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 جملس حقوق اإلنسان 
 الدورة األوىل

  من جدول األعمال٤البند 

 مارس / آذار ١٥ املؤرخ   ٦٠/٢٥١تنفـيذ قـرار اجلمعـية العامة        
 "جملس حقوق اإلنسان" واملعنون ٢٠٠٦            

، *، آيرلندا *، أوروغواي *، أملانيا، أندورا  *، إستونيا *، إسبانيا *األرجنتني، أرمينيا 
، اجلمهورية  *، بريو، اجلمهورية البوليفارية   *، بوليفيا *، بلجيكا *، الربتغال *إيطاليا

، *، غواتيماال، غينيا  *، سويسرا، شيلي  *، سلوفينيا *التشيكية، رومانيا، سلوفاكيا  
، *، الكونغو *، الكامريون، كوبا، كوستاريكا   *نسـا، فرتويـال، فنلندا، قربص     فر

 ،*، هاييت *، املكسيك، النمسا  *، مالطة *، ليختنشـتاين  *، لكسـمربغ  *التفـيا 
 مشروع قرار *: ، اليونان*، هنغاريا*                 هندوراس

 رياالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القس/... ٢٠٠٦

 إن جملس حقوق اإلنسان،

الذي اعتمدت  ،  ١٩٩٢ديسمرب  / كانون األول  ١٨ املؤرخ   ٤٧/١٣٣إىل قرار اجلمعية العامة     إذ يشـري     
  اإلعالن املتعلق حبماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، بوصف هذا اإلعالن جمموعة مبادئ جيب أن      وجبهمب

 تطبقها مجيع الدول،

 الذي مت مبوجبه إنشاء فريق عامل بني الدورات      ٢٠٠١/٤٦جلنة حقوق اإلنسان      إىل قرار  وإذ يشري أيضاً   
مفتوح العضوية يكلف مبهمة وضع مشروع صك معياري ملزم قانوناً من أجل محاية مجيع األشخاص من االختفاء 

 ،٢٠٠٥/٢٧القسري، وإىل قرارها 

 ــــــــــــــ
 .دول غري أعضاء يف جملس حقوق اإلنسان * 
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 وبقرار الفريق العامل باختتام أعماله وإحالة       E/CN.4/2006/57 بتقرير الفريق العامل     ط علماً وإذ حيـي   
 مشروع االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري إىل جلنة حقوق اإلنسان العتماده،

 باقتراح فرنسا بأن جيري حفل التوقيع على االتفاقية يف باريس،وإذ يرحب  

 االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، اليت ترد يف مرفق هذا القرار؛عتمد ي -١ 

 اجلمعية العامة باعتماد االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري؛يوصي  -٢ 

ة، خالل حفل التوقيع بأن يفتح باب التوقيع على االتفاقية، بعد اعتمادها من اجلمعية العاميوصي  -٣ 
 عليها يف باريس؛

 :اجلمعية العامة باعتماد مشروع القرار التايليوصي  -٤ 

 إن اجلمعية العامة،" 

، الذي ٢٠٠٦يونيه /حزيران... ، املؤرخ /...٢٠٠٦بقرار جملس حقوق اإلنسان إذ حتيط علماً  
 الختفاء القسري،اعتمد اجمللس مبوجبه االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من ا

 باعتماد اجمللس االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري؛ترحب  -١ 

االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري اليت يرد نصها رفق تعتمد  -٢ 
 هذا القرار وتفتح باب التوقيع والتصديق عليها واالنضمام إليها؛

 ".  يفتح باب التوقيع على االتفاقية خالل حفل التوقيع عليها يف باريسبأنتوصي  -٣ 

 إن جملس حقوق اإلنسان،

الذي اعتمدت  ،  ١٩٩٢ديسمرب  / كانون األول  ١٨ املؤرخ   ٤٧/١٣٣إىل قرار اجلمعية العامة     إذ يشـري     
 جمموعة مبادئ جيب أن اإلعالن املتعلق حبماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، بوصف هذا اإلعالن       وجبهمب

 تطبقها مجيع الدول،

 الذي مت مبوجبه إنشاء فريق عامل بني الدورات      ٢٠٠١/٤٦جلنة حقوق اإلنسان      إىل قرار  وإذ يشري أيضاً   
مفتوح العضوية يكلف مبهمة وضع مشروع صك معياري ملزم قانوناً من أجل محاية مجيع األشخاص من االختفاء 

 ،٢٠٠٥/٢٧القسري، وإىل قرارها 

 وبقرار الفريق العامل باختتام أعماله وإحالة       E/CN.4/2006/57 بتقرير الفريق العامل     وإذ حيـيط علماً    
 مشروع االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري إىل جلنة حقوق اإلنسان العتماده،

 ريس،باقتراح فرنسا بأن جيري حفل التوقيع على االتفاقية يف باوإذ يرحب  
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االتفاقـية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، اليت ترد يف مرفق هذا              يعـتمد    -١ 
 القرار؛

 اجلمعية العامة باعتماد االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري؛يوصي  -٢ 

معية العامة، خالل حفل التوقيع بأن يفتح باب التوقيع على االتفاقية، بعد اعتمادها من اجليوصي  -٣ 
 عليها يف باريس؛

 :اجلمعية العامة باعتماد مشروع القرار التايليوصي  -٤ 

 إن اجلمعية العامة،" 

، الذي ٢٠٠٦يونيه /حزيران... ، املؤرخ /...٢٠٠٦بقرار جملس حقوق اإلنسان إذ حتيط علماً  
 شخاص من االختفاء القسري،اعتمد اجمللس مبوجبه االتفاقية الدولية حلماية مجيع األ

 باعتماد اجمللس االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري؛ترحب  -١ 

االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري اليت يرد نصها رفق تعتمد  -٢ 
 هذا القرار وتفتح باب التوقيع والتصديق عليها واالنضمام إليها؛

 " . بأن يفتح باب التوقيع على االتفاقية خالل حفل التوقيع عليها يف باريستوصي  -٣ 
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 مرفق

 دولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسريال تفاقيةالا

 ديباجة

  األطراف يف هذه االتفاقية،الدول إن

وق اإلنسان وحرياته احتراماً  على الدول االلتزام بتعزيز احترام حقيفرض ميثاق األمم املتحدة أن تعترب إذ 
 وفعلياً،عاملياً 

  اإلنسان،حلقوق اإلعالن العاملي إىل تستند وإذ 

 االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وإىل العهد الدويل اخلاص        باحلقوق العهد الدويل اخلاص     إىل تشري   وإذ 
 والقانون اإلنساين   اإلنسان حقوق   االتمبج  والسياسية وإىل الصكوك الدولية األخرى ذات الصلة       املدنيةباحلقوق  

 والقانون اجلنائي الدويل،

 حبماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، الذي اعتمدته اجلمعية          املتعلق اإلعالن   إىل تشري أيضاً    وإذ 
 ،١٩٩٢ديسمرب / كانون األول١٨ املؤرخ ٤٧/١٣٣ املتحدة يف قرارها لألممالعامة 

 الذي يشكل جرمية ويشكل، يف ظروف معينة حيددها القانون          القسريفاء   خطورة االخت  شدة تدرك   وإذ 
 اإلنسانية،الدويل، جرمية ضد 

  القسري ومكافحة إفالت جرمية االختفاء القسري من العقاب،االختفاء منع حاالت على عقدت العزم وقد 

يف العدالة   عدم التعرض الختفاء قسري، وحق الضحايا        يف كل شخص    حـق  وضـعت يف االعتـبار       وقـد  
 والتعويض،

 بشأن ظروف االختفاء القسري ومعرفة مصري الشخص        احلقيقة كل ضحية يف معرفة      حـق   تؤكـد  وإذ 
  مجع واستالم ونشر معلومات لتحقيق هذه الغاية،حريةاملختفي، فضالً عن حقها يف 

