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(A)     GE.08-12055    260308    260308 

  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة السابعة

   من جدول األعمال٣البند 

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

، *، أنـدورا  أملانيـا ،  *، ألبانيـا  *سـتونيا إ، إسبانيا،   *، أرمينيا *األرجنتني
، البوسنة واهلرسـك ، *، بلغاريا*، بلجيكا*أوروغواي، أوكرانيا، الربتغال 

، مجهورية *، مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية*بريو، اجلمهورية التشيكية
، سويسرا، *، سلوفينيا، السويد*، سلوفاكيا*مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

، *، كندا، لكسمربغ*، كرواتيا*، قربص*، غواتيماال، فرنسا، فنلندا*شيلي
  ، املكسيك، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية،        *املغرب

   مشروع قرار :، اليابانهولندا، *، هنغاريا*، النمسا*، النرويج*موناكو   

  اء القسري أو غري الطوعي حاالت االختف- .../٧

  إن جملس حقوق اإلنسان،

صلة من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهد الدويل اخلاص باحلقوق          ال املواد ذات    إذ يؤكد من جديد     
احلياة، واحلق يف احلرية واألمن الشخصي، واحلـق يف عـدم التعـرض    لسياسية، اللذين حيميان احلق يف  املدنية وا 

   االعتراف للفرد بالشخصية القانونية،يف قاحلللتعذيب، و

 املنشئ لفريق عامل   ١٩٨٠فرباير  / شباط ٢٩املؤرخ  ) ٣٦- د(٢٠ إىل قرار جلنة حقوق اإلنسان       وإذ يشري   
يتألف من مخسة أعضاء يعملون كخرباء بصفتهم الشخصية لبحث املسائل ذات الصلة حباالت االختفاء القسري               

  أو غري الطوعي،

                                                      

  .يف جملس حقوق اإلنسانعضو  غري ةدول  *
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، الـذي   ١٩٩٢ديـسمرب   / كانون األول  ١٨ املؤرخ   ٤٧/١٣٣ىل قرار اجلمعية العامة      إ وإذ يشري أيضاً    
اعتمدت اجلمعية مبوجبه اإلعالن املتعلق حبماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، بوصف هـذا اإلعـالن                

  جمموعة مبادئ جلميع الدول،

  ء القسري مبوجب قـرار اجلمعيـة        باعتماد االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفا        وإذ يقر   
، وإذ يعترف بأن دخول االتفاقية حيز النفاذ يف أقرب          ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٢٠ املؤرخ   ٦١/١٧٧العامة  

  ، هاماًسيشكل حدثاًعليها  دولة ٢٠وقت ممكن عن طريق تصديق 

لطوعي يف مناطق شىت     بصفة خاصة إزاء تزايد حاالت االختفاء القسري أو غري ا          وإذ يساوره بالغ القلق     
  من العامل، مبا فيها حاالت االعتقال واالحتجاز واالختطاف اليت تندرج يف إطار حاالت االختفـاء القـسري أو         
ما شاهبها من حاالت، وتزايد األنباء عما يتعرض لـه الشهود على حاالت االختفاء أو أقارب املخـتفني مـن                   

  مضايقات وسوء معاملة وترويع،

أفعال االختفاء القسري جرائُم ضد اإلنسانية كما ورد تعريفها يف نظام رومـا األساسـي                 بأن وإذ يقر   
  ،)١(للمحكمة اجلنائية الدولية

 ٢٠٠٥/٢٧ و ٢٠٠٤أبريـل   / نيسان ١٩ املؤرخ   ٢٠٠٤/٤٠ إىل قراري جلنة حقوق اإلنسان       وإذ يشري   
  ،٢٠٠٥أبريل / نيسان١٩املؤرخ 

  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١جلمعية العامة  من قرار ا٦الفقرة إذ يضع يف اعتباره و  

   "بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التـابع لألمـم املتحـدة   " املعنون ٥/١إىل قرار اجمللس  وإذ يشري     
، "مدونة قواعد السلوك ألصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان" املعنون ٥/٢قراره و

  ، وإذ يؤكد أن على صاحب الواليـة أن يـؤدي واجباتـه وفقـاً هلـذين                 ٢٠٠٧يونيه  /ان حزير ١٨املؤرخني  
  القرارين ومرفقاهتما،

  ؛)٢(بتقرير الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعيحييط علماً   - ١  

ه بواليته،   متديد والية الفريق العامل ملدة ثالث سنوات أخرى ويشجعه، يف سياق اضطالع            يقرر  - ٢  
  :على ما يلي

ر االتصال بني أسر املختفني واحلكومات املعنية، وال سيما عندما ختفق القنوات العادية يف يّسأن ُي  )أ(  
ذلك، بغية كفالة التحقيق يف كل حالة موثقة توثيقاً كافياً وحمددة بوضوح، والتأكد مما إذا كانت هذه املعلومات 

