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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة العاشرة

   من جدول األعمال٣البند 

  واالقتصادية تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان املدنية والسياسية
  لثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية وا

، ، أملانيـا، أوروغـواي    *، إكوادور *ستونياإ،  *، أستراليا *األرجنتني، إسبانيا 
، البوسـنة   *، بلغاريـا  *، بلجيكـا  *، إيطاليا، الربازيل، الربتغـال    *أوكرانيا

، سـلوفاكيا،   *، رومانيا *، الدامنرك *واهلرسك، بوليفيا، اجلمهورية التشيكية   
، *، فرنسا، فنلندا  *، غواتيماال *، سويسرا، شيلي، صربيا   *لسويدسلوفينيا، ا 

، *ليتوانيـا ،  *لكسمربغ،  *، التفيـا *، كندا، كوستاريكا  *، كرواتيا *قربص
   ،*يرلندا الـشمالية، النـرويج    آ، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و     *مالطة

  مشروع قرار *: هولندا، اليابان، اليونان                 

   حاالت االختفاء القسري أو غري الطوعي.../١٠

  إن جملس حقوق اإلنسان،

 املواد ذات الصلة من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية              إذ يؤكد من جديد   
تعذيب، واحلق  والسياسية، اللذين حيميان احلق يف احلياة، واحلق يف احلرية واألمن الشخصي، واحلق يف عدم التعرض لل               

  يف االعتراف للفرد بالشخصية القانونية،

 املنشئ لفريق عامل لبحث ١٩٨٠فرباير / شباط٢٩املؤرخ ) ٣٦- د(٢٠ إىل قرار جلنة حقوق اإلنسان     وإذ يشري 
  املسائل ذات الصلة حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي،
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، الذي اعتمدت اجلمعية    ١٩٩٢ديسمرب  /ن األول  كانو ١٨ املؤرخ   ٤٧/١٣٣ إىل قرار اجلمعية العامة      وإذ يشري 
  مبوجبه اإلعالن املتعلق حبماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري،

 باعتماد االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري مبوجب قرار اجلمعيـة العامـة                وإذ يقر 
أن دخول االتفاقية حيز النفاذ يف أقرب وقت ممكن         ، وإذ يعترف ب   ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٢٠ املؤرخ   ٦١/١٧٧

  ، هاماً دولة عليها سيشكل حدثا٢٠ًبتصديق 

 فيهـا    إزاء تزايد حاالت االختفاء القسري أو غري الطوعي يف مناطق شىت من العامل، مبا              وإذ يساوره بالغ القلق   
 أو ما شاهبه من حاالت، وتزايد األنباء        االختفاء القسري تدخل يف نطاق    حاالت االعتقال واالحتجاز واالختطاف اليت      

  عما يتعرض لـه الشهود على حاالت االختفاء أو أقارب املختفني من مضايقات وسوء معاملة وترويع،

االختفاء القسري قد تكون مبثابة جرائم ضد اإلنسانية كما ورد تعريفها يف نظـام رومـا                أعمال   بأن   وإذ يقر 
  ، األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

 بأمهية احترام وضمان حق كل ضحية يف معرفة احلقيقة، حسبما حددته االتفاقية الدولية حلماية مجيـع                 وإذ يقر 
، حبيث يتسىن اإلسهام يف وضع حد لإلفالت من العقـاب           )والديباجة) ٢(٢٤املادة  (األشخاص من االختفاء القسري     
  ويف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان،

بادئ املتعلقة حبماية حقوق اإلنسان وتعزيزيها من خالل مكافحة اإلفالت من العقـاب       إىل جمموعة امل   وإذ يشري 
ثة هلـذه املبـادئ      مع التقدير بالنسخة احملدَّ    يط علماً حي وإذ   ،)، املرفق الثاين  E/CN.4.Sub.2/1997/20.Rev.1الوثيقة  (
)E/CN.4/2005/102/Add.1(،  

 والية الفريق العامل لفترة     ه، الذي ُمددت مبوجب   ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٧ املؤرخ   ٧/١٢إىل قراره    أيضاً وإذ يشري 
  أخرى مدهتا ثالث سنوات،

 )A/HRC/10/9(بتقرير الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطـوعي             حييط علماً   - ١ 
  وبالتوصيات الواردة فيه؛

  ؛٧/١٢دت يف القرار دِّ واليته كما ُح على أمهية عمل الفريق العامل، ويشجعه على مواصلة أداءيشدد  -٢ 

 اليت مل تقدم، بعد مرور فترة طويلة، ردوداً موضوعية بشأن االدعـاءات بوقـوع               يدعو احلكومات   - ٣ 
حاالت اختفاء قسري يف بلداهنا إىل تقدمي تلك الردود وإيالء االهتمام الواجب للتوصيات املتعلقـة هبـذا املوضـوع                   

