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 دولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسريال تفاقيةالا - ٦١/١٧٧
 

 ،إن اجلمعية العامة 
، ٢٠٠٦يونيـه   / حزيران ٢٩، املؤرخ   ١/١ بقرار جملس حقوق اإلنسان      إذ حتيط علما   

 ،)١(لس مبوجبه االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسريالذي اعتمد اجمل
باعتماد اجمللس االتفاقية الدولية حلمايـة مجيـع األشـخاص مـن االختفـاء               تسلم - ١ 
 ؛)١(القسري
االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع األشـخاص مـن االختفـاء القـسري الـيت              تعتمد - ٢ 

 رار وتفتح باب التوقيع والتصديق عليها واالنضمام إليها؛يرد نصها يف مرفق هذا الق
بـأن يفـتح بـاب التوقيـع علـى االتفاقيـة خـالل حفـل التوقيـع عليهـا يف                    توصي - ٣ 
 .باريس

 

_______________ 
، اجلــزء )A/61/53 (٥٣جمعيــة العامــة، الــدورة احلاديــة والــستون، امللحــق رقــم  الوثــائق الرمسيــة لل )١(

 .، املرفق١/١ ألف، القرار -األول، الفصل الثاين 
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 املرفق
 دولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسريال تفاقيةالا  

 ديباجة
 ، األطراف يف هذه االتفاقيةالدول إن 
 علـى الـدول االلتـزام بتعزيـز احتـرام حقــوق      يفـرض ميثـاق األمـم املتحـدة     أن  تعتـرب إذ 
 وفعليا،احتراما عامليا  األساسية رياتاحلاإلنسان و
  اإلنسان،حلقوق اإلعالن العاملي إىل  تستندوإذ 
 االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة، وإىل        بـاحلقوق  العهد الدويل اخلـاص      إىل  تشري وإذ 

  وإىل الـصكوك الدوليـة األخـرى ذات الـصلة     ، والـسياسية  املدنيـة  باحلقوق   العهد الدويل اخلاص  
  والقانون اإلنساين والقانون اجلنائي الدويل،اإلنسان حقوق مبجاالت
 حبمايـة مجيـع األشـخاص مـن االختفـاء القـسري،             املتعلـق  اإلعـالن    إىل  أيضا  تشري وإذ 

ــة   ــة العامـ ــه اجلمعيـ ــمالـــذي اعتمدتـ ــا لألمـ ــدة يف قرارهـ ــؤرخ ٤٧/١٣٣ املتحـ ــانون ١٨ املـ  كـ
 ،١٩٩٢ديسمرب /األول

 الـذي يـشكل جرميـة ويـشكل، يف ظـروف            القسري خطورة االختفاء    شدة  تدرك وإذ 
 اإلنسانية،معينة حيددها القانون الدويل، جرمية ضد 

مــرتكيب  القــسري ومكافحــة إفــالت االختفــاء منــع حــاالت علــىالعــزم  عقــدت وقــد 
 ،جرمية االختفاء القسري من العقاب

 عـدم التعـرض الختفـاء قـسري، وحـق           يف كل شـخص     حق  وضعت يف االعتبار   وقد 
 الضحايا يف العدالة والتعويض،

 بشأن ظروف االختفاء القـسري ومعرفـة        احلقيقة كل ضحية يف معرفة      حق  تؤكد وإذ 
 مجع واستالم ونشر معلومـات لتحقيـق هـذه          حرية يف   صري الشخص املختفي، فضال عن حقه     م

 الغاية،
 : املواد التاليةعلى فقت اتقد 
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 األول اجلزء
 ١املادة 

 . تعريض أي شخص لالختفاء القسريجيوز ال - ١ 
  التــذرع بــأي ظــرف اســتثنائي كــان، ســواء تعلــق األمــر حبالــة حــربجيــوز ال - ٢ 

بأيــة حالــة اســتثناء   أوبانعــدام االســتقرار الــسياسي الــداخلي،   أوحــرب،التهديــد بانــدالع  أو
 . القسريختفاءاالأخرى، لتربير 

 
 ٢ ملادةا

ــراض  ــة،ألغـ ــذه االتفاقيـ ــاء”  ب يقـــصد  هـ ــسرياالختفـ ــال“ القـ ــاز  أو االعتقـ  االحتجـ
  يـتم علـى أيـدي مـوظفي الدولـة،     احلريـة أي شكل مـن أشـكال احلرمـان مـن        أو االختطاف أو
يعقبـه  ومبوافقتـها،     أو دعـم مـن الدولـة       أو جمموعات من األفراد يتصرفون بإذن      أو أشخاص أو

مكــان   أو مــصري الــشخص املختفــيإخفــاء  أو االعتــراف حبرمــان الــشخص مــن حريتــه رفــض
 .وجوده، مما حيرمه من محاية القانون

 
 ٣ املادة

 الـيت   ٢ يف التـصرفات احملـددة يف املـادة          للتحقيق كل دولة طرف التدابري املالئمة       تتخذ 
موافقـة مـن الدولـة،      أودعـم   أو يتصرفون دون إذناألفرادجمموعات من    أو  أشخاص يقوم هبا 

 .احملاكمةولتقدمي املسؤولني إىل 
 

 ٤ املادة
 االختفاء القسري جرميـة يف قانوهنـا   يشكل كل دولة طرف التدابري الالزمة لكي      تتخذ 
 .اجلنائي

 
 ٥ املادة

ــة  أو ممارســة االختفــاء القــسري العامــة تــشكل   جرميــة ضــد اإلنــسانية كمــا مت  املنهجي
 .القانونذلك  املنصوص عليها يف العواقب املطبق وتستتبع تعريفها يف القانون الدويل

 
 ٦ املادة

 دولـة طـرف التـدابري الالزمـة لتحميـل املـسؤولية اجلنائيـة علـى أقـل                   كل تتخذ - ١ 
 :تقدير
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ــاء القــسري،  مــن لكــل )أ(  ــة االختف ــأمر  أو يرتكــب جرمي ــايوصــي   أوي  بارتكاهب
  ارتكاهبا؛يشترك يف  أومتواطئايكون   أوحياول ارتكاهبا، أو

 :الذي الرئيس )ب( 
حتـت إمرتـه ورقابتـه الفعليـتني        ممن يعملـون     علم بأن أحد مرؤوسيه      على كان ‘١’ 

تعمـد    أو ، ارتكـاب جرميـة االختفـاء القـسري        وشككان على     أو قد ارتكب 
 بوضوح؛إغفال معلومات كانت تدل على ذلك 

الـيت تـرتبط هبـا جرميـة      مسؤوليته ورقابتـه الفعليـتني علـى األنـشطة       ميارس كان ‘٢’ 
 القسري؛االختفاء 

 التــدابري الالزمــة واملعقولــة الــيت كــان بوســعه اختاذهــا للحيلولــة افــة كيتخــذ مل ‘٣’ 
عـرض األمـر علـى        أو قمع ارتكاهبـا    أو  االختفاء القسري  جرميةدون ارتكاب   

  واملالحقة؛التحقيقالسلطات املختصة ألغراض 
اله إخالل بالقواعـد ذات الـصلة الـيت تنطـوي           أع) ب( الفقرة الفرعية    يف ليس )ج( 

  املسؤولية والواجبة التطبيق مبوجـب القـانون الـدويل علـى قائـد عـسكري               منعلى درجة أعلى    
 . العسكريالقائد فعال مقام يقومعلى أي شخص  أو

ــر جيــوز ال - ٢  ــأي أم ــذرع ب ــ  أو الت ــة ة صــادراتتعليم ــة  أو مــن ســلطة عام  مدني
 . جرمية االختفاء القسريرلتربيغريها   أوعسكرية أو
 

 ٧ املادة
على جرمية االختفـاء القـسري تأخـذ        عقوبات مالئمة    دولة طرف    كل تفرض - ١ 

 . اجلرميةهذهيف االعتبار شدة جسامة 
 :يلي  ما دولة طرف أن حتددلكل جيوز - ٢ 
لكل من يساهم بفعالية، رغم تورطـه يف ارتكـاب          وخاصة   املخففة، الظروف )أ( 

يف إيــضاح   أو الــشخص املختفــي وهــو علــى قيــد احليــاة،     إعــادةء قــسري، يف جرميــة اختفــا 
 يف حتديد هوية املسؤولني عن اختفاء قسري؛  أو،مالبسات حاالت اختفاء قسري

