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  الدورة السادسة والستون
  اللجنة الثالثة

  من جدول األعمال) ب (٦٩البند 
ــها    ــسان ومحايت ــوق اإلن ــز حق ـــوق   :تعزي ــسائــــل حقـ م

 اإلنسان، مبا فــي ذلك النهــج البديلــة لتحسني التمتع
        الفعلي حبقــــوق اإلنسان واحلريـــات األساسيــة

ــتني     ــبانيا، واألردن،األرجن ــتو ، وإس ــا ،نياوإس ــا ،وألباني ــواي ،وأملاني ــدا ،وأوروغ  ،وأوغن
 ،وبولنـــدا ،وبــنن  ،وبلجيكـــا ،والربتغــال  ،والربازيـــل ،وبــاراغواي  ،وإيطاليـــا ،وأيرلنــدا 
ــا  ــة (وبوليفي ــة مقــدونيا  ،واجلبــل األســود ،وتوغــو ،) املتعــددة القوميــات- دول ومجهوري

ــا ،اليوغوســـالفية الـــسابقة ــا ،والـــدامنرك ،وجورجيـ فنـــسنت وجـــزر وســـانت  ،ورومانيـ
 ،وقـربص  ،وفنلنـدا  ،وفرنـسا  ، وغواتيمـاال  ،وشـيلي  ،وسـلوفينيا  ،والسلفادور ،غرينادين
 ،واملغـرب  ،ومدغـشقر  ،ومالطـة  ،وليختنـشتاين  ،وليتوانيـا  ،ولكسمربغ ،والتفيا ،وكندا

ــرويج ،واملكــسيك ــسا ،والن ــاييت ،والنيجــر ،والنم ــا ،وه ــان ،وهنغاري ــان ،والياب : واليون
  مشروع قرار

    
  تفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسرياال    

  
 ،إن اجلمعية العامة  

 ٢٠٠٦ديــسمرب / كــانون األول٢٠ املــؤرخ ٦١/١٧٧ قرارهــا  تؤكــد مــن جديــد إذ  
الذي اعتمدت مبوجبه االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القـسري وفتحـت        

  مام إليها، والتصديق عليها واالنضهاباب توقيع
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ــشري    ــا وإذ ت ــؤرخ ٤٧/١٣٣إىل قراره ــانون األول١٨ امل ــسمرب / ك ــذي ١٩٩٢دي  ال
ـــه  ــة مجيــع األشــخاص مــن االختفــاء القــسري، بوصــف   املتعلــق حبعــالن اإلاعتمــدت مبوجب ه ماي

  مجيع الدول،الواجبة التطبيق على بادئ من املجمموعة 
ــا وإذ تــشري أيــضا      ٢٠١٠ديــسمرب /ول كــانون األ٢١ املــؤرخ ٦٥/٢٠٩إىل قراره

 ١٦/١٦والقــرارات الــيت اختــذها جملــس حقــوق اإلنــسان يف هــذا الــصدد، ومــن بينــها القــرار    
 الذي أحـاط فيـه اجمللـس علمـا بتقريـر الفريـق العامـل املعـين                  )١(٢٠١١مارس  / آذار ٢٤املؤرخ  

حبــاالت االختفــاء القــسري أو غــري الطــوعي عــن أفــضل املمارســات املتعلقــة حبــاالت االختفــاء  
وشـــجع الـــدول علـــى إيـــالء االعتبـــار الواجـــب   ،)٢(لقـــسري يف التـــشريعات اجلنائيـــة احملليـــة ا

  للممارسات الفضلى الواردة فيه، 
أنــه ال جيــوز االحتجــاج بــأي ظــرف مــن الظــروف االســتثنائية   إىلوإذ تــشري كــذلك   

  لتربير االختفاء القسري، 
أو غـري   االختفاء القسري حــاالتمن ازدياد بصفة خاصة   القلق البالغ    وإذ يساورها   
االعتقـال واالحتجـاز واالختطـاف،    مبـا يف ذلـك حـاالت    يف مناطق خمتلفة مـن العـامل،     الطوعي  

 مـــن تزايـــد، وتعـــد اختفــاء قـــسريا يف حـــد ذاهتــا  االختفــاء القـــسري أو  عنــدما تـــتم يف إطـــار  
خـتفني   امل  األشـخاص  أقارب حاالت االختفاء أو  على  شهود  الالواردة عن تعرض    التقارير   عدد
  املعاملة والتخويف،  وسوءةلمضايقل

 تنص علي حق الـضحايا يف معرفـة حقيقـة الظـروف احمليطـة          إىل أن االتفاقية  وإذ تشري     
باالختفاء القسري ومدى التقدم احملرز يف التحقيق ونتائجه ومصري الـشخص املختفـي، وحتـدد               

