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  جملس حقوق اإلنسان
   السابعةالدورة
   من جدول األعمال٣البند 

  تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية
  حلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك ا

  ،نكازاخستا  صربيا،، بوليفيا،∗، أوكرانيا، البحرين*، األرجنتنيأذربيجان
   منقحمشروع قرار: اململكة العربية السعودية كسيك،امل

  األشخاص املفقودون - /...٧

  إن جملس حقوق اإلنسان،

  ، مبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه وأحكامهسترشديإذ   

أغسطس / آب ١٢ بادئ وقواعد القانون اإلنساين الدويل، وال سيما اتفاقيات جنيف املؤرخة          مب سترشد أيضاً وإذ ي   
، وباملعايري الدولية حلقوق اإلنسان، وال سيما اإلعالن العاملي حلقـوق           )٢(١٩٧٧ وبروتوكوليها اإلضافيني لعام     )١(١٩٤٩
، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة       )٤(لثقافية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية وا       )٣(اإلنسان

                                                      

 . يف جملس حقوق اإلنسانعضو غري ةدول  ∗

 .٩٧٣- ٩٧٠، األرقام ٧٥سلسلة معاهدات األمم املتحدة، اجمللد  )١(

 .١٧٥١٣ و١٧٥١٢، الرقمان ١١٢٥املرجع نفسه، اجمللد  )٢(

 ).ثالثاً) (ألف (٢١٧قرار اجلمعية العامة  )٣(

 .، املرفق) والعشروناحلادي) (ألف (٢٢٠٠انظر قرار اجلمعية العامة  )٤(
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، وإعالن وبرنامج عمـل     )٦(واتفاقية حقوق الطفل  ،  )٥(واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة       ،  )٤(والسياسية
  ،١٩٩٣يونيه /حزيران ٢٥ يف )٧(فيينا اللذين اعتمدمها املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان

القرارات السابقة بشأن األشخاص املفقودين اليت اعتمـدهتا اجلمعيـة العامـة، وإىل              إىل مجيع    وإذ يشري 
  القرارات اليت اعتمدهتا جلنة حقوق اإلنسان،

الدويل حلقـوق   القانون  كل من   مشكلة األشخاص املفقودين هي مسألة تتعلق ب      وإذ يضع يف اعتباره أن      
  يل،اإلنساين الدوالقانون اإلنسان وكذلك، حسب االقتضاء، 

 استمرار الرتاعات املسلحة يف خمتلف أرجاء العامل، وهي نزاعات تؤدي يف كـثري  ببالغ القلقوإذ يالحظ   
  ،من األحيان إىل انتهاكات خطرية للقانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان

 قـودين  األشخاص املف  مكافحة ظاهرة بأن الدول تتحمل املسؤولية الرئيسية عن       وإذ يعرب عن اقتناعه     
  ، وأن عليها أن تدرك مسؤوليتها عن تنفيذ اآلليات والـسياسات والقـوانني             ومعرفة مصري األشخاص املفقودين   

  ذات الصلة،

ن املفقودين وحتديـد    عبفعالية  وسائل الطب الشرعي التقليدية يف البحث        استخدام   ضع يف اعتباره  يوإذ  
أحرز يف ميدان علوم الطب الشرعي املتصلة باحلمض اخللوي م بالتقدم التكنولوجي الكبري الذي سلُّيهويتهم، وإذ 

  الصبغي، الذي ميكن أن يساعد بشكل ملموس يف اجلهود الرامية إىل حتديد هوية املفقودين،

 املسلحة الدولية، وال سيما     بسبب الرتاعات  أن قضية األشخاص املعتربين يف عداد املفقودين         الحظيوإذ  
تهاكات خطرية للقانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان، ال يزال هلا تأثري األشخاص الذين وقعوا ضحية ان

ؤكد يف هذا الصدد يب املعاناة ألسر املفقودين، وإذ ، وأهنا تسبالرتاعاتسليب يف اجلهود اهلادفة إىل وضع حد هلذه 
   أمور أخرى،ضمنضرورة معاجلة املسألة من منظور إنساين، 

ت اليت خلُص إليها املؤمتر الدويل للخرباء احلكوميني وغري احلكوميني الذي نظمته             باالستنتاجا وإذ يرحب 
: املفقودون" بشأن موضوع    ٢٠٠٣فرباير  / شباط ٢١ إىل   ١٩جلنة الصليب األمحر الدولية يف جنيف يف الفترة من          