  ر املطلوبة؛تندرج ضمن واليته وتتضمن العناص
                                                      

)١(  A/CONF.183/9.  
  .A/HRC/7/2الوثيقة   )٢(
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 مهمته اإلنسانية، مبعايري األمم املتحدة وممارساهتا فيما يتعلق بتناول البالغات  سياقتقيد، يفأن ي  )ب(  
  والنظر يف ردود احلكومات؛

نظر يف مسألة اإلفالت من العقاب يف ضوء األحكام ذات الصلة الواردة يف اإلعالن املتعلق               أن ي   )ج(  
 يف االعتبار جمموعة املبادئ الرامية إىل محاية وتعزيز حقوق          تفاء القسري، واضعاً  حبماية مجيع األشخاص من االخ    

  ؛)٣(اإلنسان عن طريق العمل على مكافحة اإلفالت من العقاب

 حلاالت األطفال ضحايا االختفاء القسري وأطفال األشخاص املختفني،         اً خاص اً اهتمام ويليأن    )د(  
  ت املعنية يف البحث عن هؤالء األطفال والتعرف عليهم؛والتعاون تعاوناً وثيقاً مع احلكوما

تعلق  من املنظور اإلنساين وت    األكثر إحلاحاً  ملا حيال إليه من حاالت تعترب        اً خاص اً اهتمام أن يويل   )ه(  
توجيه هتديـدات   بلشهود على حاالت االختفاء القسري أو غري الطوعي أو أقارب املختفني، أو             اإساءة معاملة   ب

  هم، أو ترويعهم؛يلإخطرية 

 حلاالت اختفاء األشخاص العاملني يف جمال تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان           اً خاص اً اهتمام أن يويل   )و(  
  واحلريات األساسية، أينما حدثت، ووضع توصيات مناسبة ملنع حدوثها ولتحسني محاية هؤالء األشخاص؛

   عند مجع املعلومات وصياغة التوصيات؛أخذ مبنظور جنساين يف إعداد تقاريره، مبا يف ذلكأن ي  )ز(  

  قدم املساعدة املناسبة للدول يف تنفيذ اإلعالن والقواعد الدولية القائمة؛أن ي  )ح(  

  اصل مداوالته بشأن أساليب عمله وإدراج هذه اجلوانب يف تقريره إىل جملس حقوق اإلنسان؛أن يو  )ط(  

  عمـل  ال جملس حقوق اإلنـسان وفقـا لربنـامج           عن تنفيذ واليته إىل    اًتقريربانتظام  قدم  أن ي   )ي(  
  ؛ للمجلسالسنوي

 احلكومات اليت مل تقدم، بعد مرور فترة طويلة، ردوداً موضوعية بشأن االدعاءات بوقوع              دعوي  - ٣  
 هيف تقاريرملا يقدمه الفريق العامل حاالت اختفاء قسري يف بلداهنا إىل تقدمي تلك الردود وإيالء االهتمام الواجب 

  ؛ه املسألةصيات متعلقة هبذتومن 

  : على ما يلي الدولحيث  - ٤  

  أن تروج لإلعالن املتعلق حبماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، وأن ُتعمله إعماالً كامالً؛  )أ(  

أن تتعاون مع الفريق العامل وأن تساعده على تنفيذ واليته بفعالية، وأن تنظر جبدية، يف هـذا                   )ب(  
  اإلطار، يف الطلبات املقدمة لزيارة بلداهنا؛

                                                      

  .E/CN.4/2005/102/Add.1، املرفق الثاين، والوثيقة E/CN.4.Sub.2/1997/20.Rev.1الوثيقة   )٣(
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أن حتول دون وقوع حاالت اختفاء قسري، بوسائل منها احلرص على أال ُيعتقَل أي شـخص                  )ج(  
تراف وإشراف رمسيني، وضمان فتح مجيع أماكن االحتجـاز يف        حمروم من احلرية إال يف أماكن احتجاز حتظى باع        

وجه السلطات واملؤسسات اليت اعترفت الدولة املعنية باختصاصها يف هذا الصدد، واحلفاظ على قـوائم رمسيـة                 
  أو سجالت للمحتجزين، والعمل على إحالة احملتجزين إىل سلطة قضائية فور احتجازهم؛/وعلنية ومستوفاة و

 عمليات االختفاء القـسري مـن العقـاب،         اجلناة يف ل على القضاء على ثقافة إفالت       أن تعم   )د(  
  واستجالء حاالت االختفاء القسري، مما يعد خطوات بالغة األمهية على طريق الوقاية الفعالة؛

اختفاء قسري ألشخاص ينتمون إىل فئات مستـضعفة،        تؤدي إىل   أن حتول دون وقوع أعمال        )ه(  
  حتقق يف هذه احلاالت باهتمام خاص، وتقدم مرتكيب هذه األعمال إىل العدالة؛وخاصة األطفال، و

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

  يتعرضون له من ترويع أو سوء معاملة؛

  :احلكومات املعنية على ما يلي ثحي  - ٥  

أن تكثّف تعاوهنا مع الفريق العامل بشأن أي إجراء ُيتخذ عمالً بالتوصيات اليت يوجهها الفريق                 )أ(  
  العامل إليها؛

