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احلادية عممت يف الدورة  ) عشرة بعد املائة لالحتاد الربملاين الدويلاخلامسةاجلمعية ( لالحتاد الربملاين الدويل ٢٨ثيقة رقم و
  من جدول األعمال٦٧  و٤١، يف إطار البندين ٥٧/٤٧مة وفقا لقرارها  للجمعية العاوالستني
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  اخلامسة عشرة بعد املائةدورا يف الدويل الربملاين االحتاد مجعيةبتوافق اآلراء  اختذته قرار  
   )٢٠٠٦ أكتوبر/األول تشرين ١٨ جنيف،(  
   املفقودون األشخاص  

 املائة، بعد عشرة اخلامسة الدويل الربملاين االحتاد مجعية إن 

 من املفقودين األشخاص أسر معاناة تمراراس وإذ يثري جزعها      عميق قلق يساورها إذ 
 القسري، االختفاء حاالتو الداخلي، العنف حاالت أو املسلحة الصراعات جراء

 كـل حتـت طائلـة      تقـع  مـسألة  املفقـودين  األشـخاص  مشكلة أن اعتبارها يف تضع وإذ 
 اإلنسان، حلقوق الدويل والقانون الدويل اإلنساين القانون من

 جنيــف اتفاقيــات ســيما وال ،الــدويل اإلنــساين القــانون وقواعــد مببــادئ تــسترشد وإذ 
 وبالقـانون  ؛١٩٧٧ لعـام  اإلضـافيني  وبروتوكوليهـا  ١٩٤٩ أغـسطس /آب ١٢ املؤرخـة  األربع
 اخلــاص الــدويل والعهــد اإلنــسان، حلقــوق العــاملي اإلعــالنوخباصــة  اإلنــسان، حلقــوق الــدويل
 والثقافيـة،  واالجتماعيـة  االقتصادية باحلقوق صاخلا الدويل والعهد والسياسية، املدنية باحلقوق
 الالإنــسانية أو القاســية العقوبــة أو املعاملــة ضــروب مــن وغــريه التعــذيب مناهــضة واتفاقيــة

 العـاملي  املـؤمتر  اعتمـدمها  اللـذين  فيينـا  عمل وبرنامج وإعالن الطفل، حقوق واتفاقية املهينة، أو
 ،)A/CONF.157/23 (١٩٩٣ يونيه/حزيران يف اإلنسان حلقوق

 جلنـة  اختذتـه  الـذي  ،“احلقيقـة  معرفـة  يف احلـق ” بشأن ٢٠٠٥/٦٦ القرار تالحظ وإذ 
 ،٢٠٠٥ أبريل/نيسان ٢٠ يف املتحدة ألممحقوق اإلنسان التابعة ل

ــشري وإذ  ــة إعــالن إىل ت ــع محاي ــاء مــن األشــخاص مجي ــذي القــسري، االختف ــه  ال أقرت
 ،١٩٩٢ ديسمرب/األول كانون ١٨ املؤرخ ٤٧/١٣٣ قرارها يف املتحدة لألمم العامة اجلمعية
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 بــشأن احلكــوميني وغــري احلكــوميني للخــرباء الــدويل املــؤمتر اســتنتاجات تالحــظ وإذ 
 ٢١ إىل ١٩ مــــــن الفتــــــرة يف سويــــــسرا، جنيــــــف، يف املعقــــــود املفقــــــودين، األشــــــخاص

 ،٢٠٠٣ فرباير/شباط
 األمحـر،  واهلـالل  محـر األ للصليب والعشرين الثامن الدويل املؤمتر أن أيضا تالحظ وإذ 
 أقـــر ،٢٠٠٣ ديـــسمرب/األول كـــانون ٦ إىل ٢ مـــن الفتـــرة يف سويـــسرا، جنيـــف، يف املعقـــود
ــل أعمــال جــدول ــيما وال اإلنــساين، العم ــرام” :١ العــام اهلــدف س  كرامــة واســترداد احت

 وكرامـة  املـسلح  العنـف  حـاالت  مـن  غريهـا  أو املـسلحة  اعـات رتلل نتيجـة  املفقودين األشخاص
 ،“أسرهم

 الـيت  القـسري،  االختفاء حاالت بشأن األمريكية البلدان اتفاقية اعتبارها يف تضع وإذ 
 AG/RES. 2231و AG/RES. 2134 (2005) والقـرارين  ،١٩٩٤ يونيـه /حزيـران  ٩ يف اعتمـدت 