 اإلخـالل بـإجراءات جنائيـة أخـرى، الظـروف املـشددة، وخاصـة يف                عدم مع )ب( 
جرميـة االختفـاء القـسري يف       مـن تثبـت إدانتـهم بارتكـاب         إزاء    أو املختفيحالة وفاة الشخص    
 . بشكل خاصأشخاص آخرين قابلني للتأثر  أومعوقني،  أوقصر،  أوحق نساء حوامل،
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 ٨ املادة
 ،٥ عدم اإلخالل باملادة مع 
 دولــة طـرف تطبــق نظــام تقــادم بـصدد االختفــاء القــسري التــدابري   كــل تتخـذ  - ١ 

 : الدعاوى اجلنائيةتقادمفترة الالزمة حبيث تكون 
  ومتناسبة مع جسامة هذه اجلرمية؛األمد يلةطو )أ( 
  هناية جرمية االختفاء القسري، نظرا إىل طابعها املستمر؛عند تبدأ )ب( 
 دولــة طــرف حــق ضــحايا االختفــاء القــسري يف ســبيل انتــصاف   كــل تكفــل - ٢ 

 . التقادمفترةفعلي خالل 
 

 ٩ املادة
صها بالبــت يف جرميــة  دولــة طــرف التــدابري الالزمــة إلقــرار اختــصاكــل تتخــذ - ١ 

 :اختفاء قسري
  اجلرميــة قــد ارتكبــت داخــل أي إقلــيم خيــضع لواليتــها القــضائيةتكــون عنــدما )أ( 

 سفن مسجلة يف هذه الدولة؛  أوعلى منت طائرات أو
  مرتكب اجلرمية املفترض من رعاياها؛يكون عندما )ب( 
ــدما )ج(  ــة الطــر    يكــون عن ــرى الدول ــا وت ف هــذه  الــشخص املختفــي مــن رعاياه

 .مالءمة إقرار اختصاصها
 دولــة طــرف أيــضا التــدابري الالزمــة إلقــرار اختــصاصها بالبــت يف  كــل تتخــذ - ٢ 

 يكــون مرتكــب اجلرميــة املفتــرض متواجــدا يف أي إقلــيم خيــضع    عنــدماجرميــة اختفــاء قــسري  
 لدوليـة حتلـه إىل دولـة أخـرى وفقـا اللتزاماهتـا ا             أو هـذه الدولـة   مل تـسلمه      ما لواليتها القضائية، 

 . جنائية دولية تعترف باختصاصهاحمكمةإىل  أو
ــستبعد ال - ٣  ــا      ت ــائي آخــر جتــري ممارســته وفق ــصاص جن ــة أي اخت  هــذه االتفاقي

 . للقوانني الوطنية
 

 ١٠ املادة
 دولة طرف يوجد يف إقليمهـا شـخص يـشتبه يف أنـه ارتكـب جرميـة                  كل على - ١ 

ــة األخــرى  تتخــ  أو هــذا الــشخصاحتجــازاختفــاء قــسري أن تكفــل   ــدابري القانوني ذ مجيــع الت
 مــىت رأت، بعــد فحــص املعلومــات املتاحــة هلــا، أن الظــروف  إقليمهــاالالزمــة لكفالــة بقائــه يف 
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  وتتخـذ هـذه التـدابري وفقـا لتـشريع الدولـة الطـرف املعنيـة،                االحتجـاز ويتم هـذا    . تستلزم ذلك 
إجـراءات    أو الحقـات اجلنائيـة   أثنـاء امل  حـضوره    إال للمـدة الالزمـة لكفالـة         تستمرجيوز أن    وال

 .التسليم  أوالتقدمي
 من هذه املـادة     ١ الطرف اليت تتخذ التدابري املشار إليها يف الفقرة          الدولة على - ٢ 

 األطـراف وعليها أن تعلم الدول     . حتقيقات عادية إلثبات الوقائع     أو  حتقيقا أوليا  فوراأن جتري   
 ١ أحكـام الفقـرة   مبوجـب  بالتـدابري الـيت اختـذهتا    ٩  مـن املـادة   ١األخرى املشار إليها يف الفقرة      

ــن  ــادة،هـــذه مـ ــيت تـــربره،       والاملـ ــاز والظـــروف الـ ــائجســـيما االحتجـ   حتقيقهـــا األويلوبنتـ
 .اختصاصهاإذا كانت تنوي ممارسة   ماالتحقيقات العادية، مبينة هلا أو

 مـن هـذه املـادة االتـصال         ١ شخص حيتجز مبوجب أحكـام الفقـرة         لكل جيوز - ٣ 
مبمثــل الدولــة الــيت يقــيم فيهــا إقامــة    أو الــيت حيمــل جنــسيتهاللدولــةفــورا بــأقرب ممثــل مؤهــل 

 . يتعلق بشخص عدمي اجلنسيةاألمراعتيادية، إذا كان 
 

 ١١ املادة
 الطرف اليت يعثر يف إقليم خاضع لواليتها القضائية على املرتكـب            الدولة على - ١ 
قضية إىل سـلطاهتا املختـصة ملباشـرة الـدعوى اجلنائيـة،           اختفاء قسري أن حتيل ال     جلرميةاملفترض  

 حتلـه إىل    مل  أو مل حتله إىل دولة أخـرى وفقـا اللتزاماهتـا الدوليـة،             أو  مل تسلم الشخص املعين    إن
 .حمكمة جنائية دولية تعترف باختصاصها

 السلطات قرارها يف نفس الظروف اليت تتخذ فيهـا قراراهتـا يف أي              هذه تتخذ - ٢ 
ويف احلـاالت  .  القانون العام، وذلك وفقا لقانون هذه الدولة الطـرف     جرائمسيمة من   جرمية ج 
تكـــون قواعـــد اإلثبـــات الواجبـــة التطبيـــق علـــى   ال،٩ مـــن املـــادة ٢ يف الفقـــرة إليهـــااملـــشار 

 إليهـا  واإلدانة أقل شدة حبال من األحـوال مـن تلـك الـيت تطبـق يف احلـاالت املـشار                      املالحقات
 .ملادة املذكورة من ا١يف الفقرة 
جرميـة اختفـاء قـسري يتمتـع بـضمان معاملتـه            الرتكابـه    مالحـق    شـخص  كل - ٣ 

جرميـة اختفـاء قـسري      الرتكابـه   وكـل شـخص حيـاكم       .  الدعوى مراحلمعاملة عادلة يف مجيع     
 .وفقا للقانونومستقلة ونزيهة تنشأ  حمكمة خمتصة أماملـه حماكمة عادلة جترى 

 
 ١٢ املادة

وقـع ضـحية اختفـاء قـسري          مـا  لة طرف ملن يـدعي أن شخـصا        دو كل تكفل - ١ 
 وتقــوم هــذه الــسلطات ببحــث االدعــاء حبثــا ســريعا   بالوقــائعحــق إبــالغ الــسلطات املختــصة  
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وتتخــذ تــدابري مالئمــة عنــد .  تــأخري حتقيقــا متعمقــا ونزيهــاودونونزيهــا وجتــري عنــد اللــزوم 
 فـضال   ،ختفـي واملـدافعني عنـهم      الشاكي والشهود وأقارب الـشخص امل      محايةاالقتضاء لضمان   

أيـة    أو ترهيـب بـسبب الـشكوى املقدمـة         أو  مـن أي سـوء معاملـة       ،التحقيـق عن املـشتركني يف     
 .هبايدىل شهادة 

وقـع    مـا   هنـاك أسـباب معقولـة حتمـل علـى االعتقـاد بـأن شخـصا                كانـت  مىت - ٢ 
ة حتقيقـا حـىت      مـن هـذه املـاد      ١ الـسلطات املـشار إليهـا يف الفقـرة           جتريضحية اختفاء قسري،    

 . رمسيةشكوىمل تقدم أية  لو
ــا يف      كــل حتــرص - ٣  ــشار إليه ــسلطات امل ــدى ال ــى أن تكــون ل ــة طــرف عل  دول
 :يلي  ما من هذه املادة١ الفقرة

 الالزمـة إلجنـاز التحقيـق، مبـا يف ذلـك إمكانيـة االطـالع                واملوارد الصالحيات )أ( 
 يق الذي جتريه؛ املعلومات ذات الصلة بالتحقمنعلى الوثائق وغريها 