يـد الـسلطات    أن تواصل جهودها الستجالء مصري األشخاص املختفني، وأن تعمل على تزو            )ب(  
  املختصة بالتحقيق واملقاضاة مبا يلزم من وسائل وموارد حلل القضايا وتقدمي اجلناة إىل العدالة؛

أن تتوخى تضمني نظمها القانونية آلية تتيح لضحايا االختفاء القسري أو غري الطوعي أو أسرهم   )ج(  
ند االقتضاء، يف اختاذ تدابري رمزيـة  احلصول على تعويض منصٍف وفوري وكافٍ، وأن تنظر إضافة إىل ذلك، وع  

  ُتقر مبعاناة الضحايا وتعيد هلم كرامتهم ومسعتهم؛

  أن تليب االحتياجات اخلاصة ألسر األشخاص املختفني؛  )د(  

  :الدول مبا يلي يذكِّر  - ٦  

  من اإلعالن املتعلق حبماية مجيع األشخاص من االختفاء        ٢أنه ال جيوز ألي دولة، مبقتضى املادة          )أ(  
  القسري، أن متارس أعمال االختفاء القسري أو أن تسمح هبا أو أن تتغاضى عنها؛

أن مجيع أعمال االختفاء القسري أو غري الطوعي هي جرائم تستلزم تطبيق عقوبـات مالئمـة                  )ب(  
  ؛نائيقانون اجلالتراعي املراعاة الواجبة مدى خطورة هذه األعمال مبوجب 

طاهتا املختصة فوراً بإجراء حتريات نزيهة يف مجيع الظروف مىت مـا            أن عليها أن تضمن قيام سل       )ج(  
  وجدت أسباب تدعو إىل االعتقاد أن حالة من حاالت االختفاء القسري قد حدثت يف أراضٍ خاضعٍة لواليتها؛
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وجدت أسباب تدعو إىل االعتقاد أن حالة من حاالت االختفاء القـسري قـد              إذا  أن عليها،     )د(  
   ختفاء؛مجيع اجلناة الضالعني يف هذا االخاضعٍة لواليتها، أن تقدم إىل العدالة حدثت يف أراضٍ 

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

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

  تكفل سالمتهم البدنية وقدرهتم على ممارسة حقوقهم بالكامل؛
  :عما يلي يعرب  - ٧  
يدة اليت تعاونت مع الفريق العامل ورّدت على طلباته للحصول على     شكره للحكومات العد  عن    )أ(  

طلب إليها أن تويل توصيات الفريـق       يمعلومات، وكذلك للحكومات اليت قبلت زيارة الفريق العامل لبلداهنا، و         
  دعوها إىل إبالغه بأي إجراء تتخذه بشأن تلك التوصيات؛يالعامل كل االهتمام الالزم، و

لحكومات اليت حتقق يف أي ادعاء بوقوع حاالت اختفاء قسري يوجَّه نظرها إليها،             تقديره ل عن    )ب(  
أو اليت تتعاون على الصعيد الدويل أو الثنائي يف مثل هذه التحقيقات، أو اليت قامت أو تقوم باستحداث آليـات               

  ال؛مناسبة للتحقيق فيها، وتشجع مجيع احلكومات املعنية على التوسع يف جهودها يف هذا اجمل
الدول إىل اختاذ تدابري تشريعية وإدارية وقانونية وغريها من التدابري، مبا فيها ما يلزم عند                دعوي  - ٨  

إعالن حالة الطوارئ، واختاذ إجراءات على الصعيدين الوطين واإلقليمي وبالتعاون مع األمم املتحدة، يف إطـار                
 مبعلومات حمددة عما تتخذه من تدابري وما تواجهـه مـن            املساعدة التقنية عند االقتضاء، وموافاة الفريق العامل      

  عقبات يف سعيها ملنع حاالت االختفاء القسري أو غري الطوعي وإعمال املبادئ املنصوص عليها يف اإلعالن؛
 باملساعدة اليت تقدمها املنظمات غري احلكومية إىل الفريق العامل وبأنشطتها الداعمة            يط علماً حي  - ٩  

  دعو تلك املنظمات إىل مواصلة تعاوهنا؛ي، ولتنفيذ اإلعالن
  : إىل األمني العام أن يواصل ما يليطلبي  - ١٠  
كفالة حصول الفريق العامل على كل املساعدة واملوارد الالزمة ألداء مهامه، مبا يف ذلك دعـم            )أ(  

  ستعداداً الستقباله؛مبادئ اإلعالن، ليتسىن له إيفاد بعثات ومتابعتها وعقد دورات يف البلدان اليت تبدي ا
  أن يتيح املوارد الالزمة لتحديث قاعدة البيانات املتعلقة حباالت االختفاء القسري؛  )ب(  
أن ُيبقي الفريق العامل واللجنة بانتظام على علم مبا يتخذه من تدابري يف سبيل نـشر اإلعـالن                    )ج(  

  والترويج له على نطاق واسع؛
  . لربنامج عملهوضوع وفقاًيقرر مواصلة النظر يف هذا امل  - ١١  

 -  -  -  -  - 


