو تنضم إليها أن تنظر يف فعل ذلـك علـى سـبيل                   

 من االتفاقية واملتعلق    ٣٢ و ٣١ادتني  يف اخليار املنصوص عليه يف امل     اً  األولوية، وأن تنظر أيض   
  باللجنة املعنية باالختفاء القسري؛

العشرين العتماد اجلمعيـة    السنوية   الذكرى   يوافق ٢٠١٢ أن عام    يالحظ  -٢  
، ويشجع مجيع الدول على ترمجة )١(شخاص من االختفاء القسري   األالعامة إعالن محاية مجيع     

وعلى حتقيق الغايـة املتمثلـة يف منـع         اً  تشاره عاملي اإلعالن إىل لغاهتا قصد املساعدة على ان      
 االختفاء القسري؛

 املعين حباالت االختفاء القسري  بتقرير الفريق العاملمع االرتياحاً حييط علم  -٣  
، )٢(الطوعي عن أفضل املمارسات يف جمال االختفاء القسري يف التـشريعات احملليـة            غري  أو  

  الالزم للممارسات السليمة الواردة يف التقرير؛ويشجع الدول على أن تويل االعتبار

ـ             يقرر  -٤   اً  متديد والية الفريق العامل بفترة إضافية من ثـالث سـنوات طبق
 ؛٧/١٢للشروط املنصوص عليها يف قرار جملس حقوق اإلنسان 

موضـوعية بـشأن    امتنعت مدة طويلة عن تقدمي ردود       اليت   الدول   يدعو  -٥  
االت اختفاء قسري يف بلداهنا إىل أن تفعـل ذلـك وإىل إيـالء    االدعاءات القائلة بوقوع ح  

   للتوصيات املتعلقة هبذا املوضوع واملقدمة من الفريق العامل يف تقاريره؛الواجباالعتبار 

 الفريق العامل يرى أن موارده غري كافيـة ألداء واليتـه             أن يالحظ بقلق   -٦  
، ويطلب إىل األمني العام أن يتأكد       )٣(ا احلاجة سيما املوارد البشرية اليت متس إليه      البفعالية،  

 الفريق العامل مجيع املساعدة واملوارد اليت يطلبها ألداء واليته؛تلقي من 

  .لربنامج عملهاً  النظر يف مسألة االختفاء القسري وفقمواصلةيقرر   -٧  
        

__________ 

 .٤٧/١٣٣قرار اجلمعية العامة  )١(
)٢( A/HRC/16/48/Add.3 وCorr.1. 
)٣( A/HRC/16/48٥٨٥لفقرة ، ا. 


