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  2015كانون األول/ديسمرب  17 يف قرار اختذته اجلمعية العامة

 ](A/70/489/Add.2) على تقرير اللجنة الثالثة بناء[
 

 االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري - 70/160
 

 ،العامة اجلمعية إن 
 الــذي 2006 األول/ديســمرب كــانون 20 املــخر  61/177 قرارهــا تأكيدد  تعيدد  إذ 
 بـاب  وفتحـ   القسـري  االختفاء من األشخاص مجيع حلماية الدولية االتفاقية مبوجبه اعتمدت
 إليها، واالنضمام عليها والتصديق توقيعها
 الــذي 1992 األول/ديســمرب كــانون 18 املــخر  47/133 قرارهــا إىل تشددر وإذ 
ـــه اعتمــدت ــة املتعلــق اإلعــ ن مبوجب  بوصــفه القســري، االختفــاء مــن األشــخاص مجيــع حبماي
 تطبيقها، الدول مجيع على يتعني اليت املبادئ من جمموعة

ــع إىل أيضدددا تشدددر وإذ  ــا مجيـ ــر  قراراهتـ ــ ن األخـ ــذ  بشـ ــ لة، هـ ــا املسـ ــ  يف مبـ  ذلـ
 حقــو  جملـ   قـرارات  وكـذل   2014 األول/ديســمرب كـانون  18 املـخر   69/169 قـرار ال

 ،(1)2014 أيلول/سبتمرب 25 املخر  27/1 القرار فيها مبا ،ذات الصلة اإلنسان
بشـ ن   2013كانون األول/ديسمرب  18املخر   68/165إىل قرارها وإذ تشر كذلك  

 2014 أيلول/ســبتمرب 25املــخر   27/3احلــق يف معرفــة احلقيقــة وقــرار جملــ  حقــو  اإلنســان  
   ،(1)التكرار احلقيقة والعدالة واجلرب وضمانات عدم املعين بتعزيزللمجل  بش ن املقرر اخلاص 

 وتعزيـز  تـدعيم  بشـ ن  2014 نيسان/أبريل 9 املخر  68/268 قرارها إىل تشر وإذ 
 ،اإلنسان حقو  معاهدات هيئات نظام أداء فعالية

 القسري، ل ختفاء شخص أي تعريض جيوز ال أنه إىل أيضا تشر وإذ 
_______________ 

والتصــويبان  ألدد  53والسددتون  احل ددا   دد    التاسددعةالوثددا ا الرةيددة للجمعيددة العامددة  الدد و      انظــر   (1)
(A/69/53/Add.1  وCorr.1  2و) الرابع، الفرع ألف، الفصل. 

http://undocs.org/ar/A/70/489/Add.2
http://undocs.org/ar/A/RES/61/177
http://undocs.org/ar/A/RES/47/133
http://undocs.org/ar/A/RES/ 69/169
http://undocs.org/ar/A/RES/27/1
http://undocs.org/ar/A/RES/68/165
http://undocs.org/ar/A/RES/27/3
http://undocs.org/ar/A/RES/68/268
http://undocs.org/ar/A/69/53/Add.1
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ــه إىل كدددذلك تشدددر وإذ  ــوز ال أنـ ــذرع جيـ ــ ي التـ ــر  بـ ــتئنا   ظـ ــان اسـ ــر كـ  لتربيـ
 القسري، االختفاء
 سري، مكان يف أحد احتجاز جيوز ال أنه إىل تشر وإذ 
 القســري االختفــاء حــــاالت ازديــاد مــن خاصــة بصــفة القلددا بددال  يسدداو  ا وإذ 

 واالحتجــاز  االعتقــال  حــاالت ذلــ   يف مبــا العــا ،  مــن خمتلفــة  منــا ق يف الطــوع   غــر أو
 ومـن  ذاهتـا،  حـد  يف قسـريا  اختفـاء  تعـد  أو القسـري  االختفاء إ ار يف تتم عندما واالختطا ،