 : املواد التاليةعلى اتفقت قد 

 األول اجلزء

  األوىلاملادة

 .خص لالختفاء القسري تعريض أي شجيوز ال -١ 
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 الـتذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق األمر حبالة حرب أو التهديد باندالع               جيـوز  ال -٢ 
 . القسرياالختفاء أو بانعدام االستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتربير حرب،

 ٢ املادة

عتقال أو االحتجاز أو االختطاف أو أي شكل من          القسري اال  باالختفاء يقصد  هذه االتفاقية،  ألغراض 
 أو يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو جمموعات من األفراد يتصرفون بإذن               احلريةأشكال احلرمان من    

 مصري الشخص املختفي    إخفاءدعم من الدولة أو مبوافقتها، يعقبه رفض االعتراف حبرمان الشخص من حريته أو              
 .ا حيرمه من محاية القانونأو مكان وجوده، مم

 ٣ املادة

 اليت يرتكبها أشخاص أو     ٢ يف التصرفات احملددة يف املادة       للتحقيق كل دولة طرف التدابري املالئمة       تتخذ 
 .احملاكمة يتصرفون دون إذن أو دعم أو موافقة من الدولة، ولتقدمي املسؤولني إىل األفرادجمموعات من 

 ٤ املادة

 . االختفاء القسري جرمية يف قانوهنا اجلنائييشكللتدابري الالزمة لكي  كل دولة طرف اتتخذ 

 ٥ املادة

 جرمية ضد اإلنسانية كما مت تعريفها يف القانون الدويل املنهجية ممارسة االختفاء القسري العامة أو تشكل 
 . املنصوص عليها يف هذا القانونالعواقباملطبق وتستتبع 

 ٦ املادة

 :رف التدابري الالزمة لتحميل املسؤولية اجلنائية على أقل تقدير دولة طكل تتخذ -١ 

 متواطئاً يرتكب جرمية االختفاء القسري، أو يأمر أو يوصي أو حياول ارتكاهبا، أو يكون من لكل )أ( 
 أو يشترك يف ارتكاهبا؛

 :الذي الرئيس )ب( 

ني قد ارتكب أو كان على       علم بأن أحد مرؤوسيه يعمل حتت إمرته ورقابته الفعليت         على كـان  `١`
 ارتكاب جرمية االختفاء القسري أو تعمد إغفال مراعاة معلومات كانت تدل على ذلك              وشك

 بوضوح؛

 القسري؛ مسؤوليته ورقابته الفعليتني على األنشطة اليت ترتبط هبا جرمية االختفاء ميارس كانو `٢`
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 جرميةعه اختاذها للحيلولة دون ارتكاب       كل التدابري الالزمة واملعقولة اليت كان بوس       يـتخذ  ملو `٣`
 التحقيقاالخـتفاء القسـري أو قمع ارتكاهبا أو عرض األمر على السلطات املختصة ألغراض               

 واملالحقة؛

 منأعاله إخالل بالقواعد ذات الصلة اليت تنطوي على درجة أعلى          ) ب( الفقرة الفرعية    يف ليس )ج( 
  فعالً مقام   يقومون الدويل على قائد عسكري أو على أي شخص          املسـؤولية والواجـبة التطبـيق مبوجب القان       

 . العسكريالقائد

 لتربير التذرع بأي أمر أو تعليم صادر من سلطة عامة أو مدنية أو عسكرية أو غريها                 جيـوز  ال -٢ 
 .جرمية االختفاء القسري

 ٧ املادة

خذ يف االعتبار شدة  دولة طرف على جرمية االختفاء القسري جزاءات مالئمة تأ   كـل  تفـرض  -١ 
 . اجلرميةهذهجسامة 

 : دولة طرف أن حتدد ما يليلكل جيوز -٢ 

 وخباصـة لكل من يساهم بفعالية، رغم تورطه يف ارتكاب جرمية اختفاء       املخففـة،  الظـروف  )أ( 
 يف أو الشخص املختفي وهو على قيد احلياة، أو يف إيضاح مالبسات حاالت اختفاء قسري   إعـادة قسـري، يف    

 د هوية املسؤولني عن اختفاء قسري؛حتدي

 اإلخالل بإجراءات جنائية أخرى، الظروف املشددة، وخباصة يف حالة وفاة الشخص            عدم مـع  )ب( 
 قصَّر، أو معوقني، أو أو أو إزاء من تثبت إدانتهم بارتكاب جرمية االختفاء القسري يف حق نساء حوامل، املختفي

 .أشخاص آخرين قابلني للتأثر بشكل خاص

 ٨ املادة

 ،٥ عدم اإلخالل باملادة مع 

 دولة طرف تطبق نظام تقادم بصدد االختفاء القسري التدابري الالزمة حبيث تكون مدة كل تتخذ -١ 
 : الدعاوى اجلنائيةتقادم

  ومتناسبة مع جسامة هذه اجلرمية؛األمد طويلة )أ( 

 ا املستمر؛ هناية جرمية االختفاء القسري، نظراً إىل طابعهعند تبدأ )ب( 

 .  دولة طرف حق ضحايا االختفاء القسري يف سبيل انتصاف فعلي خالل مدة التقادمكل تكفل -٢ 
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 ٩ املادة

 : دولة طرف التدابري الالزمة إلقرار اختصاصها بالبت يف جرمية اختفاء قسريكل تتخذ -١ 

 أوة أو على منت طائرات  اجلرمية قد ارتكبت داخل أي إقليم خيضع لواليتها القضائيتكون عندما )أ( 
 سفن مسجلة يف هذه الدولة؛

  مرتكب اجلرمية املفترض من رعاياها؛يكون عندما )ب( 

 . الشخص املختفي من رعاياها وترى الدولة الطرف هذه مالءمة إقرار اختصاصهايكون عندما )ج( 

ة اختفاء قسري    دولة طرف أيضاً التدابري الالزمة إلقرار اختصاصها بالبت يف جرمي          كل تـتخذ  -٢ 
 مل تسلمه أو حتله إىل دولة ما يكون مرتكب اجلرمية املفترض متواجداً يف أي إقليم خيضع لواليتها القضائية،      عندما

 . جنائية دولية تعترف باختصاصهاحمكمةأخرى وفقاً اللتزاماهتا الدولية، أو ما مل حتله إىل 

 . جتري ممارسته وفقاً للقوانني الوطنية هذه االتفاقية أي اختصاص جنائي آخر تستبعد ال -٣ 

 ١٠ املادة

 دولة طرف يوجد يف إقليمها شخص يشتبه يف أنه ارتكب جرمية اختفاء قسري، أن               كل عـلى  -١ 
 مىت رأت، بعد إقليمها هذا الشخص أو تتخذ مجيع التدابري القانونية األخرى الالزمة لكفالة بقائه يف احتجازتكفل 

 وتتخذ هذه التدابري وفقاً لتشريع      االحتجازويتم هذا   .  هلا، أن الظروف تستلزم ذلك     فحـص املعلومـات املتاحة    
 إال للمدة الالزمة لكفالة بقائه أثناء املالحقات اجلنائية أو إجراءات           تستمرالدولـة الطرف املعنية، وال جيوز أن        

 . أو التسليمالتقدمي

 فوراً من هذه املادة أن جتري       ١ا يف الفقرة     الطرف اليت تتخذ التدابري املشار إليه      الدولـة  عـلى  -٢ 
 ١ األخرى املشار إليها يف الفقرة       األطرافوعليها أن تعلم الدول     . حتقيقاً أولياً أو حتقيقات عادية إلثبات الوقائع      

  من املادة احلالية، وال سيما االحتجاز والظروف اليت        ١ أحكام الفقرة    مبوجب بالتدابري اليت اختذهتا     ٩مـن املادة    
 .اختصاصها حتقيقها األويل أو التحقيقات العادية، مبينة هلا ما إذا كانت تنوي ممارسة وبنتائجتربره، 

