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  جملس حقوق اإلنسان
 الدورة العاشرة

   من جدول األعمال٣البند 

  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان املدنية والسياسية واالقتصادية 
  مية مبا يف ذلك احلق يف التنة،واالجتماعية والثقافي

   املناقشة بشأن مسألة املفقودين من إعداد مفوضية موجز ملداوالت حلقة
   ∗األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

  مذكرة من األمانة العامة

" املفقـودون " واملعنون   ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٨ املعتمد يف    ٧/٢٨يف قراره   ) اجمللس(قرر جملس حقوق اإلنسان       -١
لصليب األمحر الدولية، ومندوبني مـن   ا املفقودين يف دورته التاسعة ودعوة خرباء من جلنة          عقد حلقة مناقشة بشأن مسألة    

. احلكومات واملنظمات غري احلكومية، فضالً عن املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات الدولية إىل املشاركة فيها              
ز ملداوالت احللقة بغية تكليف اللجنة االستـشارية        إعداد موج  وطُِلب إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان       

وبنـاء  . ، فيما بعد، مبهمة إعداد دراسة عن أفضل املمارسات يف هذا الـشأن     )اللجنة االستشارية (حقوق اإلنسان   جمللس  
  .تاسعة خالل الدورة ال٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٢عليه، ُعِقدت حلقة املناقشة بشأن مسألة املفقودين يوم اإلثنني املصادف 

وكانت احللقة مؤلفة من السيدة كوردوال دروغيه، املستشارة القانونية التابعة للشعبة القانونية للجنة الـصليب                 -٢
األمحر الدولية، والدكتور وفاء الدين إيباييف، قاضي احملكمة العليا يف أذربيجان، والسيدة كارين ميناسيان، مديرة مركز                

أرمينيا للفريق العامل الدويل املعـين بأسـرى         ائن واملفقودين يف القتال واملنسقة يف     حقوق اإلنسان ألسرى احلرب والره    
احلرب والرهائن واملفقودين يف القتال، والسيد ماركو ساسويل، األستاذ يف أكادميية جنيف حلقوق اإلنـسان والقـانون                 

، والسيدة  )معهد سان رميو  (لقانون اإلنساين   اإلنساين الدويل، والسيد ميشيل فويت، األستاذ، ونائب رئيس املعهد الدويل ل          
مثلت مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان  و. كاثريني بومبريجي، املديرة العامة للجنة الدولية املعنية باملفقودين       

                                                      

 .وتأخر تقدميها. مل ُتحّرر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة باألمم املتحدة  ∗
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السفري لـويس  وتوىل إدارة املناقشات سعادة    . السيدة كيونغ وا كانغ، نائبة مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان          
  .ألفونسو دي ألبا، املمثل الدائم للمكسيك لدى األمم املتحدة واملنظمات الدولية األخرى يف جنيف

وكان اهلدف األساسي املنشود من احللقة هو التوعية مبسألة األشخاص املفقودين نتيجة الرتاعات املسلحة مـع                  -٣
كما استهدفت احللقة حتديد توصـيات عمليـة ملعاجلـة مـسألة            . التركيز على اجلوانب واآلثار املتصلة حبقوق اإلنسان      

  انظر املرفق األول بشأن الورقـة املفاهيميـة للحلقـة، مبـا            (األشخاص املفقودين، فضالً عن حتديد أفضل املمارسات        
  ).فيها األساليب

  مالحظات افتتاحية

سان، املناقشات مشيدة بلجنـة الـصليب       افتتحت السيدة كانغ، نائبة مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلن           -٤
وأوصت يف مستهل احللقة بالتركيز لدى      . األمحر الدولية وبالتزامها واجلهود اليت تبذهلا بشأن مسألة األشخاص املفقودين         

تناول مسألة األشخاص املفقودين على ضحايا التشرد عندما يسود العنف أو يف أوقات الرتاعات املسلحة، باإلضـافة إىل                  
. كيز على الذين تفيد التقارير بأهنم يف عداد املفقودين نتيجة األفعال القسرية، ومن بينهم ضحايا االختفاء القـسري                 التر

