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 االتفاقية الدولية للحماية من االختفاء القسري

 التاريخ اإلجرائي
 
ـــــا مشـــــروع   ـــــة عنـــــدما قـــــدمت كولومبي ـــــيت أفضـــــت إىل إنشـــــاء االتفاقي ـــــة ال انطلقـــــت العملي

ــ  وعشــرن  وولــة أـــر،    إـــار اللمنــة الـالـــة للممعيــة العامــة ـــل  وورتــا قــرار   عنوانــه 1978ام الـالـــة والـلثــني املعقــووة   عــ ششــاركة أـر

نــاء علــى توصــية اللمنــة الـالـــة (A/C.3/33/L.76/Rev.1( “األشــخاص املختفــون” )  اختــذت اجلمعيــة العامــة القــرار A/33/509). ـو

)  الــذي ـلبــت فيــه إىل جلنــة حقــوق اإلنســان أن تنظــر   مجلــة “األشــخاص املختفــون”( 1978كــانون األو /ونســمرب   20املــؤرخ  33/173

وي واالجتمـاعي   اختـذ اللـس االقتصـا1979أنار/مـانو  10أمور منها مسـألة األشـخاص املختفـني ـغيـة تقـدمي التوصـيات املناسـبة ـشـأ�ا. و  

لــب فيــه إىل اللمنــة الفرعيــة املعنيــة شنــ  التمييــز ومحانــة األقليــات أن تنظــر   33/173  مشــريا إىل قــرار اجلمعيــة العامــة 1979/38القــرار    ـو

 بدف تقدمي توصيات عامة إىل جلنة حقوق اإلنسان.   1979ذذ  املسألة   وورتا الـانية والـلثني املعقووة   عام 

ـــــني املعقـــــووة   عـــــام  ـــــة والـلث ـــــوع   وورتـــــا الـاني ـــــة   املـو ـــــة الفرعي ـــــدورة E/CN.4/1350( 1979 ونظـــــرت اللمن ). و  ال

)  الـذي “مسـألة املفقـوون  واملختفـني”( 1980شـباط/فربانر  29) املـؤرخ 36-(و 20الساوسة والـلثني  اختذت جلنة حقوق اإلنسـان القـرار 

ـلبـــت فيـــه إىل اللمنـــة الفرعيـــة    مجلـــة أمـــور  مواصـــلة حبـــث أكــــر الوســـائل فعاليـــة للقضـــاء علـــى حـــاالت االـتفـــاء القســـري أو غـــري الطـــوعي 

)E/CN.4/1408 ونظرت اللمنة الفرعية ـعد لل    مسألة املفقـوون  أو املختفـني   ووراتـا الـالــة والـلثـني والراـعـة والـلثـني واخلامسـة .(

  علــى التــوايل. وقــررت اللمنــة شوجــب القــرار لاتــه إنشــاء فرنــق عمــل نتــألف مــ  مخســة مــ  1982و  1981 و 1980والـلثــني املعقــووة   

ـــرباء ـصــفتهم الشخصــية ونبحـــوا املســائل املرتبطــة حبــاالت االـتفــاء القســري أو غــري الطــوعي. وســنة ـعــد ســنة  جــدوت أعضــائها كــي نعملــوا 

الفرنـق  اللمنة  شوافقة اللس االقتصاوي واالجتماعي  والنة الفرنـق العامـل املعـين حبـاالت االـتفـاء القسـري أو غـري الطـوعي واـتصاصـاته. وركـز

 املتعلقة حباالت فرونة للـتفاء وعلى إجراء التحقيقات فيها.العامل على البلغات 

الـذي تضـم     مجلــة  1983/23  اختـذت اللمنــة الفرعيـة ــل  وورتــا الساوسـة والـلثـني القــرار 1983أنلو /سـبتمرب  5و   

كانــت  االحتمــاز غــري املعلــ  لألشــخاص  أنــاإلعــلن مناذضــة ”أمــور  ـلبهــا إىل فرنــق وورتــا العامــل املعــين ـاالحتمــاز أن نعــد مشــروعا أوليــا 

مييــز   وأن نقــدم ذــذا املشــروع إىل اللمنــة الفرعيــة للنظـر فيــه واحتمــا  تنقيحــه   وورتــا الســاـعة والـلثـني (تقرنــر اللمنــة الفرعيــة ملنــ  الت“حـالتهم

