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االختفاء القسري أو غري الطوعي

إ ّن جملس حقوق اإلنسان،

إذ يسرتشد مبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه،
وإذ يؤكد من جديد املواد ذات الصلة هبذا املوضوع من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان
والعهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية ،وهي املواد اليت حتمي احلق يف احلياة ،واحلقق يف
احلري ققة ،واحل ققق يف األم ققن ال عص ققي ،واحل ققق يف ع ققد التع ققر للتع ققذي أو املعامل ققة أو العقوب ققة
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،وحق الفرد يف االعرتاف ب عصيته القانونية،
وإذ ي ققر إىل ق قراجل ةنققة حقققوق اإلنسققان (20د )36-امل قؤجل  29شققباف/ارباير 1980
الذي ققرجلت ايقه اللةنقة إن قاي اريقق عامقف يتقمخلة مقن ءسقة أعنقاي يعملقون بصقفتهم ال عصقية
كعرباي مكلفني ببحث املسائف املتصقلة حبقاالت االتتفقاي القسقري أو غقر ال قوعي ،وكقذلك إىل
مجيق ققق الق ق قراجلات السق ققابقة ب ق ققمخن هق ققذا املوضق ققوع ،ال سق ققيما ق ق قراجل جملق ققس حقق ققوق اإلنسق ققان 12/7
املق قؤجل  27آذاجل/م ققاجل  2008وقق قراجل  16/16املق قؤجل  24آذاجل/م ققاجل  ،2011الل ققذان ج ققدد
اجمللس ايهما بتوااق اآلجلاي والية الفريق العامقف املعقحب حبقاالت االتتفقاي القسقري أو غقر ال قوعي،
انق قالن ع ققن مقق قرجل اجملل ققس  116/25املق قؤجل  27آذاجل/م ققاجل  2014وقراجلي ققه  4/21املق قؤجل 27
أيلول/سبتمرب  2012و 1/27املؤجل  25أيلول/سبتمرب ،2014
وإذ ي ق ق ق ق ققر أينق ق ق ق ق قان إىل قق ق ق ق ق ق ق قراجل اةمعي ق ق ق ق ق ق ققة العام ق ق ق ق ق ق ققة  133/47املق ق ق ق ق ق ق قؤجل  18ك ق ق ق ق ق ق ققانون
األول/ديسققمرب  1992الققذي اعتمققدت اةمعيققة العامققة مبوجبققه إعققالن ايققة مجيققق األشققعاص مققن
االتتفققاي القسققري ابعتبققاجل جمموعققة مققن املبققاد للققدول ،وققراجل اةمعيققة العامققة  177/61املقؤجل 20
كانون/ديس ققمرب  ،2006ال ققذي اعتمق قدت مبوجب ققه االيفاقي ققة الدولي ققة حلماي ققة مجي ققق األش ققعاص م ققن
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االتتفققاي القسققري الققيت دتلققف حي ق النفققاذ يف  23كققانون األول/ديسققمرب  ،2010وق قراجل اةمعيققة
العامة  160/70املؤجل  17كانون األول/ديسمرب ،2015
قذجلع أبي
وإذ ي ر كذلك إىل أنه ال جيقو أن يتعقر أي كقان لالتتفقاي القسقري وأن يت ّ
ظرف استثنائي كان لتربير االتتفاي القسري،
وإذ يرح ق بتوقي ققق  96دول ققة االيفاقي ققة ويص ققديق  57دول ققة عليه ققا أو انن ققمامها إليه ققا،
وإذ يقق ّقر أبن ينفيققذها يسققهم إسققهامان كب قران يف وضققق حققد ل اققالت مققن العق قاب ويف يع ي ق مجيققق
حقوق اإلنسان و ايتها للنا كااة،
وإذ ي ققر إىل االجتم ققاع الراي ققق املس ققتو ال ققذي عقدي ققه اةمعي ققة العام ققة يف  17ش ققباف/
ارباير  2017احتفاالن ابلذكر السنوية العاشرة العتماد االيفاقية الدولية حلماية مجيق األشعاص من
االتتف ققاي القس ققري ،وه ققو م ققا ش ق ّكف ارص ققة الس ققتعرا األا ققر اإلجي ققا لاليفاقي ققة وملناق ققة الس ققبف
واملماجلسققات الفنققل ملنققق وقققوع حققاالت االتتفققاي القسققري ومكااحققة اإلاققالت مقن العقققاب مققن
تالل مجلة أموجل منها يع ي التصديق العاملي عل االيفاقية،
وإذ يرح إبعالن مفو
العاملي عل االيفاقية،