 وعنــد الــضرورة بــإذن مــسبق مــن حمكمــة تبــت يف األمــر يف   الوصــول، ســبل )ب( 
 وأي مكان آخر حتمـل أسـباب معقولـة علـى االعتقـاد         االحتجازأسرع وقت ممكن، إىل مكان      
 .فيهبأن الشخص املختفي موجود 

قيـق   دولة طرف التدابري الالزمـة ملنـع األفعـال الـيت تعـوق سـري التح                كل تتخذ - ٤ 
وتتأكد بوجـه خـاص مـن أنـه لـيس بوسـع املتـهمني بارتكـاب جرميـة االختفـاء                  . عليهاواملعاقبة  
علـى  متـارس   انتقـام     أو بتنفيـذ أعمـال ترهيـب       أو بـضغوط  علـى جمـرى التحقيـق        التأثريالقسري  
 فـضال عـن املـشتركني يف        ،أقـارب الـشخص املختفـي واملـدافعني عنـهم           أو الـشهود   أو الشاكي
 .التحقيق

 
 ١٣ ادةامل

تعترب جرمية االختفـاء القـسري        ال  فيما بني الدول األطراف،    التسليم ألغراض - ١ 
. جرميــة تكمــن وراءهــا دوافــع سياســية    أو متــصلة جبرميــة سياســية، جرميــة  أوجرميــة سياســية،

 .يستند إىل مثل هذه اجلرميةتسليم  السبب وحده رفض طلب هلذاجيوز   الوبالتايل،
ــرب - ٢  ــة تعت ــة       االجرمي ــة مــن اجلــرائم املوجب ــانون جرمي ــاء القــسري حبكــم الق ختف

 .بني دول أطراف قبل بدء نفاذ هذه االتفاقيةمربمة  تسليم معاهدةللتسليم يف كل 
 األطــراف بــإدراج جرميــة االختفــاء القــسري ضــمن اجلــرائم       الــدول تتعهــد - ٣ 

 . تسليم تربمها الحقا فيما بينهامعاهدةاملسوغة للتسليم يف كل 
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 دولة طرف يكـون التـسليم فيهـا مرهونـا بوجـود معاهـدة أن تعتـرب               لكل جيوز - ٤ 
تربطهـا هبـا معاهـدة، مبثابـة          ال مـن دولـة طـرف أخـرى       طلب تـسليم     تلقيهاهذه االتفاقية، عند    

 . للتسليم فيما يتعلق جبرمية االختفاء القسريالقانويناألساس 
ا بينــها مرهونــا بوجــود يكــون التــسليم فيمــ  ال األطــراف الــيتالــدول تعتــرف - ٥ 

 . القسري تستوجب تسليم مرتكبيهااالختفاءمعاهدة بأن جرمية 
 يف مجيع احلاالت، للـشروط احملـددة يف قـانون الدولـة الطـرف               التسليم، خيضع - ٦ 

ــها   ــسارية مبــا فيهــا، بوجــه خــاص، الــشروط       أوالتــسليماملطلــوب من يف معاهــدات التــسليم ال
ة املوجبة للتسليم واألسباب اليت جتيز للدولة الطرف املطلـوب منـها             للعقوب األدىناملتعلقة باحلد   

 .إخضاعه لبعض الشروط  أو رفض هذا التسليم،التسليم
ميكـن تفـسريه علـى أنـه يـشكل التزامـا علـى الدولـة                  مـا   هذه االتفاقية  يف ليس - ٧ 

 تعتقـد أن    جيعلـها   مـا   منـها التـسليم، إذا كـان لـديها مـن األسـباب الوجيهـة               يطلبالطرف اليت   
 دينــه  أوعرقــه  أومعاقبتــه بــسبب نــوع جنــسه   أو قــدم بغــرض مالحقــة الــشخص قــدالطلــب 

 تلبيـة انتمائـه إىل مجاعـة اجتماعيـة معينـة، وأن       أو آرائه السياسية،   أو أصله اإلثين   أو جنسيته أو
 .هذا الطلب ستتسبب يف اإلضرار هبذا الشخص ألي من هذه األسباب

 
 ١٤ املادة

 األطــراف بــأن تقــدم كــل منــها لألخــرى أكــرب قــدر ممكــن مــن  ولالــد تتعهــد  ١ 
رميـة اختفـاء قـسري، مبـا يف ذلـك           إجـراء جنـائي يتـصل جب        أو حتقيـق املساعدة القـضائية يف كـل       

 . اإلثبات املتاحة لديها واليت تكون الزمة ألغراض اإلجراءعناصريتعلق بتقدمي مجيع  ما
ددة يف القـانون الـداخلي للدولـة         املـساعدة القـضائية للـشروط احملـ        هـذه  ختضع - ٢ 

يف املعاهـدات الـسارية املتعلقـة باملـساعدة القـضائية، مبـا يف                أو  التسليم منهاالطرف اليت يطلب    
 خاص، األسباب اليت جتيز للدولة الطـرف الـيت يطلـب منـها التـسليم رفـض تقـدمي                    بوجهذلك،  
 .إخضاعه لشروط  أو القضائيةاملساعدة

 
 ١٥ املادة

ميكـن مـن املـساعدة        مـا  أقصىويقدم بعضها لبعض    دول األطراف فيما بينها      ال تتعاون 
عن األشخاص املختفني وحتديـد أمـاكن وجـودهم         وللبحث  ضحايا االختفاء القسري    ملساعدة  

 املختفني، إخراج جثثهم وحتديد هويتـهم وإعـادة         األشخاصوحتريرهم وكذلك، يف حالة وفاة      
 .رفاهتم
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 ١٦ املادة
أن تـسلم أي شـخص إىل أي          أو تبعـد   أو  دولـة طـرف أن تطـرد        ألي جيوز ال - ١ 

 أســباب وجيهــة تــدعو إىل االعتقــاد بــأن هــذا الــشخص ســيقع   هنــاكدولــة أخــرى إذا كانــت 
 .ضحية لالختفاء القسري

ــسلطات املختــصة مجيــع    مــن للتحقــق - ٢   وجــود مثــل هــذه األســباب، تراعــي ال
، وجود حاالت ثابتة من االنتـهاك املنـهجي    ذلك، عند االقتضاءيفاالعتبارات ذات الصلة، مبا     

 .القانون اإلنساين الدويل يف الدولة املعنية  أو اإلنسانحلقوقاجلماعي   أوالصارخ  أواجلسيم
 

 ١٧ املادة
 . يف مكان جمهول حبس أحد جيوز ال - ١ 
 بااللتزامات الدوليـة األخـرى للدولـة الطـرف يف جمـال احلرمـان          اإلخالل دون - ٢ 
 : على كل دولة طرف، يف إطار تشريعاهتا، القيام مبا يلييتعنية، من احلري
  اليت جتيز إصدار أوامر احلرمان من احلرية؛الشروط حتديد )أ( 
  املؤهلة إلصدار أوامر احلرمان من احلرية؛السلطات تعيني )ب( 
 إيداع الشخص الـذي حيـرم مـن حريتـه إال يف مكـان معتـرف بـه                   عدم ضمان )ج( 

  للمراقبة؛ رمسيا وخاضع
ــه علــى إذن لالتــصال بأســرته    حــصول ضــمان )د(    كــل شــخص حيــرم مــن حريت

 وتلقـي زيـارهتم، رهنـا فقـط مبراعـاة الـشروط املنـصوص               خيتـاره، أي شخص آخر      أو حماميه أو
 األجنيب على إذن لالتصال بالسلطات القنـصلية لـدى بلـده            حصولعليها يف القانون، وضمان     

 التطبيق؛ الواجبوفقا للقانون الدويل 
 وصول كل سلطة ومؤسسة خمتصة ومؤهلـة مبوجـب القـانون إىل           سبل ضمان )ـه( 

  الضرورة، بإذن مسبق من سلطة قضائية؛عندأماكن االحتجاز، وذلك، 
 كل شخص حيرم من حريته، ويف حالة االشتباه يف وقـوع اختفـاء     حق ضمان )و( 

ممارسة هذا احلـق بنفـسه، حـق         من حريته غري قادر على       احملرومقسري، حيث يصبح الشخص     
ـــه مـــصلحة   ــه مـــشروعة،كـــل شـــخص لـ ــيهم  أو كأقـــارب الـــشخص احملـــروم مـــن حريتـ  ممثلـ

