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البند  3من جدول األعمال
تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان ،املدنية والسياسية واالقتصاايية
واالجتماعية والثقافية ،مبا يف ذلك احلق يف التنمية

قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان يف  6تشرين األول/أكتوبر
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2020

حاالت االختفاء القسري أو غري الطوعي
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يسرتشد مبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه،
وإذ يكرررا الت ر كيررد علررو امل رواد ذاة ال ررلال مررن اإلعررون النرراملو نقرروق اإلنسرران ومررن الن ررد
الرردوا اصرراق قنقرروق املدنيررال والسياسرريال ،الررخ مررو حررو الشرراحل ي انيرراة وحقرره ي انريررال واألمررن
وحقر رره ي عر ررد التنر ر رض للتنر ررأي أو املناملر ررال أو النقوبر ررال القاسر رريال أو الوإنسر ررانيال أو امل ينر ررال وحقر رره ي
االعرتاف بشا يته القانونيال،
وإذ يش ررر إىل قر رراا نر ررال حق رروق اإلنس رران (20د )36-املر ر ا  29ش رربارب/يرباير  ،1980الر ررأ
ق ررراة يي رره اللشن ررال إنش ررام يري ررو عام ررم م ررن س ررال أعل ررام للنم ررم كا رربام ب ر ت م الشا رريال ،ودااس ررال
املسائم ذاة ال لال حبراالة االتت رام القسرر أو ارر ال،روعو ،وكرألا قيرر القرراااة السرابقال بشر ن
ه ررأا املو،ر رروي ،وال سر رريما قر رراا جملر ررس حقر رروق اإلنسر رران  12/7املر ر ا  27آذاا/مر رراا  2008و16/16
امل ا  24آذاا/ماا  ،2011اللأين جدد يي ما اجمللس بتوايو اآلاام واليال ال ريو النامم املنين حباالة
االتت ررام القس ررر أو ا ررر ال ،رروعو ،يل روا ع ررن مق رررا اجملل ررس  116/25امل ر ا  27آذاا/م رراا ،2014
وقر رراااة اجمللر ررس  4/21املر ر ا  27أيلول/سر رربتمرب  2012و 1/27املر ر ا  25أيلول/سر رربتمرب  2014و6/36
امل ا  28أيلول/سبتمرب ،2017
وإذ يشر أيل ا إىل قراا ا منيال النامال  133/47امل ا  18كانون األول/ديسمرب  ،1992الأ
اعتمدة مبوجبه ا منيال النامرال اإلعرون املتنلرو حبمايرال قيرر األشرااق مرن االتت رام القسرر بوصر ه
جمموعر ررال مر ررن املبر ررادا للر رردول ،وقر رراا ا منير ررال  177/61املر ر ا  20كر ررانون األول/ديسر ررمرب  2006الر ررأ
اعتمدة مبوجبه االت اقيال الدوليال نمايال قيرر األشرااق مرن االتت رام القسرر الرخ دتلرل حيرذ التن يرأ
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ي  23ك ر ررانون األول/ديس ر ررمرب  2010وق ر رراا ا مني ر ررال  160/70امل ر ر ا  17ك ر ررانون األول/ديس ر ررمرب
و 161/74امل ا  18كانون األول/ديسمرب ،2019
وإذ يش ررر ك ررألا إىل أن رره ال رروض تن رري
ظرف استثنائو م ما كان مرباا لوتت ام القسر ،