األمم املتحدة السقامي حلققوق اإلنسقان لقة دوليقة للتصقديق

وإذ يس ققاوجل ابل ق ق القل ققق بص ققفة تاصق ققة إ اي ي اي ققد ح ققاالت االتتف ققاي القس ققري أو غ ققر
ال ققوعي يف منققاىتق شققل مققن العققا  ،مبققا ايهققا حققاالت االعتقققال واالحتةققا واالتت ققاف ،عنققدما
ي ققكف هققذ احلققاالت ج ق يان مققن االتتفققاي القسققري أو يكققون مبثابققة اتتفققاي قسققري ،وإ اي العققدد
املت ايققد مققن التقققاجلير املتعلقققة أبعمققال املنققايقة وإسققاية املعاملققة والرتهيق الققيت يتعققر ققا ال قهود
عل حاالت االتتفاي أو أقاجلب األشعاص املعتفني،
وإذ ي ققر إىل أن االيفاقيق ققة يق ققنا عل ق ق حق ققق النق ققحا يف معراق ققة احلقيقق ققة ايمق ققا يتعلق ققق
مبالبسققات االتتفققاي القسققري ،والتقققد اقققر يف التحقيققق ونتيةتققه ،ومصققر ال ققعا املعتفققي،
ويقتني ضمان إاتحة الوصول إىل املعلومات املتعلقة مبكان وجود ال عا املسقلوبة حريتقه ألي
شققعا يثبققف أن لققه مصققلحة م ققروعة يف هققذ املعلومققات ،وحتققدد الت امققات الققدول األىتقراف إ اي
اختاذ التدابر الال مة يف هذا الصدد،
وإذ حيققيع علمقان ابهتمققا بتوصققية الفريققق العامققف املعققحب حبققاالت االتتفققاي القسققري أو غققر
ال ققوعي الققيت يققدعو إىل يقققدن امل يققد مققن املسققاعدة إىل أا قراد األسققر وأعنققاي اجملتم قق املققدغ ب يققة
متكينهم من إبالغ الفريق العامف حبقاالت االتتفقاي القسقري امل عومقة ،ن قران إىل أن نققا اإلبقالغ
عققن حققاالت االتتفققاي القسققري ي ققف ،يف عققدد كبققر مققن احلققاالت ،م ققكلة مستعصققية ألسققباب
خمتلفة منها اخلوف من االنتقا وضعة إقامة العدل والفقر واألمية،
وإذ حيققيع علم قان ابهتمققا أين قان أبحققدا التقققاجلير املواضققيعية الققيت أعققدها الفريققق العامققف،
مبا يف ذلك الدجلاسة املتعلقة ابالتتفاي القسري أو غر ال وعي واحلققوق االقتصقادية واالجتماعيقة
والثقااية( ،)1ويقرير ب مخن حاالت االتتفاي القسري يف سياق ا ةرة(،)2
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وإذ يس قلّم أبن أعمققال االتتفققاي القسققري قققد ي ققكف ج قرائم ضققد اإلنسققانية اسققتنادان إىل
التعرية الواجلد يف ن ا جلوما األساسي للمحكمة اةنائية الدولية،
وإذ يرحق ق بقق قراجل اةمعي ققة العام ققة إع ققالن ي ققو  30آب/أغسق ق س يومق قان دوليق قان لن ققحا
االتتفققاي القسققري ،وقراجلهققا  196/65امل قؤجل  21كققانون األول/ديسققمرب  ،2010الققذي أعلنققف
مبوجبققه ،عمقالن بتوصققية جملققس حقققوق اإلنسققان يف ققراجل  7/14املقؤجل  17ح يران/يونيققه ،2010
يو  24آذاجل/ماجل يومان دوليان للحق يف معراة احلقيققة ايمقا يتعلقق ابالنتهاكقات اةسقيمة حلققوق
اإلنسان والحرتا كرامة النحا  ،ومناشدهتا الدول األعناي ،ومن ومة األمم املتحدة واملن مقات
الدولي ققة واإلقليمي ققة األت ققر  ،واملؤسس ققات الوىتني ققة حلق ققوق اإلنس ققان ،واجملتمق قق امل ققدغ وأص ققحاب
املصلحة اآلترين االحتفاي هبذين اليومني،
وإذ يقرّ بتعاون دول كثرة مق الفريق العامف ،مبا ي قمف اسقتةابتها ملقا يقدمقه الفريقق مقن
ىتلبات ل جلة بلداهنا،
وإذ ي ر إىل ققراجلي جملقس حققوق اإلنسقان  1/5ب قمخن بنقاي مؤسسقات اجمللقس ،و2/5
ب مخن مدونة قواعد السلوك ألصحاب الوال ت يف إىتاجل اإلجرايات اخلاصة للمةلس ،املؤجلتني 18
ح يران/يونيه  ،2007وإذ يؤكد أن عل املكلفني بوال ت أن يؤدوا واجباهتم واقان ذين الققراجلين
ومراقيهما،
 -1يهي جبميق الدول اليت يوقق بعقد االيفاقيقة الدوليقة حلمايقة مجيقق األشقعاص
م ققن االتتف ققاي القس ققري أو يص ققدق عليه ققا أو ينن ققم إليه ققا أن ين ققر يف اع ققف ذل ققك عل ق ق س ققبيف
األولويققة ،وأن ين ققر أين قان يف اخليققاجل املنصققوص عليققه يف املققاديني  31و 32م قن االيفاقيققة واملتعلققق
ابللةنة املعنية حباالت االتتفاي القسري؛
 -2يهي ق ابلققدول أن يتعققاون مققق الفريققق العامققف املعققحب حبققاالت االتتفققاي القسققري
أو غر ال وعي واالستةابة ملا يقدمه من ىتلبات ل جلة بلداهنا؛
 -3ي ل ق إىل األمققني العققا ومفققو األمققم املتحققدة السققامي حلقققوق اإلنسققان أن
يواصال جهودمها املكثَّفة من أجف مساعدة الدول املهتمة أبن يصبح أىترااقان يف االيفاقيقة ،يسقليمان
أبن عددانكبران من الدول يدعم التصديق العاملي عل االيفاقية؛
 -4حي ققيع علمق قان بتق ققدير بتقري ققري الفري ققق العام ققف( ،)3وي ققةق ال ققدول عل ق ق إي ققالي
االعتباجل الواج للتعليقات والتوصيات الواجلدة ايهما؛
-5
االتتفاي القسري؛