ــشأن (2006) ــساعدة املخــتفني األشــخاص ب ــراد وم ــذينلا أســرهم، أف ــى اختــذا ل ــوايل عل  يف الت
 األمريكية، الدول ملنظمة العامة للجمعية والثالثني والسادسة ثنيوالثال اخلامسة الدورتني
 اإلنـساين  لقـانون ل مـسلح  صـراع  يف داخلـة ال األطـراف  مجيع احترام بأن منها واقتناعا 
 ،القسري االختفاءحاالت  درء على ،كبري حد إىل ،يساعد أن ميكن الدويل

ــاد إىل الــدول حلاجــة منــها وإدراكــا  ــ وطنيــة سياســة اعتم  األشــخاصحيــال  املةش
 األشـخاص  مـصري  وكـشف  ،االختفـاء حـاالت    لـدرء  الالزمة التدابري مجيع يشمل مبااملفقودين  
 عــن املــسؤولية وحتديــد احلقــائق،ب قــراراإلو املفقــودين، أســر احتياجــات وتلبيــة املفقــودين،
ــة ويف الــداخلي والعنــف املــسلح الــصراع حــاالت يف ختفــاءاتاأدت إىل  الــيت األحــداث  حال
 القسرية، االختفاءات

ــها واقتناعــا  ــأن من حــاالت  درء عــن املــسؤولية األول املقــام يف تتحمــل احلكومــات ب
 للمــساءلة ستخــضع أــا تــدرك أن جيــب وأــا املفقــودين، األشــخاص مــصري وحتديــد االختفــاء
 الصلة، ذات والقوانني والسياسات اآلليات تنفيذ بشأن

 مـسلح  لـصراع  نتيجـة  املفقـودين  أحبائهـا  مـصري  معرفـة  يف أسـرة  كـل  حـق  تؤكـد  وإذ 
 أمـاكن  ذلـك  يف مبـا  م،بـشأ  معلومات على واحلصول قسري اختفاء أو داخلي عنف حالة أو

 ا،أسباوالوفاة  ظروف وفام، حالة ويف وجودهم،
ــةكــرر اإلعــراب عــن  ت وإذ  ــع يف العقــاب مــن اإلفــالت مكافحــة أمهي ــهاكات من  انت
 اإلنسان، حلقوق الدويل نونوالقا الدويل اإلنسان القانون
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 اعتمـد  الـذي  الدولية، اجلنائية للمحكمة املنشئ األساسي روما نظام أن إىل تشري وإذ 
عنـد   اإلنـسانية  ضـد  جرمية مبثابة لألشخاص القسري االختفاء يعترب ،١٩٩٨ يوليه/متوز ١٧ يف

 مـع  دنيني،املـ  الـسكان  من جمموعة أي ضد منهجي وأ النطاق واسع هجومارتكابه كجزء من    
 باهلجوم، العلم توافر

 وجمتمعاــا حياــا بنــاء إعــادة عــن عــاجزة ســتظل األســر أن  كــبريقلــقب تالحــظ وإذ 
 بـني  العالقـات مما يقوض يف كثري من األحيـان         أحبائها، مصري مل تتيقن بعد من    دامت ما احمللية

 عديدة، جيالأل احمللية اتمعات

 منــها الدوليــة احلكوميــة - واحملليــة واإلقليميــة ةالدوليــ املنظمــات مــن بعــدد تــشيد وإذ 
ــة وغــري ــة احلركــة ســيما وال - احلكومي  تــسعى الــيت األمحــر، واهلــالل األمحــر للــصليب الدولي

ــودين  األشــخاص مــصري عــن الكــشف ســبيل يف ،املعمــورة أرجــاء عــرب ،جاهــدة  نتيجــةاملفق
 الوشــائج علــى حفاظــا ي،القــسر االختفــاء أو الــداخلي العنــف حــاالت أو املــسلحة اعــاترتلل

 ،املفقودين األشخاص ألسرومؤازرة  هلا، ورأبا األسرية

ــها واقتناعــا  ــدور من ــذي احلاســم بال ــضطلع أن ميكــن ال ــه ي ــاين االحتــاد ب ــدويل الربمل  ال
 ،املفقودين األشخاص مشكلة حل يف والربملانات