2015

أح ررد لوتت ررام القس ررر وأن رره ال رروض الت ررأاي

وإذ يرح بتوقير  98دولال علو االت اقيال وت ديو  63دولال علي ا أو انلمام ا إلي ا ،ويسلّم
ن تن ير ررأها يشر رركم مسر ررااال كبر رررة ي إقر ررام اإلير رروة مر ررن النقر ررا وي تنذير ررذ و اير ررال كاير ررال حقر رروق
اإلنسان للشمير،
وإذ يشر إىل الأكرى السنويال األابنني إلنشام ال ريو النامم املنرين حبراالة االتت رام القسرر
أو ا ررر ال ،رروعو وال ررأكرى الس ررنويال الناش رررة لب رردم ن رراذ االت اقي ررال الدولي ررال نماي ررال قي ررر األش ررااق م ررن
االتت ررام القسررر  ،وهررو يرصررال السررتنراض األالررر اإل ررا لوت اقيررال ومناقشررال السرربم وأيلررم املمااسرراة
الك يل ررال مبن ررر ح رراالة االتت ررام القس ررر ومكايح ررال اإلي رروة م ررن النق ررا ع ررن ري ررو قل ررال أم رروا من ررا
تششير الت ديو الناملو علو االت اقيال،
وإذ يساواه قلغ القلو ب ال تاصال من اضدايد حراالة االتت رام القسرر أو ارر ال،روعو ي
منررا و لتل ررال مررن النرراذ ،مبررا ي ذلررا حرراالة االعتقررال واالحتشرراض واالتت،رراف ،عنرردما تررتم ي إ رراا
االتت ام القسر أو تند اتت ام قسرايا ي حد ذاهتا ،ومن تذايد عدد التقااير الواادة عن تنرض الش ود
علو االتت ام أو أقاا األشااق املات ني للملايقال وسوم املناملال والتاويف،
وإذ يش ررر إىل أن االت اقي ررال ت ررنحل عل ررو ح ررو الل ررحااي ي منري ررال انقيق ررال ييم ررا يتنل ررو مبوبس رراة
االتت ام القسر  ،والتقد احملرض ي التحقيو ونتيشته ،وم رر الشراحل املات رو ،وتقتلرو ،رمان إ حرال
الوصرول إىل املنلومرراة املتنلقررال مبكران وجررود الشرراحل املسرلوبال حريترره أل شرراحل يثبرل أن لرره م ررلحال
مشروعال ي هأه املنلوماة ،و دد التذاماة الدول األ راف إضام اختاذ التدابر الوضمال ي هأا ال دد،
وإذ حييط علم ا قهتما بتوصيال ال ريو النامم املنين حباالة االتت ام القسر أو ار ال،وعو
الخ تدعو إىل تقدمي املذيد من املساعدة إىل أيراد األسر وأعلرام اجملتمرر املردغ ب يرال هكيرن م مرن إبرو
ال ريررو النامررم حبرراالة االتت ررام القسررر املذعومررال ،نق ررا إىل أن نقررحل اإلبررو عررن حرراالة االتت ررام
القسر يقم ،ي عدد كبر من اناالة ،مشكلال مستن يال ألسربا لتل رال من را اصر وف مرن االنتقرا
و،نف إقامال الندل وال قر واألميال،
وإذ حييط علم ا أيل ا قهتما حدث التقااير املوا،ينيال الخ أعدها ال ريرو النامرم ،مبرا ي ذلرا
الدااسال املتنلقال قملناير والسياساة النامال من أجم إجرام قيو ينال ي حاالة االتت ام القسر (،)1
وإذ يسِّلّم ن أعمال االتت ام القسرر قرد تشركم جررائم ،رد اإلنسرانيال اسرتنادا إىل التنريرف
الوااد ي نقا اوما األساسو للمحكمال ا نائيال الدوليال،