 ).E/CN.4/1984/3ومحانة األقليات 

  وافـق الفرنــق العامــل علــى 1985. و  عــام 1985 و 1984وورس الفرنـق العامــل املعــين ـاالحتمــاز مشـروع اإلعــلن   عــامي  

اعتمـــــــــــــاو إعـــــــــــــلن مـــــــــــــوجز ــــــــــــــد االحتمـــــــــــــاز غـــــــــــــري املعلـــــــــــــ  لألشـــــــــــــخاص  وأوصـــــــــــــى اللمنـــــــــــــة الفرعيـــــــــــــة ـاعتمـــــــــــــاو  علـــــــــــــى الفـــــــــــــور 

)E/CN.4/Sub.2/1985/17 ـاإلـــافة إىل للــ   قــرر الفرنــق العامــل أنضــا    مجلــة أمــور  أن نقــرتح علــى اللمنــة الفرعيــة أن نواصــل, .(

 ).E/CN.4/Sub.2/1985/17الفرنق العامل وراسة نص مشروع اإلعلن   السنة التالية (

الـذي أوصـت فيـه جلنـة حقـوق اإلنسـان    مجلـة أمـور  1985/26  اختذت اللمنة الفرعية القـرار 1985آب/أغسطس  29و   

أـــر،  ـاعتمــاو مشــروع القــرار الســاوس  الــذي اعتمــدت اللمنــة شوجبــه مشــروع إعــلن مناذضــة االحتمــاز غــري املعلــ  لألشــخاص  وتوصــي فيــه 

http://undocs.org/ar/A/C.3/33/L.76/Rev.1
http://undocs.org/ar/A/33/509
http://undocs.org/ar/A/RES/33/173
http://undocs.org/ar/A/RES/33/173
http://undocs.org/ar/E/CN.4/1350
http://undocs.org/ar/E/CN.4/1408
http://undocs.org/ar/E/CN.4/1984/3
http://undocs.org/ar/E/CN.4/Sub.2/1985/17
http://undocs.org/ar/E/CN.4/Sub.2/1985/17
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لبــت اللمنــة الفرعيــة أنضــا إىل الفرنــق العامــل املعــين ـاالحتمــاز أن اللــس االقتصــاوي واالجتمــاعي  واجلمعيــة العامــة ـاعتمــاو مشــروع اإلعــلن. ـو

ــــــــــــني للمنــــــــــــة الفرعيــــــــــــة    أنــــــــــــة أحكــــــــــــام أـــــــــــــر، ممكنــــــــــــة تتصــــــــــــل ششــــــــــــروع اإلعــــــــــــلن  نواصــــــــــــل النظــــــــــــر   الــــــــــــدورة التاســــــــــــعة والـلث

)E/CN.4/Sub.2/1985/57.( 

عــني القــرار 1986آلار/مــارس  13و    الــذي قــررت فيــه     1986/106  اختــذت جلنــة حقــوق اإلنســان   وورتــا الـانيــة واألـر

النظـر   مسـألة مجلة أمور  أال تتخذ إجراء ـشأن مشروع القرار الذي أوصـت اللمنـة الفرعيـة اللمنـَة ـاعتمـاو   ووعـت اللمنـة الفرعيـة إىل إعـاوة 

عـــــــــني  ـــــــــ  إعـــــــــلن مناذضـــــــــة االحتمـــــــــاز غـــــــــري املعلـــــــــ  لألشـــــــــخاص  لكـــــــــي تقـــــــــدم نصـــــــــا جدنـــــــــدا إىل اللمنـــــــــة   وورتـــــــــا الـالــــــــــة واألـر ـو

)E/CN.4/1986/65.( 

نــق العامـل املعــين ـاالحتمــاز   مشـروع اإلعــلن   األعــوام . ونظــر الفر 1986ونظـرا ألزمــة ماليــة  مل جتتمـ  اللمنــة الفرعيــة   عـام  

  قـــدم الفرنـــق العامـــل املعـــين ـاالحتمـــاز مشـــروع إعـــلن كامـــل ـشـــأن محانـــة مجيـــ  1990عـــام  . و 1990و  1989 و 1988 و 1987

 31). و  E/CN.4/1991/2األشـــــــخاص مـــــــ  االـتفـــــــاء القســـــــري أو غـــــــري الطـــــــوعي إىل اللمنـــــــة الفرعيـــــــة  وأوصـــــــاذا ـاملوافقـــــــة عليـــــــه (