 من هذه املادة االتصال فوراً بأقرب ممثل مؤهل  ١ شخص ُيحتجز مبوجب أحكام الفقرة       لكل جيـوز  -٣ 
 . يتعلق بشخص عدمي اجلنسيةاألمر، إذا كان  اليت حيمل جنسيتها أو مبمثل الدولة اليت يقيم فيها إقامة اعتياديةللدولة

 ١١ املادة

 جلرمية الطرف اليت ُيعثر يف إقليم خاضع لواليتها القضائية على املرتكب املفترض             الدولة عـلى  -١ 
 مل تسلم الشخص املعين أو مل حتله إناختفاء قسري، أن حتيل القضية إىل سلطاهتا املختصة ملباشرة الدعوى اجلنائية، 

 . حتله إىل حمكمة جنائية دولية تعترف باختصاصهامللة أخرى وفقاً اللتزاماهتا الدولية، أو إىل دو
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 السلطات قرارها يف نفس الظروف اليت تتخذ فيها قراراهتا يف أي جرمية جسيمة من               هذه تتخذ -٢ 
، ٩ من املادة    ٢ الفقرة    يف إليهاويف احلاالت املشار    .  القانون العام، وذلك وفقاً لقانون هذه الدولة الطرف        جرائم

 واإلدانة أقل شدة حبال من األحوال من تلك اليت ُتطبق يف املالحقاتال تكون قواعد اإلثبات الواجبة التطبيق على 
 . من املادة املذكورة١ يف الفقرة إليهااحلاالت املشار 

لة يف مجيع    مالحق الرتكاب جرمية اختفاء قسري يتمتع بضمان معاملته معاملة عاد          شخص كل -٣ 
 حمكمة خمتصة   أماموكل شخص حياكم الرتكاب جرمية اختفاء قسري تعقد لـه حماكمة عادلة            .  الدعوى مراحل

 .مستقلة نزيهة ومنشأة وفقاً للقانون

 ١٢ املادة

 دولة طرف ملن يدعي أن شخصاً ما وقع ضحية اختفاء قسري حق إبالغ السلطات               كل تكفل -١ 
 تأخري حتقيقاً ودونالسلطات ببحث االدعاء حبثاً سريعاً ونزيهاً وجتري عند اللزوم      وتقوم هذه    بالوقائعاملختصـة   

 الشاكي والشهود وأقارب الشخص املختفي      محايةوتتخذ تدابري مالئمة عند االقتضاء لضمان       . مـتعمقاً ونزيهاً  
كوى املقدمة أو أية     من أي سوء معاملة أو ترهيب بسبب الش        التحقيقواملدافعـني عنهم فضالً عن املشتركني يف        

 .شهادة مدىل هبا

 هناك أسباب معقولة حتمل على االعتقاد بأن شخصاً ما وقع ضحية اختفاء قسري،              كانت مىت -٢ 
 . رمسيةشكوى من هذه املادة حتقيقاً حىت لو مل تقدم أية ١ السلطات املشار إليها يف الفقرة جتري

 : يليما من هذه املادة ١ملشار إليها يف الفقرة  دولة طرف على أن تكون لدى السلطات اكل حترص -٣ 

 الالزمة إلجناز التحقيق، مبا يف ذلك إمكانية االطالع على الوثائق وغريها            واملوارد الصالحيات )أ( 
  املعلومات ذات الصلة بالتحقيق الذي جتريه؛من

ت ممكن، إىل    وعند الضرورة بإذن مسبق من حمكمة تبت يف األمر يف أسرع وق            الوصول، سـبل  )ب( 
 . فيه وأي مكان آخر حتمل أسباب معقولة على االعتقاد بأن الشخص املختفي موجود االحتجازمكان 

وتتأكد . عليها دولة طرف التدابري الالزمة ملنع األفعال اليت تعوق سري التحقيق واملعاقبة كل تتخذ -٤ 
 على جمرى التحقيق مبمارسة التأثريقسري بوجـه خـاص من أنه ليس بوسع املتهمني بارتكاب جرمية االختفاء ال     

 أو الشهود أو أقارب الشخص املختفي واملدافعني عنهم         الشاكيضـغوط أو بتنفيذ أعمال ترهيب أو انتقام على          
 .التحقيقفضالً عن املشتركني يف 

 ١٣ املادة

سياسية، أو   فيما بني الدول األطراف، ال تعترب جرمية االختفاء القسري جرمية            التسليم ألغراض -١ 
 السبب وحده رفض    هلذاوبالتايل، ال جيوز    .  متصلة جبرمية سياسية، أو جرمية تكمن وراءها دوافع سياسية         جـرمية 

 .طلب بالتسليم يستند إىل مثل هذه اجلرمية
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 معاهدة االختفاء القسري حبكم القانون جرمية من اجلرائم املوجبة للتسليم يف كل             جرمية تعتـرب  -٢ 
 . دول أطراف قبل بدء نفاذ هذه االتفاقيةتسليم تربم بني

 األطراف بإدراج جرمية االختفاء القسري ضمن اجلرائم املسوِّغة للتسليم يف كل            الدول تـتعهد  -٣ 
 . تسليم تربمها الحقاً فيما بينهامعاهدة

 دولة طرف يكون التسليم فيها مرهوناً بوجود معاهدة أن تعترب هذه االتفاقية، عند              لكل جيـوز  -٤ 
 للتسليم فيما يتعلق جبرمية القانوين طلباً بالتسليم من دولة طرف أخرى ال تربطها هبا معاهدة، مبثابة األساس تلقيها

 .االختفاء القسري

 األطراف اليت ال يكون التسليم فيما بينها مرهوناً بوجود معاهدة بأن جرمية             الـدول  تعـترف  -٥ 
 . القسري تستوجب تسليم مرتكبيهااالختفاء

 التسليم يف مجيع احلاالت، للشروط احملددة يف قانون الدولة الطرف املطلوب منها التسليم، خيضع -٦ 
 للعقوبة املوجبة للتسليم    األدىنأو يف معـاهدات التسـليم السارية مبا فيها، بوجه خاص، الشروط املتعلقة باحلد               

 .تسليم، أو إخضاعه لبعض الشروط رفض هذا الالتسليمواألسباب اليت جتيز للدولة الطرف املطلوب منها 

 منها ُيطلَب هذه االتفاقية ما ميكن تفسريه على أنه يشكل التزاماً على الدولة الطرف اليت يف ليس -٧ 
 قدِّم بغرض مالحقة الشخص أو      قدالتسـليم، إذا كـان لديها من األسباب الوجيهة ما جيعلها تعتقد أن الطلب               

 أصله اإلثين أو آرائه السياسية، أو انتمائه إىل مجاعة أودينه أو جنسيته معاقبـته بسـبب نوع جنسه أو عرقه أو         
 . هذا الطلب ستتسبب يف اإلضرار هبذا الشخص ألي من هذه األسبابتلبيةاجتماعية معينة، وأن 

 ١٤ املادة

 األطراف بأن تقدم كل منها لألخرى أكرب قدر ممكن من املساعدة القضائية يف كل الدول تتعهد -١ 
 اإلثبات املتاحة لديها    عناصر أو إجراء جنائي يتصل جبرمية اختفاء قسري، مبا يف ذلك ما يتعلق بتقدمي مجيع                قيقحت

 .واليت تكون الزمة ألغراض اإلجراء

 منها املساعدة القضائية للشروط احملددة يف القانون الداخلي للدولة الطرف اليت يطلب هذه ختضع -٢ 
 خاص، األسباب اليت جتيز للدولة      بوجهسارية املتعلقة باملساعدة القضائية، مبا يف ذلك،        التسليم أو يف املعاهدات ال    

 . القضائية أو إخضاعه لشروطاملساعدةالطرف اليت ُيطلَب منها التسليم رفض تقدمي 

 ١٥ املادة

ا  بعضاً أقصى ما ميكن من املساعدة إلعانة ضحايلبعضها الـدول األطـراف فيما بينها وتقدم         تـتعاون  
 عن األشخاص املختفني وحتديد أماكن وجودهم وحتريرهم وكذلك، يف حالة           البحثاالختفاء القسري ويف سبيل     

