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 جميع االأشخاص من االختفاء القرسي

االتفاقية الدولية لحماية جميع االأشخاص من االختفاء القرسي

ت عىل المالأ وفتحت للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لالأمم المتحدة رقم  اعتمدت ونرسش
ي 20 كانون االأول/ديسم�ب 2006

61/177 المؤرخ �ن

تمت المصادقة عليها بموجب القانون رقم 2012-041 بتاريخ 19 يوليو 2012

ديباجة

المتحــدة  الأمــم  ميثــاق  أن  تعتــرب  إذ  التفاقيــة،  هــذه  ي 
�ف الأطــراف  الــدول  إن 

ــية  ــات الأساس ــان والحري نس ــوق الإ ام حق ــرت ــز اح ام بتعزي ف ــرت ــدول الل ــى ال ــرض ع يف
نســان، الإ لحقــوق  العالمــي  عــان  الإ إىل  تســتند  وإذ  وفعليــا،  عالميــا  امــا   احرت
وإذ تشــري إىل العهــد الــدوىلي الخــاص بالحقــوق القتصاديــة والجتماعيــة والثقافيــة، وإىل 
العهــد الــدوىلي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، وإىل الصكــوك الدوليــة الأخــرى 
، ــدوىلي ي ال

ــا�أ ــون الجن ي والقان
ــا�ف نس ــون الإ ــان والقان نس ــوق الإ ــالت حق ــة بمج  ذات الصل

الختفــاء  مــن  الأشــخاص  جميــع  بحمايــة  المتعلــق  عــان  الإ إىل  أيضــا  تشــري  وإذ 
ي قرارهــا 47/133 المــؤرخ 

القــري، الــذي اعتمدتــه الجمعيــة العامــة لاأمــم المتحــدة �ف
18 كانــون الأول/ديســمرب 1992، وإذ تــدرك شــدة خطــورة الختفــاء القــري الــذي 
، جريمــة ضــد  ي ظــروف معينــة يحددهــا القانــون الــدوىلي

يشــكل جريمــة ويشــكل، �ف
ــاء القــري ومكافحــة إفــات  ــع حــالت الختف نســانية، وقــد عقــدت العــزم عــى من الإ
ــق كل  ــار ح ي العتب

ــت �ف ــد وضع ــاب، وق ــن العق ــري م ــاء الق ــة الختف ي جريم ــ�ب مرتك
ــض، ــة والتعوي ي العدال

ــا �ف ــق الضحاي ــري، وح ــاء ق ــرض لختف ــدم التع ي ع
ــخص �ف  ش

الختفــاء  ظــروف  بشــأن  الحقيقــة  معرفــة  ي 
�ف ضحيــة  كل  حــق  تؤكــد  وإذ 

حقــه  عــن  فضــا  المختفــي،  الشــخص  مصــري  ومعرفــة  القــري 
الغايــة، هــذه  لتحقيــق  معلومــات  ونــرش  واســتام  جمــع  حريــة  ي 

 �ف
قد اتفقت عى المواد التالية:
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الجزء االأول

المادة 1 ¤

ل يجوز تعريض أي شخص لاختفاء القري.. 1

ــة حــرب أو . 2 ــر بحال ــق الأم ي كان، ســواء تعل
ــأي ظــرف اســتثنا�أ ــذرع ب ل يجــوز الت

، أو بأيــة حالــة  التهديــد بانــدلع حــرب، أو بانعــدام الســتقرار الســياسي الداخــىي
يــر الختفــاء القــري. اســتثناء أخــرى، لترب

المادة 2 ¤

لأغــراض هــذه التفاقيــة، يقصــد ب”الختفــاء القــري“ العتقــال أو الحتجــاز أو 
ــي  ــدي موظف ــى أي ــم ع ــة يت ــن الحري ــان م ــكال الحرم ــن أش ــكل م ــاف أو أي ش الختط
ــة  ــن الدول ــم م ــإذن أو دع ــون ب ــراد يترصف ــن الأف ــات م ــخاص أو مجموع ــة، أو أش الدول
اف بحرمــان الشــخص مــن حريتــه أو إخفــاء مصــري  أو بموافقتهــا، ويعقبــه رفــض العــرت