وشددت أيضاً على وجوب اعتبار أقارب األشخاص املفقودين، املعرضني ملعاناة نفسية ورمبـا للتـهميش االجتمـاعي                 
  .واالقتصادي، كضحايا أيضاً

باإلضافة إىل ذلك، أن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق              وبينت السيدة كانغ،      -٥
املدنية والسياسية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ومؤخراً، االتفاقية الدولية حلماية مجيع        

واعتـربت أن اعتمـاد     . شأن مسألة األشخاص املفقودين   األشخاص من االختفاء القسري، توفر إطاراً قانونياً واضحاً ب        
االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري يشكل، بصفة خاصة، خطوة كبرية إىل األمام للقضاء على                 

فريـق  ظاهرة اإلفالت من العقاب وذكَّرت بالدعم الذي تقدمه مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ألعمال ال               
 حالة ُعرضت على الفريق العامل منذ       ٥٢ ٠٠٠وبينت أن زهاء    . العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي       

 ولكنها ذكَّرت أيضاً بأن األغلبية الساحقة من احلاالت ال ُيبلَّغ عنها، ال سيما خـشية التعـرض                  ١٩٨٠إنشائه يف عام    
ويف هذا الصدد، طلبت نائبـة      .  املبلغ عنها ال حتسم لعدم كفاية التعاون مع اآللية         لألعمال االنتقامية وأن أغلبية احلاالت    

مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان إىل كافة الدول أن تصدق على املعاهدات األساسـية يف جمـال حقـوق                    
  .اإلنسان، مبا فيها االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري

وطلبت نائبة مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بذل جهد مجاعي للقضاء على ظاهرة اإلفالت مـن                   -٦
إىل دول عديدة معربة عـن       العقاب مسترعية االنتباه إىل التوصيات اليت وجهتها جلنة األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان            

 مجيع احلاالت اليت مل حتسم فيما يتعلق باألشخاص املفقـودين وإبـالغ     أسفها لعدم اختاذ تدابري فورية وفعالة للتحقيق يف       
وبينت أن اإلخفاق يف مقاضاة املسؤولني عن حاالت االختفـاء القـسري ويف جـرب       . أفراد أسرهم على النحو الواجب    

  .الضحايا يشكل انتهاكاً ألحكام العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

 السيدة كانغ على أمهية جترمي انتهاكات املعايري اإلنسانية الدولية واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان              وأخرياً، ركزت   -٧
وأشارت، باإلضافة إىل ذلك، إىل التدابري اليت ينبغي اعتمادها لضمان حق الفرد يف معرفـة               . مبوجب التشريعات الوطنية  
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ت وتطوير اخلربة املالئمة يف جمال الطب الشرعي ومعاملة رفـات       احلقيقة بفضل أنشطة التعقب الفعالة والتحقيق يف احلاال       
  .املوتى بكرامة واحترام وضمان معاجلة املعلومات بصورة مالئمة

  العروض 

 عناصر توضح   ،قدمت السيدة دروغيه، املستشارة القانونية التابعة للشعبة القانونية للجنة الصليب األمحر الدولية             -٨
وبينت أن نطاق مسألة األشخاص املفقودين      . يت األشخاص املفقودين وحاالت االختفاء القسري     الصلة القائمة بني مشكل   

وأوضحت أن اجلنود الذين يعتربون مفقودين أثناء الرتاعـات أو          . هو أوسع يف رأيها من نطاق مسألة االختفاء القسري        
ن يف فئة األشخاص املفقـودين، يف حـني أن          األطفال املفقودين أثناء الرتوح اجلماعي للسكان يف أوقات احلرب ُيشَملو         

األشخاص احملتجزين الذين يرفض الكشف عن مصريهم ومكان وجودهم قد يكونون من ضحايا االختفاء القسري وهم                
ورأت أيضاً أنه جيب، لدى تناول مسألة األشخاص املفقودين، التركيز علـى       . يدرجون أيضاً يف فئة األشخاص املفقودين     