 األشـخاص  تحلـاال  فعـال  حـل  إجياد أجل من الدول بني التعاون إىل احلاجة تربز وإذ 
 وجــود أمــاكن ومعرفــة املعلومــات، تقاســم جمــاالت يف املــساعدة تبــادل طريــق عــناملفقــودين 
 رفات،ال وإعادة هويتهم، وحتديداملفقودين  األشخاص
 اخلطـوات  كـل  اختاذ على داخلي عنف حالة أو اعنز يف األطراف مجيع حتث - ١ 
 الـدول  حتـث و املنطبقـة،  الـدويل  نـساين اإل القـانون  لقواعـد  وفقـا  االختفاءحاالت   لدرء الالزمة
 يف طرفـا  نفـسها  هـي  تـصري  ال حـىت  كافـة  احلـاالت  يف ومحايتـها  اإلنسان حبقوق التمسك على

 حظرها؛ أجل ومن القسري االختفاءحاالت 

 منـع  أجـل  مـن  األشـخاص  حقوق حتمي اليت القواعد امتثال على الدول حتث - ٢ 
 املعاهـدات  علـى  توقـع  مل الـيت  الـدول  تدعو وصاخلص وجه علىمث   ،القسري االختفاءحاالت  
 إبطاء؛ ادومن بذلكإىل القيام  بعد تنفذها أو عليها تصدق أو أعاله املذكورة

 األشـخاص  مجيـع  محاية اتفاقية اعتماد على املتحدة لألمم العامة اجلمعية حتث - ٣ 
 عقــب ممكــن وقــت أقــرب يف عليهــا التــصديق علــى الــدول تــشجعو القــسري، االختفــاء مــن

 اعتمادها؛
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 املفقـودين  األشـخاص  مـشكلة  إىل حكوماا نظرتوجيه   الربملانات إىل تطلب - ٤ 
 مـشكلة  حلـل  شـاملة  وطنيـة  سياسات اعتماد يتسىن حىت ،كل ما حبوزا من وسائل     باستخدام
حـاالت   مـن  مزيـد  وقـوع  ودرء الـضحايا  ألسـر  املقدمـة  املـساعدة  وتعزيز املفقودين األشخاص
 ؛االختفاء

 :يلي ما الوطنية السياسات هذه ستتبعت أن ينبغيو 
 مـن  يلـزم  مبـا  عيـشف  املفقـودين،  األشـخاص  بـشأن  وطـين  قـانون  وسـن  اعتماد )أ( 
 :اخلصوص وجه على التالية اجلوانب تغطي اليت واإلدارية التنظيمية التدابري
 مـصري  بـشأن  معلومـات  علـى  احلـصول  يفبالتايل حبقها   و ،عرفةامل يف األسر حبق اإلقرار • 

 ؛ املفقودينأحبائها

 الـيت  القواعـد  قبيـل  مـن  موحدة قواعد وفق املفقودين لألشخاص قانوين بوضع اإلقرار • 
 داخلـي  قـانون  وضـع  أجـل  مـن  توصـيات  يف األمحـر  للـصليب  الدوليـة  اللجنة اقترحتها
 ؛وأسرهم املفقودين بشأن

 الدوليـة  اإلنـسانية  املعـايري  انتـهاكات  بتجـرمي  الـوطين،  اجلنـائي  التـشريع  مبوجب القيام، • 
 جتــرمي ســيما وال ،االختفــاءحــاالت  علــى املنطبقــة اإلنــسان حلقــوق الدوليــة واملقــاييس
 ؛القسري االختفاءحاالت 

 أعاله؛ املذكور الوطين اجلنائي التشريع إلنفاذ اناضم واملقاضاة للتحقيق آلية وضع • 

اهتمـام   إيـالء  مع أحبائهم، فقدان فترة اللخ املفقودين األشخاص أسر قوقحب قراراإل • 
 املستضعفني؛ لألشخاص خاص

 مــن وغريهــم القاصــرين وخباصــة ،األشــخاصمجيــع  حيمــل أن تكفــل تــدابري تنفيــذ • 
 الشخصية؛ باهلوية التعريف وسائل من وسيلة املستضعفني، األشخاص

 وسـائل  مـن  وسـيلة  يةاألمن والقوات املسلحة القوات أفراد حيمل أن تكفل تدابري تنفيذ • 
 التعريـف  وسـائل  تكـون  وأن األقـل،  علـى  هوية شارة ولو الشخصية، باهلوية التعريف

