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  جملس حقوق اإلنسان
  العشرون احلادية والدورة
   من جدول األعمال٣البند 

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

  *قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان    

    ٢١/٤  
  حاالت االختفاء القسري أو غري الطوعي

  إنّ جملس حقوق اإلنسان،  
 املواد ذات الصلة هبذا املوضوع من اإلعالن العـاملي حلقـوق            إذ يؤكد من جديد     

 حتمي حق الفـرد يف احليـاة        اإلنسان والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية اليت       
واحلرية وأمنه الشخصي، واحلق يف عدم التعرض للتعـذيب، وحـق الفـرد يف االعتـراف        

  بشخصيته القانونية، 
 ،١٩٨٠ فرباير/شباط ٢٩املؤرخ  ) ٣٦-د(٢٠ إىل قرار جلنة حقوق اإلنسان       وإذ يشري   

لوا خرباء بصفتهم   الذي قررت فيه اللجنة إنشاء فريق عامل يتألف من مخسة أعضاء كي يعم            
الشخصية ويبحثوا املسائل املرتبطة حباالت االختفاء القسري أو غري الطـوعي، وإىل مجيـع              

 املـؤرخ   ١٦/١٦القرارات السابقة بشأن هذا املوضوع، خاصة قرار جملس حقوق اإلنسان           
، الذي جدد فيه اجمللس بتوافق اآلراء والية الفريق العامـل املعـين             ٢٠١١مارس  /آذار ٢٤
  االت االختفاء القسري أو غري الطوعي،حب

__________ 

سترد القرارات واملقررات اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان يف تقر ير اجمللس عن دورته احلادية والعشرين                  *  
(A/HRC/21/2)الفصل األول ،.  
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 باعتماد االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري مـن            وإذ ُيقرّ   
  ،٢٠٠٦ديسمرب /كانون األول ٢٠ املؤرخ ٦١/١٧٧ِقبل اجلمعية العامة مبوجب قرارها 

، ١٩٩٢ مربديس/كانون األول  ١٨ املؤرخ   ٤٧/١٣٣ قرار اجلمعية العامة     إىل وإذ يشري   
الذي اعتمدت اجلمعية مبوجبه إعالن محاية مجيع األشخاص من االختفاء القسري باعتبـاره             

  جمموعة من املبادئ للدول،
ـ    إىل وإذا يشري أيضاً     /    كـانون األول   ١٦ املـؤرخ    ٦٠/١٤٧ ة قرار اجلمعية العام
توجيهية بـشأن   ، الذي اعتمدت اجلمعية مبوجبه املبادئ األساسية واملبادئ ال        ٢٠٠٥ديسمرب  

احلق يف االنتصاف واجلرب لضحايا االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل حلقـوق اإلنـسان             
  واالنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل،

 إزاء أمور منها باخلصوص زيادة حاالت االختفاء القـسري          وإذ يساوره بالغ القلق     
ا حاالت االعتقال واالحتجاز واالختطاف،     غري الطوعي يف مناطق شىت من العامل، مبا فيه         أو

عندما تشكل هذه احلاالت جزءاً من االختفاء القسري أو تكون مبثابـة اختفـاء قـسري،                
العدد املتزايد من التقارير املتعلقة بأعمال املضايقة وإساءة املعاملـة والترهيـب الـيت               وإزاء

  ملختفني، هلا الشهود على حاالت االختفاء أو أقارب األشخاص ا يتعرض
 أن االتفاقية تنص على حق الضحايا يف معرفـة حقيقـة مالبـسات              يشري إىل وإذ    

االختفاء القسري، والتقدم احملرز يف التحقيق يف مصري املختفني ونتائج التحقيـق، وإىل أهنـا             
  تنص أيضاً على واجبات الدولة الطرف بأن تتخذ التدابري الالزمة يف هذا الصدد، 

 عدم جواز التذّرع بأية ظروف استثنائية أّياً كانت كمربر حلاالت إىل شري أيضاًوإذ ي  
  االختفاء القسري،

  أنه ال جيوز احتجاز أحد يف مكان احتجاز سرّي،  يشري كذلك إىلوإذ  
 بأن حلاالت االختفاء القسري عواقب خاصة على الفئـات الـضعيفة،            وإذ يسلِّم   