ــون. ــة القان ــن حماي ــه م ــا يحرم ــوده، مم ــكان وج ــي أو م ــخص المختف الش

المادة 3 ¤

ــادة  ي الم
ــددة �ف ــات المح ي الترصف

ــق �ف ــة للتحقي ــري المائم ــرف التداب ــة ط ــذ كل دول تتخ
ــراد يترصفــون دون إذن أو دعــم أو  ــا أشــخاص أو مجموعــات مــن الأف ي يقــوم به

ــ�ت 2 ال
ــة. ف إىل المحاكم ــؤول�ي ــم المس ــة، ولتقدي ــن الدول ــة م موافق

المادة 4 ¤

ي قانونهــا 
تتخــذ كل دولــة طــرف التدابــري الازمــة لــ�ي يشــكل الختفــاء القــري جريمــة �ف

. ي
الجنــا�أ
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المادة 5 ¤

نســانية كمــا تــم  تشــكل ممارســة الختفــاء القــري العامــة أو المنهجيــة جريمــة ضــد الإ
ــك  ي ذل

ــا �ف ــوص عليه ــب المنص ــتتبع العواق ــق وتس ــدوىلي المطب ــون ال ي القان
ــا �ف تعريفه

ــون. القان

المادة 6 ¤

تتخــذ كل دولــة طــرف التدابــري الازمــة لتحميــل المســؤولية الجنائيــة عــى أقــل . 1
تقديــر:

لــكل مــن يرتكــب جريمــة الختفــاء القــري، أو يأمــر أو يــوصي بارتكابهــا أو أ. 
ي ارتكابهــا؛

ك �ف يحــاول ارتكابهــا، أو يكــون متواطئــا أو يشــرت

الرئيس الذي:ب. 

ف قــد  ’1‘ كان عــى علــم بــأن أحــد مرؤوســيه ممــن يعملــون تحــت إمرتــه ورقابتــه الفعليتــ�ي
ارتكــب أو كان عــى وشــك ارتــكاب جريمــة الختفــاء القــري، أو تعمــد إغفــال 

معلومــات كانــت تــدل عــى ذلــك بوضــوح؛

ي ترتبــط بهــا جريمــة 
ف عــى الأنشــطة الــ�ت ’2‘ كان يمــارس مســؤوليته ورقابتــه الفعليتــ�ي

الختفــاء القــري؛

ي كان بوســعه اتخاذهــا للحيلولــة دون 
’3‘ لــم يتخــذ كافــة التدابــري الازمــة والمعقولــة الــ�ت

ارتــكاب جريمــة الختفــاء القــري أو قمــع ارتكابهــا أو عــرض الأمــر عــى 
ــة؛ ــق والماحق ــراض التحقي ــة لأغ ــلطات المختص الس

ي تنطوي 	. 
ي الفقــرة الفرعيــة )ب( أعــاه إخــال بالقواعد ذات الصلــة ال�ت

ليــس �ف
عــى درجــة أعــى من المســؤولية والواجبــة التطبيــق بموجب القانــون الدوىلي 
 عــى قائــد عســكري أو عــى أي شــخص يقــوم فعا مقــام القائد العســكري.

ــة أو . 2 ــة أو مدني ــن ســلطة عام ــات صــادرة م ــر أو تعليم ــأي أم ــذرع ب ل يجــوز الت
ــري. ــاء الق ــة الختف ــر جريم ي ــا لترب ه ــكرية أو غري عس
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المادة 7 ¤

ي . 1
تفــرض كل دولــة طــرف عقوبــات مائمــة عــى جريمــة الختفــاء القــري تأخــذ �ف

العتبــار شــدة جســامة هــذه الجريمــة.