 مالئم؛ حنو على وتستخدم إلزامية هذه

 الظروف؛ نتاك أيا األسرة بشأن األخبار تبادل يف احلق • 

 ضـمان  أجـل  مـن  حريتـهم،  مـن  احملـرومني  باألشـخاص  اخلاصـة  احلالـة  يف تدابري، تنفيذ • 
 وحالتـــهم وبعنـــوام اعتقـــاهلم، أو األفـــراد علـــى بـــالقبض املتعلقـــة املعلومـــات إبـــالغ
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 يبـدي  آخـر  شـخص  أيإىل   أو ،القنـصلية  السلطات أو احملامني أو اُألسر إىل الصحية،
 األفراد؛ ؤالء االتصال على أيضا واحلفاظ ؛حبالتهم مشروعا اهتماما

 أمنــهم، وضــمان األشــخاص، هــؤالء ســراح إطــالق مــن التحقــق تكفــل تــدابري تنفيــذ • 
 مالئم؛ حنو علىمن يعينوم من أشخاص  أو أسرهم وإخطار

 رمسي؛ بشكل به معترف مرفق يف واالعتقال التسجل يف احلق • 

 حريتـهم،  مـن  احملـرومني  األشـخاص  سـيما  وال االختفـاء،  خمـاطر  مـن  األشخاص محاية • 
 أخــرى، مــستقلة منظمــة أي أو األمحــر للــصليب الدوليــة للجنــة التــرخيص طريــق عــن
 ومـستقل بـشكل غـري منقطـع        عـشوائية  بزيـارات  بالقيـام  دولية، أو وطنية كانت سواء
 مقيد؛ وغري

 اجلرحـى  عـن  للمعلومـات  املركـزي  بـاحلفظ  مكلـف  للمعلومـات،  وطين مكتب إنشاء • 
 واألشـــخاص حريتـــهم مـــن احملـــرومني األشـــخاص عـــن وكـــذلك والغرقـــى واملرضـــى
 حبمايـة  املتـصلة  واألخالقيـة  القانونيـة  للمعـايري  وفقـا  املعلومـات،  تلك الغوبإب املتوفّني،
 واجلينية؛ الطبية املعلومات فيها مبا الشخصية، البيانات

 الئق؛ حنو على هاعم والتعامل الرفات أصحاب هوية حتديد • 

 القاصــرين واختطــاف لألشــخاص القــسري االختفــاء جــرائم التقــادم بفعــل تــسقط ال • 
مـن الدولـة     مبوافقـة  رتكـب ت أو للدولـة  تابعـة  وكـاالت  ترتكبـها  عندما وية،اهل وطمس

 اإلنسانية؛ ضد أخرى جرمية أي على التقادم يسري وال ،هامن تواطؤ أو مايةحب أو

من هـذا القبيـل بغـرض      سياسية تدابري أي تتخذ أو العام العفو أو اخلاص العفو مينح ال • 
 اجلرائم؛ هذه على املطبقة بةالعقو أو اجلنائية املالحقة إاء

ــة عــدم •  ــشغل األهلي ــة مناصــب ل ــدما عام ــرب عن ــهم، يعت ــسلطة نظــر يف املت ــضائية ال  الق
 القبيل؛ هذا من جلرائم مرتكبا املختصة، أو الدستورية

 معرفـة  يف قانونيـة  غـري  بطريقـة  وأقـارم  آبائهم كنف من انتزعوا الذين القاصرين حق • 
 هويتهم؛ حقيقة

 وألسرهم؛ االختفاء حاالت على للشهود احلماية توفري • 

 الوطنيـة  اللجـان  طريـق  عـن  سـيما  وال ،والتنـسيق  للتنفيـذ  وطنيـة  آليـات  إنشاء )ب( 
 الدويل؛ اإلنساين القانون بتنفيذ املكلفة
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 انتــهاء عقــب منــهجي حنــو علــى وحلــها املفقــودين األشــخاص مــسألة دراســة )ج( 
 آليـات  إنفـاذ  االقتـضاء،  عنـد مث   وصـونه،  الـدائم  السالم لإحال إىل ترمي عملية إطار يف اعرتال

 علـى  الـضوء إلقـاء    إىل ـدف  قـضائي،  وغـري  قـضائي  طابع ذات وحمايدة مستقلة مالئمة وطنية
 احمللية؛ واتمعات األسر احتياجات وتلبية املفقودين األشخاص مصري