 مها ضرورة تعاون مجيع أطراف الرتاع وضرورة وضع اآلليات واملؤسسات والتـشريعات والقـدرات               جانبني رئيسيني، 
وينبغي، مع ذلك، إيالء االعتبار الواجب الحتياجات أقارب األشخاص املبلغ بأهنم مفقودين فيما يتعلق، علـى                . املالئمة

  .التقاعديسبيل املثال، بأحواهلم املدنية أو باملرياث أو حبقوقهم يف املعاش 

وذكَّرت السيدة دروغيه بأن القانون اإلنساين الدويل يوفر إطاراً قانونياً مفصالً بشأن مسألة األشخاص املفقودين                 -٩
وأبلغت، يف هذا الصدد، بأن جلنة الصليب األمحر الدولية وضعت          . وشددت على أمهية دمج أحكامه يف التشريعات احمللية       

  اصر األساسية اليت ينبغي للدول أن تأخذها يف االعتبار عندما تسن تـشريعات بـشأن   مشروع قانون منوذجي حيتوي العن  
  .هذا املوضوع

، ٢٠٠٥فرباير  /وأخرياً ذكَّرت بالتوصيات املعتمدة يف مؤمتر جلنة الصليب األمحر الدولية، املعقود يف شهر شباط               -١٠
الدويل الثامن والعشرين جلمعيات الـصليب األمحـر        بشأن األشخاص املفقودين وكذلك بالتوصيات املعتمدة يف املؤمتر         

، واليت كررت فيها مجيع الدول األطـراف يف اتفاقيـات           ٢٠٠٣ديسمرب  /واهلالل األمحر، املعقود يف شهر كانون األول      
  .جنيف التزامها مبسألة األشخاص املفقودين

 إدماج أحكام القانون اإلنساين الدويل يف       وشدد الدكتور إيباييف، قاضي احملكمة العليا يف أذربيجان، على أمهية           -١١
وأشار بـصفة خاصـة إىل القـانون        . التشريعات الوطنية، مبا يشمل حق أفراد األسرة يف معرفة مصري أقارهبم املفقودين           

القضائي للمحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان الذي ينص على أن املعاناة اليت يسببها رفض إطالع أفراد األسرة على مصري                  
وشدد أيضاً على ضرورة حتديد الوضع القانوين لألشخاص املفقـودين          . ارهبم املفقودين قد يعترب مبثابة معاملة الإنسانية      أق

وألفراد أسرهم، مبا يشمل التزام الدول املتعلق بتوفري املساعدة الالزمة لألشخاص املتأثرين هبذا املوضـوع بغيـة إعـادة                   
  .إدماجهم يف احلياة االجتماعية

اقترح، أوالً، أن تعتمد الـدول، يف       . قدم الدكتور إيباييف عدداً من االقتراحات اليت ميكن تلخيصها كما يلي          و  -١٢
أوقات السلم، تدابري بشأن إعمال القانون اإلنساين الدويل للتأكد من أن أحكام القانون اإلنساين الدويل قابلة للتطبيق فور                 

ىل أمهية تنفيذ برامج تثقيفية يف جمال القانون اإلنساين الدويل وتـدريب أفـراد              واسترعى االنتباه، ثانياً، إ   . نشوب الرتاع 
وبني، ثالثاً، أنه ميكن إنشاء آليات دولية لإلشراف على إعمال أحكام القانون اإلنساين الدويل علـى                . القوات العسكرية 
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وبني، بـصفة خاصـة،   . األشخاص املفقودينالصعيد احمللي من أجل اتباع هنج القانون العام لدى تناول املسائل املتصلة ب          
ضرورة إيالء االعتبار الواجب ملدى إدماج القانون اإلنساين الدويل يف التشريعات احمللية أثناء النظر يف التقارير اليت تقدمها                  