عـني  القـرار 1990آب/أغسطس  الـذي اعتمـدت فيـه مشـروع اإلعـلن وأحالتـه إىل  1990/33  اختـذت اللمنـة الفرعيـة   وورتـا الـانيـة واألـر

ـــــــــس االقتصـــــــــاوي ـــــــــه إىل الل ـــــــــد  وإحالت ـــــــــة حقـــــــــوق اإلنســـــــــان  مـــــــــ  التوصـــــــــية ـتأني ـــــــــا  جلن ـــــــــة العامـــــــــة العتمـــــــــاو  �ائي واالجتمـــــــــاعي واجلمعي

)E/CN.4/1991/2.( 

عــني إىل اللــس االقتصــاوي واالجتمــاعي أن نــألن ـإنشــاء 1991و  عــام     ـلبــت جلنــة حقــوق اإلنســان   وورتــا الســاـعة واألـر

لمنـة ألغـرا  منهـا النظـر   مشـروع اإلعـلن املقـدم مـ  اللمنـة الفرعيـة  كيمـا تعتمـد  اللمنـة   وورتـا الـامنـة فرنق عامل مفتوح العضونة تاـ  ل

عـــني ( ح العضـــونة شوجـــب قـــرار ). وألن اللـــس االقتصـــاوي واالجتمـــاعي ـإنشـــاء الفرنـــق العامـــل املفتـــو E/CN.4/1991/91/Add.1واألـر

ر  28جلســة   الفــرتة املمتــدة مــ   20. وعقــد الفرنــق العامــل املفتــوح العضــونة 1991 نو/مــاأنار 31املــؤرخ  1991/27 تشــرن  األو /أكتـــو

الـــنص    اعتمـــد الفرنـــق العامـــل1991نـــوفمرب  تشـــرن  الــــاين/ 8. و  1992كـــانون الـاين/ننـــانر   29و   1991تشـــرن  الــــاين/نوفمرب  8إىل 

  اعتمد الفرنق العامل تقرنـر  املقـدم إىل جلنـة حقـوق اإلنسـان وأرفقـه الـنص النهـائي 1992ننانر  كانون الـاين/  29النهائي ملشروع اإلعلن. و  

 ).E/CN.4/1992/19/Rev.1ملشروع اإلعلن (

  ـنــاء علــى توصــية مــ  جلنــة حقــوق اإلنســان 1992/5  اختــذ اللــس االقتصــاوي واالجتمــاعي القــرار 1992متوز/نوليــه  20و   

)E/CN.4/1992/84ة اإلعــلن   )  أحــا  شوجبــه تقرنــر الفرنــق العامــل املفتــوح العضــونة إىل اجلمعيــة العامــة للنظــر فيــه ـغيــة اعتمــاو اجلمعيــ

عــني. و   عــني القــرار 1992كــانون األو /ونســمرب   18وورتــا الســاـعة واألـر املعنــون  47/33  اختــذت اجلمعيــة العامــة   وورتــا الســاـعة واألـر

 ).A/47/678/Add.2اء على توصية م  جلنتها الـالـة (  ولل  ـن“اإلعلن املتعلق حبمانة مجي  األشخاص م  االـتفاء القسري”

عــني للمنــة الفرعيــة  املعقــووة   عــام  ــل  الــدورة اخلامســة واألـر   قــرر الفرنــق العامــل املعــين ـاالحتمــاز أن ننظــر   وورتــه 1993 ـو

    تداـري املتاـعة املتعلقة ـإعلن محانة مجي  األشـخاص مـ  االـتفـاء القسـري  وأــاف ـنـدا 1994 عام   املقبلة  اليت كان م  املقرر عقدذا

وع إىل جدو  أعماله املؤقت للدورة املقبلة (  ).E/CN.4/Sub.2/1993/22ع  ذذا املـو

http://undocs.org/ar/E/CN.4/Sub.2/1985/57
http://undocs.org/ar/E/CN.4/1986/65
http://undocs.org/ar/E/CN.4/1991/2
http://undocs.org/ar/E/CN.4/1991/2
http://undocs.org/ar/E/CN.4/1991/91/Add.1
http://undocs.org/ar/E/CN.4/1992/19/Rev.1
http://undocs.org/ar/E/CN.4/1992/84
http://undocs.org/ar/A/RES/47/33
http://undocs.org/ar/A/47/678/Add.2
http://undocs.org/ar/E/CN.4/Sub.2/1993/22
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عـني  شوجـب املقـرر   1994آب/أغسطس  2و      إنشـاء فرنـق 1994/104قررت اللمنـة الفرعيـة ــل  وورتـا الساوسـة واألـر