ــع الظــروف، يف   أو  أمــام حمكمــة تبــت يف أقــرب وقــت يف مــشروعية    الطعــنحمــاميهم، يف مجي
 . تبني أن حرمانه من حريته غري مشروعإذاحرمانه من حريته وتأمر بإطالق سراحه 
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أو امللفـات الرمسيـة   /أكثـر مـن الـسجالت و        أو ة طـرف واحـدا     دولـ  كـل  تضع - ٣ 
 مـن حريتـهم وتـستوفيها بأحـدث املعلومـات، وتـضعها فـورا، بنـاء                 احملرومنيبأمساء األشخاص   

مؤسـسة خمتـصة ومؤهلـة        أو أيـة سـلطة أخـرى       أو  تصرف أية سلطة قضائية    حتتعلى الطلب،   
 قــانوين دويل ذي صــلة تكــون مبوجــب أي صــك  أو الطــرف املعنيــةالدولــةمبوجــب تــشريعات 

 :يلي  ماوتتضمن هذه املعلومات على األقل.  فيهطرفاالدولة املعنية 
  احملروم من حريته؛الشخص هوية )أ( 
ــاريخ )ب(  ــيت قامــت     وســاعة ت ــسلطة ال ــه وال  ومكــان حرمــان الــشخص مــن حريت

 حبرمانه من حريته؛
  من احلرية؛ قررت حرمانه من احلرية وأسباب احلرماناليت السلطة )ج( 
  تراقب احلرمان من احلرية؛اليت السلطة )د( 
 مــن احلريــة، وتــاريخ وســاعة الــدخول يف مكــان احلرمــان مــن احلرمــان مكــان )ـه( 
  عن احلرمان من احلرية؛املسؤولة والسلطة ،احلرية

  الصلة باحلالة الصحية للشخص احملروم من احلرية؛ذات العناصر )و( 
اء احلرمان من احلرية، ظـروف وأسـباب الوفـاة واجلهـة الـيت               الوفاة أثن  حالة يف )ز( 

  املتوىف؛رفاتنقلت إليها 
نقلـه إىل مكـان احتجـاز آخـر، واملكـان الـذي               أو  إخـالء سـبيله    وساعة تاريخ )ح( 

 . عن نقلهاملسؤولةنقل إليه والسلطة 
 

 ١٨ املادة
 ، تــضمن كــل دولــة طــرف ألي شــخص يثبــت٢٠ و١٩ املــادتني مراعــاة مــع - ١ 

 الـشخص احملـروم مـن حريتـه       كأقارب   على هذه املعلومة،     احلصوللـه مصلحة مشروعة يف      أن
 : إمكانية االطالع على املعلومات التالية على األقل،حماميهم  أوممثليهم أو

  قررت حرمانه من احلرية؛اليت السلطة )أ( 
 رية؛ ومكان احلرمان من احلرية ودخول مكان احلرمان من احلوساعة تاريخ )ب( 
  تراقب احلرمان من احلرية؛اليت السلطة )ج( 
 الشخص احملروم من حريته، مبا يف ذلك يف حالة نقله إىل مكـان              وجود مكان )د( 

  إليه والسلطة املسؤولة عن نقله؛ الذي نقلاملكاناحتجاز آخر، 
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  ومكان إخالء سبيله؛وساعة تاريخ )ـه( 
 شخص احملروم من حريته؛ الصلة باحلالة الصحية للذات العناصر )و( 
 الوفاة أثناء احلرمان من احلرية، ظـروف وأسـباب الوفـاة واجلهـة الـيت                حالة يف )ز( 

 . املتوىفرفاتنقلت إليها 
محايـة األشـخاص املـشار إلـيهم يف         لـضمان    مالئمة عند االقتـضاء      تدابري تتخذ - ٢ 
  مـن كـل سـوء معاملـة        ، فضال عن األشـخاص املـشتركني يف التحقيـق         ،املادة من هذه    ١الفقرة  

 . البحث عن معلومات عن شخص حمروم من حريتهبسببعقاب   أوختويف أو
 

 ١٩ املادة
الوراثيـة    أو اسـتخدام املعلومـات الشخـصية، مبـا فيهـا البيانـات الطبيـة           جيوز ال - ١ 

إتاحتــها ألغــراض أخــرى غــري   أوشــخص خمتــف،أو تنقــل يف إطــار البحــث عــن /والــيت جتمــع 
خيـل ذلـك باسـتخدام تلـك املعلومـات يف إجـراءات جنائيـة            وال .املختفيص  البحث عن الشخ  

 .مبمارسة احلق يف احلصول على تعويض  وال قسرياختفاءتتعلق جبرمية 
ــة   مجــع جيــوز أن يكــون يف  ال - ٢    املعلومــات الشخــصية، مبــا فيهــا البيانــات الطبي

يـؤدي إىل انتـهاك حقـوق     مـا  أو ينتـهك   مـا  واالحتفاظ هبـا   واستخدامهاالوراثية، ومعاجلتها    أو
 . اإلنسانوكرامةاإلنسان واحلريات األساسية 

 
 ٢٠ املادة

 ١٨ املنصوص عليـه يف املـادة        ، تقييد احلق يف احلصول على املعلومات      جيوز ال - ١ 
حتـت محايـة القـانون، وكـان       مـا إذا كـان شـخص    مـا  وذلك فقط يف حالـة   استثنائية،إال بصفة   
دامـت احلالـة تـستدعي ذلـك وكـان القـانون              مـا  ا للمراقبة القـضائية،    احلرية خاضع  مناحلرمان  

 بـأمن الـشخص     أو  ذلك، وإذا كان نقـل املعلومـات يـشكل مـساسا باحليـاة اخلاصـة               علىينص  
ألي سبب آخر مماثل ينص عليه القـانون، ومبـا يتفـق              أو  حسن سري التحقيق اجلنائي،    يعرقل أو
بـأي حـال مـن األحـوال        جيوز    وال .اف هذه االتفاقية   القانون الدويل الواجب التطبيق وأهد     مع

، إذا ١٨ للحــق يف احلــصول علــى املعلومــات املنــصوص عليهــا يف املــادة  التقييــداتقبــول هــذه 
 .١٧ من املادة ١انتهاكا للفقرة   أو٢ سلوكا معرفا يف املادة تشكلكانت 

 مـن حريتـه، تـضمن       ما  اإلخالل ببحث مدى شرعية حرمان شخص      عدم مع - ٢ 
ــة الطــرف لألشــخاص   ــيهم يف الفقــرة  املــشارالدول ــادة  ١ إل  حــق الطعــن القــضائي  ١٨ مــن امل
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ــي للحــصول يف    ــسريع والفعل ــربال ــرة     أق ــذه الفق ــا يف ه ــشار إليه ــات امل ــى املعلوم ــت عل  . وق
 .احلد منه يف أي ظرف من الظروف  أوالطعنجيوز تعليق هذا احلق يف  وال
 

 ٢١ املادة
 عـن الـشخص احملتجـز بطريقـة تـسمح           لإلفـراج  الالزمـة     كل دولة طرف التدابري    تتخذ 

 كـل دولـة طـرف كـذلك التـدابري الالزمـة لكـي               وتتخذ. بالتأكد من أنه مت اإلفراج عنه بالفعل      
 وقدرته الكاملة على ممارسة حقوقـه، دون        البدنيةتكفل لكل شخص عند اإلفراج عنه سالمته        

 .نون الوطين القامبوجببااللتزامات اليت قد خيضع هلا اإلخالل 
 

 ٢٢ املادة
 التـدابري الالزمـة ملنـع التـصرفات     طـرف ، تتخـذ كـل دولـة     ٦ عدم اإلخـالل باملـادة       مع 

 :التالية واملعاقبة عليها
 مـن  ٢مـن الفقـرة   ) و(اعتراض الطعن املشار إليه يف الفقـرة الفرعيـة        أو عرقلة )أ( 

 ؛٢٠ من املادة ٢ والفقرة ١٧املادة 
بتسجيل كل حالة من حاالت احلرمان من احلريـة وكـذلك         بااللتزام اإلخالل )ب( 

أو امللفـات الرمسيـة علـى    / املسؤول عـن التـسجيل الرمسـي و       املوظفتسجيل أية معلومات كان     
  أن يكون على علم بعدم صحتها؛ عليهكان   أوعلم بعدم صحتها

تقـدمي معلومـات غـري        أو  معلومات عن حالة حرمان مـن احلريـة،        تقدمي رفض )ج( 
 . تتوفر فيه الشروط القانونية لتقدمي هذه املعلوماتالذيحة، يف الوقت صحي