هي يف األغلب األعم َمْن يتحمـل الـشدائد         سيما النساء واألطفال، ألن هذه الفئات        وال
االقتصادية البالغة اليت عادة ما تصاحب حالة االختفاء، كما أهنا عندما تتعرض لالختفاء هي              

  نفسها قد تصبح معّرضة تعرضاً شديداً للعنف اجلنسي وأشكال العنف األخرى،
سانية كمـا ورد    االختفاء القسري قد تكون مبثابة جرائم ضد اإلن       أعمال   بأن   قريوإذ    

  تعريفها يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، 
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  االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري  -أوالً  
 بأن تطبيق االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص مـن االختفـاء            ُيسلّم  -١  

لعقاب ويف تعزيز مجيـع حقـوق       القسري سيكون إسهاماً هاماً يف وضع حّد لإلفالت من ا         
  اإلنسان للجميع ومحايتها؛

 وبالعمـل   ٢٠١٠ديسمرب  /كانون األول  ٢٣ ببدء نفاذ االتفاقية يف      يرّحب  -٢  
الذي أجنزته اللجنة املعنية باالختفاء القسري أثناء دورتيها األوليني ويشجع مجيـع الـدول              

   توصياهتا؛األطراف يف االتفاقية على دعم وتشجيع عمل اللجنة وتنفيذ
 جبميع الدول اليت مل توقِّع بعد االتفاقية أو تصدق عليها أو تنضم إليها يهيب  -٣  

أن تنظر يف فعل ذلك على سبيل األولوية، وأن تنظر أيضاً يف اخليـار املنـصوص عليـه يف                   
   من االتفاقية واملتعلق باللجنة املعنية باالختفاء القسري؛٣٢ و٣١ املادتني

مني العام ومفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان أن           إىل األ  يطلب  -٤  
يواصال جهودمها املكثفة من أجل مساعدة الدول على أن تصبح أطرافاً يف االتفاقية هبـدف               

  حتقيق االنضمام العاملي إليها؛

  اإلعالن املتعلق حبماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري  -ثانياً  
ملتعلق حبماية مجيع األشخاص من االختفـاء القـسري          بأمهية اإلعالن ا   سلمي  -٥  

بوصفه جمموعة من املبادئ املوجهة جلميع الدول الغرض منها معاقبة أعمال االختفـاء القـسري               
ومنع ارتكاهبا ومساعدة ضحايا هذه األعمال وأسرهم على السعي إىل احلصول علـى تعـويض               

  عادل وسريع وكاٍف؛ 
الذكرى السنوية العشرين العتماد اجلمعيـة       يوافق   ٢٠١٢ أنّ عام    يالحظ  -٦  

  عالن؛ لإلالعامة 
  ؛وإنفاذه إنفاذاً كامالً مجيع الدول على الترويج لإلعالن حيثّ  -٧  
 مجيع الدول على ترمجة اإلعالن إىل لغاهتا قصد املساعدة على نشره            يشّجع  -٨  

  عاملياً وعلى حتقيق الغاية املتمثلة يف منع االختفاء القسري؛



A/HRC/RES/21/4 

GE.12-17401 4 

  الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي  -اًثالث  
بالتقرير الذي قدمه الفريق العامل املعـين حبـاالت االختفـاء           علماً  حييط    -٩  

  ، وبالتوصيات الواردة فيه؛)١(القسري أو غري الطوعي
 الفريق العامـل ويـشّجعه علـى    يضطلع بهأمهية العمل الذي    شدد على   ي  -١٠  
  ؛١٦/١٦ر يف النهوض بواليته على النحو املبّين يف قرار جملس حقوق اإلنسان االستمرا
يرّحب بالتعاون القائم بني الفريق العامل وبني اللجنة املعنيـة باالختفـاء              -١١  

  ؛ يف إطار واليتهالقسري كل
 بالتعليقات العامة اليت أبداها الفريق العامل، مبـا يف          مع االهتمام  حييط علماً   -١٢  

 بشأن حق الفرد يف االعتراف بشخصيته القانونيـة يف سـياق حـاالت              عليقأحدث ت ذلك  
االختفاء القسري، واليت هتدف إىل مساعدة الدول على تطبيق أحكام اإلعالن بطريقة تساعد             

  أكثر من غريها على محاية مجيع األشخاص من االختفاء القسري؛
ميع الدول اليت امتنعت مدة طويلة عن تقدمي ردود موضوعية بشأن    جب هيبي  -١٣  