تعراض الدوري  الدول يف إطار العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وجلنة األمم املتحدة ملناهضة التعذيب واالس              
ورأى، رابعاً، أنه جيب السماح للجنة الصليب األمحر الدولية بزيارة كافة األشخاص املعتقلني أثنـاء الرتاعـات                 . الشامل
واقترح، يف هذا الصدد، حبث إمكانيات اللجنة األوروبية ملكافحة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة                . املسلحة

وأخرياً رأى أن االتفاقات املربمة     . على الصعيدين اإلقليمي والدويل     أو املهينة وجلنة مناهضة التعذيب     القاسية أو الالإنسانية  
بني دول أطراف يف نزاع جيب أن تأخذ يف االعتبار تنفيذ أحكام القانون اإلنساين الدويل ذات الصلة وأوصى بأن يـوفر                     

  .مة لتحقيق هذا الغرضاجملتمع الدويل للدول املساعدة املالية والتقنية الالز

وبينت السيدة ميناسيان، مديرة مركز حقوق اإلنسان ألسرى احلرب والرهائن واملفقودين يف القتال واملنسقة يف                 -١٣
أرمينيا للفريق العامل الدويل املعين بأسرى احلرب والرهائن واملفقودين يف القتال أن جلاناً حكومية معنيـة باألشـخاص                  

ولكنها رأت، مع   . ب والرهائن أنشئت يف مجيع البلدان الكائنة يف املنطقة اجلنوبية من جبال القوقاز            املفقودين وأسرى احلر  
ذلك، أن موظفي تلك اللجان ال يتمكنون دائماً، على الرغم من كفاءاهتم املهنية، من معاجلة كافة األمور الناشئة بفعالية                   

 أنه ميكن، يف نظرها، أن تلعب منظمات اجملتمـع املـدين دوراً             وبينت، بالتايل، . لدى تناول مسألة األشخاص املفقودين    
  .أساسياً يف مسائل شىت من قبيل توفري الرعاية النفسانية إلعادة تأهيل أفراد األسرة املتأثرين

ات بأن يوفر اجملتمع الدويل املساعدة املالية والتقنية الالزمة للمنظم        ،  وأوصت السيدة ميناسيان، باإلضافة إىل ذلك       -١٤
غري احلكومية وأن ينظر اجمللس، لدى تناول مسألة األشخاص املفقودين، يف إمكانية إنشاء أفرقة عاملة مشتركة أو جلـان                   

  .مشتركة تتألف من ممثلني حكوميني وأقارب األشخاص املفقودين وممثلي اجملتمع املدين

وكرر . الختفاء القسري بصورة مستقلة   وبني السيد ساسويل وجوب تناول مسألة األشخاص املفقودين ومسألة ا           -١٥
ضرورة تنفيذ أحكام القانون اإلنساين الدويل تنفيذاً فعلياً واسترعى االنتباه إىل أن القانون اإلنساين الدويل ال يكون جمدياً                  

  .يف املمارسة إالَّ إذا تعاونت األطراف املتنازعة أو املتنازعة سابقاً

ياناً إىل رفض األطراف التزويد، أثناء الرتاع أو بعده، مبعلومات عن مـصري             وتطرق إىل األسباب اليت تؤدي أح       -١٦
األشخاص املفقودين، وبيَّن أن عدم الكشف عن املعلومات يستخدم كوسيلة ملواصـلة الـرتاع أو خـشية املالحقـات       

ار دورهـم يف الـرتاع      ومن جهة أخرى، قد ال يود الذين سيستلمون تلك املعلومات احلصول عليها جتنباً إلقر             . القضائية
  .واحتمال إدامة شعور الكراهية بني الشعوب

 بشأن عدد مـن     ٢٠٠٣وختاماً، ذكَّر بالتوصيات املقدمة يف مؤمتر جلنة الصليب األمحر الدولية املعقود يف عام                -١٧
 أخصائيي الطـب الـشرعي ومـسؤوليتهم    املسائل ذات الصلة، مثل تنسيق املساعدة وإعادة املمتلكات الشخصية ودور       