 
 ٢٣ املادة

  دولة طرف على أن يشتمل التدريب املقدم للمـوظفني العـسكريني           كل تعمل - ١ 
 القوانني، واملوظفني الطبـيني، ومـوظفي اخلدمـة املدنيـة وسـواهم مـن              بإنفاذاملدنيني املكلفني    أو

شـخص حمـروم مـن حريتـه، علـى          أي  معاملـة     أو ن يتدخلوا يف حراسة    ميكن أ  الذيناألشخاص  
 الالزمــة بــشأن األحكــام ذات الــصلة املنــصوص عليهــا يف هــذه االتفاقيــة، واملعلومــاتالتثقيــف 

 :يلي  ما أجلمنوذلك 
  هؤالء املوظفني يف حاالت االختفاء القسري؛تورط منع )أ( 
 ء القسري وإجراء التحقيقات يف هذا اجملال؛ أمهية منع االختفاعلى التشديد )ب( 
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ــراف ضــمان )ج(  ــى وجــه      االعت ــسري عل ــاء الق ــسوية حــاالت االختف ــضرورة ت  ب
 .السرعة

ــة طــرف علــى حظــر إصــدار   كــل تعمــل - ٢  تعليمــات تفــرض    أوأوامــرأي  دول
وتـضمن كـل دولـة طـرف عـدم معاقبـة شـخص              . تشجع عليه   أو  به تأذن  أو االختفاء القسري 

 .ياع هلذا األمريرفض االنص
 دولة طرف التدابري الالزمة لكي يقـوم األشـخاص املـشار إلـيهم يف          كل تتخذ - ٣ 
 والــذين لــديهم أســباب حتمــل علــى االعتقــاد حبــدوث حالــة اختفــاء   املــادة مــن هــذه ١الفقــرة 
  بإبالغ رؤسائهم عن هذه احلالـة، وعنـد االقتـضاء إبـالغ سـلطات              الرتكاهبابالتدبري    أو قسري

 .الطعن املختصة  أوالرقابةت هيئا أو
 

 ٢٤ املادة
 الشخص املختفي وكـل شـخص   “الضحية”  ب االتفاقية، يقصد   هذه ألغراض - ١ 

 .  هذا االختفاء القسريجراءطبيعي حلق به ضرر مباشر من 
 احلــق يف معرفــة احلقيقــة عــن ظــروف االختفــاء القــسري، وســري ضــحية لكــل - ٢ 

وتتخـذ كـل دولـة طـرف التـدابري املالئمـة يف هـذا               . تفي املخ الشخصالتحقيق ونتائجه ومصري    
 .الصدد

ــدابري املالئمــة للبحــث عــن األشــخاص املخــتفني    كــل تتخــذ - ٣  ــة طــرف الت  دول
تحديــد أمــاكن وجــود رفــاهتم ل ســبيلهم، ويف حالــة وفــاهتم وإخــالءوحتديــد أمــاكن وجــودهم 

 .واحترامها وإعادهتا
 االختفاء القـسري احلـق   اياين، لضح دولة طرف، يف نظامها القانو    كل تضمن - ٤ 

 . على تعويض بشكل سريع ومنصف ومالئمواحلصوليف جرب الضرر 
 مـن هـذه املـادة األضـرار املاديـة         ٤ يف اجلرب املـشار إليـه يف الفقـرة           احلق يشمل - ٥ 

 : االقتضاء، طرائق أخرى للجرب من قبيلوعندواملعنوية، 
 ؛ احلقوقرد )أ( 
 التأهيل؛ إعادة )ب( 
  يف ذلك رد االعتبار لكرامة الشخص ومسعته؛مبا الترضية، )ج( 
 . التكراربعدم ضمانات )د( 
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 اإلخــالل بــااللتزام مبواصــلة التحقيــق إىل أن يتــضح مــصري الــشخص عــدم مــع - ٦ 
املالئمـة بـشأن الوضـع القـانوين لألشـخاص املخـتفني             طـرف التـدابري      دولـة املختفي، تتخذ كل    

ســيما يف جمــاالت مثــل الــضمان االجتمــاعي   والك ألقــارهبم،الــذين مل يتــضح مــصريهم وكــذل
 .امللكيةواملسائل املالية وقانون األسرة وحقوق 

 دولـة طـرف احلـق يف تـشكيل منظمـات ورابطـات يكـون هـدفها                  كل تضمن - ٧ 
ــد اإلســهام يف  ــاءظــروف حــاالت  حتدي ــصري األشــخاص املخــتفني   االختف ــسري، وم يف  و، الق

 .الرابطات  أو يف هذه املنظماتاالشتراكلقسري وحرية مساعدة ضحايا االختفاء ا
 

 ٢٥ املادة
واملعاقبــة عليهــا  دولــة طــرف التــدابري الالزمــة ملنــع اجلــرائم التاليــة   كــل تتخــذ - ١ 
 :جنائيا

ــزاع )أ(  ــال انت ــسري  األطف ــاء ق ــويهم     أو اخلاضــعني الختف ــذين خيــضع أحــد أب  ال
الـذين يولـدون أثنـاء وجـود أمهـاهتم يف األسـر             األطفـال     أو  قـسري،  الختفاءممثلهم القانوين    أو

 قسري؛نتيجة الختفاء 
ــر )ب(  ــاء  أوتزوي ــة لألطفــال       أوإخف ــة احلقيقي ــستندات الــيت تثبــت اهلوي إتــالف امل

 . أدناه)أ( الفرعية الفقرةاملشار إليهم يف 
 دولة طرف التدابري الالزمـة للبحـث عـن األطفـال املـشار إلـيهم يف                 كل تتخذ - ٢ 
 من هذه املادة وحتديد هويتهم وتـسليمهم إىل أسـرهم األصـلية             ١من الفقرة   ) أ(لفرعية  الفقرة ا 

 . القانونية واالتفاقات الدولية الواجبة التطبيقلإلجراءاتوفقا 
 األطراف بعضها بعضا يف البحث عن األطفال املشار إلـيهم يف             الدول تساعد - ٣ 

 .وحتديد هويتهم وحتديد مكان وجودهم من هذه املادة ١من الفقرة ) أ(الفقرة الفرعية 
 املـصلحة الفـضلى لألطفـال املـشار إلـيهم يف      احلفـاظ علـى   ضـرورة    مراعاة مع - ٤ 

ــرة الفرعيــة   ــن الفقــرة  ) أ(الفق ــاظ علــى هويتــهم       ١م ــى حقهــم يف احلف ــن هــذه املــادة وعل  م
 أن تتـاح     جنسيتهم وروابطهـم األسـرية املعتـرف هبـا يف القـانون، جيـب              ذلكواستعادهتا، مبا يف    

األطفـال  القوامـة علـى    بشكل آخر مـن أشـكال         أو  اليت تعترف بنظام التبين    األطرافيف الدول   
األطفـال، وعنـد االقتـضاء، إلغـاء أيـة          القوامـة علـى       أو  ملراجعة إجراءات التبين   قانونيةإجراءات  

 .حالة اختفاء قسريقد نشأت عن تكون القوامة عليهم   أو حاالت تبين األطفالمنحالة 
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  الطفــل الفــضلىمــصلحةهــو يف مجيــع الظــروف، يكــون االعتبــار األساســي،  - ٥ 
سيما فيما يتعلق هبذه املادة، وللطفـل القـادر علـى التمييـز احلـق يف إبـداء رأيـه بكـل حريـة                         وال

 . االعتبار على النحو الواجب مع مراعاة عمره ودرجة نضجهيفويؤخذ هذا الرأي 
 

  الثايناجلزء
 ٢٦ املادة

ــذ غــراضأل - ١  ــة حبــاالت االختفــاء     تنفي ــة معني ــشأ جلن ــة، تن  أحكــام هــذه االتفاقي
زاهة ـ، مؤلفة من عشرة خرباء مـشهود هلـم بالنـ          )“اللجنة”يشار إليها فيما يلي باسم      (القسري  

 يف جمال حقوق اإلنسان، يكونون مستقلني ويعملون بـصفتهم الشخـصية    هباوالكفاءة املعترف   
ــة ــة كامل ــدوتنتخــب. وحبيادي ــة وفقــا للتوزيــع اجلغــرايف العــادل    ال . ول األطــراف أعــضاء اللجن