 األشـخاص  أقـارب  أو االختفـاء  حـاالت  علـى  الشـهود  تعـر   عـن  الـواردة  التقارير عدد تزايد
 والتخويف، املعاملة وسوء للمضايقة املختفني
 ظــرو  عــن احلقيقــة معرفــة يف الضــحايا حــق علــى تــنص االتفاقيــة أن إىل تشددر وإذ 
 الدولـة  التزامـات  وحتـدد  املختفـ   الشـخص  ومصـر  ونتا جـه  التحقيـق  وسـر  القسري االختفاء
 الصدد، هذا يف امل  مة التدابر باختاذ الطر 
ــة أن إىل أيضددا تشددر وإذ  ــر  االتفاقي ــاء ضــحية تع ــا القســري االختف  الشــخص ب هن
 القسري، االختفاء هذا جراء من مباشر ضرر به حلق  بيع  شخص وكل املختف 
 منهجيـــة بصـــورة وأ واســـع نطـــا  علـــى القســـري االختفـــاء ممارســـة بـــ ن تقدددر وإذ 

ــة مبوجــ  تعــد ــن جرميــة االتفاقي ــا اإلنســانية ضــد اجلــرا م م ــا وفق ــوارد لتعريفه ــانون يف ال  الق
 الساري، الدويل

ــاء القســــري     تشددددددد  وإذ    علــــى أعيــــة عمــــل الفريــــق العامــــل املعــــين حبــــاالت االختفــ
 أو غر الطوع ،

 االمتئـال  تعزيـز  يف الدوليـة  األمحـر  الصـلي   جلنـة  بـه  تقـوم  الذي القيم بالعمل تقر وإذ 
 اجملال، هذا يف اإلنساين الدويل للقانون
حلماية مجيـع   االتفاقية الدوليةحبلول الذكر  السنوية اخلامسة لدخول  ترحب - 1 

 ؛(2)حيز النفاذ األشخاص من االختفاء القسري
 يف اكـبر إسـهاما   وتنفيـذها  عليهـا  التصـديق كون سـي الـيت   االتفاقيـة  ب عية تقر - 2 
 كافة؛ للناس اإلنسان حقو  مجيعومحاية  تعزيز ويف العقاب من لإلف ت حد وضع

_______________ 

(2) United Nations, Treaty Series, vol. 2716, No. 48088. 
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 عليهــا بالتصــديق دولــة 51 وبقيــام االتفاقيــة علــى دولــة 95 بتوقيــع ترحددب - 3 
 بعـد  إليهـا  تنضـم  أو عليهـا  تصـد   أو االتفاقيـة  توقـع    اليت بالدول وهتي  إليها، االنضمام أو
 32 و 31 املـادتني  يف الـوارد  اخليـار  يف تنظـر  وأن األولوية سبيل على بذل  القيام يف تنظر أن
 القسري؛ االختفاء حباالت املعنية باللجنة يتعلق فيما االتفاقية من

 ؛(3)العام األمني بتقرير أيضا ترحب - 4 
 أن اإلنسـان  حلقـو   السـام   املتحـدة  األمـم  ومفـو   العـام  األمني إىل تطلب - 5 
 دعـم  منـها  بسـبل  االتفاقيـة،  يف أ رافـا  تصـب   أن علـى  الـدول  ملسـاعدة  املكئفـة  جهودعا يزيدا

 يف والــدعم التقنيــة املســاعدة وتقــدم االتفاقيــة علــى للتصــديق الــدول تتخــذها الــيت اإلجــراءات
 حتقيـق  سـبيل  يف االتفاقيـة،  بشـ ن  الـوع   وإذكاء املدين، واجملتمع الدول إىل القدرات بناء جمال
 إليها؛ اجلميع انضمام هد 

 مـن  اجلهـود  بـذل  تواصـل  أن ومخسسـاهتا  املتحـدة  األمـم  وكـاالت  إىل تطلب - 6 
ــة عــن املعلومــات نشــر أجــل ــز االتفاقي ــدول ومســاعدة فهمهــا وتعزي ــذ علــى األ ــرا  ال  تنفي

 واملنظمـات  الدوليـة  احلكوميـة  املنظمـات  وتـدعو  الص ، هذا مبوج  عليها املترتبة االلتزامات
ــر ــة غـ ــق احلكوميـ ــل والفريـ ــين العامـ ــاالت املعـ ــاء حبـ ــري االختفـ ــر أو القسـ ــوع  غـ  إىل الطـ
 بذل ؛ القيام