2 .: يجوز لكل دولة طرف أن تحدد ما يىي

ي أ. 
الظــروف المخففــة، وخاصــة لــكل مــن يســاهم بفعاليــة، رغــم تورطــه �ف

ي إعــادة الشــخص المختفــي وهــو عــى 
ــاء قــري، �ف ــكاب جريمــة اختف ارت

ي تحديــد 
ي إيضــاح مابســات حــالت اختفــاء قــري، أو �ف

قيــد الحيــاة، أو �ف
ف عــن اختفــاء قــري؛ هويــة المســؤول�ي

مــع عــدم الإخــال بإجــراءات جنائيــة أخــرى، الظــروف المشــددة، وخاصــة ب. 
ي حالــة وفــاة الشــخص المختفــي أو إزاء مــن تثبــت إدانتهــم بارتــكاب 

�ف
، أو  ف ي حــق نســاء حوامــل، أو قــرص، أو معوقــ�ي

جريمــة الختفــاء القــري �ف
ف للتأثــر بشــكل خــاص. أشــخاص آخريــن قابلــ�ي

المادة 8 ¤

مع عدم االإخالل بالمادة 5

ــري . 1 ــة طــرف تطبــق نظــام تقــادم بصــدد الختفــاء القــري التداب تتخــذ كل دول
ــة: ة تقــادم الدعــاوى الجنائي الازمــة بحيــث تكــون فــرت

طويلة الأمد ومتناسبة مع جسامة هذه الجريمة؛	. 

تبدأ عند نهاية جريمة الختفاء القري، نظرا إىل طابعها المستمر؛د. 

ي ســبيل انتصــاف فعــىي . 2
تكفــل كل دولــة طــرف حــق ضحايــا الختفــاء القــري �ف

ة التقــادم. خــال فــرت



9
االتفاقية الدولية لحماية

 جميع االأشخاص من االختفاء القرسي

المادة 9 ¤

ــة . 1 ي جريم
ــت �ف ــا بالب ــرار اختصاصه ق ــة لإ ــري الازم ــرف التداب ــة ط ــذ كل دول  تتخ

ــري: ــاء ق اختف

ــا أ.  ــع لوليته ــم يخض ــل أي إقلي ــت داخ ــد ارتكب ــة ق ــون الجريم ــا تك عندم
ي هــذه الدولــة؛

ف طائــرات أو ســفن مســجلة �ف القضائيــة أو عــى مــ�ت

ض من رعاياها؛ب.  عندما يكون مرتكب الجريمة المفرت

عندمــا يكــون الشــخص المختفــي مــن رعاياهــا وتــرى الدولــة الطــرف هــذه 	. 
ماءمــة إقــرار اختصاصهــا.

ي جريمــة . 2
قــرار اختصاصهــا بالبــت �ف تتخــذ كل دولــة طــرف أيضــا التدابــري الازمــة لإ

ي أي إقليــم 
ض متواجــدا �ف اختفــاء قــري عندمــا يكــون مرتكــب الجريمــة المفــرت

يخضــع لوليتهــا القضائيــة، مــا لــم تســلمه هــذه الدولــة أو تحلــه إىل دولــة أخــرى 
ف باختصاصهــا. اماتهــا الدوليــة أو إىل محكمــة جنائيــة دوليــة تعــرت ف وفقــا للرت

ــا . 3 ــته وفق ــري ممارس ــر تج ي آخ
ــا�أ ــاص جن ــة أي اختص ــذه التفاقي ــتبعد ه ل تس

ــة.  ف الوطني ــ�ي للقوان

المادة 10 ¤

ــة . 1 ــب جريم ــه ارتك ي أن
ــتبه �ف ــخص يش ــا ش ي إقليمه

ــد �ف ــرف يوج ــة ط ــى كل دول ع
اختفــاء قــري أن تكفــل احتجــاز هــذا الشــخص أو تتخــذ جميــع التدابــري 
ي إقليمهــا مــ�ت رأت، بعــد فحــص 

القانونيــة الأخــرى الازمــة لكفالــة بقائــه �ف
ــاز  ــذا الحتج ــم ه ــك. ويت ــتلزم ذل ــروف تس ــا، أن الظ ــة له ــات المتاح المعلوم
ــوز أن  ــة، ول يج ــرف المعني ــة الط ــع الدول ي ــا لترش ــري وفق ــذه التداب ــذ ه وتتخ
تســتمر إل للمــدة الازمــة لكفالــة حضــوره أثنــاء الماحقــات الجنائيــة أو إجــراءات 