لاتـا   ). و  اجللسـةE/CN.4/1995/2عامل للدورة معين ـإقامة العد  ومسألة التعونض ـدال مـ  الفرنـق العامـل للـدورة املعـين ـاالحتمـاز (

 1994تنــاو  الفرنــق العامــل املعــين ـإقامــة العــد  جــدو  األعمــا  املؤقــت الــذي كــان الفرنــق العامــل املعــين ـاالحتمــاز قــد اعتمــد  لــدورة عــام 

)E/CN.4/Sub.1/1994/22لــب الفرنــق العامــل املعــين ـإقامــة العــد  إ ىل الســيد لــوي جوانيــه  وذــو عضــو   اللمنــة الفرعيــة ولكنــة ). ـو

 لــيس عضــوا   الفرنــق العامــل  إعــداو وثيقــة عمــل ـشــأن التــداـري الــيت نتعــني اختالذــا لضــمان متاـعــة إعــلن محانــة مجيــ  األشــخاص مــ  االـتفــاء

 تقدمي وثيقة العمل.     انتظار1995القسري. وأرجأ الفرنق العامل النظر   ذذا البند إىل وورته لعام 

أعـدت ـنـاء علـى ـلـب الفرنـق العامـل   وورتـه    نظر الفرنق العامل املعين ـإقامة العد    وثيقة العمـل  الـيت1995و  وورة عام  

). وقدم السيد جوانيه  الـذي تـوىل إعـداو وثيقـة العمـل وكـان قـد ُعـني E/CN.4/Sub.2/1995/16الساـقة  ـشأن تداـري متاـعة اإلعلن (

  اقرتاحــا شــفونا وعــا فيــه الفرنــق العامــل    مجلــة أمــور  إىل أن نقــدم   1995عضــوا   الفرنــق العامــل وانُتخــب رئيســا ومقــررا لــه لــدورة عــام 

  وأن نــنظم هلــذا الغــر   حتــت رعانــة مركــز األمــم “فــاء القســري وقمعهــاالتفاقيــة ووليــة ـاصــة شنــ  حــاالت االـت”الــدورة املقبلــة مشــروعا أوليــا 

ـوع ( املتحـدة حلقــوق اإلنسـان اجتماعــا للخــرباء املكلفـني ـإعــداو وثيقــة عمـل عــ  ذــذا لــب الفرنــق E/CN.4/Sub.2/1995/16املـو ). ـو

عــني  مشــروعا أوليــا التفاقيــة ووليــة ـاصــة شنــ  حــاالت االـتفــاء القســري وقمعهــا العامــل إىل الســيد جوا نيــه أن نقــدم إليــه   وورتــه الـامنــة واألـر

)E/CN.4/Sub.2/1996/16.( 

عـــني للمنـــة الفرعيـــة  املعقـــووة   عـــام     نظـــر الفرنـــق العامـــل املعـــين ـإقامـــة العـــد    املشـــروع األويل 1996و  الـــدورة الـامنـــة واألـر

). وقــرر الفرنــق العامــل أن نطلــب مــ  الســيد جوانيــه  املنتخــب رئيســا E/CN.4/Sub.2/1996/16للتفاقيــة الــذي أعــد  الســيد جوانيــه (

  أن نقـوم    مجلـة أمـور  ــإجراء مجيـ  االتصـاالت املفيـدة الـيت مـ  شـأ�ا تسـهيل وراسـة الشـروط الـيت ميكـ  فيهـا ملركـز 1996مقررا لـدورة عـام 

األمــــم املتحــــدة حلقــــوق اإلنســــان أن نــــنظم  أثنــــاء الفــــرتة مــــا ـــــني الــــدورتني  اجتماعــــا للخــــرباء نشــــتمل علــــى مشــــاركة أعضــــاء الفرنــــق العامــــل 

)E/CN.4/Sub.12/1996/16 وإلا تعــذر للــ   ننبغــي للمقــرر أن نتصــل ـاحلكومــات واملنظمــات غــري احلكوميــة ـغيــة وراســة إمكانيــة .(

قـــدر  نتمنـــب  علـــىمجـــ  مـــوارو كافيـــة لتنظـــيم اجتمـــاع مـــ  ذـــذا النـــوع. وبـــذ  املناســـبة  ننبغـــي لفرنـــق اخلـــرباء أن جيـــري قـــراءة صـــياغية مـــاوة وأن 