 األمهيـة الـيت يـشكلها اشـتراك ذوي اخلـربة القانونيـة ذات الـصلة يف أعمـال               االعتباروتوضع يف   
 . والتوزيع املتوازن للرجال والنساء داخل اللجنةاللجنة،

ول  بــاالقتراع الــسري علــى قائمــة أشــخاص ترشــحهم الــداالنتخابــات جتــرى - ٢ 
 اجتماعات سنوية للـدول األطـراف يـدعو األمـني العـام لألمـم               أثناءاألطراف من بني مواطنيها     

وخالل هذه االجتماعـات الـيت يتـألف النـصاب القـانوين فيهـا              .  الغرض هلذااملتحدة إىل عقدها    
 علـى أكـرب عـدد    اصـلون  ينتخب كأعضاء يف املكتـب املرشـحون احل      األطراف،من ثلثي الدول    
 . املطلقة من أصوات ممثلي الدول األطراف احلاضرين واملصوتنيواألغلبية من األصوات

يتجـاوز سـتة أشـهر مـن تـاريخ بـدء نفـاذ               ال  األوىل يف أجـل    االنتخابات تعقد - ٣ 
تــاريخ كــل عمليــة مــن أربعــة أشــهر قبــل  العــام لألمــم املتحــدة، األمــنيويقــوم . هــذه االتفاقيــة

ألطــراف يــدعوها فيهــا إىل تقــدمي ترشــيحاهتا يف غــضون   رســالة إىل الــدول ابتوجيــهانتخابيــة، 
 علـى  املرشـحني ويضع األمني العام لألمم املتحدة قائمة مرتبة ترتيبـا أجبـديا جبميـع           . أشهرثالثة  

 إىل مجيـع   القائمـة ويرسـل هـذه     . هذا النحو مـع بيـان الـدول األطـراف الـيت ميثلـها كـل مرشـح                 
 .الدول األطراف

ــضاء ينتخــب - ٤  ــة لأع ــع ســنوات   اللجن ــرة أرب ــرة    . فت ــادة انتخــاهبم م وميكــن إع
 مخسة من األعـضاء املنتخـبني يف االنتخابـات األوىل تنتـهي بانقـضاء           واليةغري أن فترة    . واحدة

 مـن  ٢ األوىل مباشـرة، يقـوم رئـيس االجتمـاع املـشار إليـه يف الفقـرة          االنتخاباتسنتني؛ وبعد   
 .القرعة بسحب أمساء هؤالء األعضاء اخلمسة باملادةهذه 

إذا تعــذر عليــه ألي ســبب آخــر   أواســتقال  أو أحــد أعــضاء اللجنــةتــويف إذا - ٥ 
 تقوم الدولة الطرف اليت رشحته بتعيني خبري آخر من رعاياهـا، مـع              اللجنة،النهوض مبهامه يف    
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خـالل فتـرة الواليـة    يف اللجنـة   من هـذه املـادة، للعمـل    ١ املشار إليها يف الفقرة    باملعايريااللتزام  
 يبـد   مل  مـا  متحققـة وتعتـرب هـذه املوافقـة       .  وذلك رهنـا مبوافقـة أغلبيـة الـدول األطـراف           املتبقية،

 إبـالغ أكثـر رأيـا خمالفـا لـذلك يف غـضون سـتة أسـابيع مـن تـاريخ                      أو نصف الـدول األطـراف    
 .املقترحبالتعيني األمني العام لألمم املتحدة هلا 

 . وضع نظامها الداخلياللجنة تتوىل - ٦ 
ــوفر - ٧  ــام لألمــم املتحــدة األمــني ي ــا الع ــة      م ــات مادي ــزم مــن مــوظفني وإمكان يل
ــة لــتمكني  ــةمهامهــا مــن أداء اللجن ويــدعو األمــني العــام لألمــم املتحــدة إىل عقــد أول   . بفعالي

 .اجتماع للجنة
 اللجنــة بالتــسهيالت واالمتيــازات واحلــصانات املعتــرف هبــا       أعــضاء  يتمتــع  - ٨ 

هـو منـصوص عليـه يف الفـصول           مـا   حلساب األمم املتحدة على حنو     بعثاتللخرباء املوفدين يف    
 . امتيازات األمم املتحدة وحصاناهتااتفاقيةذات الصلة من 

 دولـــة طـــرف بالتعـــاون مـــع اللجنـــة ومبـــساعدة أعـــضائها أثنـــاء  كـــل تتعهـــد - ٩ 
 . مهام اللجنة اليت قبلتها كل دولة طرفحدوداضطالعهم بواليتهم، يف 

 
 ٢٧ املادة

يتجــاوز ســت   وال عــن أربــع ســنواتيقــل  ال مــؤمتر للــدول األطــراف يف أجــلدينعقــ 
 ســري عمــل اللجنــة والبــت، وفقــا لتقيــيمســنوات مــن تــاريخ دخــول هــذه االتفاقيــة حيــز النفــاذ 

، فيمــا إذا كــان يــتعني تكليــف هيئــة  ٤٤ املــادة مــن ٢لإلجــراءات املنــصوص عليهــا يف الفقــرة 
للمهـام احملـددة يف املـواد مـن     وفقـا   االتفاقيـة  هـذه تابعـة   مب- دون استبعاد أي احتمال    -أخرى  
 .٣٦ إىل ٢٨
 

 ٢٨ املادة
 االختصاصات اليت متنحهـا هـذه االتفاقيـة للجنـة، تتعـاون اللجنـة مـع                 إطار يف - ١ 

 والوكاالت املتخصصة، والـصناديق املناسـبة التابعـة لألمـم املتحـدة،             واملكاتب،مجيع األجهزة،   
ــشأةواللجــان  ــة، واإلجــراءات اخلاصــة لألمــم املتحــدة، واملنظمــات    مبوجــباملن   صــكوك دولي

 واملكاتـب  اإلقليمية احلكومية الدولية املعنية، ومع مجيـع املؤسـسات والوكـاالت             املؤسسات أو
 .الوطنية ذات الصلة اليت تعمل على محاية مجيع األشخاص من االختفاء القسري

ع غريها من اللجان املنشأة مبوجـب        يف إطار مهامها، بالتشاور م     اللجنة، تقوم - ٢ 
اللجنـة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان املنـشأة مبوجـب            وخاصـة    ذات الـصلة،     اإلنسانصكوك حقوق   
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 اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والــسياسية، بغيــة ضــمان اتــساق مالحظــات كــل منــها الــدويلالعهــد 
 .وتوصياهتا

 
 ٢٩ املادة

ني العــام لألمــم املتحــدة،  دولــة طــرف إىل اللجنــة، عــن طريــق األمــكــل تقــدم - ١ 
 اختذهتا لتنفيذ التزاماهتا مبوجب هذه االتفاقية يف غضون سـنتني مـن بـدء               اليتتقريرا عن التدابري    

 . بالنسبة للدولة الطرف املعنيةاالتفاقيةنفاذ هذه 
 . العام لألمم املتحدة هذا التقرير جلميع الدول األطرافاألمني يتيح - ٢ 
 تـراه مناسـبا مـن تعليقـات         مـا   تقريـر، وجيـوز هلـا أن تقـدم          يف كل  اللجنة تنظر - ٣ 

التوصــيات إىل الدولــة    أو تلــك التعليقــات واملالحظــات  غوتبلــ. توصــيات  أومالحظــات أو
 .بناء على طلب اللجنة  أو هلا أن ترد عليها من تلقاء ذاهتااليتالطرف املعنية 

ــةجيــوز  - ٤  ــا   للجن ــدول األطــراف معلوم ــضا إىل ال ــة عــن   أن تطلــب أي ت تكميلي
 .تطبيق هذه االتفاقية

 
 ٣٠ املادة

أي   أوحمــاميهم  أوممثلــيهم القــانونيني،  أو الــشخص املختفــي،ألقــارب جيــوز - ١ 
 ألي شــخص آخــر لـــه مــصلحة مــشروعة، أن يقــدموا،   وكــذلكشــخص مفــوض مــن قبلــهم  

 . البحث عن شخص خمتف والعثور عليهأجلبصفة عاجلة، طلبا إىل اللجنة من 
ــرة    رأت اإذ - ٢  ــة مبوجـــب الفقـ ــدم بـــصفة عاجلـ ــة أن الطلـــب املقـ  مـــن ١ اللجنـ