التقديــم أو التســليم.
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ي الفقــرة 1 مــن هــذه . 2
ــري المشــار إليهــا �ف ي تتخــذ التداب

ــ�ت ــة الطــرف ال عــى الدول
ثبــات الوقائــع. وعليهــا  المــادة أن تجــري فــورا تحقيقــا أوليــا أو تحقيقــات عاديــة لإ
ي الفقــرة 1 مــن المــادة 9 

أن تعلــم الــدول الأطــراف الأخــرى المشــار إليهــا �ف
ي اتخذتهــا بموجــب أحــكام الفقــرة 1 مــن هــذه المــادة، ول ســيما 

بالتدابــري الــ�ت
ره، وبنتائــج تحقيقهــا الأوىلي أو التحقيقــات العاديــة،  ي تــرب

الحتجــاز والظــروف الــ�ت
مبينــة لهــا مــا إذا كانــت تنــوي ممارســة اختصاصهــا.

 يجــوز لــكل شــخص يحتجــز بموجــب أحــكام الفقــرة 1 مــن هــذه المــادة التصــال . 3
ي 

ي يحمــل جنســيتها أو بممثــل الدولــة الــ�ت
فــورا بأقــرب ممثــل مؤهــل للدولــة الــ�ت

يقيــم فيهــا إقامــة اعتياديــة، إذا كان الأمــر يتعلــق بشــخص عديــم الجنســية.

المادة 11 ¤

ي إقليــم خاضــع لوليتهــا القضائيــة عــى . 1
ي يعــرش �ف

عــى الدولــة الطــرف الــ�ت
ض لجريمــة اختفــاء قــري أن تحيــل القضيــة إىل ســلطاتها  المرتكــب المفــرت
ي أو لــم 

ة الدعــوى الجنائيــة، إن لــم تســلم الشــخص المعــ�ف المختصــة لمبــا�ش
اماتهــا الدوليــة، أو لــم تحلــه إىل محكمــة جنائيــة  ف تحلــه إىل دولــة أخــرى وفقــا للرت

ــا. ف باختصاصه ــرت ــة تع دولي

ي . 2
ــا �ف ــا قراراته ــذ فيه ي تتخ

ــ�ت ــروف ال ــس الظ ي نف
ــا �ف ــلطات قراره ــذه الس ــذ ه تتخ

ــذه  ــون ه ــا لقان ــك وفق ــام، وذل ــون الع ــم القان ــن جرائ ــيمة م ــة جس أي جريم
ي الفقــرة 2 مــن المــادة 9، ل تكــون 

ي الحــالت المشــار إليهــا �ف
الدولــة الطــرف. و�ف

دانــة أقــل شــدة بحــال مــن  ثبــات الواجبــة التطبيــق عــى الماحقــات والإ قواعــد الإ
ي الفقــرة 1 مــن المــادة 

ي الحــالت المشــار إليهــا �ف
ي تطبــق �ف

الأحــوال مــن تلــك الــ�ت
ــورة. المذك

ــه . 3 ــان معاملت ــع بضم ــري يتمت ــاء ق ــة اختف ــه جريم ــق لرتكاب ــخص ماح كل ش
ي جميــع مراحــل الدعــوى. وكل شــخص يحاكــم لرتكابــه جريمــة 

معاملــة عادلــة �ف
ــتقلة  ــة ومس ــة مختص ــام محكم ــة أم ــة عادل ــه محاكم ــرى لـ ــري تج ــاء ق اختف

ــون. ــا للقان ــة تنشــأ وفق ونزيه
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المادة 12 ¤

ــة اختفــاء قــري . 1 ــة طــرف لمــن يدعــي أن شــخصا مــا وقــع ضحي تكفــل كل دول
حــق إبــاغ الســلطات المختصــة بالوقائــع وتقــوم هــذه الســلطات ببحــث الدعــاء 
بحثــا �يعــا ونزيهــا وتجــري عنــد اللــزوم ودون تأخــري تحقيقــا متعمقــا ونزيهــا. 
وتتخــذ تدابــري مائمــة عنــد القتضــاء لضمــان حمايــة الشــاكي والشــهود وأقــارب 
ي التحقيــق، مــن 

ف �ف ك�ي ف عنهــم، فضــا عــن المشــرت الشــخص المختفــي والمدافعــ�ي
أي ســوء معاملــة أو ترهيــب بســبب الشــكوى المقدمــة أو أيــة شــهادة يــدىل بهــا.