  ن،التزامات الدولة الطرف باختاذ التدابري املناسبة يف هذا الشأ
 ضــد جــرائم مبوجــب االتفاقيــة تعــداالختفــاء القــسري األفعــال املتعلقــة ب بــأن وإذ تقــر  

  معينة، ظروفاإلنسانية، يف 
بالعمــل القــيم الــذي تقــوم بــه جلنــة الــصليب األمحــر الدوليــة يف تعزيــز  وإذ تقــر أيــضا   

  االمتثال للقانون اإلنساين الدويل يف هذا اجملال،

_________________ 
، ين، الفـصل الثـا  )A/66/53 (٥٣سة والـستون، امللحـق رقـم    ية للجمعية العامة، الدورة الـساد     الوثائق الرمس : انظر  )١(  

  .الفرع ألف
  )٢(  A/HRC/16/48و  Add.1-3و  Add.3/Corr.1) زية فقطنكليباإل.(  
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 الدوليــة حلمايــة مجيــع األشــخاص مــن االختفــاء      االتفاقيــة دخول بــترحــب  - ١  
ــز النفــاذ يف   )٣(القــسري ــذها ســيكون   ٢٠١٠ديــسمرب / كــانون األول٢٣حي ــأن تنفي ، وتقــر ب

إســهاما مهمــا يف ســبيل إهنــاء اإلفــالت مــن العقــاب وتعزيــز حقــوق اإلنــسان الواجبــة للجميــع  
  ومحايتها قاطبة؛

أن ثالثــني دولــة صــدقت  تــسعني دولــة وقعــت االتفاقيــة و  بــأنأيــضا ترحــب  - ٢  
ــدول الــيت مل توقــع  أو انــضمت إليهــا  عليهــا ــة، وهتيــب بال أو تنــضم  عليهــاتــصدق  أو  االتفاقي
  يفالـــوارديف اخليـــار تنظـــر  أنيف القيـــام بـــذلك علـــى ســـبيل األولويـــة ور أن تنظـــبعـــد  إليهـــا
  سري؛ من االتفاقية فيما يتعلق باللجنة املعنية حباالت االختفاء الق٣٢  و٣١ املادتني

ــاد االجتمــاع األول ل ترحــب كــذلك    - ٣   ــة يف   بانعق ــدول األطــراف يف االتفاقي ل
، وبانتخاب أعضاء اللجنة املعنية حباالت االختفاء القـسري خـالل ذلـك             ٢٠١١مايو  /أيار ٣١

 االجتماع، وترحب بشروع اللجنة يف مزاولة أعماهلا؛

 ؛)٤(بتقرير األمني العامترحب   - ٤ 

ــسان      إىل األمــنيتطلــب  - ٥   ــسامية حلقــوق اإلن ــام ومفوضــة األمــم املتحــدة ال  الع
هبـدف  من أجل مساعدة الدول على أن تصبح أطرافا يف االتفاقية           املكثفة  جهودمها  يواصال   أن

   إليها؛ العاملياالنضمامحتقيق 
  إىل وكـاالت األمـم املتحـدة ومؤسـساهتا أن تواصـل بـذل اجلهـود مـن                  تطلب  - ٦  

لتزامــات الــدول األطــراف علــى تنفيــذ اال مــساعدة ز فهمهــا ويــعزاالتفاقيــة وتب التعريــفأجــل 
ــا  ــة عليه ــصكهــذا  مبوجــب املترتب ــات غــري      ،ال ــة واملنظم ــات احلكوميــة الدولي ــدعو املنظم  وت

  احلكومية والفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي إىل القيام بذلك؛
ختفـاء القـسري ورئـيس الفريـق العامـل        رئيس اللجنة املعنيـة حبـاالت اال      تدعو    - ٧  

 إىل خماطبة اجلمعية العامـة وإجـراء حـوار تفـاعلي            ياملعين حباالت االختفاء القسري أو الالطوع     
معها يف دورهتا السابعة والستني يف إطار بنـد جـدول األعمـال املتعلـق بتعزيـز حقـوق اإلنـسان                     

  ومحايتها؛
 الـــسابعة يف دورهتـــا ،معيـــة العامـــة إىل األمـــني العـــام أن يقـــدم إىل اجلتطلـــب  - ٨  
  . تقريرا عن حالة االتفاقية وعن تنفيذ هذا القرار،والستني

_________________ 
  .، املرفق٦١/١٧٧القرار   )٣(  
  )٤(  A/66/284.  
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