  لعامل؛والواردة يف تقارير الفريق ا

  :الدول على ما يلي حيث  - ٤ 

  أن تروج لإلعالن املتعلق حبماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، وأن ُتعمله إعماالً كامالً؛  )أ(
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أن تتعاون مع الفريق العامل وأن تساعده على تنفيذ واليته بفعالية، وأن تنظر جبدية، يف هذا اإلطار،                  )ب(
   لزيارة بلداهنا؛يف االستجابة للطلبات املقدمة

أن حتول دون وقوع حاالت اختفاء قسري، بوسائل منها احلرص على أال ُيعتقَل أي شخص حمروم                 )ج(
من احلرية إال يف أماكن احتجاز حتظى باعتراف وإشراف رمسيني فقط، وضمان فتح مجيع أماكن االحتجاز يف وجـه                   

ا يف هذا الصدد، واحلفاظ على قـوائم رمسيـة وعلنيـة            السلطات واملؤسسات اليت اعترفت الدولة املعنية باختصاصه      
  أو سجالت للمحتجزين والعمل على تقدمي احملتجزين أمام سلطة قضائية فور احتجازهم؛/ومستوفاة و

أن تعمل على القضاء على ثقافة إفالت مرتكيب أعمال االختفاء القسري من العقـاب واسـتجالء                 )د(
  ة األمهية على طريق الوقاية الفعالة؛خطوات بالغكحاالت االختفاء القسري، 

 ينتمون إىل فئات مستـضعفة، وخباصـة   أن حتول دون وقوع حاالت اختفاء قسري تطال أشخاصاً       )ه(
دون تعرض النساء لالختفاء القسري، ألهنن قد يتعرضن بصفة خاصة للعنف اجلنسي وغريه مـن               أن حتول   األطفال، و 

  اهتمام خاص، وتقدم مرتكيب أعمال االختفاء القسري إىل العدالة؛ضروب العنف، وأن حتقق يف هذه احلاالت ب

أو غري الطـوعي،    أن تتخذ خطوات لتقدمي احلماية الكافية للشهود على حاالت االختفاء القسري             )و(
وللمدافعني عن حقوق اإلنسان املناهضني لالختفاء القسري، واحملامني، وأسر األشخاص املختفني مما قد يتعرضون لـه            

 للنساء من أقرباء األشخاص املختفني يف سياق  خاصاًمن ترويع أو اضطهاد أو انتقام أو سوء معاملة، وأن تويل اهتماماً       
  ؛ايا اختفاء أفراد من أسرهنقضلحل إجياد كفاحهن من أجل 

  :احلكومات املعنية على ما يلي حيث  - ٥ 

خذ عمالً بالتوصيات اليت يوجههـا الفريـق        أن تكثّف تعاوهنا مع الفريق العامل بشأن أي إجراء ُيتّ          )أ(
  العامل إليها؛

تصة أن تواصل جهودها الستجالء مصري األشخاص املختفني، وأن تعمل على تزويد السلطات املخ             )ب(
لقضايا وتقدمي اجلناة إىل العدالة، وذلك حىت بعد النظـر يف         ل إلجياد حل بالتحقيق واملقاضاة مبا يلزم من وسائل وموارد        

  ؛وضع آليات قضائية خاصة أو إنشاء جلان للحقيقة واملصاحلة تكمل نظام العدالة عند االقتضاء

ختفاء القسري أو غري الطوعي أو أسـرهم        أن تتوخى تضمني نظمها القانونية آلية تتيح لضحايا اال         )ج(
احلصول على تعويض منصٍف وفوري وكاٍف، وأن تنظر إضافة إىل ذلك، وعند االقتضاء، يف اختاذ تدابري رمزية ُتقـر                   

  مبعاناة الضحايا وتعيد هلم كرامتهم ومسعتهم؛

  ؛أن تليب االحتياجات اخلاصة ألسر األشخاص املختفني )د(

  :ييذكِّر الدول مبا يل  - ٦

 من اإلعالن املتعلق حبماية مجيع األشخاص مـن االختفـاء           ٢أنه ال جيوز ألي دولة، مبقتضى املادة         )أ(
  القسري، أن متارس أعمال االختفاء القسري أو أن تسمح هبا أو أن تتغاضى عنها؛
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اعـي  أن مجيع أعمال االختفاء القسري أو غري الطوعي هي جرائم تستلزم تطبيق عقوبات مالئمة تر               )ب(
  املراعاة الواجبة مدى خطورة هذه األعمال مبوجب القانون اجلنائي؛