مــ�ت كانــت هنــاك أســباب معقولــة تحمــل عــى العتقــاد بــأن شــخصا مــا وقــع . 2
ي الفقــرة 1 مــن هــذه 

ــة اختفــاء قــري، تجــري الســلطات المشــار إليهــا �ف ضحي
المــادة تحقيقــا حــ�ت لــو لــم تقــدم أيــة شــكوى رســمية.

ي الفقــرة 1 . 3
تحــرص كل دولــة طــرف عــى أن تكــون لــدى الســلطات المشــار إليهــا �ف

: مــن هــذه المــادة مــا يــىي

ي ذلــك إمكانيــة أ. 
نجــاز التحقيــق، بمــا �ف الصاحيــات والمــوارد الازمــة لإ

هــا مــن المعلومــات ذات الصلــة بالتحقيــق الــذي  الطــاع عــى الوثائــق وغري
ــه؛ تجري

ي ب. 
ورة بــإذن مســبق مــن محكمــة تبــت �ف ســبل الوصــول، وعنــد الــرصف

ــل  ــر تحم ــكان آخ ــاز وأي م ــكان الحتج ــن، إىل م ــت ممك ي أ�ع وق
ــر �ف الأم

 أســباب معقولــة عــى العتقــاد بــأن الشــخص المختفــي موجــود فيــه.

ي تعــوق ســري التحقيــق . 4
تتخــذ كل دولــة طــرف التدابــري الازمــة لمنــع الأفعــال الــ�ت

ف بارتــكاب  والمعاقبــة عليهــا. وتتأكــد بوجــه خــاص مــن أنــه ليــس بوســع المتهمــ�ي
ــذ  ــوط أو بتنفي ــق بضغ ــرى التحقي ــى مج ــري ع ــري التأث ــاء الق ــة الختف جريم
ــارب الشــخص  ــام تمــارس عــى الشــاكي أو الشــهود أو أق ــب أو انتق ــال ترهي أعم

ــق. ي التحقي
ف �ف ك�ي ف عنهــم، فضــا عــن المشــرت المختفــي والمدافعــ�ي
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المادة 13 ¤

ف الــدول الأطــراف، ل تعتــرب جريمــة الختفــاء القــري . 1 لأغــراض التســليم فيمــا بــ�ي
جريمــة سياســية، أو جريمــة متصلــة بجريمــة سياســية، أو جريمــة تكمــن وراءهــا 
ــب تســليم  ــذا الســبب وحــده رفــض طل ، ل يجــوز له ــاىلي ــع سياســية. وبالت دواف

يســتند إىل مثــل هــذه الجريمــة.

تعتــرب جريمــة الختفــاء القــري بحكــم القانــون جريمــة مــن الجرائــم الموجبــة . 2
ف دول أطــراف قبــل بــدء نفــاذ هــذه  مــة بــ�ي ي كل معاهــدة تســليم مرب

للتســليم �ف
التفاقيــة.

تتعهــد الــدول الأطــراف بــإدرا	 جريمــة الختفــاء القــري ضمــن الجرائــم . 3
مهــا لحقــا فيمــا بينهــا. ي كل معاهــدة تســليم ترب

المســوغة للتســليم �ف

يجــوز لــكل دولــة طــرف يكــون التســليم فيهــا مرهونــا بوجــود معاهــدة أن تعتــرب . 4
ــة طــرف أخــرى ل تربطهــا  ــد تلقيهــا طلــب تســليم مــن دول ــة، عن هــذه التفاقي
ي للتســليم فيمــا يتعلــق بجريمــة الختفــاء 

بهــا معاهــدة، بمثابــة الأســاس القانــو�ف
القــري.