ات املاليــة  مل نتســ  عقـــد جلســة صــياغة قبـــل E/CN.4/Sub.2/1996/16املســتطاع  االـتعــاو عــ  صـــيغة اإلعــلن ( ســبب الصـــعـو ). ـو

ـــــــق العامـــــــل لعـــــــام ـــــــو  موعـــــــد وورة الفرن ويل ـغـــــــر  تســـــــهيل مهمـــــــة الفرنـــــــق العامـــــــل متاـعـــــــة النظـــــــر   املشـــــــروع األ مـــــــ  أجـــــــل 1997 حل

)E/CN.4/Sub.2/1997/21  .( 

  اللتـني واتصل السيد جوانيه  ـصفته الرئيس املقرر  شنظمتني ووليتني غري حكوميتني مها ذيئة العفـو الدوليـة وجلنـة احلقـوقيني الدوليـة 

املقـــرر –حبضـــور الـــرئيس  1996حزنران/نونيـــه  17و  16قبلتــا التكفـــل ـتنظـــيم اجتمـــاع لدراســة املشـــروع األويل للتفاقيـــة. وعقـــد االجتمــاع   

؛ واملقــرر وششــاركة املســؤولني عــ  اإلجــراءات املواـــيعية املعنيــة  وذــم املقــرر اخلــاص املعــين شســألة التعــذنب  الســيد ناجيــل روويل (مســامهة ـطيــة)

 اخلــاص املعــين حبــاالت اإلعــدام ـــارج القضــاء أو ـــإجراءات مــوجزة أو اإلعــدام التعســفي  الســيد ـكــر نــدناي؛ ونائــب رئــيس الفرنــق العامــل املعــين

رتو غارنتون؛ وأحد أعضاء أمانة الفرنق العامل املعين حباالت االـتفـاء القسـري أو غـري الطـوعي. وشـ ارك أنضـا   ـاالحتماز التعسفي  السيد رـو

ـرباء شــاركوا   املاــي   عمليـة صـياغة اتفاقيـة البلــدان األمرنكيـة ـشـأن االـتفـاء  القســري االجتمـاع ممـلـون عـ  جلنـة الصــليب األمحـر الدوليـة ـو

http://undocs.org/ar/E/CN.4/1995/2
http://undocs.org/ar/E/CN.4/Sub.1/1994/22
http://undocs.org/ar/E/CN.4/Sub.2/1995/16
http://undocs.org/ar/E/CN.4/Sub.2/1995/16
http://undocs.org/ar/E/CN.4/Sub.2/1996/16
http://undocs.org/ar/E/CN.4/Sub.2/1996/16
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عـني املعقـوو لألشخاص. ولك  نظرا لقصر مدة ذذا االجتماع  مل   1997 ة   عـامنتس  حبث املشروع األويل ـكامله. و  وورتـه التاسـعة واألـر

 ).E/CN.4/Sub.2/1998/19قرر الفرنق العامل املعين ـإقامة العد  إرجاء النظر   املشروع األويل إىل الدورة اخلمسني للفرنق العامل (

قـد   جنيـف ـشـأن املشـروع األويل للتفاقيـة  شـارك   تنظيمـه   حضـر السـيد جوانيـه اجتماعـا ع1997و  تشرن  الــاين/نوفمرب  

ــاء املعتقلــني املختفـني واخلدمــة الدوليـة  حلقــوق اإلنســان كـل مــ  ذيئـة العفــو الدوليـة  وجلنــة احلقــوقيني الدوليـة  واحتــاو أمرنكـا اللتينيــة لراـطـات أقـر

)E/CN.4/Sub.2/1998/19 اإلـــــافة إىل اجلهــــات املــــذكورة  كــــان   صــــفوف املشــــاركني عضــــو   الفرنــــق العامــــل املعــــين حبــــاالت ). ـو

ـــرباء كـــانوا قـــد شـــاركوا   املاــــي   عمليـــة صـــياغة اتفاقيـــة البلـــدان األمرنكيـــة ـشـــأن االـتفـــاء القســـري  االـتفـــاء القســـري أو غـــري الطـــوعي ـو

 ).E/CN.4/Sub.2/1998/19لألشخاص (

  نظـر الفرنـق العامـل املعــين ـإقامـة العـد   ــل  الـدورة اخلمســني للمنـة الفرعيـة    املشـروع األويل للتفاقيـة الــذي 1998  عـام  

