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 األشخاص املفقودون - ٦٣/١٨٣
 

 ،إن اجلمعية العامة 
 مبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه وأحكامه،إذ تسترشد 
ــدويل، والوإذ تــسترشد أيــضا  ــادئ وقواعــد القــانون اإلنــساين ال ــا مبب تســيما اتفاقي

ــة ــام )١(١٩٤٩أغـــسطس/ آب١٢جنيـــف املؤرخـ ــافيني لعـ ،)٢(١٩٧٧وبروتوكوليهـــا اإلضـ
 والعهـد الـدويل)٣(سيما اإلعالن العاملي حلقـوق اإلنـسان واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان، وال

 والعهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة)٤(اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة
 )٦( واتفاقية حقـوق الطفـل)٥( واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة)٤(والسياسية

ــسان يف ــوق اإلنــ ــاملي حلقــ ــؤمتر العــ ــدمها املــ ــذين اعتمــ ــا اللــ ــل فيينــ ــامج عمــ ــالن وبرنــ وإعــ
 ،)٧(١٩٩٣يونيه/حزيران ٢٥

 ،)٨( باعتماد االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القـسريوإذ تسلم 
 ،بدء نفاذهاوإذ تتطلع إىل

_______________

 .٩٧٣ إىل٩٧٠، األرقام٧٥، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )١(
 .١٧٥١٣ و١٧٥١٢، الرقمان١١٢٥املرجع نفسه، الد )٢(
 ).٣ -د( ألف٢١٧قرارال )٣(
 .، املرفق)٢١ -د( ألف٢٢٠٠انظر القرار )٤(
 .٢٠٣٧٨، الرقم١٢٤٩، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )٥(
 .٢٧٥٣١، الرقم١٥٧٧، الداملرجع نفسه )٦(
)٧( A/CONF.157/24 (Part I)،الفصل الثالث . 
 .، املرفق٦١/١٧٧القرار )٨(
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 العامـة بـشأناجلمعيـةذات الـصلة الـيت اختـذاالـسابقةالقـراراتإىل مجيعوإذ تشري 
 وجملـس حقـوق جلنة حقوق اإلنـسانها كل مناألشخاص املفقودين، وإىل القرارات اليت اختذ

 ،اإلنسان
الـيتجـاء العـامل املـسلحة يف خمتلـف أرالرتاعـاتاسـتمراروإذ تالحظ مع بالغ القلـق 

 انتــهاكات خطـرية للقـانون اإلنــساين الـدويل وقـانون حقــوقعـن يف كـثري مــن األحيـانتـسفر
 اإلنسان،

 بالرتاعـاتيتـصل  األشخاص املعتربين يف عـداد املفقـودين فيمـا مسألة أنوإذ تالحظ 
ريةسـيما األشـخاص الـذين وقعـوا ضـحية انتـهاكات خطـ ، وال أو غري الدوليةاملسلحة الدولية

 اجلهـودعلـىيزال هلا تأثري سـليب قوق اإلنسان، الالدويل حلقانونالللقانون اإلنساين الدويل و
هـذايف ؤكـد، وأا تـسبب املعانـاة ألسـر املفقـودين، وإذ تالرتاعاتاهلادفة إىل وضع حد هلذه

  يف مجلة أمور أخرى،إنساين،منظورمعاجلة املسألة مندد ضرورةالص
قـانون اإلنـساينقـضايا يف إطـار الكلة األشـخاص املفقـودين قـد تـثريأن مش وإذ ترى 

،والقانون الدويل حلقوق اإلنسان، حسب االقتضاء الدويل
تتحمل مسؤولية التـصدي لظـاهرةنزاعات مسلحة أن الدول األطراف يفوإذ تدرك 

ــودين ــخاص املفقـ ــةاألشـ ــصريومعرفـ ــسؤولة مـ ــا مـ ــراف بأـ ــاتهم واالعتـ ــذ اآلليـ ــن تنفيـ  عـ
  ذات الصلة،والسياسات والقوانني

 االستخدام الفعال لوسائل الطب الشرعي التقليديـة يف البحـثوإذ تضع يف اعتبارها 
عن املفقودين وحتديد هويتهم، وإذ تـسلم بالتقـدم التكنولـوجي الكـبري الـذي أحـرز يف ميـدان

كل ملمـوسعلوم الطب الشرعي املتصلة باحلمض اخللوي الصبغي الذي ميكن أن يـساعد بـش
يف اجلهود الرامية إىل حتديد هوية املفقودين،

احتـرام” بـشأن ١جدول أعمال العمل اإلنساين، وخباصـة هدفـه العـامإىل وإذ تشري 
غريهـا مـن حـاالت العنـف  املـسلحة أورتاعـاتواسترداد كرامة األشخاص املفقودين نتيجـة لل