أن عليها أن تضمن قيام سلطاهتا املختصة فوراً بإجراء حتريات نزيهة يف مجيع الظروف مىت ما وجدت  )ج(
  أسباب تدعو إىل االعتقاد أن حالة من حاالت االختفاء القسري قد حدثت يف أراضٍ خاضعٍة لواليتها؛

دم إىل العدالة مجيع مرتكيب أعمال اختفاء قسري ـاد، أن تقـأن عليها، إذا ثبتت صحة ذلك االعتق      )د(
  أو غري طوعي؛

أن اإلفالت من العقاب هو، يف آن واحد، أحد األسباب األساسية حلاالت االختفاء القسري وإحدى  )ه(
  العقبات الرئيسية اليت حتول دون استجالء هذه احلاالت؛

 من اإلعالن، اإلفراج عن مجيع األشخاص احملرومني من حريتهم علـى            ١١غي، مبقتضى املادة    أنه ينب  )و(
حنو يتيح التحقق مبا ال يدع جماالً للشك من أنه قد أُفرج عنهم فعالً، ومن أن اإلفراج عنهم جرى يف ظروف تكفـل                       

  ؛سالمتهم البدنية وقدرهتم على ممارسة حقوقهم بالكامل

  :عما يلي يعرب  - ٧ 

عن شكره للحكومات العديدة اليت تعاونت مع الفريق العامل ورّدت على طلباته للحـصول علـى               )أ(
معلومات، وكذلك للحكومات اليت قبلت زيارة الفريق العامل لبلداهنا، ويطلب إليها أن تويل توصيات الفريق العامـل      

  تلك التوصيات؛كل االهتمام الالزم، ويدعوها إىل إبالغ الفريق بأي إجراء تتخذه بشأن 

تقديره للحكومات اليت حتقق يف أي ادعاء بوقوع حاالت اختفاء قسري يوجَّه نظرها إليها، أو اليت                 )ب(
تتعاون على الصعيد الدويل أو الثنائي يف مثل هذه التحقيقات، أو اليت قامت أو تقوم باستحداث آليات مناسبة للتحقيق 

  لتوسع يف جهودها يف هذا اجملال؛فيها، وتشجع مجيع احلكومات املعنية على ا

 الدول إىل اختاذ تدابري تشريعية وإدارية وقانونية وغريها من التدابري، مبا فيها ما يلزم عند إعالن                 يدعو  - ٨ 
حالة الطوارئ، واختاذ إجراءات على الصعيدين الوطين واإلقليمي وبالتعاون مع األمم املتحدة، يف إطار املساعدة التقنية                

ضاء، وموافاة الفريق العامل مبعلومات حمددة عما تتخذه من تدابري وما تواجهه من عقبات يف سـعيها ملنـع                   عند االقت 
  حاالت االختفاء القسري أو غري الطوعي وإعمال املبادئ املنصوص عليها يف اإلعالن؛

تها الداعمة لتنفيذ باملساعدة اليت تقدمها املنظمات غري احلكومية إىل الفريق العامل وبأنشط حييط علماً   - ٩ 
  اإلعالن، وتدعو تلك املنظمات إىل مواصلة تعاوهنا؛

  : إىل األمني العام أن يواصل ما يلييطلب  - ١٠ 

دعم ما يتيح حصول الفريق العامل على كل املساعدة واملوارد الالزمة ألداء مهامه، مبا يف ذلك كفالة  )أ(
  ت يف البلدان اليت تبدي استعداداً الستضافتها؛مبادئ اإلعالن وإيفاد بعثات ومتابعتها وعقد دورا
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  املوارد الالزمة لتحديث قاعدة البيانات املتعلقة حباالت االختفاء القسري؛إتاحة  )ب(

الفريق العامل وجملس حقوق اإلنسان بانتظام على علم مبا يتخذه من تدابري يف سـبيل نـشر                 إبقاء   )ج(
  اإلعالن والترويج له على نطاق واسع؛

 الدول اليت هي يف طور التوقيع أو التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من                يشجع  - ١١ 
االختفاء القسري أو االنضمام إليها على إكمال إجراءاهتا الداخلية لبلوغ هذه الغايات وفقاً للقانون الداخلي ويف أقرب      

  وقت ممكن؛

قية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري  يت مل توقع االتفا   ـدول ال ـ مجيع ال  عـيشج  - ١٢ 
  إليها أن تنظر يف ذلك؛ضم أو تصدق عليها أو تن

 الدول إىل النظر يف االنضمام إىل جهود تبادل املعلومات بشأن أفضل املمارسات وإىل العمـل                يدعو  - ١٣ 
  من أجل اإلسراع بدخول االتفاقية حيز النفاذ هبدف حتقيق عامليتها؛

  . لربنامج عمله مواصلة النظر يف هذا املوضوع وفقاًيقرر  - ١٤ 

 -  - - -  -  

  

  