 . املختفني، إخراج جثثهم وحتديد هويتهم وإعادة رفاهتماألشخاصوفاة 
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 ١٦ املادة

 ألي دولة طرف أن تطرد أو تبعد أو أن تسلم أي شخص إىل أي دولة أخرى إذا كانت جيوز ال -١ 
 . أسباب وجيهة تدعو إىل االعتقاد بأن هذا الشخص سيقع ضحية لالختفاء القسريهناك

 وجود مثل هذه األسباب، تراعي السلطات املختصة مجيع االعتبارات ذات الصلة، مبا من للتحقق -٢ 
 اإلنسان قحلقو ذلك، عند االقتضاء، وجود حاالت ثابتة من االنتهاك املنهجي اجلسيم أو الصارخ أو اجلماعي               يف

 .أو القانون اإلنساين الدويل يف الدولة املعنية

 ١٧ املادة

 .  حبس أحد حبساً انفرادياًجيوز ال -١ 

 على يتعني بااللتزامات الدولية األخرى للدولة الطرف يف جمال احلرمان من احلرية، اإلخالل دون -٢ 
 :كل دولة طرف، يف إطار تشريعاهتا، القيام مبا يلي

  اليت جتيز إصدار أوامر احلرمان من احلرية؛الشروط حتديد ) أ( 

  املؤهلة إلصدار أوامر احلرمان من احلرية؛السلطات تعيني )ب( 

  إيداع الشخص الذي حيرم من حريته إال يف مكان معترف به رمسياً وخاضع للمراقبة؛ عدم ضمان )ج( 

 أو حماميه أو أي شخص   كل شخص حيرم من حريته على إذن لالتصال بأسرته         حصول ضـمان  )د( 
 األجنيب على حصول وتلقي زيارهتم، رهناً فقط مبراعاة الشروط املنصوص عليها يف القانون، وضمان          خيتاره،آخر  

  التطبيق؛ الواجبإذن لالتصال بالسلطات القنصلية لدى بلده وفقاً للقانون الدويل 

انون إىل أماكن االحتجاز،     وصول كل سلطة ومؤسسة خمتصة ومؤهلة مبوجب الق        سبل ضـمان   )ه( 
  الضرورة، بإذن مسبق من سلطة قضائية؛عندوذلك، 

 كل شخص حيرم من حريته، ويف حالة االشتباه يف وقوع اختفاء قسري، حيث يصبح حق ضمان )و( 
 مشروعة، من حريته غري قادر على ممارسة هذا احلق بنفسه، حق كل شخص لـه مصلحة                احملـروم الشـخص   

 أمام حمكمة تبت يف أقرب الطعنروم من حريته أو ممثليهم أو حماميهم، يف مجيع الظروف، يف كأقارب الشخص احمل
 . تبني أن حرمانه من حريته غري مشروعإذاوقت يف مشروعية حرمانه من حريته وتأمر بإطالق سراحه 

أو امللفات الرمسية بأمساء األشخاص     / دولة طرف واحداً أو أكثر من السجالت و        كـل  تضـع  -٣ 
 تصرف أية سلطة حتت مـن حريتهم وتستوفيها بأحدث املعلومات، وتضعها فوراً، بناء على الطلب،         احملـرومني 

 الطرف املعنية أو مبوجب أي صك الدولةقضائية أو أية سلطة أخرى أو مؤسسة خمتصة ومؤهلة مبوجب تشريعات 
 : لومات على األقل، ما يليوتتضمن هذه املع.  فيهطرفاًقانوين دويل ذي صلة تكون الدولة املعنية 
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  احملروم من حريته؛الشخص هوية )أ( 

  ومكان حرمان الشخص من حريته والسلطة اليت قامت حبرمانه من حريته؛وساعة تاريخ )ب( 

  قررت حرمانه من احلرية وأسباب احلرمان من احلرية؛اليت السلطة )ج( 

  تراقب احلرمان من احلرية؛اليت السلطة )د( 

 املسؤولة من احلرية، وتاريخ وساعة الدخول يف مكان احلرمان من احلرية والسلطة احلرمان انمك  ) ه( 
 عن احلرمان من احلرية؛ 

  الصلة باحلالة الصحية للشخص احملروم من احلرية؛ذات العناصر )و( 

  املتوىف؛رفاتا  الوفاة أثناء احلرمان من احلرية، ظروف وأسباب الوفاة واجلهة اليت نقلت إليهحالة يف )ز( 

 إخالء سبيله أو نقله إىل مكان احتجاز آخر، واملكان الذي ُنقل إليه والسلطة            وسـاعة  تـاريخ  )ح( 
 . عن نقلهاملسؤولة

 ١٨ املادة

، تضمن كل دولة طرف ألي شخص يثبت أن لـه مصلحة           ٢٠ و ١٩ املـادتني    مـراعاة  مـع  -١ 
 إمكانية  حماموهم،شخص احملروم من حريته أو ممثلوهم أو         على هذه املعلومة، مثالً أقارب ال      احلصولمشروعة يف   

 :االطالع على املعلومات التالية على األقل

  قررت حرمانه من احلرية؛اليت السلطة )أ( 

  ومكان احلرمان من احلرية ودخول مكان احلرمان من احلرية؛وساعة تاريخ )ب( 

  تراقب احلرمان من احلرية؛اليت السلطة )ج( 

 الشخص احملروم من حريته، مبا يف ذلك يف حالة نقله إىل مكان احتجاز آخر،               وجـود  مكـان  )د( 
  الذي ُنقل إليه والسلطة املسؤولة عن نقله؛ واملكان

  ومكان إخالء سبيله؛وساعة تاريخ  )ه( 

  الصلة باحلالة الصحية للشخص احملروم من حريته؛ذات العناصر )و( 

 . املتوىفرفات من احلرية، ظروف وأسباب الوفاة واجلهة اليت نقلت إليها  الوفاة أثناء احلرمانحالة يف )ز( 
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 املادة من هذه ١ مالئمة عند االقتضاء لتأمني محاية األشخاص املشار إليهم يف الفقرة تدابري تتخذ -٢ 
ت  البحث عن معلومابسببفضالً عن األشخاص املشتركني يف التحقيق من كل سوء معاملة أو ختويف أو عقاب 

 .عن شخص حمروم من حريته

 ١٩ املادة

أو ُتنقل يف  /و استخدام املعلومات الشخصية، مبا فيها البيانات الطبية أو الوراثية اليت ُتجمع             جيـوز  ال -١ 
وال خيل ذلك باستخدام . املختفيإطار البحث عن شخص خمتف، أو إتاحتها ألغراض أخرى غري البحث عن الشخص        

 . قسري وال مبمارسة احلق يف احلصول على تعويضاختفاء جنائية تتعلق جبرمية تلك املعلومات يف إجراءات

 املعلومات الشخصية، مبا فيها البيانات الطبية أو الوراثية، ومعاجلتها          مجع جيـوز أن يكون يف       ال -٢ 
 . اإلنسانمةوكرا واالحتفاظ هبا ما ينتهك أو ما يؤدي إىل انتهاك حقوق اإلنسان واحلريات األساسية واستخدامها

 ٢٠ املادة

 استثنائية، إال بصفة    ١٨ املنصوص عليه يف املادة      ، تقييد احلق يف احلصول على املعلومات      جيوز ال -١ 
 احلرية خاضعاً للمراقبة    منوذلـك فقـط يف حالـة ما إذا كان شخص ما حتت محاية القانون، وكان احلرمان                  

 ذلك، وإذا كان نقل املعلومات يشكل مساساً        علىن ينص   القضائية، ما دامت احلالة تستدعي ذلك وكان القانو       
 حسن سري التحقيق اجلنائي، أو ألي سبب آخر مماثل ينص عليه            يعرقلباحلـياة اخلاصـة أو بـأمن الشخص أو          