صليب األمحــرلــ الثــامن والعــشرين ل الــذي اعتمــد يف املــؤمتر الــدويل“املــسلح وكرامــة أســرهم
،٢٠٠٣ ديـــسمرب/ كــانون األول٦ إىل٢واهلــالل األمحــر املعقــود يف جنيـــف يف الفتــرة مــن

احلفـاظ علـى حيـاة:إعادة تأكيد أمهيـة القـانون اإلنـساين الـدويل وتطبيقـه” املعنون ٣والقرار
صليب األمحـرلـل الـثالثني الـذي اعتمـد يف املـؤمتر الـدويل“اإلنسان وكرامته يف الـرتاع املـسلح

 ،٢٠٠٧نوفمرب/ تشرين الثاين٣٠ إىل٢٦ املعقود يف جنيف يف الفترة منواهلالل األمحر
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 ٢٠٠٨أغــسطس/ آب١٨بتقريـر األمــني العـام املـؤرخوإذ حتـيط علمـا مــع التقـدير 
 كـانون١٩ املـؤرخ٦١/١٥٥عن األشخاص املفقودين الذي أعد عمال بقرار اجلمعية العامـة

 ،)٩(٢٠٠٦ديسمرب/ولاأل
عاجلـة مـسألةاجلاريـة ملاإلقليميـةالدوليـة وبـاجلهود أيـضا يط علما مع التقـديروإذ حت 

 املنظمات الدولية واإلقليمية يف هذا اال،اليت تتخذهابادراتامل وباألشخاص املفقودين
قواعــد القــانون اإلنــساينأن تراعــي وحتتــرم علــى حنــو تــامالــدول علــىحتــث- ١ 
ــدويلا ــصوص عليهـــالـ ــة املنـ ــات جنيـــف املؤرخـ يف و)١(١٩٤٩أغـــسطس/ آب١٢ يف اتفاقيـ

ــام ــا اإلضــافيني لع ــق ذلــك)٢(١٩٧٧بروتوكوليه ــا انطب ــد التــام ــ، وأن تكفــل حيثم ذهالتقي
 القواعد؛

ــسلح بالــدول األطــراف يفيــب- ٢   أن تتخــذ مجيــع التــدابري املالئمــةنــزاع م
يعتـربون، وأن تبني مصري األشخاص الـذيننزاع مسلحللحيلولة دون فقدان أشخاص بسبب

  نتيجة هلذا الوضع؛يف عداد املفقودين
حــق األســر يف معرفــة مــصري أقارــا املعتــربين يف عــدادتؤكــد مــن جديــد- ٣ 

  املسلحة؛بالرتاعاتاملفقودين فيما يتصل
نـزاع مـسلحأنه يـتعني علـى كـل طـرف مـن أطـرافتؤكد من جديد أيضا- ٤ 
على األكثـر، اعتبارا من انتهاء أعمال القتال الفعليةويقوم، حاملا تسمح الظروف بذلك،أن 

 ؛املتخاصمة يف عداد املفقودين أحد األطرافيعتربهمبالبحث عن األشخاص الذين
 أن تتخـذ مجيـع التـدابري الالزمـة، يفنـزاع مـسلحبالـدول األطـراف يفيب- ٥ 

يتــصل صري األشـخاص املعتــربين يف عــداد املفقــودين فيمــاالوقـت املناســب، لتحديــد هويــة ومــ
  مـن خـالل القنـوات املناسـبة أفراد أسرهمتعمل قدر اإلمكان على تزويد، وأن املسلحبالرتاع
 هم؛من معلومات ذات صلة مبصريلديها بكل ما

 باحلاجــة إىل مجــع بيانــات عــن األشــخاص املفقــودينددهــذا الــصيفتــسلم- ٦ 
ــا ــها وإدارــا، وفق ــةلقواعــد واملعــايريلومحايت ــة والوطني ــة الدولي ــدولث، وحتــالقانوني ــى ال عل

يف هـذا اـال، بـسبلالعاملـةاملعنيـة األخـرىالفاعلـةهـاتومـع اجل بعـضاالتعاون مع بعضها
  باألشخاص املفقودين؛ذات الصلةاملناسبة املعلوماتكلمنها تقدمي

_______________

)٩( A/63/299. 
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الــدول أن تــويل أقــصى درجــة مــن االهتمــام حلــاالت األطفــالإىلتطلــب- ٧ 
 املـسلحة وأن تتخـذ التـدابري املناسـبة للبحـثبالرتاعاتيتصل املعتربين يف عداد املفقودين فيما