 عـن  مـسؤولة  تكـون  الـدويل،  اإلنساين القانون يف خمتصة برملانية هيئات إنشاء )د( 
 املفقودين؛ األشخاص مسألة متابعة منها أمور مجلة

 الــدويل اإلنــساين القــانون جمــال يف الدولــة ملــوظفي املالئــم التــدريب تــوفري )هـ( 
 املفقـودين  األشـخاص  بـشأن  الوطنيـة  التشريعات يف وكذلك اإلنسان، حلقوق الدويل والقانون
 وإنفاذها؛
 الالزمة؛ ألموالا ختصيص )و( 
ــب - ٥  ــدول ي ــق أن بال ــى جــزاءات تطب ــالف عل ــات إت  األشــخاص عــن معلوم
 أن ميكــن الــيت الظــروف مــع الــنص صــراحة علــى  قانونيــة، غــري بــصورة حجبــها أو املفقــودين
 ؛القواعد هذه من استثناءات تقتضي

 يـشمل مبا   تنفيذهانطاق  و الوطنية السياسات هذه توسع أن الدول إىل تطلب - ٦ 
 يف املـساواة  قـدم  علـى  وأسـرهم املفقـودين    األشـخاص  حلمايـة  ضـمانا  ختفاءلال أخرى سياقات
 الظروف؛ مجيع

 عيتـــشجإىل  وتنفيـــذها، الـــسياسات هـــذه صـــوغها لـــدى الربملانـــات، تـــدعو - ٧ 
 مـسألة  مـع  تتعامل اليت املنظمات خربات من لالستفادة السعي على املختصة الوطنية السلطات
 األمحر؛ للصليب يةالدول اللجنة سيما وال ،االختفاء
 فعــال حــل إجيــاد أجــل مــن الــدويل الــصعيد علــى التعــاون إىل الــدول تــدعو - ٨ 
 ومـساعدة  املعلومـات،  تقاسـم  جمال يف املساعدة تبادل طريق عن املفقودين األشخاص حلاالت
 الرفـات  اسـتخراج  ويف هويتـهم،  ومعرفة املفقودين األشخاص وجود أماكن وحتديد الضحايا،
 الغرض؛ لذلك دولية بيانات قاعدة بإنشاء تناديو ذويه، إىل وإعادته حبهاص هوية وحتديد

 العامـل  املتحـدة  األمـم  فريـق  بـه  يقـوم  الـذي  العمـل  دعـم  إىل الربملانـات  تدعو - ٩ 
 الــيت الطلبــات قبــول علــى الــدول تــشجيع وإىل الطوعيــة غــري أو القــسرية باالختفــاءات املعــين
 زيارات؛ إلجراء الفريق يقدمها
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 اهلـالل  أو األمحـر  للـصليب  الوطنيـة  باجلمعيـة  االتـصال  علـى  الربملانات تشجع - ١٠ 
ــشكل التعــرف أجــل مــن األمحــر ــى أفــضل ب ــا عل ــوم م ــه تق ــشطة مــن ب ــساعدة ســبيل يف أن  م

 هلا؛ الدعم توفريمن أجل و وأسرهم املفقودين األشخاص
 واخلـربات  اربوالتجـ  املعلومات تبادل طريق عن التعاون إىل الربملانات تدعو - ١١ 
 القرار؛ هذا تنفيذ لكفالة املتخذة الربملانية اإلجراءات بشأن

 جــدول يف مدرجــة املــسألة هــذه يبقــي أن الــدويل الربملــاين االحتــاد إىل تطلــب - ١٢ 
 يتعلـق  فيما فقط ليس الدويل، اإلنساين القانون احترام بتعزيز املكلفة اللجنة طريق عن أعماله،

 داخلي؛ عنف حالة أو مسلح نزاع عن ةالنامج االختفاءاالت حب
 للربملـانيني  اتيبـ املناسـب كُ   الوقـت  يف عـد أن ي  إىلالربملاين الـدويل     االحتاد تدعو - ١٣ 
 املفقودين ؛ األشخاص بشأن

 تعهــدات علــى للحــصول نظــام وضــع علــىالربملــاين الــدويل  االحتــاد تــشجع - ١٤ 
 الربملـانيني  إىل املوجـه  الكتيـب  هـذا  لترمجـة  مويـل والت الـدعم  بتقدمي الدويل الصعيد على برملانية
 .اللغات من ممكن عدد أكرب إىل
 