 التقييداتوال جيوز حبال قبول هذه .  القانون الدويل الواجب التطبيق وأهداف هذه االتفاقيةمعالقانون، ومبا يتفق 
 أو  ٢ سلوكاً معرَّفاً يف املادة      تشكل، إذا كانت    ١٨ احلصول على املعلومات املنصوص عليها يف املادة         لـلحق يف  

 .١٧ من املادة ١انتهاكاً للفقرة 

 اإلخالل ببحث مدى شرعية حرمان شخص ما من حريته، تضمن الدولة الطرف             عـدم  مـع  -٢ 
 وقت  أقربن القضائي السريع والفعلي للحصول يف        حق الطع  ١٨ من املادة    ١ إليهم يف الفقرة     املشارلألشخاص  

  أو احلد منه يف أي ظرف       الطعنوال جيوز تعليق هذا احلق يف       . عـلى املعلومـات املشـار إلـيها يف هذه الفقرة          
 .من الظروف

 ٢١ املادة

 عن الشخص احملتجز بطريقة تسمح بالتأكد من أنه مت          لإلفراج كـل دولة طرف التدابري الالزمة        تـتخذ  
 كل دولة طرف كذلك التدابري الالزمة لكي تكفل لكل شخص عند اإلفراج عنه   وتتخذ. فـراج عـنه بالفعل    اإل

  مبوجب وقدرتـه الكاملـة عـلى ممارسة حقوقه، دون إخالل بااللتزامات اليت قد خيضع هلا                 البدنـية سـالمته   
 .القانون الوطين

 ٢٢ املادة

 :تدابري الالزمة ملنع التصرفات التالية واملعاقبة عليها الطرف، تتخذ كل دولة ٦ عدم اإلخالل باملادة مع 
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 ٢ والفقرة ١٧ من املادة ٢من الفقرة ) و( اعتراض الطعن املشار إليه يف الفقرة الفرعية أو عرقلة )أ( 
 ؛٢٠من املادة 

 بتسـجيل كل حالة من حاالت احلرمان من احلرية وكذلك تسجيل أية             بااللـتزام  اإلخـالل  )ب( 
 أن عليهأو امللفات الرمسية على علم بعدم صحتها أو كان / املسؤول عن التسجيل الرمسي واملوظف معلومات كان

 يكون على علم بعدم صحتها؛ 

 معلومات عن حالة حرمان من احلرية، أو تقدمي معلومات غري صحيحة، يف الوقت              تقدمي رفض )ج( 
 . تتوفر فيه الشروط القانونية لتقدمي هذه املعلوماتالذي

 ٢٣ ادةامل

 دولة طرف على أن يشتمل التدريب املقدم للموظفني العسكريني أو املدنيني املكلفني             كل تعمل -١ 
 ميكن أن يتدخلوا يف     الذين القوانني، واملوظفني الطبيني، وموظفي اخلدمة املدنية وسواهم من األشخاص           بإنفـاذ 

 الالزمة بشأن األحكام ذات الصلة      ماتواملعلوحراسـة أو معاملـة كل شخص حمروم من حريته، على التثقيف             
 : أجل ما يليمناملنصوص عليها يف هذه االتفاقية، وذلك 

  هؤالء املوظفني يف حاالت االختفاء القسري؛تورط منع )أ( 

  أمهية منع االختفاء القسري وإجراء التحقيقات يف هذا اجملال؛على التشديد )ب( 

 .الختفاء القسري على وجه السرعة بضرورة تسوية حاالت ااالعتراف ضمان )ج( 

 دولة طرف على حظر إصدار األوامر أو التعليمات اليت تفرض االختفاء القسري أو   كل تعمـل  -٢ 
 .وتضمن كل دولة طرف عدم معاقبة شخص يرفض االنصياع هلذا األمر.  به أو تشجعهتأذن

 من هذه   ١ليهم يف الفقرة     دولة طرف التدابري الالزمة لكي يقوم األشخاص املشار إ         كل تـتخذ  -٣ 
 بإبالغ رؤسائهم الرتكاهبا، والذين لديهم أسباب حتمل على االعتقاد حبدوث حالة اختفاء قسري أو بالتدبري املادة

 . أو الطعن املختصةالرقابةعن هذه احلالة، وعند االقتضاء إبالغ سلطات أو هيئات 

 ٢٤ املادة

شخص املختفي وكل شخص طبيعي حلق به ضرر         االتفاقية، يقصد بالضحية ال    هـذه  ألغـراض  -١ 
 .  هذا االختفاء القسريجراءمباشر من 

 احلق يف معرفة احلقيقة عن ظروف االختفاء القسري، وسري التحقيق ونتائجه ومصري    ضحية لكل -٢ 
 .وتتخذ كل دولة طرف التدابري املالئمة يف هذا الصدد.  املختفيالشخص
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ملالئمة للبحث عن األشخاص املختفني وحتديد أماكن وجودهم         دولة طرف التدابري ا    كل تتخذ -٣ 
 . سبيلهم، ويف حالة وفاهتم حتديد أماكن وجود رفاهتم واحترامها وإعادهتاوإخالء

 دولة طرف، يف نظامها القانوين، لضحية االختفاء القسري، احلق يف جرب الضرر             كـل  تضـمن  -٤ 
 . على تعويض بشكل سريع ومنصف ومالئمواحلصول

 وعند من هذه املادة األضرار املادية واملعنوية،        ٤ يف اجلرب املشار إليه يف الفقرة        احلـق  يشـمل  -٥ 
 :االقتضاء، طرائق أخرى للجرب من قبيل

 اإلعادة؛ )أ( 

 التأهيل؛ إعادة )ب( 

  يف ذلك رد االعتبار لكرامة الشخص ومسعته؛مبا الترضية، )ج( 

 . التكراربعدم ضمانات )د( 

 دولةاإلخالل بااللتزام مبواصلة التحقيق إىل أن يتضح مصري الشخص املختفي، تتخذ كل  عدم مع -٦ 
  وكذلك ألقارهبم،   مصريهمطـرف الـتدابري املالئمة بشأن الوضع القانوين لألشخاص املختفني الذين مل يتضح              

 .لكيةامل سيما يف جماالت مثل الضمان االجتماعي واملسائل املالية وقانون األسرة وحقوق وال

 دولة طرف احلق يف تشكيل منظمات ورابطات يكون هدفها اإلسهام يف إثبات             كـل  تضـمن  -٧ 
 االشتراك القسري، ومصري األشخاص املختفني ومساعدة ضحايا االختفاء القسري وحرية االختفاءظروف حاالت 

 .يف هذه املنظمات أو الرابطات

 ٢٥ املادة

 : ملنع اجلرائم التالية وقمعها جنائياً دولة طرف التدابري الالزمةكل تتخذ -١ 

 الختفاء اخلاضعني الختفاء قسري أو الذين خيضع أحد أبويهم أو ممثلهم القانوين             األطفال انتزاع )أ( 
  قسري؛قسري، أو األطفال الذين يولدون أثناء وجود أمهاهتم يف األسر نتيجة الختفاء 

 الفقرةثبت اهلوية احلقيقية لألطفال املشار إليهم يف         إخفاء أو إتالف املستندات اليت ت      أو تزويـر  )ب( 
 ).أ(الفرعية 

من ) أ( دولة طرف التدابري الالزمة للبحث عن األطفال املشار إليهم يف الفقرة الفرعية كل تتخذ -٢ 
ت  القانونية واالتفاقا  لإلجراءات مـن هذه املادة وحتديد هويتهم وتسليمهم إىل أسرهم األصلية وفقاً             ١الفقـرة   

 .الدولية الواجبة التطبيق
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) أ( األطراف بعضها بعضاً يف البحث عن األطفال املشار إليهم يف الفقرة الفرعية              الدول تساعد -٣ 
 . من هذه املادة وحتديد هويتهم وحتديد مكان وجودهم١من الفقرة 