 :ملادةا هذه
 ؛إىل أساسبشكل واضح ال يفتقر  )أ( 
 ؛ إساءة الستعمال احلق يف تقدمي طلبات كهذهيشكل الو )ب( 
  قــدم علــى النحـو الواجــب إىل اهليئــات املختـصة يف الدولــة الطــرف  أن سـبق و )ج( 

 ؛ إلجراء التحقيقات، يف حالة وجود هذه اإلمكانيةةاملؤهلاملعنية، مثل السلطات 
 ؛ مع أحكام هذه االتفاقيةيتناىف الو )د( 
التـسوية    أو بالفعل أمام هيئـة دوليـة أخـرى مـن هيئـات التحقيـق         حبثه يبدأمل  و )ه( 

  ؛هلا نفس الطابع
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 عـن   لومـات مبع إىل الدولة الطرف املعنية أن تزودها، يف غضون املهلـة الـيت حتـددها هلـا،                  تطلب
 .حالة الشخص الذي جيري البحث عنه

 مــن ٢ املعلومــات الــيت تقــدمها الدولــة الطــرف املعنيــة وفقــا للفقــرة   ضــوء يف - ٣ 
ــادة، جيــوز   هــذه ــةامل ــة     للجن ــا باختــاذ كاف ــضمن طلب ــة الطــرف تت  أن تقــدم توصــيات إىل الدول

ــد مكــان الــشخص ا   مبــااإلجــراءات الالزمــة،   ــة، وحتدي لــذي جيــري   يف ذلــك إجــراءات حتفظي
مبـا تتخـذه مـن تـدابري      هـذه االتفاقيـة، وإحاطـة اللجنـة علمـا      ألحكـام البحث عنه ومحايته وفقا    

وتقوم اللجنـة بإحاطـة الـشخص       .  االعتبار الطابع العاجل للحالة    يف، واضعة   خالل مهلة حمددة  
لطـرف  بتوصياهتا وباملعلومات الواردة إليهـا مـن الدولـة ا     علما   العاجل   اإلجراءالذي قدم طلب    

 .لديهاعندما تتوفر 
مــصري دام   مــا جهودهــا للعمــل مــع الدولــة الطــرف املعنيــة     اللجنــة تواصــل - ٤ 

 .وحتيط مقدم الطلب علما بذلك. يتضح مل  عنهالبحثالشخص الذي جيري 
 
 ٣١ املادة

بعـده، أن تعلـن      أو  دولة طرف، عند التـصديق علـى هـذه االتفاقيـة           لكل جيوز - ١ 
  بتلقي وحبث البالغات املقدمة من األفـراد الـذين خيـضعون لواليتـها             جنةاللاعترافها باختصاص   

 أفـراد خيـضعون لواليتـها ويـشتكون مـن وقـوعهم ضـحايا النتـهاك هـذه                   عـن املقدمة بالنيابة    أو
ــة الطــرف ألحكــام    ــةهــذهالدول ــدول       وال. االتفاقي ــة مــن ال ــالغ يهــم دول ــة أي ب ــل اللجن تقب

 .االعترافاألطراف مل تعلن هذا 
 : عدم مقبولية كل بالغاللجنة تعلن - ٢ 
  شخص جمهول اهلوية؛عن يصدر )أ( 
يتناىف مع أحكـام      أو  إساءة استعمال للحق يف تقدمي بالغات كهذه       يشكل أو )ب( 

 هذه االتفاقية؛
التسوية هلـا نفـس       أو  حبثه أمام هيئة دولية أخرى من هيئات التحقيق        جيري أو )ج( 
 الطابع؛

 .تنفدت بـشأنه مجيـع سـبل االنتـصاف احملليـة الفعليـة املتاحـة               مل تكن قد اس    أو )د( 
 .إجراءات الطعن مهال معقولةجتاوزت  هذه القاعدة إذا تنطبق وال
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 مــن هــذه ٢ اللجنــة أن الــبالغ يــستويف الــشروط املطلوبــة يف الفقــرة  رأت إذا - ٣ 
تعليقاهتــا يف   أواهتــااملعنيــة طالبــة إليهــا تقــدمي مالحظ الطــرف  إىل الدولــة بإرســالهاملــادة، تقــوم 

 . حتدده هلاالذياألجل 
 البالغ، وقبل اختاذ قرار بشأن اجلـوهر، جيـوز للجنـة يف أي وقـت                استالم بعد - ٤ 

 إىل عناية الدولة الطرف املعنية طلبا باختاذ اإلجـراءات التحفظيـة الالزمـة              عاجلةأن حتيل بصفة    
 اللجنـة يكـون يف ممارسـة        وال .زعومميكن إصالحه على ضحايا االنتهاك امل       ال  وقوع ضرر  ملنع

 .اجلوهرحبثه من حيث   أويشكل حكما مسبقا بشأن مقبولية البالغ  ماهلذا احلق
.  عنـد دراسـة البالغـات املـشار إليهـا يف هـذه املـادة               ا جلساهتا سر  اللجنة تعقد - ٥ 

 اللجنـة إمتـام    وعنـدما تقـرر   .  علما بالردود املقدمة من الدولة الطرف املعنية       البالغوحتيط مقدم   
 . ترسل استنتاجاهتا إىل الدولة الطرف وإىل صاحب البالغاإلجراء،

 
 ٣٢ املادة

 أي وقـت، اعترافهـا باختـصاص        يف ألي دولة طرف يف هـذه االتفاقيـة أن تعلـن،             جيوز 
تفـي بالتزاماهتـا     ال طرفا أخرىدولةاللجنة بتلقي وحبث بالغات تزعم دولة طرف مبوجبها أن       

 مل تـصدر هـذا اإلعـالن،      طـرف    بدولـة    يتعلقتقبل اللجنة أي بالغ       وال .تفاقيةمبوجب هذه اال  
 .اإلعالنأي بالغ تقدمه دولة طرف مل تصدر هذا  وال
 
 ٣٣ املادة

، أن دولـة طرفـا ترتكـب        جديرة بالتصديق  اللجنة، بناء على معلومات      بلغ إذا - ١ 
شاور مـع الدولـة الطـرف املعنيـة،      للجنـة، بعـد التـ   جيـوز  االتفاقية، هذهانتهاكا جسيما ألحكام    

 .أكثر من أعضائها القيام بزيارة وإفادة اللجنة عن الزيارة دون تأخري  أوتطلب من واحد أن
زيـارة، مـشرية    بعزمهـا علـى ترتيـب        الدولة الطرف املعنيـة خطيـا        اللجنة ختطر - ٢ 

 .قولةوتقدم الدولة الطرف ردها خالل مهلة مع.  الزيارةوموضوعإىل تشكيل الوفد 
 بناء على طلـب مـسبب تقدمـه الدولـة الطـرف، أن تقـرر إرجـاء                  للجنة، جيوز - ٣ 
 .إلغاءها  أوزيارهتا

ــارة،   منحــت إذا - ٤  ــها علــى الزي ــة الطــرف موافقت ــة  تتعــاون  الدول ــة والدول اللجن
 حتديــد إجــراءات الزيــارة، ومتــد الدولــة الطــرف اللجنــة بكــل التــسهيالت  علــىالطــرف املعنيــة 

 . الزيارةهذهجناز الالزمة إل
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 بعـد انتـهاء الزيـارة، بإخطـار الدولـة الطـرف املعنيـة مبالحظاهتـا         اللجنـة،  تقـوم  - ٥ 
 .وتوصياهتا

 
 ٣٤ املادة

 دالئل تقوم علـى أسـس سـليمة وتفيـد           تتضمن تلقت اللجنة معلومات يبدو هلا أهنا        إذا 
لواليــة إحــدى  األراضــي اخلاضــعة علــىمنــهجي   أوبــأن االختفــاء القــسري يطبــق بــشكل عــام

 املعنيـة كـل املعلومـات املتعلقـة     الطـرف هلا، بعـد أن تلـتمس مـن الدولـة         جيوز  الدول األطراف،   
 العامـة لألمـم املتحـدة عـن طريـق      اجلمعيـة هبذه احلالة، أن تعرض املـسألة، بـصفة عاجلـة، علـى             

 .األمني العام لألمم املتحدة
 

 ٣٥ املادة
ختفاء القسري اليت تبدأ بعـد دخـول         اللجنة على حاالت اال    اختصاص يقتصر - ١ 

 .النفاذهذه االتفاقية حيز 
طرفا يف هذه االتفاقية بعد بدء نفاذهـا، تكـون التزاماهتـا              ما  دولة أصبحت إذا - ٢ 