االعتبـار  أن تفعل ذلك وتـويل      االّدعاءات القائلة بوقوع حاالت اختفاء قسري يف بلداهنا         
  املتعلقة هبذا املوضوع واملقدمة من الفريق العامل يف تقاريره؛ذات الصلة الواجب للتوصيات 

 مع الفريق العامل ملساعدته على أداء واليتـه          الدول على أن تتعاون    حيثّ  -١٤  
  بفعالية وأن تنظر جبّدية، يف ذلك اإلطار، يف االستجابة لطلباته املتعلقة بإجراء زيارات لبلداهنا؛

 الفريق العامل على االستمرار، وفقاً ألساليب عمله، يف تزويد الدول        يشّجع  -١٥  
االختفاء القسري تيسرياً للتجاوب الفـوري      املعنية مبعلومات مفيدة ومفصلة بشأن اّدعاءات       

  واجلوهري مع هذه البالغات دون مساس بضرورة تعاون الدول املعنية مع الفريق العامل؛
  : عما يلييعرب  -١٦  
شكره للحكومات العديدة اليت تعاونت مع الفريق العامل ورّدت على          عن    )أ(  

رة الفريق العامل لبلداهنا، ويطلب طلباته للحصول على معلومات، وللحكومات اليت قبلت زيا
إليها أن تويل توصيات الفريق العامل كُلّ االهتمام الالزم، ويدعوها إىل إبالغ الفريق العامل              

  بأي إجراء تتخذه بشأن تلك التوصيات؛
عن تقديره للحكومات اليت حتقق يف أي اّدعاء بوقوع حـاالت اختفـاء               )ب(  

الـدويل والثنـائي يف مثـل هـذه         ين  تتعاون على الصعيد  قسري ُيوجَّه نظرها إليه، أو اليت       

__________ 

)١( A/HRC/19/58/Rev.1. 
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التحقيقات، أو اليت قامت أو تقوم باستحداث آليات مناسبة للتحقيق فيها، وُيشجع مجيـع              
  احلكومات املعنية على التوسع يف جهودها يف هذا اجملال؛

  مبادئ عامة  -رابعاً  
ن عمبا يف ذلك توصياهتا      ، بالتقارير اليت قدمتها املفوضية السامية     حييط علماً   -١٧  

يف إطار اإلجراءات اجلنائية املتعلقة     واملنفَّذة  الربامج والتدابري األخرى الرامية إىل محاية الشهود        
عن و ،)٢(باالنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان واالنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل        

 ،)٣( لضمان احلق يف معرفة احلقيقـة      احللقة الدراسية املتعلقة بأمهية حفظ السجالت كوسيلة      
واجب الدول يف التحقيق يف االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان واللجـوء إىل علـم              عن  و

  .)٤(الوراثة الشرعي
  : ما يليلىع الدول ثحي  -١٨  
أال ضـمان   قسري، بوسائل منـها     الختفاء  االأن حتول دون وقوع حاالت       )أ(  

 يف أماكن احتجاز حتظى باعتراف وإشراف رمسيني،        أي شخص حمروم من احلرية إال      حتجزُي
 السلطات واملؤسسات اليت اعترفت الدولة املعنيـة        أمامفتح مجيع أماكن االحتجاز     وتضمن  

أو سـجالت   / و حمّدثـة ظ على قوائم رمسيـة وعلنيـة و       فاحتباختصاصها يف هذا الصدد، و    
 وفقاً ملا تنص عليـه      مفور احتجازه خمتصة   احملتجزين أمام سلطة     مثولتضمن  وللمحتجزين  

  ؛ من اإلعالن املتعلق حبماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري١٠املادة 
أن تعمل على القضاء على ثقافة إفالت مرتكيب أعمال االختفاء القسري من             )ب(  

   بالغة األمهية على طريق الوقاية الفعالة؛ةخطوكالعقاب واستجالء حاالت االختفاء القسري، 
شخاص ينتمون إىل فئـات     ألول دون وقوع حاالت اختفاء قسري       أن حت  )ج(  
دون تعرض النساء لالختفاء القسري، ألهنن قد يتعرضن      أن حتول   ، وخباصة األطفال، و   ضعيفة