، "ومساعدة أسرهم  املسلح أو العنف الداخلي،      للرتاع مصريهم نتيجة    غري املعروف العمل حلل مشكلة األشخاص     
  ،عاجلة مشكلة األشخاص املفقودين وأسرهم مب املؤمتر املتصلةوتوصيات

احتـرام واسـترداد كرامـة      " بشأن   ١ساين، وخباصة هدفه العام     جدول أعمال العمل اإلن    يشري إىل وإذ  
لذي اعتمد يف ، ا" املسلحة أو غريها من حاالت العنف املسلح وكرامة أسرهمللرتاعاتاألشخاص املفقودين نتيجة 

                                                      

 .٢٠٣٧٨، رقم ١٢٤٩سلسلة معاهدات األمم املتحدة، اجمللد  )٥(

 .٢٧٥٣١، رقم ١٥٧٧املرجع نفسه، اجمللد  )٦(

)٧( A/CONF.157/24) الفقرة ثالثاً)اجلزء األول ، .  
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 ٦ إىل   ٢ يف جنيف يف الفترة مـن        املعقود ات الصليب األمحر واهلالل األمحر    املؤمتر الدويل الثامن والعشرين جلمعي    
 بشأن إعادة تأكيد أمهية القانون اإلنساين الدويل وتطبيقـه          ٣ وإذ يرحب بالقرار     ،٢٠٠٣ديسمرب  /كانون األول 

جلمعيـات  ، الذي اعُتِمد يف املؤمتر الدويل الثالثني        "ه يف الرتاع املسلح   احلفاظ على حياة اإلنسان وكرامت    "املعنون  
  ،٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٣٠ إىل ٢٦ املعقود يف جنيف يف الفترة من الصليب األمحر واهلالل األمحر

يتـه  مجع بالقرار املتعلق باألشخاص املفقودين الذي اعتمده االحتاد الربملـاين الـدويل يف              حييط علماً وإذ  
  ،٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول١٨ يف اخلامسة عشرة بعد املائة

  باجلهود اإلقليمية اجلارية ملعاجلة مسألة األشخاص املفقودين، يرحبوإذ 

،  وكفالة احترامها الدول على أن تراعي وحتترم بشكل دقيق قواعد القانون اإلنساين الدويلثحي  - ١
 بروتوكوليها اإلضـافيني لعـام      ويف )١(١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢  هي مبينة يف اتفاقيات جنيف املؤرخة      حسبما
   ؛حيثما انطبق ذلك، )٢(١٩٧٧

 مسلح أن تتخذ مجيع التدابري املالئمة للحيلولـة دون فقـدان            نزاع بالدول األطراف يف     هيبي  - ٢
   املسلح، وأن تبني مصري األشخاص الذين يبلغ عن فقداهنم نتيجة هلذا الوضع؛الرتاعأشخاص بسبب 

تعتمد، وفاًء بالتزاماهتا مبوجب القانون اإلنساين الدويل والصكوك الدولية  أن يهيب بالدول أيضاً  - ٣
حلقوق اإلنسان ذات الصلة، سياسة وطنية شاملة وأن تدخل يف قوانينها وممارساهتا احمللية ما يلزم مـن التـدابري                   

ن، ومحاية صري املفقوديالقانونية والتنظيمية واملؤسسية ملنع اختفاء األشخاص بسبب الرتاع املسلح، والكشف عن م
  ؛حقوقهم ومساعدة أسرهم

   بـسبب  حق األسر يف معرفة مصري أقارهبـا املعتـربين يف عـداد املفقـودين               ؤكد من جديد  ي  - ٤
  مسلحة؛نزاعات 

أنه يتعني على كل طرف من أطراف نزاع ما أن يقوم، حاملـا تـسمح                ؤكد من جديد أيضاً   ي  - ٥
انتهاء األعمال العدائية الفعلية، بالبحث عن األشخاص الذين اعتربهم         الظروف بذلك، وعلى األكثر اعتباراً من       
    أحد األطراف املعادية يف عداد املفقودين؛

اع مسلح أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة، يف الوقـت املناسـب،            نز بالدول األطراف يف     هيبي  - ٦
 املسلح، وأن تعمل قدر اإلمكان علـى        عبسبب الرتا لتحديد هوية ومصري األشخاص املعتربين يف عداد املفقودين         