يرح ق ابلعم قف ا ققا ال ققذي ين ق لق ب ققه الفري ققق العام ققف ملعاة ققة مجي ققق ح ققاالت

 -6ي ةق الفريق العامف عل أن يواصف دجلاسة القنا املتعلققة حبقاالت االتتفقاي
القسري وأن يواصف يقدن يقاجلير إىل جملس حقوق اإلنسان ،واقان للوالية املنوىتة به؛
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 -7يرحّ ق ابلتع ققاون الق ققائم ب ققني الفري ققق العام ققف واللةن ققة املعنيّققة حب ققاالت االتتف ققاي
القسري ،وكقذلك بتعقاون الفريقق مقق اإلجقرايات اخلاصقة وهيعقات املعاهقدات املعنيقة األتقر  ،كقف
يف إىتاجل واليته ،وي ةق هذ اةهات عل مواصلة يعاوهنا يف املستقبف؛
 -8يق قرجل متدي ققد والي ققة الفري ققق العام ققف مل ققدة ا ققالا س ققنوات إض ققااية ىتبقق قان لل ققروف
املنصوص عليها يف قراجل جملس حقوق اإلنسان 12/7؛
 -9يهي ق ابل ققدول ال ققيت يق ققد جلدودان موض ققوعية ب ققمخن ّادع ققايات وق ققوع ح ققاالت
اتتفققاي قسققري يف بلققداهنا أن يفعققف ذلققك ويققويل االعتبققاجل الواجق للتوصققيات ذات الصققلة املتعلقققة
هبذ املسمخلة واملقدمة من الفريق العامف يف يقاجلير ؛
 -10ي ققةّق الفريققق العامققف علق االسققتمراجل ،واققان ألسققالي عملققه ،يف ي ويققد الققدول
املعنية مبعلومقات مفصقلة وذات صقلة ب قمخن ّادعقايات االتتفقاي القسقري ييسقران للتةقاوب الفقوجلي
واةوهري مق هذ البالغات من دون املسا بنروجلة يعاون الدول املعنية مق الفريق العامف؛
 -11ي لق إىل األمققني العققا مواصققلة ي ويققد الفريققق العامققف بكققف مققا يل مققه مققن مقواجلد
ب رية ومادية يتيح له االض الع التا بواليته؛
 -12يقرجل مواصلة الن ر يف مسمخلة حاالت االتتفاي القسري واقان لربانمج عمله.

اةلسة 39
 28أيلول/سبتمرب 2017

[اعتمد بدون يصويف].
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