بصفة خاصة للعنف اجلنسي وغريه من ضروب العنف، وأن حتقق يف هذه احلاالت باهتمـام               
  لعدالة؛خاص، وتقدم مرتكيب أعمال االختفاء القسري إىل ا

 قيام سلطاهتا املختصة فوراً بإجراء حتريات نزيهة يف مجيـع           أن حترص على    )د(  
الظروف مىت ما وجدت أسباب تدعو إىل االعتقاد أن حالة اختفاء قسري قـد حـدثت يف                 

 مجيـع   علـى تقـدمي   اد،  ـإذا ثبتت صحة ذلك االعتق     وأن حترص    أراضٍ خاضعٍة لواليتها؛  
  ؛ إىل العدالةطوعيالي أو غري قسرالختفاء أفعال االمرتكيب 

__________ 

)٢( A/HRC/15/33. 
)٣( A/HRC/17/21. 
)٤( A/HRC/18/25و Corr.1. 
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أن تواصل جهودها الستجالء مصري األشخاص املختفني، وأن تعمل على            )ه(  
لقضايا وتقدمي  ا حللتزويد السلطات املختصة بالتحقيق واملقاضاة مبا يلزم من وسائل وموارد           

لتقصي ان   أو إنشاء جل   حمددةاجلناة إىل العدالة، وذلك حىت بعد النظر يف وضع آليات قضائية            
  ؛واملصاحلة تكمل نظام العدالة عند االقتضاءاحلقائق 
أن تنظر يف اللجوء إىل علم الوراثة الشرعي لإلسهام يف التعرف على رفات               )و(  

  ضحايا حاالت االختفاء القسري أو غري الطوعي والتصّدي ملسألة اإلفالت من العقاب؛
د على حـاالت االختفـاء      احلماية الكافية للشهو  وفري  أن تتخذ خطوات لت     )ز(  

القسري أو غري الطوعي، وللمدافعني عن حقوق اإلنسان املناهضني لالختفـاء القـسري،             
 أو اضـطهاد أو انتقـام       هيبواحملامني، وأسر األشخاص املختفني مما قد يتعرضون له من تر         

ق  للنساء من أقرباء األشخاص املخـتفني يف سـيا          خاصاً سوء معاملة، وأن تويل اهتماماً     أو
  ؛قضايا اختفاء أفراد من أسرهنلحل إجياد كفاحهن من أجل 

أن تتوخى تضمني نظمها القانونية آلية تتيح لضحايا االختفـاء القـسري              )ح(  
غري الطوعي أو أسرهم احلصول على تعويض منصٍف وفوري وكاٍف، وأن تنظر إضافة إىل               أو

  الضحايا وتعيد هلم كرامتهم ومسعتهم؛ذلك، عند االقتضاء، يف اختاذ تدابري رمزية ُتقر مبعاناة 
اخلاصـة  مجيـع احملفوظـات     أن  أن تنتهج سياسة للمحفوظات تـضمن         )ط(  

 ودعة لدى املؤسسات جبميع أنواعها    اإلخفاء القسري امل   ب املتصلةحقوق اإلنسان   بانتهاكات  
ضحايا ، وذلك هبدف تأهيل ال    حمفوظة وحممية وميكن الوصول إليها وفقاً للقوانني املعمول هبا        

إلعمال حقهم يف معرفة احلقيقة ويف املساءلة القضائية ويف العمليات غري القضائية للتحـري              
  ؛ تعويضاتعن احلقيقة ويف احلصول على

  أن تلّيب االحتياجات اخلاصة ألسر األشخاص املختفني؛  )ي(  
الذي يكتنف القانون احمللي إزاء     أن تتخذ التدابري املناسبة للتصدي للغموض         )ك(  

غياب األشخاص املختفني والذي يواجهه أفراد أسرهم وأقرباؤهم وغريهم ممن له عالقة هبم             
   نتيجة لالختفاء القسري؛الغيابإقامة نظام لإلعالن عن النظر يف إمكانية جبملة وسائل منها 

أن تضاعف تعاوهنا مع منظمات اجملتمع املدين اليت تتعامـل مـع قـضايا                )ل(  
  االختفاء القسري؛

  . مواصلة النظر يف مسألة االختفاء القسري وفقاً لربنامج عملهيقّرر  -١٩  
  ٣٦اجللسة 

  ٢٠١٢سبتمرب / أيلول٢٧
  ].اعُتمد دون تصويت[  

        