ووسائل التعرف على اهلوية بتحليل الرفات البشرية ومشاركة األسرة يف جتميع بيانات عن الفترة السابقة للوفاة وجتهيـز                  
  .ملفات التعقب أو خدمات تسجيل القبور

انون اإلنساين الدويل وقانون     من الق  وكذلك الحظ السيد فويت، فيما يتعلق مبسألة األشخاص املفقودين، أن كالً            -١٨
واسترعى االنتباه إىل ضرورة تطبيق تلك األحكـام        . حقوق اإلنسان ينص على أحكام واضحة تسري يف مجيع الظروف         
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وأعرب، يف هذا الصدد، عن استعداد معهد . بفعالية وكذلك إىل ضرورة تثقيف وتدريب أفراد القوات العسكرية واملدنيني
  .لسسان رميو للتعاون مع اجمل

. وتكلمت السيدة بومبريجي عن إمكانية حبث وضع صكوك وآليات جديدة ملعاجلة مسألة األشخاص املفقودين               -١٩
واقترحت على سبيل املثال إنشاء جلان مشتركة بني الوزارات تعمل إىل جانب اآلليات القائمة املعنية بـسيادة القـانون                   

وأضافت أن املشاورات اليت جترى يف هذا الصدد جيب أن تـشمل اجملتمـع      . وتقدم تقاريرها إىل اهليئات التنفيذية مباشرة     
  .املدين بغية التوعية حبقوق الضحايا، مبا فيها احلقوق االقتصادية واالجتماعية وكذلك احلق يف معرفة احلقائق

طب الشرعي أو   وأشارت، أخرياً، إىل اإلمكانيات املتاحة بفضل التكنولوجيات اجلديدة والعلم، مثل حفريات ال             -٢٠
  .استخدام الطب الشرعي يف جمال علم اإلنسان أو االستخدام املتكامل للحمض اخللوي الصبغي

  احلوار التفاعلي 

ومت التركيز  . تلت العروض املقدمة من األعضاء املشتركني يف احللقة مناقشة تفاعلية مع الدول األعضاء يف اجمللس                -٢١
املسائل املتصلة باألشخاص املفقودين بصورة مستقلة عن املسائل املتصلة حبـاالت           أثناء هذه املناقشة على وجوب تناول       

  .االختفاء القسري

سـيما   ومت التذكري بأن ملسألة األشخاص املفقودين وقع ليس فقط على الضحايا بل وعلى أسرهم أيـضاً، وال                  -٢٢
تركيز على أن مسألة األشخاص املفقودين قد تعوق،        ومت ال . النساء واألطفال، من حيث املعاناة النفسية والصعوبات املالية       

تؤدي وباملثل قد   . أيضاً، عملية بناء الثقة فيما بني األطراف يف نزاعات دولية وهي تعرقل العالقات الودية فيما بني الدول                
  .الرتعة إىل االستقطاب يف اجملتمع يف الرتاعات الداخليةإىل تفاقم املسألة هذه 

ه، باإلضافة إىل ذلك، إىل أن القانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان حيددان بوضـوح               واسترعي االنتبا   -٢٣
ومت التركيز، بصفة خاصة، على أن اتفاقيات جنيف وبروتوكوالهتا اإلضافية     . واجبات الدول األطراف يف نزاعات مسلحة     

مفقودين يقـع   جب البحث عن األشخاص املبلغ بأهنم     وذُكِّر بأن وا  . تؤكد حق األسر يف أن ُتبلغ مبصري أفرادها املفقودين        
أفـراد األسـر    عمليات البحث اليت يقوم هبا      تلك األطراف أن تيسر     على  كما جيب   . على عاتق كافة األطراف يف نزاع     

 باإلضـافة بدقة أماكن القبور والعالمات اليت وضعت عليها، وتشجع عمل املنظمات القائمة هبذه املهمة وتوفر قوائم تبني      
.  الدوليةلصليب األمحرابالدور الذي تؤديه جلنة يف هذا الصدد   مت االعتراف   و. توىف املدفون يف القرب   البيانات اخلاصة بامل  إىل  