لب إىل اللمنـة الفرعيـة أن حتيـل إىل جلنـة حقـوق ـض  لبعض التعدنلت. ووافق الفرنق العامل ـعد لل  على املشروع ـأكم له ـصيغته املعدلة ـو

 ).E/CN.4/Sub.2/1998/19اإلنسان مشروع االتفاقية املنقح مشفوعا ـالتعليقات واالقرتاحات الواروة   تقرنر الفرنق العامل ذذا (

الــــذي قـــررت شوجبــــه إحالــــة مشــــروع اتفاقيــــة ووليــــة  1998/25  اختــــذت اللمنــــة الفرعيــــة القــــرار 1998ســـطس آب/أغ 26و   

حلمانـــة مجيـــ  األشـــخاص مـــ  االـتفـــاء القســـري إىل جلنـــة حقـــوق اإلنســـان للنظـــر فيـــه  مشـــفوعا ـتعليقـــات اللمنـــة الفرعيـــة عليـــه  ـاإلــــافة إىل 

 ).  E/CN.4/Sub.2/1998/45تعليقات الفرنق العامل املعين ـإقامة العد  (

  الـذي أحاــت فيـه 1999/38  اختذت جلنة حقوق اإلنسـان   وورتـا اخلامسـة واخلمسـني القـرار 1999نيسان/أـرنل  26و   

لبت فيه إىل األمني العـام أن جيـدو الـدعوة إىل الـدو  واملنظمـات الدوليـة واملنظمـات غـري  علما ششروع االتفاقية احملا  إليها م  اللمنة الفرعية  ـو

وع.  احلكومية لكي تقدم آراءذا وتعليقاتا ـشأن ذذ  املسألة اليت كانت تشكل عنصرا ثاـتا   قرارات اللمنة ـشأن ذذا املـو

مسهـا اواخلمسـني  قـررت اللمنـة الفرعيـة (الـيت تغـّري    إــار وورتـا احلاونـة 1999آب/أغسـطس  3و  اجتماعها الـاين املعقـوو    

متوز/نوليــه  27 املــؤرخ 1999/256شوجــب مقــرر اللــس االقتصــاوي واالجتمــاعي  ‘‘اللمنــة الفرعيــة لتعزنــز ومحانــة حقــوق اإلنســان’’ليصــبح 

 26. و  )E/CN.4/Sub.2/1999/54( ) عــــدم إنشــــاء فرنــــق عامــــل للــــدورة معــــين ـإقامــــة العــــد    وورتــــا احلاونــــة واخلمســــني1999

الــذي حـــت فيــه    مجلــة أمــور  جلنــة حقــوق اإلنســان علــى النظــر علــى  1999/24  اعتمــدت اللمنــة الفرعيــة القــرار 1999آب/أغســطس 

 ).E/CN.4/Sub.2/1999/54  االـتفاء القسري (سبيل األولونة   مشروع االتفاقية الدولية حلمانة مجي  األشخاص م

  الــذي تضــم    مجلــة أمــور أـــر،  ـلبهــا إىل 2000/37  اختــذت جلنــة حقــوق اإلنســان القــرار 2000نيســان/أـرنل  20و   

ق واس   ونطلب م  الدو  واملنظمات الدولية واملنظمـات غـري احلكوميـة أن تقـدم آراءذـا األمني العام أن نكفل تعميم مشروع االتفاقية على نطا

وجـه ـــاص ـشـأن مــا إلا كـان ننبغــي تعيـني فرنــق عامـل ـــ شــأن تـداـري متاـعتهــا  ـو ني وتعليقاتـا  علــى سـبيل األولونــة  ـشـأن مشــروع االتفاقيـة  ـو

 2000/18  اختـذت اللمنـة الفرعيـة لتعزنـز ومحانـة حقـوق اإلنسـان القـرار 2000 آب/أغسـطس 17الدورات للنظـر   مشـروع االتفاقيـة. و  

الـــــــــــذي أوصـــــــــــت فيـــــــــــه ــــــــــــأن تقـــــــــــوم جلنـــــــــــة حقـــــــــــوق اإلنســـــــــــان ـإنشـــــــــــاء فرنـــــــــــق عامـــــــــــل ــــــــــــني الـــــــــــدورات لينظـــــــــــر   مشـــــــــــروع االتفاقيـــــــــــة 

)E/CN.4/Sub.2/2000/46.( 
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  ـنــاء علــى توصــية مــ  جلنتهــا الـالـــة 2000 ونســمرب كــانون األو /  4ورة اخلامســة واخلمســني  اختــذت اجلمعيــة العامــة   و  الــد 

)A/55/602/Add.2 ه علمـــا    مجلـــة أمـــور  ـقيـــام اللمنـــة الفرعيـــة ـإحالـــة مشـــروع اتفاقيـــة ـشـــأن الـــذي أحاــــت فيـــ 55/103)  القـــرار

 محانة مجي  األشخاص م  االـتفاء القسري أو غري الطوعي إىل جلنة حقوق اإلنسان.