 الـيت بـدأت بعـد دخـول هـذه االتفاقيـة حيـز               االختفاء القسري  قاصرة على حاالت     اللجنةإزاء  
 . بالنسبة هلاالنفاذ

 
 ٣٦ املادة

 إىل الدول األطراف وإىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة تقريـرا سـنويا عمـا               اللجنة تقدم - ١ 
 . قد قامت به من أنشطة تطبيقا هلذه االتفاقيةتكون

 قبـل    الدولـة الطـرف مـسبقا بـصدور مالحظـة بـشأهنا يف التقريـر الـسنوي                 إعالم ينبغي - ٢ 
مالحظاهتـا اخلاصـة      أو ب نشر تعليقاهتا   للرد، وجيوز هلا طل    معقولة، وتتاح هلا مهلة     نشر التقرير 
 .يف التقرير

 
 الثالث اجلزء
 ٣٧ املادة

 الـيت تـوفر محايـة أفـضل جلميـع األشـخاص مـن               باألحكـام  خيل أي من أحكام هذه االتفاقيـة         ال 
 :موجودةاالختفاء القسري اليت رمبا تكون 

  دولة طرف ما؛تشريعات يف )أ( 
 . يف هذه الدولةانني الدولية الساريةو القيف أو )ب( 
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 ٣٨ املادة
 .األمم املتحدة أي دولة عضو يفأمام  مفتوح االتفاقيةباب التوقيع على هذه  - ١ 
وتــودع .  األمــم املتحــدة خاضــعة لتــصديق أي دولــة عــضو يف االتفاقيــة هــذه - ٢ 

 . العام لألمم املتحدةاألمنيوثائق التصديق لدى 
 األمــم أي دولــة عــضو يف ح أمــام مفتــو االتفاقيــة هــذهبــاب االنــضمام إىل   - ٣ 
 . صك االنضمام لدى األمني العام لألمم املتحدةبإيداعويكون االنضمام إليها . املتحدة

 
 ٣٩ املادة

 هذه االتفاقية يف اليوم الثالثني من تاريخ إيداع الصك العـشرين مـن       نفاذ يبدأ - ١ 
 .االنضمام لدى األمني العام لألمم املتحدة  أوالتصديقصكوك 
تنـضم إليهـا بعـد إيـداع          أو  كل دولـة تـصدق علـى هـذه االتفاقيـة           إىل بالنسبة - ٢ 

االنـضمام، يبـدأ نفـاذ االتفاقيـة يف اليـوم الـثالثني مـن                 أو التـصديق الصك العشرين من صكوك     
 .االنضمام  أو الدولة املعنية لصكها املتعلق بالتصديقإيداعتاريخ 

 
 ٤٠ املادة

 األعضاء يف األمم املتحـدة ومجيـع الـدول          الدولتحدة مجيع    األمني العام لألمم امل    خيطر 
 : إليها مبا يلياملنضمة  أواملوقعة على هذه االتفاقية

 ؛٣٨ واالنضمامات الواردة، تطبيقا للمادة والتصديقات التوقيعات )أ( 
 .٣٩ نفاذ هذه االتفاقية، تطبيقا للمادة بدء تاريخ )ب( 

 
 ٤١ املادة

 على كل الوحـدات املكونـة للـدول         استثناء،  أو اقية، دون قيد   أحكام هذه االتف   تنطبق 
 .االحتادية

 
 ٤٢ املادة

أكثر مـن الـدول األطـراف فيمـا يتعلـق بتفـسري               أو  ينشأ بني اثنتني   خالف أي - ١ 
بواســطة اإلجــراءات    أوتتحقــق تــسويته عــن طريــق التفــاوض      التطبيقهــا  أوهــذه االتفاقيــة 

تفاقية خيضع للتحكيم بنـاء علـى طلـب إحـدى هـذه الـدول        يف هذه االصراحةاملنصوص عليها   
 تتمكن األطراف، خالل األشهر الستة التالية لتـاريخ تقـدمي طلـب التحكـيم،          ملفإذا  . األطراف
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 اتفاق بشأن تنظيم التحكيم، جـاز ألي منـها أن يعـرض اخلـالف علـى حمكمـة                   إىلمن التوصل   
 . للمحكمة بتقدمي طلب مبوجب النظام األساسيالدولية،العدل 

 التـــصديق عليهـــا  أو دولـــة طـــرف، عنـــد توقيـــع هـــذه االتفاقيـــةأي تـــستطيع - ٢ 
 . مــن هــذه املــادة ١بأحكــام الفقــرة نفــسها ملزمــة تعتــرب   ال أهنــاتعلــناالنــضمام إليهــا، أن  أو
بتلك األحكام جتاه دولة طرف تكون قـد أصـدرت          ملزمة   األخرىتكون الدول األطراف     وال

 .هذا اإلعالن
 ٢ دولة طرف تكون قد أصدرت إعالنـا مبوجـب أحكـام الفقـرة               أي ستطيعت - ٣ 

 وقـت بتوجيـه إخطـار إىل األمـني العـام لألمـم              أيمن هذه املـادة أن تـسحب هـذا اإلعـالن يف             
 .املتحدة

 
 ٤٣ املادة

 اإلنـساين الـدويل، مبـا يف ذلـك التزامـات الـدول              القـانون  ختل هذه االتفاقية بأحكام      ال 
ــسامية   ــدة يف األطــراف ال ــاتاملتعاق ــع املؤرخــة  اتفاقي  ١٩٤٩أغــسطس / آب١٢ جنيــف األرب

ــا    ــؤرخني والربوتوكــولني اإلضــافيني امللحقــني هب ــران٨امل ــه/ حزي ــة   وال،١٩٧٧ يوني باإلمكاني
 بزيارة أمـاكن االحتجـاز يف احلـاالت       الدوليةاملتاحة لكل دولة بأن تأذن للجنة الصليب األمحر         

 .الدويلنساين ينص عليها القانون اإل  الاليت
 
 ٤٤ املادة

ــة ألي - ١  ــا إىل      دول ــدم اقتراحه ــديال وتق ــرح تع ــة أن تقت ــذه االتفاقي  طــرف يف ه
وحييـل األمـني العـام اقتـراح التعـديل إىل الـدول األطـراف يف هـذه                  .  املتحـدة  لألمماألمني العام   

 النظـر   بغرضراف   طالبا منها أن تبلغه مبا إذا كانت تؤيد فكرة عقد مؤمتر للدول األط             االتفاقية
 يف غـضون    األقل، الدول األطراف على     ثويف حالة إعراب ثل   . يف االقتراح وطرحه للتصويت   

 يقـوم األمـني العـام       املـذكور، أربعة أشهر من تـاريخ اإلحالـة، عـن تأييـدها لفكـرة عقـد املـؤمتر                  
 .بتنظيم املؤمتر حتت رعاية األمم املتحدة

علــى مجيــع الــدول األطــراف أي تعــديل   العــام لألمــم املتحــدة األمــني يعــرض - ٢ 
 . ثلثي الدول األطراف احلاضرة واملصوتة، لكي توافق عليهبأغلبيةيعتمده املؤمتر 

 مـن هـذه املـادة بعـد         ١تعـديل يعتمـد وفقـا ألحكـام الفقـرة             كـل  سـريان  يبدأ - ٣ 
 يف   الدول األطـراف يف هـذه االتفاقيـة وفقـا لإلجـراء املنـصوص عليـه                ثلثيحصوله على موافقة    

 .طرفدستور كل دولة 



A/RES/61/177 

23 

نفاذها ملزمة للـدول األطـراف الـيت قبلتـها، وتظـل            بدء   عند   التعديالت تكون - ٤ 
 . األخرى ملزمة بأحكام هذه االتفاقية وبأي تعديالت سبق هلا قبوهلااألطرافالدول 

 
 ٤٥ املادة

يزيـة  نكلال االتفاقية، اليت تتساوى يف احلجية نصوصها باإلسبانية وا        هذه تودع - ١ 
 . والعربية والفرنسية، لدى األمني العام لألمم املتحدةوالصينيةوالروسية 
 العام لألمم املتحدة بإرسال نسخة طبـق األصـل مـن االتفاقيـة إىل      األمني يقوم - ٢ 

 .٣٨ إليها يف املادة املشارمجيع الدول 
 ٨٢اجللسة العامة 

 ٢٠٠٦ ديسمرب/ كانون األول٢٠
 


