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 دولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسريال تفاقيةالا - ٦٣/١٨٦
 

 ،إن اجلمعية العامة 
ــد   الــذي٢٠٠٦ديــسمرب/ كــانون األول٢٠ املــؤرخ٦١/١٧٧ قرارهــاإذ تعيــد تأكي

قية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري وفتحـت بـاباعتمدت مبوجبه االتفا
 التوقيع والتصديق عليها واالنضمام إليها،

 الــذي١٩٩٢ديــسمرب/ كــانون األول١٨ املــؤرخ٤٧/١٣٣إىل قرارهــاوإذ تــشري 
ـــه ــع األشــخاص مــن االختفــاء القــسري، بوصــفاملتعلــق حبعــالناإلاعتمــدت مبوجب همايــة مجي

 مجيع الدول،الواجبة التطبيق علىبادئملمن اجمموعة
مــارس/ آذار٢٧ املــؤرخ٧/١٢ إىل قــرار جملــس حقــوق اإلنــسانأيــضا وإذ تــشري 

الــذي مــدد الــس مبوجبــه واليــة الفريــق العامــل املعــين حبــاالت االختفــاء القــسري )١(٢٠٠٨
 الطوعي ملدة ثالث سنوات إضافية، غري أو
حــــاالت االختفـــاء القـــسريزيـــادةاصــة إزاء بـــصفة خوإذ يــساورها بـــالغ القلــق 

االعتقـال واالحتجـاز واالختطـاف،مبـا يف ذلـكيف منـاطق خمتلفـة مـن العـامل،الطوعي غري أو
، وإزاء تزايــد يف حــد ذاــاتعــد اختفــاء قــسريااالختفــاء القــسري أو يف إطــارعنــدما تــتم

 املخـتفني األشخاصأقارب وحاالت االختفاء أعلىشهودالالواردة عن تعرضالتقارير عدد
 املعاملة والتخويف،  وسوءةلمضايقل
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 ظـروف ضد اإلنسانية، يفمية مبوجب االتفاقية جريعد بأن االختفاء القسريوإذ تقر 
 معينة،

 االتفاقية يف أقـرب وقـت ممكـن بتـصديق عـشرين دولـة عليهـابدء نفاذ أنوإذ تدرك 
 ،مهماسيشكل حدثا

قيــة الدوليــة حلمايــة مجيــع األشــخاص مــن االختفــاء باعتمــاد االتفاترحــب - ١ 
 مبكر؛  يف وقتبدء نفاذهاوتتطلع إىل،٢٠٠٦ ديسمرب/ كانون األول٢٠يف )٢(القسري

 سبع دول صـدقت عليهـامثانني دولة وقعت على االتفاقية و  بأنأيضا ترحب - ٢ 
ــدول الــيت مل توقــع٢٠٠٧فربايــر/ شــباط٦  يفمنــذ حفــل التوقيــع علــى االتفاقيــة ، ويــب بال
يف اخليـارتنظـر أنيف القيام بذلك على سـبيل األولويـة، و روتصدق بعد على االتفاقية أن تنظ

 من االتفاقية فيما يتعلق باللجنـة املعنيـة حبـاالت االختفـاء٣٢  و٣١املنصوص عليه يف املادتني
 القسري؛

ــم املتحــدتطلــب - ٣  ــام ومفوضــة األم ــني الع ــسان إىل األم ــسامية حلقــوق اإلن ة ال
 ـدف حتقيـقتكثيف جهودمها من أجل مساعدة الـدول علـى أن تـصبح أطرافـا يف االتفاقيـة،

  إليها؛ العاملياالنضمام
 إىل وكـاالت األمـم املتحـدة ومؤسـساا أن تواصـل بـذل اجلهـود مـنتطلب - ٤ 

الــدولمــساعدة وهــالبــدء نفاذاإلعــدادز فهمهــا ويــأجــل نــشر املعلومــات عــن االتفاقيــة وتعز
ــا مبوجــب ــذ التزاما ــى تنفي ــذااألطــراف عل ــة ه ــة الدولي ــات احلكومي ــدعو املنظم ــصك، وت ال

واملنظمات غري احلكومية والفريق العامل املعين حباالت االختفـاء القـسري أو غـري الطـوعي إىل
 القيام بذلك؛

 الرابعـة والـستني إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دوراتطلب - ٥ 
 .تقريرا عن حالة االتفاقية وعن تنفيذ هذا القرار

 ٧٠اجللسة العامة
 ٢٠٠٨ديسمرب/ كانون األول١٨

 

_______________

 .، املرفق٦١/١٧٧القرار )٢(