 يف األ ـرا   الـدول  مجيع وتشجع اللجنة، به اضطلع  الذي بالعمل ترحب - 7 
 توصياهتا؛ تنفيذ وعلى وتعزيز ، اللجنة عمل دعم وعلى تقاريرها، تقدم على االتفاقية
 (4)ب عيـة اإلعـ ن املتعلـق حبمايـة مجيـع األشـخاص مـن االختفـاء القسـري         تسل   - 8 

املعاقبة علـى االختفـاء    منها بوصفه جمموعة من املبادئ اليت يتعني على مجيع الدول تطبيقها، اهلد 
 القسري ومنع ارتكابه ومساعدة ضحايا  وأسرهم على التماس تعويض عادل سريع كا ؛

 واليتــه، إ ــار يف كــل واللجنــة، العامــل الفريــق بــني القــا م بالتعــاون ترحددب - 9 
   املستقبل؛ يف التعاون هذا مواصلة على وتشجع
 العامـل،  الفريـق  عـن  الصادرة العامة التعليقات جبميع اال تمام مع علما حتيط - 10 

ــا ــ  يف مب ــات هــذ  أحــد  ذل ــال بشــ ن التعليق ــن املتضــررين (6)والنســاء (5)األ ف  حــاالت م
 علـى  خاصـة  عواقـ   القسـري  االختفـاء  حلاالت ب ن الصدد هذا يف لموتس القسري، االختفاء

_______________ 

(3) A/70/261. 

 .47/133لقرار ا (4)

(5) A/HRC/WGEID/98/1  وCorr.1. 
(6) A/HRC/WGEID/98/2. 

http://undocs.org/ru/A/70/261
http://undocs.org/ar/A/RES/47/133
http://undocs.org/ar/A/HRC/WGEID/98/1
http://undocs.org/ar/A/HRC/WGEID/98/2
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 األعـم  األغلـ   يف ه  الفئات هذ  أن إىل بالنظر األ فال،ال سيما و الضعيفة، والفئات النساء
 عنـدما  أهنـا  كمـا  احلـاالت،  تلـ   تصـاح   مـا  عادة اليت البالغة االقتصادية الشدا د يتحمل من

 وأشـكال  اجلنسـ   للعنـف  بـال   بشكل معرضة تصب  قد نفسها ه  القسري ل ختفاء تتعر 
 ؛األخر  العنف

بعقــد اللجنــة اجتماعهــا الســنوي مــع الفريــق العامــل، باعتبــار ذلــ      بترحدد - 11 
يف إ ــار  ،فرصــة لتقيــيم أنشــطة اهليئــتني املتــوازيتني اللــتني تتكــام ن ويعــزز كــل منــهما ا خــر 

 الوالية املنو ة بكل واحد منها؛
 جلمعيـة العامـة خـ ل   رفيـع املسـتو  تعقـد  ا    اعامـ  ااجتماعـ  ختصـص أن  تقر  - 12 

اد تمـ الع ةشـر االـذكر  السـنوية الع  حيـاء  إلالسبعني، يف حدود املوارد املتاحة، ادية واحلهتا دور
جيـري مشـاورات مـع الـدول األعضـاء لتحديـد        وتطل  إىل ر ي  اجلمعية العامـة أن  ،االتفاقية

 االجتماع؛ هذا را ق عقد 
 العامـة  اجلمعيـة  أمام كلمة إلقاء إىل العامل الفريق ور ي  اللجنة ر ي  ت عو - 13 
 البنـد  إ ـار  يف السـبعني والئانية و السبعنياحلادية و هايدورت يف معها ا راء لتبادل حوار وإجراء
 ؛“ومحايتها اإلنسان حقو  تعزيز” املعنون
احلاديـــة  هـــايدورت يف العامـــة اجلمعيـــة إىل يقـــدم أن العـــام األمـــني إىل تطلدددب - 14 

 ؛القرار هذا تنفيذ وعن االتفاقية حالة عن تقريرا السبعنيوالئانية و السبعنيو
 .السبعنياحلادية واملوضوع يف دورهتا  تويل اهتمامها الكامل هلذاأن  تقر  - 15 

 
 80اجللسة العامة 

 2015كانون األول/ يسمرب  17
 


