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  قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  ])Corr.1 و A/67/457/Add.2( على تقرير اللجنة الثالثة ناءب[

  

  االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري  - ٦٧/١٨٠
  

 ،إن اجلمعية العامة  

 الــذي ٢٠٠٦ديــسمرب / كــانون األول٢٠ املــؤرخ ٦١/١٧٧قرارهــا  تعيــد تأكيــد إذ  
به االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القـسري وفتحـت بـاب              اعتمدت مبوج 

   والتصديق عليها واالنضمام إليها،هاتوقيع

 الــذي ١٩٩٢ديــسمرب / كــانون األول١٨ املــؤرخ ٤٧/١٣٣إىل قرارهــا وإذ تــشري   
ـــه  ه مايــة مجيــع األشــخاص مــن االختفــاء القــسري، بوصــف  املتعلــق حبعــالن اإلاعتمــدت مبوجب

  ، تطبيقهامجيع الدول على اليت يتعنيبادئ من املموعة جم

 ٢٠١١ديــسمرب  / كــانون األول١٩ املــؤرخ ٦٦/١٦٠إىل قرارهــا  وإذ تــشري أيــضا    
 املـؤرخ   ٢١/٤والقرارات اليت اختذها جملـس حقـوق اإلنـسان يف هـذا الـصدد، مبـا فيهـا القـرار                     

 الفريق العامـل املعـين حبـاالت         الذي أحاط فيه الس علما بتقرير      )١(٢٠١٢سبتمرب  /أيلول ٢٧
   وبالتوصيات الواردة فيه،)٢(االختفاء القسري أو غري الطوعي

ــذلك    ــشري كــ ــه الوإذ تــ ــر       إىل أنــ ــتثنائية لتربيــ ــروف اســ ــأي ظــ ــذرع بــ ــوز التــ جيــ
  القسري، االختفاء

   إىل أنه ال جيوز احتجاز أحد يف مكان سري،وإذ تشري  

أو غـري  حـــاالت االختفـاء القـسري    دياد  من از بصفة خاصة    بالغ القلق    وإذ يساورها   
االعتقـال واالحتجـاز واالختطـاف،      مبـا يف ذلـك حـاالت        يف مناطق خمتلفة من العـامل،       الطوعي  

_______________ 

، (A/67/53/Add.1) ألـف  ٥٣الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السابعة والـستون، امللحـق رقـم        : انظر )١(
  .الثالث الفصل

)٢( A/HRC/19/58/Rev.1.  
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  عــددمــن تزايــد، وتعــد اختفــاء قــسريا يف حــد ذاــااالختفــاء القــسري أو عنــدما تــتم يف إطــار 
 املخــتفني  األشــخاصبأقــار حــاالت االختفــاء أوعلــى شهود الــالــواردة عــن تعــرض التقــارير 

  املعاملة والتخويف،  وسوءةلمضايقل

 تنص على حق الـضحايا يف معرفـة حقيقـة الظـروف احمليطـة      إىل أن االتفاقية  وإذ تشري     
باالختفاء القسري ومدى التقدم احملرز يف التحقيـق ونتائجـه ومـصري الـشخص املختفـي وحتـدد         

  يف هذا الشأن،التزامات الدولة الطرف باختاذ التدابري املناسبة 

 ضــد جــرائم مبوجــب االتفاقيــة تعــداالختفــاء القـسري  األفعــال املتعلقــة ب بــأن وإذ تقـر   
  معينة، ظروفاإلنسانية يف 

 بالعمــل القــيم الــذي تقــوم بــه جلنــة الــصليب األمحــر الدوليــة يف تعزيــز   وإذ تقــر أيــضا  
  االمتثال للقانون اإلنساين الدويل يف هذا اال،

  االتفاقيــة الدوليــة حلمايــة مجيــع األشــخاص مــن االختفــاء  اذببــدء نفــ ترحــب  - ١  
، وتقر بأن تنفيـذها سيـسهم بـشكل كـبري يف        ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٢٣ يف   )٣(القسري

   لإلفالت من العقاب ويف تعزيز مجيع حقوق اإلنسان للناس كافة ومحايتها؛وضع حد

 ة صــدقت عليهــا دولــ٣٧ دولــة وقعــت االتفاقيــة وأن ٩١  بــأنأيــضا ترحــب  - ٢  
أن تنـضم إليهـا بعـد     عليها أوتصدق أو   االتفاقية، ويب بالدول اليت مل توقع   انضمت إليها  أو