  تزويد أفراد أسرهم بكل ما لديها من معلومات ذات صلة مبصريهم، من خالل القنوات املناسبة؛

عن األشخاص املفقودين   ذات مصداقية وموثوقية     يف هذا الصدد باحلاجة إىل مجع بيانات         سلمي  - ٧
ث الدول على التعاون مـع      حي القانونية الدولية والوطنية، و    يري للقواعد واملعا  وإدارهتا، وفقاً ومحاية هذه البيانات    

 ومع اجلهات املعنية األخرى العاملة يف هذا اجملال، بسبل منها تقدمي كل املعلومـات املناسـبة ذات              بعضها بعضاً 
  الصلة باألشخاص املفقودين؛
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املعتربين يف عداد   ء  والنسا إىل الدول أن تويل أقصى درجة من االهتمام حلاالت األطفال            طلبي  - ٨
  وحتديد هويتهم؛والنساء تخذ التدابري املناسبة للبحث عن هؤالء األطفال ي املسلحة وأن بسبب الرتاعاتاملفقودين 

 مع جلنة الصليب األمحر الدولية       كامالً  مسلح إىل التعاون تعاوناً    نزاع الدول األطراف يف     دعوي  - ٩
هنج شامل إزاء هذه املسألة، مبا يف ذلك إنشاء مجيع اآلليات العملية            يف حتديد مصري األشخاص املفقودين واتباع       

  وآليات التنسيق اليت قد تدعو إليها احلاجة، على أن يقوم هذا النهج على االعتبارات اإلنسانية وحدها؛

شجع املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية على اختاذ مجيع التدابري ي الدول وثحي  - ١٠
بـسبب   الوطين واإلقليمي والدويل ملعاجلة مشكلة األشخاص املعتربين يف عـداد املفقـودين      الُصُعدالزمة على   ال

رحب، يف هذا الصدد، بإنشاء اللجان يالدول املعنية، و املسلحة وتقدمي املساعدة املناسبة، بناء على طلب الرتاعات
  بذهلا هذه اللجان واألفرقة؛واألفرقة العاملة املعنية باملفقودين، وباجلهود اليت ت

 بالدول، دون املساس مبا تبذله من جهود لتحديد مصري األشخاص املفقـودين بـسبب               هيبي  - ١١
 املسلحة، أن تتخذ اخلطوات املناسبة فيما يتعلق بالوضع القانوين للمفقودين وأفراد أسرهم، يف جماالت               الرتاعات

  نون األسري، وحقوق امللكية؛الرعاية االجتماعية، واملسائل املالية، والقاك

 إىل املشاركة فيها  القيام يف دورته التاسعة بعقد حلقة مناقشة بشأن مسألة املفقودين يدعو            يقرر    - ١٢
 املؤسسات عن   ، فضالً  واملنظمات غري احلكومية   خرباء من جلنة الصليب األمحر الدولية، ومندوبني من احلكومات        

  ؛ ، ويطلب إىل املفوضة السامية إعداد موجز ملداوالت احللقةوليةالوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات الد

أن يعهد إىل اللجنة االستشارية مبهمة إعداد دراسة عن أفضل املمارسـات املتعلقـة      يقرر أيضاً   - ١٣
  ؛ باألشخاص املفقودين وتقدمي هذه الدراسة إىل الدورة العاشرة جمللس حقوق اإلنسان

إىل تقاريرها القادمة   يف    ذات الصلة إىل أن تتناول     ت حقوق اإلنسان   مجيع آليات وإجراءا   دعوي  - ١٤
  ؛ت املسلحةالرتاعا بسبب مشكلة األشخاص املعتربين يف عداد املفقودين حسب االقتضاء، ،لساجمل

 مجيع احلكومات، وهيئات األمـم املتحـدة املختـصة،          انتباه إىل األمني العام أن يوجه       طلبي  - ١٥
   واملنظمات احلكومية الدولية اإلقليمية، واملنظمات اإلنسانية الدولية إىل هذا القرار؛والوكاالت املتخصصة، 

شامالً  تقريراً العاشرة ه دورتحقوق اإلنسان قبل   جملس إىل األمني العام أن يقدم إىل         أيضاً طلبي  - ١٦
   ؛، مبا يف ذلك التوصيات ذات الصلةعن تنفيذ هذا القرار

  .العاشرة يف دورته  املسألةالنظر يف يقرر  - ١٧

 -  -  -  -  -  

  

  