من ) أ(لفرعية   ضرورة احلفاظ على املصلحة الفضلى لألطفال املشار إليهم يف الفقرة ا           مراعاة مع -٤ 
 جنسيتهم وروابطهم األسرية ذلك من هذه املادة وعلى حقهم يف احلفاظ على هويتهم واستعادهتا، مبا يف     ١الفقرة  

 اليت تعترف بنظام التبين أو بشكل آخر من أشكال إيداع األطرافاملعترف هبا يف القانون، جيب أن تتاح يف الدول 
 حاالت  منءات التبين أو إيداع األطفال، وعند االقتضاء، إلغاء أية حالة            ملراجعة إجرا  قانونيةاألطفـال إجراءات    

 .تبين األطفال أو إيداعهم تكون يف األصل حالة اختفاء قسري

 أساسياً، الطفل الفضلى، يف مجيع الظروف، وال سيما فيما يتعلق هبذه املادة، اعتباراً مصلحة متثل -٥ 
 االعتبار على النحو الواجب مع يفداء رأيه بكل حرية ويؤخذ هذا الرأي      وللطفـل القادر على التمييز احلق يف إب       

 .مراعاة عمره ودرجة نضجه

  الثايناجلزء

 ٢٦ املادة

، مؤلفة ")اللجنة(" أحكام هذه االتفاقية، تنشأ جلنة معنية حباالت االختفاء القسري تنفيذ ألغراض -١ 
 يف جمال حقوق اإلنسان، يكونون مستقلني ويعملون        هباف  مـن عشرة خرباء مشهود هلم بالرتاهة والكفاءة املعتر        

وتوضع .  للتوزيع اجلغرايف العادل الدول األطراف أعضاء اللجنة وفقاًوتنتخب. بصفتهم الشخصية وحبيادية كاملة
ن  والتوزيع املتواز  اللجنة، األمهـية اليت يشكلها اشتراك ذوي اخلربة القانونية ذات الصلة يف أعمال              االعتـبار يف  

 .للرجال والنساء داخل اللجنة

 باالقتراع السري على قائمة أشخاص ترشحهم الدول األطراف من بني مواطنيها االنتخابات جترى -٢ 
وخالل هذه  .  الغرض هلذا اجـتماعات سـنوية للدول األطراف يدعو األمني العام لألمم املتحدة إىل عقدها               أثـناء 

 ُينتخب كأعضاء يف املكتب املرشحون      األطراف،فيها من ثلثي الدول     االجـتماعات الـيت يتألف النصاب القانوين        
 . املطلقة من أصوات ممثلي الدول األطراف احلاضرين واملصوتنيواألغلبية على أكرب عدد من األصوات اصلوناحل

ويقوم .  األوىل يف أجل ال يتجاوز ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه االتفاقية             االنتخابات تعقد -٣ 
 رسالة إىل   بتوجيه العـام لألمم املتحدة، يف أجل ال يقل عن أربعة أشهر قبل تاريخ كل عملية انتخابية،                  مـني األ

ويضع األمني العام لألمم املتحدة قائمة      . أشهرالدول األطراف يدعوها فيها إىل تقدمي ترشيحاهتا يف غضون ثالثة           
ويرسل هذه  .  بيان الدول األطراف اليت ميثلها كل مرشح        على هذا النحو مع    املرشحنيمرتبة ترتيباً أجبدياً جبميع     

 . إىل مجيع الدول األطرافالقائمة
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 واليةغري أن فترة    . وميكن إعادة انتخاهبم مرة واحدة    .  اللجنة لفترة أربع سنوات    أعضاء ُينتخـب  -٤ 
 األوىل مباشرة، يقوم    اتاالنتخابمخسـة مـن األعضاء املنتخبني يف االنتخابات األوىل تنتهي بانقضاء سنتني؛ وبعد              

 . بسحب أمساء هؤالء األعضاء اخلمسة بالقرعةاملادة من هذه ٢رئيس االجتماع املشار إليه يف الفقرة 

 أحـد أعضاء اللجنة أو استقال أو إذا تعذر عليه ألي سبب آخر النهوض مبهامه يف                 تـويف  إذا -٥ 
 ١ املشار إليها يف الفقرة باملعايرين رعاياها، مع االلتزام  تقوم الدولة الطرف اليت رشحته بتعيني خبري آخر ماللجنة،

وتعترب هذه  .  وذلك رهناً مبوافقة أغلبية الدول األطراف      املتبقية،من هذه املادة، للعمل باللجنة خالل فترة الوالية         
 إبالغمن تاريخ  يبد نصف الدول األطراف أو أكثر رأياً خمالفاً لذلك يف غضون ستة أسابيع              ملاملوافقة حتققت ما    

 .األمني العام لألمم املتحدة هلا بالتعليق املقترح

 . وضع نظامها الداخلياللجنة تتوىل -٦ 

. بفعالية العام لألمم املتحدة ما يلزم من موظفني وإمكانات مادية ألداء اللجنة مهامها األمني يوفر -٧ 
 .ويدعو األمني العام لألمم املتحدة إىل عقد أول اجتماع للجنة

 بعثات اللجنة بالتسهيالت واالمتيازات واحلصانات املعترف هبا للخرباء املوفدين يف أعضاء يتمتع -٨ 
  امتيازات األمم   اتفاقيةحلسـاب األمـم املـتحدة عـلى حنو ما هو منصوص عليه يف الفصول ذات الصلة من                   

 .املتحدة وحصاناهتا

 أعضائها أثناء اضطالعهم بواليتهم، يف       دولة طرف بالتعاون مع اللجنة ومبساعدة      كل تـتعهد  -٩ 
 . مهام اللجنة اليت قبلتها كل دولة طرفحدود

 ٢٧ املادة

 عن أربع سنوات وال يتجاوز ست سنوات من تاريخ دخول     يقل مؤمتر للدول األطراف يف أجل ال        ينعقد 
  من  ٢عليها يف الفقرة     سري عمل اللجنة والبت، وفقاً لإلجراءات املنصوص         لتقييمهـذه االتفاقـية حـيز النفاذ        

 االتفاقية تنفيذاً   هذه مبتابعة   - دون استبعاد أي احتمال      -، فـيما إذا كان يتعني تكليف هيئة أخرى          ٤٤ املـادة 
 .٣٦ إىل ٢٨للمهام احملددة يف املواد من 

 ٢٨ املادة

زة،  االختصاصـات الـيت متنحها هذه االتفاقية للجنة، تتعاون اللجنة مع مجيع األجه             إطـار  يف -١ 
 مبوجب صكوك   املنشأة والوكـاالت املتخصصة، والصناديق املناسبة التابعة لألمم املتحدة، واللجان           واملكاتـب، 

 اإلقليمية احلكومية الدولية املعنية، ومع مجيع       املؤسساتدولية، واإلجراءات اخلاصة لألمم املتحدة، واملنظمات أو        
 .اليت تعمل على محاية مجيع األشخاص من االختفاء القسري الوطنية ذات الصلة واملكاتباملؤسسات والوكاالت 
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 يف إطار مهامها، بالتشاور مع غريها من اللجان املنشأة مبوجب صكوك حقوق             اللجنة، تقـوم  -٢ 
 اخلاص باحلقوق املدنية    الدويل ذات الصلة، وخباصة اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان املنشأة مبوجب العهد            اإلنسـان 

 .وتوصياهتاة ضمان اتساق مالحظات كل منها والسياسية، بغي

 ٢٩ املادة

 اليت دولة طرف إىل اللجنة، عن طريق األمني العام لألمم املتحدة، تقريراً عن التدابري               كل تقدم -١ 
  بالنسبة للدولة   االتفاقيةاختذهتـا لتنفـيذ الـتزاماهتا مبوجـب هذه االتفاقية يف غضون سنتني من بدء نفاذ هذه                  