وإذ يرحر بقرراا ا منيررال النامررال إعررون يررو  30آ /أاسرر،س يومر ا دولير ا للررحااي االتت ررام
القسر  ،وقرااها  196/65امل ا  21كرانون األول/ديسرمرب  ،2010الرأ أعلنرل مبوجبره ،عمروا بتوصريال
جملررس حق رروق اإلنسرران ي ق ررااه  7/14امل ر ا  17حذيران/يوني رره  ،2010يررو  24آذاا/م رراا يوم ر ا دولي ر ا
للحررو ي منريررال انقيقررال ييمررا يتنلررو قالنت اكرراة ا سرريمال نقرروق اإلنسرران والح ررتا كرامررال اللررحااي،
__________
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ومناشدهتا الدول األعلام ،ومنقومال األمم املتحدة واملنقماة الدوليال واإلقليميرال األتررى ،وامل سسراة
الو نيال نقوق اإلنسان ،واجملتمر املدغ وأصحا امل لحال اآلترين االحت ام هبأين اليومني،
وإذ يق رررّ بتن رراون دول كث رررة م ررر ال ري ررو النام ررم ،مب ررا يش ررمم اس ررتشابت ا مل ررا يقدم رره ال ري ررو م ررن
لباة لذاياة بلداقا،
وإذ يشررر إىل ق رراا جملررس حقرروق اإلنسرران  1/5بش ر ن بنررام م سسرراة اجمللررس ،و 2/5بش ر ن
مدون ر ررال قواع ر ررد الس ر ررلويف ألص ر ررحا ال ر رروالاية ي إ ر رراا اإلج ر رراماة اصاص ر ررال للمشل ر ررس ،امل ر ر اتني 18
حذيران/يوني ر ر ر رره  ،2007وإذ ي ك ر ر ر ررد أن عل ر ر ر ررو املكل ر ر ر ررني ب ر ر ر رروالاية أن ي ر ر ر ر دوا واجب ر ر ر رراهتم ويق ر ر ر ر ا ر ر ر ررأين
القرااين ومريقي ما،
ي ي جبميرر الردول الرخ ذ توقرر بنرد االت اقيرال الدوليرال نمايرال قيرر األشرااق مرن
-1
االتت ام القسر أو ت دق علي ا أو تنلم إلي ا أن تنقر ي ينم ذلا علو سبيم األولويال ،وأن تنقر
أيلر را ي اصير رراا املن ر رروق علير رره ي املر ررادتني  31و 32مر ررن االت اقير ررال واملتنلر ررو قللشنر ررال املننير ررال حبر رراالة
االتت ام القسر ؛
ي ي قلدول أن تتناون مر ال ريو النامم املنرين حبراالة االتت رام القسرر أو ارر
-2
ال،وعو واالستشابال ملا يقدمه من لباة لذاياة بلداقا؛
ي،ل إىل األمني النا وم وض األمرم املتحردة السرامو نقروق اإلنسران أن يواصرو
-3
ج وداا املكثَّ ال من أجم مساعدة الدول امل تمال ن ت بح أ راي ا ي االت اقيال ،تسليم ا ن عدداكبرا
من الدول يدعم الت ديو الناملو علو االت اقيال؛
حيرريط علم ر ا بتقرردير بتقريررر ال ريررو النامررم( ،)2ويشررشر الرردول علررو إيرروم االعتبرراا
-4
الواج للتنليقاة والتوصياة الواادة يي ما؛
-5

االتت ام القسر ؛

يرح ر ر قلنم ر ررم ا ر ررا ال ر ررأ يل ر رر،لر ب ر رره ال ري ر ررو النام ر ررم ملنا ر ررال قي ر ررر ح ر رراالة

يشررشر ال ريررو النامررم علررو أن دلررو ي دااسررال القلررااي املتنلقررال حبرراالة االتت ررام
-6
القسر وأن يواصم تقدمي تقااير إىل جملس حقوق اإلنسان ،ويق ا للواليال املنو ال به؛
يرحّ قلتناون القائم بني ال ريو النامم واللشنال املننيّرال حبراالة االتت رام القسرر ،
-7
وكألا بتناون ال ريو مرر اإلجرراماة اصاصرال وهي راة املناهرداة املننيرال األتررى ،كرم ي إ راا واليتره،
ويششر هأه ا اة علو مواصلال تناوقا ي املستقبم؛
يقرا هديد واليال ال ريو النامم املنين حباالة االتت ام القسر أو ار ال،وعو ملدة
-8
الوث سنواة إ،اييال بقا للشرورب املن وق علي ا ي قراا جملس حقوق اإلنسان 12/7؛
ي ير قلرردول الررخ ذ تقررد ادودا مو،رروعيال بشر ن ّادعرراماة وقرروي حرراالة اتت ررام
-9
قسررر ي بلررداقا أن ت نررم ذلررا وترروا االعتبرراا الواج ر للتوصررياة ذاة ال ررلال املتنلقررال هبررأه املس ر لال
واملقدمال من ال ريو النامم ي تقاايره؛
__________
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 -10يششّر ال ريو النامم علو االستمراا ،ويق ا ألسرالي عملره ،ي تذويرد الردول املننيرال
مبنلوماة م لال وذاة صلال بش ن ّادعاماة االتت ام القسر تيسرا للتشراو ال روا وا روهر مرر
هأه البوااة من دون املسا بلرواة تناون الدول املننيال مر ال ريو النامم؛
 -11ي،ل إىل األمني النا مواصلال تذويد ال ريو النامم بكرم مرا يلذمره مرن مروااد بشرريال
وماديال تتيح له اال،،وي التا بواليته؛
-12

يقرا مواصلال نقره ي مس لال حاالة االتت ام القسر ويقا لربانمج عمله.

ا لسال
 6تشرين األول/أكتوبر 2020
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[اعتمد من دون ت ويل].
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