  الــذي تضــم     مجلــة أمــور  ـلبهــا إىل رئــيس 2001/46  اختــذت جلنــة حقــوق اإلنســان القــرار 2001نيســان/أـرنل  23و   

الساـعة واخلمسـني للمنـة أن نقـوم ـتعيـني ـبـري مسـتقل مكلـف ـدراسـة اإلــار الـدويل القـائم   الـا  اجلنـائي وجمـا  حقـوق اإلنسـان مـ   الدورة

 أجل محانة األشخاص م  االـتفاء القسـري أو غـري الطـوعي. وقـررت أنضـا    مجلـة أمـور  أن تنشـ،    وورتـا الـامنـة واخلمسـني  فرنقـا عـامل

دورات مفتوح العضونة تاـعا لّلمنة  نكلف شهمة القيام  على ـوء استنتاجات اخلبـري املسـتقل  ـصـياغة صـ  نـاظم ملـزم قانونيـا مـ  أجـل ـني ال

اإلـافة إىل لل   أحاـت اللمنة علمـا ــالرووو الـيت تلقتهـا األمانـة العامـة ـشـأن مشـروع اتف اقيـة محانة مجي  األشخاص م  االـتفاء القسري. ـو

 ).  Add.1 و E/CN.4/2001/69ة حلمانة مجي  األشخاص م  االـتفاء القسري (وولي

) إىل جلنـة حقـوق E/CN.4/2002/71(   قدم اخلبري املسـتقل املعـّني  السـيد مانفرنـد نـواك  تقرنـر 2002آلار/مارس  26و   

  الــذي ـلبــت فيــه 2002/41  اختــذت جلنــة حقــوق اإلنســان القــرار 2002 أـرنــل نيســان/ 23). و  E/CN.4/2002/200اإلنســان (

م ملزم قانونيا مـ  أجـل محانـة مجيـ  األشـخاص مـ  االـتفـاء القسـري  إىل الفرنق العامل ـني الدورات املفتوح العضونة أن نقوم ـصياغة ص  ناظ

لكــي تنظــر فيــه اجلمعيــة العامــة وتعتمــد   وللــ  ـاالســتناو إىل اإلعــلن املتعلــق حبمانــة مجيــ  األشــخاص مــ  االـتفــاء القســري  و  ـــوء عمــل 

ـــــــــة ـــــــــة الدوليـــــــــة حلمان ـــــــــري املســـــــــتقل  مـــــــــ  مراعـــــــــاة مجلـــــــــة أمـــــــــور منهـــــــــا مشـــــــــروع االتفاقي مجيـــــــــ  األشـــــــــخاص مـــــــــ  االـتفـــــــــاء القســـــــــري  اخلب

)E/CN.4/Sub.2/1998/19 ـــــــة   قرارذـــــــا ـــــــة الفرعي ـــــــه اللمن ـــــــذي أحالت  1998آب/أغســـــــطس  26املـــــــؤرخ  1998/25  املرفـــــــق) ال

)E/CN.4/2002/200  .( 

)  A/57/556/Add.2  اختــــذت اجلمعيــــة العامــــة  ـنــــاء علــــى توصــــية جلنتهــــا الـالـــــة (2002كــــانون األو /ونســــمرب   18و   

قـرار جلنـة حقـوق اإلنسـان وعـوة الفرنـق العامـل ــني الـدورات املفتـوح   الذي رحبت فيه    مجلة أ57/215القرار  مور  ـتقرنر اخلبري املسـتقل  ـو

 العضونة إىل االجتماع قبل انعقاو وورتا التاسعة واخلمسني. 