 .نيةالطرف املع

 . العام لألمم املتحدة هذا التقرير جلميع الدول األطرافاألمني يتيح -٢ 

 يف كل تقرير، وجيوز هلا أن تقدم ما تراه مناسباً من تعليقات أو مالحظات أو                اللجـنة  تـنظر  -٣ 
ليها من تلقاء  هلا أن ترد عاليتوتبلَغ تلك التعليقات واملالحظات أو التوصيات إىل الدولة الطرف املعنية . توصيات

 .ذاهتا أو بناء على طلب اللجنة

 . أن تطلب أيضاً إىل الدول األطراف معلومات تكميلية عن تطبيق هذه االتفاقيةللجنة وجيوز -٤ 

 ٣٠ املادة

 الشخص املختفي، أو ممثليهم القانونيني، أو حماميهم أو أي شخص مفوض من             ألقارب جيـوز  -١ 
 أجلحة مشروعة، أن يقدموا، بصفة عاجلة، طلباً إىل اللجنة من            ألي شخص آخر لـه مصل     وكذلـك قبـلهم   

 .البحث عن شخص خمتف والعثور عليه

 : من هذه املادة١ اللجنة أن الطلب املقدم بصفة عاجلة مبوجب الفقرة رأت إذا -٢ 

  أنه ال يفتقر إىل أساس؛الواضح من )أ( 

 ؛ إساءة الستعمال احلق يف تقدمي طلبات كهذهيشكل ال )ب( 

 املؤهلة قدم على النحو الواجب إىل اهليئات املختصة يف الدولة الطرف، مثل السلطات              أن سبق )ج( 
 إلجراء التحقيقات، املعنية يف حالة وجود هذه اإلمكانية؛

  مع أحكام هذه االتفاقية؛يتناىف ال )د( 

  .ية، هلا نفس الطابع بالفعل أمام هيئة دولية أخرى من هيئات التحقيق أو التسوحبثه يبدأمل  )ه( 

 عن حالة   مبعلومات إىل الدولة الطرف املعنية أن تزودها، يف غضون املهلة اليت حتددها هلا،              تطلب فإهنـا  
 .الشخص الذي جيري البحث عنه
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 للجنة من هذه املادة، جيوز      ٢ املعلومات اليت تقدمها الدولة الطرف املعنية وفقاً للفقرة          ضوء يف -٣ 
 يف ذلك إجراءات حتفظية،     مباىل الدولة الطرف تتضمن طلباً باختاذ كافة اإلجراءات الالزمة،          أن تقدم توصيات إ   

 هذه االتفاقية، وإحاطة اللجنة علماً بذلك       ألحكاموحتديد مكان الشخص الذي جيري البحث عنه ومحايته وفقاً          
اللجنة بإحاطة الشخص الذي قدم   وتقوم  .  االعتبار الطابع العاجل للحالة    يفخـالل مهلة حتددها اللجنة، واضعة       

 .لديها العاجل بتوصياهتا وباملعلومات الواردة إليها من الدولة الطرف عندما تتوفر اإلجراءطلب 

 جهودها للعمل مع الدولة الطرف املعنية طاملا مل يوضح مصري الشخص الذي      اللجـنة  تواصـل  -٤ 
 .وحتيط مقدم الطلب علماً بذلك.  عنهالبحثجيري 

 ٣١ املادة

 دولة طرف، عند التصديق على هذه االتفاقية أو بعده، أن تعلن اعترافها باختصاص              لكل جيوز -١ 
 أفراد خيضعون عن بـتلقي وحبث البالغات املقدمة من األفراد الذين خيضعون لواليتها أو املقدمة بالنيابة        اللجـنة 

وال تقبل اللجنة أي    .  االتفاقية هذهم  لواليـتها ويشتكون من وقوعهم ضحايا النتهاك هذه الدولة الطرف ألحكا          
 .االعترافبالغ يهم دولة من الدول األطراف مل تعلن هذا 

 : عدم مقبولية كل بالغاللجنة تعلن -٢ 

  شخص جمهول اهلوية؛عن يصدر )أ( 

  إساءة استعمال للحق يف تقدمي بالغات كهذه أو يتناىف مع أحكام هذه االتفاقية؛يشكل أو )ب( 

  حبثه أمام هيئة دولية أخرى من هيئات التحقيق أو التسوية، هلا نفس الطابع؛جيري أو )ج( 

 هذه  تنطبقوال  .  مل تكـن قد استنفدت بشأنه مجيع سبل االنتصاف احمللية الفعلية املتاحة            إذا أو )د( 
 .القاعدة إذا تعدت إجراءات الطعن مهالً معقولة

 إىل بإرساله من هذه املادة، تقوم ٢طلوبة يف الفقرة  اللجنة أن البالغ يستويف الشروط املرأت إذا -٣ 
 . حتدده هلاالذيالدولة املعنية طالبة إليها تقدمي مالحظاهتا أو تعليقاهتا يف األجل 

 عاجلة البالغ، وقبل اختاذ قرار بشأن اجلوهر، جيوز للجنة يف أي وقت أن حتيل بصفة استالم بعد -٤ 
 وقوع ضرر ال ميكن إصالحه على       ملنعباً باختاذ اإلجراءات التحفظية الالزمة      إىل عـناية الدولة الطرف املعنية طل      

 أو هلذا احلق ما يشكل حكماً مسبقاً بشأن مقبولية البالغ اللجنةوال يكون يف ممارسة  . ضـحايا االنتهاك املزعوم   
 .اجلوهرحبثه من حيث 

 البالغوحتيط مقدم . يف هذه املادة عند دراسة البالغات املشار إليها   اً جلساهتا سر  اللجنة تعقـد  -٥ 
 فإهنا ترسل استنتاجاهتا إىل     اإلجراء،وعندما تقرر اللجنة إمتام     . عـلماً بالـردود املقدمة من الدولة الطرف املعنية        

 .الدولة الطرف وإىل صاحب البالغ
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 ٣٢ املادة

للجنة بتلقي وحبث  أي وقت، اعترافها باختصاص ا  يف ألي دولة طرف يف هذه االتفاقية أن تعلن،          جيـوز  
وال تقبل اللجنة   .  طرفاً أخرى ال تفي بالتزاماهتا مبوجب هذه االتفاقية        دولةبالغات تزعم دولة طرف مبوجبها أن       

 .اإلعالنمل تصدر هذا اإلعالن، وال أي بالغ تقدمه دولة طرف مل تصدر هذا طرف  بدولة يتعلقأي بالغ 

 ٣٣ املادة

 هذهومات صادقة، أن دولة طرفاً ترتكب انتهاكاً جسيماً ألحكام           اللجنة، بناء على معل    بلغ إذا -١ 
 أكثر من أعضائها القيام أواالتفاقـية، جـاز للجنة، بعد التشاور مع الدولة الطرف املعنية، أن تطلب من واحد        

 .بزيارة وإفادة اللجنة عن الزيارة دون تأخري

 وموضوعيام بزيارة، مشرية إىل تشكيل الوفد        الدولة الطرف املعنية خطياً بنيتها الق      اللجنة ختطر -٢ 
 .وتقدم الدولة الطرف ردها خالل مهلة معقولة. الزيارة

 . بناء على طلب مسبب تقدمه الدولة الطرف، أن تقرر إرجاء زيارهتا أو إلغاءهاللجنة، جيوز -٣ 

 علىعنية تتعاونان  الدولة الطرف موافقتها على الزيارة، فإن اللجنة والدولة الطرف املمنحت إذا -٤ 
 . الزيارةهذهحتديد إجراءات الزيارة، ومتد الدولة الطرف اللجنة بكل التسهيالت الالزمة إلجناز 

 . بعد انتهاء الزيارة، بإخطار الدولة الطرف املعنية مبالحظاهتا وتوصياهتااللجنة، تقوم -٥ 

 ٣٤ املادة

تقوم على أسس سليمة وتفيد بأن االختفاء القسري  دالئل تتضمن تلقت اللجنة معلومات يبدو هلا أهنا إذا 
 األراضي اخلاضعة لوالية إحدى الدول األطراف، جاز هلا، بعد أن تلتمس من     علىيطـبق بشكل عام أو منهجي       