  .واقُترِح أيضاً أن ُتضمَّن الدراسة اليت ستنجزها اللجنة االستشارية جزءاً خاصاً حبق الفرد يف معرفة احلقيقة

 أمهية اعتماد االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري كوسيلة            وختاماً، استرعي االنتباه إىل     -٢٤
 وطلب إىل الدول. ملواصلة حبث القضايا القانونية والسياسية املرتبطة مبسألة األشخاص املفقودين يف إطار الرتاعات املسلحة 

  .ون الدويل حلقوق اإلنسان الوفاء بالتزاماهتا مبوجب القانون اإلنساين الدويل والقانمراراً
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  مالحظات ختامية

مسألة األشـخاص املفقـودين    ملعاجلة ذكَّرت السيدة بومبريجي يف مالحظاهتا اخلتامية بضرورة اتباع هنج شامل    -٢٥
ورأى . وبينت مرة أخرى أنه ميكن للتكنولوجيات اجلديدة والعلم أن توفر سبالً جديدة للبحث لدى تناول هذا املوضوع                

زالت تشكل مسألة إنسانية تعتمد على اإلرادة السياسية لألطراف املعنية           ساسويل أن مسألة األشخاص املفقودين ما     السيد  
وبني أنه جيب، يف حال إنشاء آليات جديدة، السهر على إبقاء واليتها ونطاق عملها مـستقلني                . وليس على التكنولوجيا  

الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي مـع           وعن والية ونطاق عمل جلنة الصليب األمحر الدولية         
  .ا مكملتني هلمايف نفس الوقت على أن تكوناحلرص 

، علـى  مسألة األشخاص املفقودين وذلك  ملعاجلة  واعترف السيد فويت بالدور الذي ميكن أن يؤديه اجملتمع املدين             -٢٦
  .وتشغيلهاة بإنشاء آليات العدالة االنتقاليسبيل املثال، 

وبني السيد إيباييف أنه ميكن حبث مسألة اآلليات اجلديدة واقترح أن تنظر اللجنة االستشارية يف إمكانية إنـشاء               -٢٧
وقالت السيدة دروغيه إنه يوجد، يف رأيها، عدد من اآلليات واملنظمات واملؤسسات اليت هلا              . والية خاصة هبذا املوضوع   

وبينت أنه ال ميكن استبدال بعـضها بـالبعض      . صة واليت تتناول مسألة األشخاص املفقودين     والياهتا وأساليب عملها اخلا   
  .مسألة األشخاص املفقودين بصورة فعالةملعاجلة اآلخر وأنه ينبغي بذل كافة اجلهود 

لـيت دارت    إدارة املناقشة عن تقديره للمناقشة املثمرة واهلامة ا        وأعرب السيد لويس ألفونسو دي ألبا الذي توىل         -٢٨
  .وشجَّع اللجنة االستشارية على أن تأخذ التوصيات يف االعتبار
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Annex I 

[ENGLISH ONLY] 

Panel discussion on missing persons 

(Concept paper) 

Background 

The problem of missing persons is one of the most acute challenges stemming from the armed 
conflicts. Armed conflicts are accompanied by the widespread violations of international 
humanitarian law and human rights law of millions of people around the world.  

In today’s world, thousands of people are still missing and their families are uncertain about their 
fate. Determining the fate of persons reported missing in connection with the armed conflict and 
alleviating the plights of their relatives should be among main tasks of all the relevant 
stakeholders, especially states; states bear primary responsibility to prevent persons from going 
missing and to search and identify the victims. The families and relatives have a right to know the 
fate of the missing as a result of armed conflict. 

Relevant international foras, including the Human Rights Council should keep this issue under 
constant attention.  

On 28 March 2008 Human Rights Council adopted by resolution 7/28 on missing persons. 
According to the Paragraph 11 of that resolution, “the HRC decides to hold a panel discussion on 
the question of missing persons at its ninth session and to invite experts of the International 
Committee of the Red Cross, delegates of Governments and non-governmental organizations as 
well as national human rights institutions and international organizations to participate therein”. 