 ؛ ومل مشلهم بأسرهمعن هؤالء األطفال وحتديد هويتهم
 مع جلنـة الـصليببالكاملمسلح إىل التعاون نزاعالدول األطراف يفتدعو- ٨ 

 مصري األشـخاص املفقـودين واتبـاع ـج شـامل إزاء هـذه املـسألة، مبـامعرفةاألمحر الدولية يف
آليــات التنــسيق الــيت قــد تــدعو إليهــاوضــعو مجيــع التــدابري القانونيــة والعمليــةاختــاذيف ذلــك

 نسانية وحدها؛احلاجة، على أن يقوم هذا النهج على االعتبارات اإل
غـري احلكوميـةاملنظمـاتالدول وتـشجع املنظمـات احلكوميـة الدوليـة وحتث- ٩ 

علــى اختــاذ مجيــع التــدابري الالزمــة علــى كــل مــن الــصعيد الــوطين واإلقليمــي والــدويل ملعاجلــة
 املسلحة وتقدمي املـساعدةبالرتاعاتمشكلة األشخاص املعتربين يف عداد املفقودين فيما يتصل

واألفرقــة بإنـشاء اللجـان،هـذا الــصدد، يفالـدول املعنيــة، وترحـببنـاء علــى طلـب ،ناسـبةامل
  واألفرقة؛ وباجلهود اليت تبذهلا هذه اللجان،املعنية باملفقودينالعاملة

ــدولبايــب- ١٠  ــن جهــود أن تتخــذل ــه م ــا تبذل ــة، دون املــساس مب  مــصريملعرف
، اخلطوات املناسبة فيما يتعلـق بالوضـع القـانوين املسلحةالرتاعاتاألشخاص املفقودين بسبب

ــودين وشــخاص امللأل ــةاحتياجــاتفق ــة االجتماعي ــل الرعاي ــن قبي ــراد أســرهم يف جمــاالت م أف
  وحقوق امللكية؛وقانون األسرةواملسائل املالية

ــاءيف إطــار مــسألة األشــخاص املفقــودين ضــرورة معاجلــةؤكــدت - ١١  عمليــات بن
ــعالــسالم، مــع اإلشــارة ــةإىل مجي ــات العدال ــشفافية آلي ــى أســاس مــن ال  وســيادة القــانون، عل

 اجلميع؛ومسامهةومشاركةواملساءلة
ــدورةاألشــخاص بــشأن مــسألةنقــاشال بعقــد حلقــةترحــب - ١٢  املفقــودين يف ال

األمـم املتحـدة الـسامية مفوضـةإىللـساطلببالتاسعة لس حقوق اإلنسان، وحتيط علما
 ؛)١٠(النقاشحلقةملداوالتن إعداد موجزحلقوق اإلنسا

 بطلب جملس حقوق اإلنسان إىل جلنته االستشارية أن تعد دراسةحتيط علما - ١٣ 
عن أفضل املمارسات املتعلقة مبسألة األشخاص املفقودين وأن تقدم تلـك الدراسـة إىل الـس

 ؛)١٠(يف دورته الثانية عشرة

_______________

ــر )١٠( ــستون، امللحـــق رقـــم:انظـ ــة العامـــة، الـــدورة الثالثـــة والـ ــف٥٣الوثـــائق الرمسيـــة للجمعيـ   ألـ
)A/63/53/Add.1(٩/١٠١، الفصل الثاين، املقرر. 
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الـصلة، حـسب االقتـضاء، إىل نـسان ذاتآليات وإجراءات حقـوق اإلتدعو- ١٤ 
 املــسلحة يفبالرتاعــاتمعاجلــة مــشكلة األشــخاص املعتــربين يف عــداد املفقــودين فيمــا يتــصل

 التقارير املقبلة اليت ستقدمها إىل اجلمعية العامة؛
 األمني العام أن يقدم تقريرا شامال عن تنفيذ هـذا القـرار، يتـضمنإىلتطلب- ١٥ 

، إىل جملس حقـوق اإلنـسان يف دورتـه ذات الـصلة، وإىل اجلمعيـةاملسألةذات صلة بتوصيات
  والستني؛اخلامسةالعامة يف دورا

ــام إىل أيــضاتطلــب- ١٦  ــني الع ــعاألم ــم أن يطل مجيــع احلكومــات وهيئــات األم
املتحــدة املختــصة والوكــاالت املتخصــصة واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة اإلقليميــة واملنظمــات

  هذا القرار؛علىة الدوليةاإلنساني
 . والستنياخلامسةأن تنظر يف املسألة يف دوراتقرر- ١٧ 

 ٧٠اجللسة العامة
 ٢٠٠٨ديسمرب/ كانون األول١٨

 