 العامة لألمم اجلمعية املعنية كل املعلومات املتعلقة هبذه احلالة، أن تعرض املسألة، بصفة عاجلة، على الطرفالدولة 
 .ة عن طريق األمني العام لألمم املتحدةاملتحد

 ٣٥ املادة

 .النفاذ اللجنة على حاالت االختفاء القسري اليت تبدأ بعد دخول هذه االتفاقية حيز اختصاص يقتصر -١ 

 قاصرة  اللجنة دولة ما طرفاً يف هذه االتفاقية بعد بدء نفاذها، تكون التزاماهتا إزاء              أصبحت إذا -٢ 
 . بالنسبة هلاالنفاذمن احلرية اليت بدأت بعد دخول هذه االتفاقية حيز على حاالت احلرمان 
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 ٣٦ املادة

 قد  تكون إىل الدول األطراف وإىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة تقريراً سنوياً عما             اللجنة تقدم -١ 
 .قامت به من أنشطة تطبيقاً هلذه االتفاقية

الحظة بشأهنا يف التقرير السنوي، وتتاح هلا مهلة         الدولة الطرف مسبقاً بصدور م     إعالم ينـبغي  -٢ 
 . للرد، وجيوز هلا طلب نشر تعليقاهتا أو مالحظاهتا اخلاصة يف التقريرمعقولة

 الثالث اجلزء

 ٣٧ املادة

 اليت توفر محاية أفضل جلميع األشخاص من االختفاء         باألحكام خيـل أي مـن أحكام هذه االتفاقية          ال 
 :وجودةمالقسري اليت رمبا تكون 

  دولة طرف ما؛تشريعات يف )أ( 

 .انني الدولية السارية يف هذه الدولةو القيف أو )ب( 

 ٣٨ املادة

 .األمم املتحدةمنظمة أي دولة عضو يف أمام  مفتوح االتفاقيةباب التوقيع على هذه  -١ 

 التصديق وتودع وثائق. األمم املتحدةمنظمة  خاضعة لتصديق أي دولة عضو يف       االتفاقية هـذه  -٢ 
 . العام لألمم املتحدةاألمنيلدى 

ويكون االنضمام إليها   .  مفتوحة لتنضم إليها أي دولة عضو يف األمم املتحدة         االتفاقـية  هـذه  -٣ 
 . صك االنضمام لدى األمني العام لألمم املتحدةبإيداع

 ٣٩ املادة

 أو التصديقالعشرين من صكوك  هذه االتفاقية يف اليوم الثالثني من تاريخ إيداع الصك نفاذ يبدأ -١ 
 .االنضمام لدى األمني العام لألمم املتحدة

 كل دولة تصدق على هذه االتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع الصك العشرين من               إىل بالنسـبة  -٢ 
ملتعلق  الدولة املعنية لصكها اإيداع أو االنضمام، يبدأ نفاذ االتفاقية يف اليوم الثالثني من تاريخ  التصديقصـكوك   

 .بالتصديق أو االنضمام
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 ٤٠ املادة

 األعضاء يف األمم املتحدة ومجيع الدول املوقّعة على هذه          الدول األمني العام لألمم املتحدة مجيع       ُيخطـر  
 : إليها مبا يلياملنضمةاالتفاقية أو 

 ؛٣٨ واالنضمامات الواردة، تطبيقاً للمادة والتصديقات التوقيعات )أ( 

 .٣٩فاذ هذه االتفاقية، تطبيقاً للمادة  نبدء تاريخ )ب( 

 ٤١ املادة

 . على كل الوحدات املكّونة للدول االحتاديةاستثناء، أحكام هذه االتفاقية، دون قيد أو تنطبق 

 ٤٢ املادة

 أو ينشـأ بني اثنتني أو أكثر من الدول األطراف فيما يتعلق بتفسري هذه االتفاقية                خـالف  أي -١ 
 يف هذه االتفاقية    صراحةته عن طريق التفاوض أو بواسطة اإلجراءات املنصوص عليها          تطبـيقها ال تتحقق تسوي    

 تتمكن األطراف، خالل األشهر الستة التالية       ملفإذا  . خيضع للتحكيم بناء على طلب إحدى هذه الدول األطراف        
ن يعرض اخلالف على  اتفاق بشأن تنظيم التحكيم، جاز ألي منهما أإىللتاريخ تقدمي طلب التحكيم، من التوصل 

 . بتقدمي طلب مبوجب النظام األساسي للمحكمةالدولية،حمكمة العدل 

 تعلن دولة طرف، عند توقيع هذه االتفاقية أو التصديق عليها أو االنضمام إليها، أن         أي تستطيع -٢ 
تزمة بتلك األحكام جتاه  ملاألخرىوال تكون الدول األطراف .  من هذه املادة١أهنا ال تعترب ملتزمة بأحكام الفقرة 

 .دولة طرف تكون قد أصدرت هذا اإلعالن

 من هذه املادة أن     ٢ دولة طرف تكون قد أصدرت إعالناً مبوجب أحكام الفقرة           أي تسـتطيع  -٣ 
 . وقت هذا اإلعالن بتوجيه إخطار إىل األمني العام لألمم املتحدةأيتسحب يف 

 ٤٣ املادة

 اإلنساين الدويل، مبا يف ذلك التزامات الدول األطراف السامية          انونالق ختـل هـذه االتفاقية بأحكام        ال 
 ١٩٧٧ والربوتوكولني االختياريني لعام     ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢ جنيف األربع املؤرخة     اتفاقياتاملـتعاقدة يف    

الحتجاز يف   بزيارة أماكن ا   الدوليةامللحقني هبا، وال باإلمكانية املتاحة لكل دولة بأن تأذن للجنة الصليب األمحر             
 .الدويلاحلاالت اليت ال ينص عليها القانون اإلنساين 

 ٤٤ املادة

 لألمم طـرف يف هـذه االتفاقية أن تقترح تعديالً وتقدم اقتراحها إىل األمني العام                دولـة  ألي -١ 
بلغه مبا إذا كانت     طالباً منها أن تُ    االتفاقيةوحييل األمني العام اقتراح التعديل إىل الدول األطراف يف هذه           . املتحدة
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 الدول  ثويف حالة إعراب ثل   .  النظر يف االقتراح وطرحه للتصويت     بغرضتؤيد فكرة عقد مؤمتر للدول األطراف       
 يقوم املذكور، يف غضون أربعة أشهر من تاريخ اإلحالة، عن تأييدها لفكرة عقد املؤمتر            األقل،األطـراف عـلى     

 .م املتحدةاألمني العام بتنظيم املؤمتر حتت رعاية األم

 بأغلبية العام لألمم املتحدة على مجيع الدول األطراف أي تعديل يعتمده املؤمتر             األمني يعـرض  -٢ 
 .ثلثي الدول األطراف احلاضرة واملصوتة، لكي توافق عليه

 ثلثي من هذه املادة بعد حصوله على موافقة ١ كلّ تعديل ُيعتمد وفقاً ألحكام الفقرة سريان يبدأ -٣ 
 .طرفألطراف يف هذه االتفاقية وفقاً لإلجراء املنصوص عليه يف دستور كل دولة الدول ا

 األطراف عند نفاذها ملزمة للدول األطراف اليت تكون قد قبلتها، وتظل الدول التعديالت تكون -٤ 
 .األخرى ملزمة بأحكام هذه االتفاقية وبأي تعديالت سبق هلا قبوهلا

 ٤٥ املادة

 والصينيةية، اليت تتساوى يف احلجية نصوصها باإلسبانية واإلنكليزية والروسية           االتفاق هذه تودع -١ 
 .والعربية والفرنسية، لدى األمني العام لألمم املتحدة

 املشار العام لألمم املتحدة بإرسال نسخة طبق األصل من االتفاقية إىل مجيع الدول              األمني يقوم -٢ 
 .٣٨إليها يف املادة 

- - - - - 