Date  

The Panel will take place on 22 September 2008 from 15:00 to 18:00 in Room XVII within the 
ambits of its 9th session of the Human Rights Council. 

Focus and objectives 

The aim of the panel is to raise awareness of the gravity of the problem of persons reported 
missing in connection with armed conflict, to highlight the human rights aspects/implications in 
and around the issue and to urge all relevant stakeholders to pay attention to this issue and continue 
to address the human rights consequences thereof. Panel will seek practical recommendations to 
address this issue, voice out the best practices. 

Format 

Ambassador Martin Ihoeghian Uhomoibhi, President of the Human Rights Council, will open the 
panel (5 minutes).  



A/HRC/10/10 
Page 8 

 

Moderator 

Luis Alfonso De Alba, Ambassador and Permanent Representative of Mexico 
Kyung-wha Kang, Deputy High Commissioner of Human Rights will make opening 
statement (introductory remarks) – 5 minutes  

Panelists 

Dr. Vefaeddin Ibayev, Judge of the Supreme Court of Azerbaijan - 7 minutes; 

Mrs. Karine Minasyan, Director of the Human Rights Center for Prisoners of Wars 
(POWs), Hostages and Missing in Action (MIA), Coordinator in Armenia International 
Working Group for PoWs, Hostages and MIA – 7 minutes; 

Mrs. Cordula Droege, Legal Adviser, Legal Division of the International Committee of the 
Red Cross - 7 minutes; 

Mr. Marco Sassoli, Professor, Geneva Academy on Human Rights and International 
Humanitarian Law - 7 minutes; 

Mr. Michel Veuthey, Professor, Vice-President of the International Institute of 
Humanitarian Law - 7 minutes; 

Ms. Kathryne Bomberger, Director-General of the International Commission on Missing 
Persons - 7 minutes 

Interactive dialogue  

The panelists will be followed by delegates representing states from each regional group (3 
minutes each). Interactive dialog will be divided into two slots of 60 minutes each (45 
minutes for comments and questions from the floor, followed 15 minutes for comments and 
replies by panelists including concluding remarks). 
Civil society representatives can take the floor. 

Concluding remarks 

Concluding remarks by the Moderator and the President of the Human Rights Council (3 
minutes) 

Participation 

The Permanent Missions, national human rights institutions, international organizations and non-
governmental organizations are encouraged to participate and to make their contributions to the 
panel.  

The list of speakers will be opened on 22 September, at 15:00. 

Outcome 

According to paragraph 11 of the HRC resolution on “Missing persons”, High Commissioner of 
Human Rights will prepare a summary of the panel’s deliberations and the HRC will task the 
Advisory Committee, at the ninth session, with the preparation of a study on best practices in the 
matter. 
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Annex II 

 [ENGLISH ONLY] 

List of speakers – Interactive Dialogue 

Member and Observer States: Pakistan (on behalf of the Organization of the Islamic Conference), 
Cyprus, Morocco, France (on behalf of the European Union), Greece, Turkey, Azerbaijan, Israel, 
Islamic Republic of Iran, Argentina 

National Human Rights Institutions: Conseil Consultatif des Droits de l’Homme (Morocco), 
Procuraduria de los Derechos Humanos (Guatemala)  

Non-governmental organizations: Cairo Institute for Human Rights Studies, International Human 
Rights Association of American Minorities, International Movement Against All Forms of 
Discrimination and Racism, Interfaith International, European Union for Public Relations (Joint 
statement with International Institute for Peace), Centre for Human Rights and Peace Advocacy 
(Joint statement with World Peace Council), Latin American Committee for the Defence of 
Women’s Rights, Al-Hakim Foundation, Association of World Citizens 

Delegations taking the floor in the exercise of the right of reply: Algeria, Syrian Arab Republic, Sri 
Lanka, Morocco, Algeria (2nd reply), Morocco (2nd reply)    

----- 

 