 2003كـــــــانون الـاين/ننـــــــانر   17إىل  6وعقـــــــد الفرنـــــــق العامـــــــل ــــــــني الـــــــدورات املفتـــــــوح العضـــــــونة وورتـــــــه األوىل   الفـــــــرتة مـــــــ   

)E/CN.4/2003/71  لُـــــص إىل أنـــــه جيـــــب أن جيتمـــــ  جمـــــدوا وورة رمسيـــــة قبـــــل انعقـــــاو الـــــدورة الســـــتني للمنـــــة حقـــــوق اإلنســــــان  ). ـو

)E/CN.4/2003/71التـايل  عقـد الفرنــق العامـل ـــني الـدورات املفتــوح العضـونة وورتــه )  وللـ  بـدف إحــراز تقـدم ك بــري   فـرتة معقولــة. ـو

 ).  E/CN.4/2004/59حيث واصل عمله ـشأن مشروع االتفاقية ( 2004كانون الـاين/ننانر   23إىل  12الـانية   الفرتة م  

الــذي تضــم     مجلــة أمــور  ـلبهــا إىل الفرنــق  2004/40  اختــذت جلنــة حقــوق اإلنســان القــرار 2004ن/أـرنل نيســا 19و   

اونـة العامل ـني الدورات املفتوح العضونة أن جيتم    وورتني مدة كل منهما عشـرة ومخسـة أنـام عمـل  علـى التـوايل  قبـل حلـو  موعـد الـدورة احل

لبهــا إىل مفــو  املقــرر  - األمــم املتحــدة الســامي حلقــوق اإلنســان أن نــدعو اخلبــري املســتقل الســاـق  الســيد نــواك  والــرئيس والســتني لّلمنــة  ـو

رنــق العامــل الســاـق للفرنــق العامــل للــدورة املعــين ـإقامــة العــد   الســيد جوانيــه  إىل املشــاركة   أنشــطة الفرنــق العامــل املفتــوح العضــونة. وواصــل الف

ر  8إىل  4   وورتيه الـالـة والراـعة املعقووتني   الفرتتني مـ املفتوح العضونة عمله ـل كـانون الـاين/ننـانر   31ومـ   2004تشـرن  األو /أكتــو

http://undocs.org/ar/A/55/602/Add.2
http://undocs.org/ar/A/RES/55/103
http://undocs.org/ar/E/CN.4/2001/69
http://undocs.org/ar/E/CN.4/2002/71
http://undocs.org/ar/E/CN.4/2002/200
http://undocs.org/ar/E/CN.4/Sub.2/1998/19
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إىل  12ـــرية   الفــرتة مــ  ). وعقــد الفرنــق العامــل وورتــه اخلامســة واألE/CN.4/2005/66  علــى التــوايل (2005 فربانــر شــباط/ 11إىل 

  اليت متت فيها املوافقة علـى مجيـ  مـواو مشـروع االتفاقيـة  ومل نوجـد اعـرتا  علـى إحالـة للـ  الـنص إىل جلنـة حقـوق 2005أنلو /سبتمرب  23

 ).E/CN.4/2006/57اإلنسان لكي توافق عليه اجلمعية العامة (

 15املـــؤرخ  60/251  اختـــذ جملـــس حقـــوق اإلنســـان (الـــذي أنشـــ، شوجـــب قـــرار اجلمعيـــة العامـــة 2006حزنران/نونيـــه  29و   

يـــة الدوليــة حلمانـــة مجيـــ    الـــذي قضــى فيـــه    مجلـــة أمــور  ـاعتمـــاو االتفاق1/1ليحـــل حمــل جلنـــة حقـــوق اإلنســان) القـــرار  2006آلار/مــارس 

 األشخاص م  االـتفاء القسري  وأوصى اجلمعية العامة ـاعتماوذا.

نـــاء علـــى توصـــيتها  اعتمـــدت A/61/448  الـــدورة احلاونـــة والســـتني للممعيـــة العامـــة  نظـــرت اللمنـــة الـالــــة   االتفاقيـــة (  )  ـو

مــة االتفاقيــة الدوليـة حلمانــة مجيــ  األشـخاص مــ  االـتفــاء القسـري وفتحــت ـــاب توقيعهـا والتصــدنق عليهــا واالنضـمام إليهــا شوجــب اجلمعيـة العا

  وذــو اليــوم 2010و /ونســمرب كــانون األ  23. ووـلــت االتفاقيــة حيــز النفــال   2006كــانون األو /ونســمرب   20املــؤرخ  61/177القــرار 

 .39 م  ماوتا 1 الـلثون ـعد تارنخ إنداع ص  التصدنق أو االنضمام العشرن  لد، األمني العام لألمم املتحدة  وفقا للفقرة
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