 مـن  ٣٢  و٣١ املـادتني   يفالـوارد يف اخليار تنظر  أنيف القيام بذلك على سبيل األولوية و   ر  تنظ
  االتفاقية فيما يتعلق باللجنة املعنية حباالت االختفاء القسري؛

 ؛)٤(بتقرير األمني العامب كذلك ترح  - ٣ 

أن  إىل األمني العـام ومفوضـة األمـم املتحـدة الـسامية حلقـوق اإلنـسان                  تطلب  - ٤  
 لكفالـة من أجل مـساعدة الـدول علـى أن تـصبح أطرافـا يف االتفاقيـة               املكثفة  جهودمها  يواصال  
  إليها؛ اجلميع انضمام

  وكـاالت األمـم املتحـدة ومؤسـساا أن تواصـل بـذل اجلهـود مـن                  إىل تطلب  - ٥  
ــة  أجــل  ــ وتعزنــشر املعلومــات عــن االتفاقي ــذ   مــساعدة ز فهمهــا وي ــى تنفي ــدول األطــراف عل ال

 وتـدعو املنظمـات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات           ،الصكهذا   مبوجب   لتزامات املترتبة عليها  اال
ــاال     ــين حبـ ــل املعـ ــق العامـ ــة والفريـ ــري احلكوميـ ــوعي إىل    غـ ــري الطـ ــسري أو غـ ــاء القـ ت االختفـ

  بذلك؛ القيام

_______________ 

  .، املرفق٦١/١٧٧القرار  )٣(

)٤( A/67/271.  
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ــثالث األوىل،    ترحــب  - ٦   ــة خــالل دوراــا ال ــه اللجن  بالعمــل الــذي اضــطلعت ب
ــى         ــزه وعلـ ــة وتعزيـ ــل اللجنـ ــم عمـ ــى دعـ ــة علـ ــراف يف االتفاقيـ ــدول األطـ ــع الـ ــشجع مجيـ وتـ

  توصياا؛ تنفيذ

 )٥(ن االختفـاء القـسري    بأمهية اإلعالن املتعلق حبماية مجيع األشخاص م      تسلم    - ٧  
ــادئ    ــن املب ــة م ــتعني بوصــفه جمموع ــيت ي ــدول   ال ــع ال ــى مجي ــها   عل ــا، اهلــدف من ــة تطبيقه  املعاقب

 وأسـرهم علـى التمـاس تعـويض عـادل      هاالختفاء القسري ومنع ارتكابه ومساعدة ضحايا    على
  كاف؛ سريع

 يصادف الذكرى الـسنوية العـشرين العتمـاد اجلمعيـة     ٢٠١٢أن عام   تالحظ    - ٨  
  تام؛ على حنوتنفيذه  والتوعية باإلعالن وحتث مجيع الدول على ،لعامة اإلعالنا

  بالتعاون القائم بني الفريق العامل واللجنة، كل يف إطار واليته؛ ترحب   - ٩  

جبميع التعليقات العامة الصادرة عـن الفريـق العامـل،    حتيط علما مع االهتمام    - ١٠  
القـانون   بـه كـشخص أمـام   ن حـق الفـرد يف االعتـراف    مبا يف ذلك أحدث هذه التعليقـات بـشأ       

، الـيت ـدف إىل مـساعدة الـدول علـى تطبيـق اإلعـالن               )٦(يف سياق حاالت االختفـاء القـسري      
  على النحو األنسب حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري؛

ة  رئيس اللجنة ورئيس الفريق العامل إىل إلقاء كلمة أمام اجلمعيـة العامـ             تدعو  - ١١  
 معها يف دورا الثامنة والستني يف إطار البند املتعلـق بتعزيـز حقـوق    لتبادل اآلراءوإجراء حوار   

  ومحايتها؛ اإلنسان

والـستني  الثامنـة    إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورـا             تطلب  - ١٢  
  .تقريرا عن حالة االتفاقية وعن تنفيذ هذا القرار

  ٦٠اجللسة العامة 

  ٢٠١٢ ديسمرب/ كانون األول٢٠

  

_______________ 

  .٤٧/١٣٣القرار  )٥(

)٦( A/HRC/19/58/Rev.1 حاء-الثاين ، الفرع .  