ــود . 5 ــا بوج ــا مرهون ــا بينه ــليم فيم ــون التس ي ل يك
ــ�ت ــراف ال ــدول الأط ف ال ــرت تع

معاهــدة بــأن جريمــة الختفــاء القــري تســتوجب تســليم مرتكبيهــا.

ي قانــون الدولــة . 6
وط المحــددة �ف ي جميــع الحــالت، للــرش

يخضــع التســليم، �ف
ي معاهــدات التســليم الســارية بمــا فيهــا، 

الطــرف المطلــوب منهــا التســليم أو �ف
وط المتعلقــة بالحــد الأد�ف للعقوبــة الموجبــة للتســليم  بوجــه خــاص، الــرش
ــذا  ــض ه ــليم رف ــا التس ــوب منه ــرف المطل ــة الط ف للدول ــري ي تج

ــ�ت ــباب ال والأس
وط. ــرش ــض ال ــه لبع ــليم، أو إخضاع التس

امــا عــى الدولــة . 7 ف ه عــى أنــه يشــكل الرت ي هــذه التفاقيــة مــا يمكــن تفســري
ليــس �ف

ــا  ــة م ــن الأســباب الوجيه ــا م ــا التســليم، إذا كان لديه ــب منه ي يطل
ــ�ت الطــرف ال

ــه  ــخص أو معاقبت ــة الش ــرض ماحق ــدم بغ ــد ق ــب ق ــد أن الطل ــا تعتق يجعله
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ي أو آرائــه 
ثــ�ف بســبب نــوع جنســه أو عرقــه أو دينــه أو جنســيته أو أصلــه الإ

السياســية، أو انتمائــه إىل جماعــة اجتماعيــة معينــة، وأن تلبيــة هــذا الطلــب 
ــباب. ــذه الأس ــن ه ــخص لأي م ــذا الش ار به ي الإ�ف

ــبب �ف ستتس

المادة 14 ¤

ــن . 1 ــن م ــدر ممك ــرب ق ــرى أك ــا لاأخ ــدم كل منه ــأن تق ــراف ب ــدول الأط ــد ال تتعه
ي يتصــل بجريمــة اختفــاء 

ي كل تحقيــق أو إجــراء جنــا�أ
المســاعدة القضائيــة �ف

ثبــات المتاحــة لديهــا  ي ذلــك مــا يتعلــق بتقديــم جميــع عنــا� الإ
قــري، بمــا �ف

ــراء. ــراض الإج ــة لأغ ــون لزم ي تك
ــ�ت وال

ي القانــون الداخــىي . 2
وط المحــددة �ف تخضــع هــذه المســاعدة القضائيــة للــرش

ي المعاهــدات الســارية المتعلقــة 
ي يطلــب منهــا التســليم أو �ف

للدولــة الطــرف الــ�ت
ف للدولــة  ي تجــري

ي ذلــك، بوجــه خــاص، الأســباب الــ�ت
بالمســاعدة القضائيــة، بمــا �ف

ي يطلــب منهــا التســليم رفــض تقديــم المســاعدة القضائيــة أو 
الطــرف الــ�ت

وط. ــرش ــه ل إخضاع

المادة 15 ¤

ــن  ــن م ــا يمك ــى م ــض أق ــا لبع ــدم بعضه ــا ويق ــا بينه ــراف فيم ــدول الأط ــاون ال تتع
ف  المســاعدة لمســاعدة ضحايــا الختفــاء القــري وللبحــث عــن الأشــخاص المختفــ�ي
 ، ف ــ�ي ــخاص المختف ــاة الأش ــة وف ي حال

ــك، �ف ــم وكذل ــم وتحريره ــن وجوده ــد أماك وتحدي
ــم. ــادة رفاته ــم وإع ــد هويته ــم وتحدي ــرا	 جثثه إخ

المادة 16 ¤

1 - ل يجوز لأي دولة طرف أن تطرد أو تبعد أو أن تسلم أي شخص إىل أي دولة أخرى إذا كانت 
 هناك أســباب وجيهة تدعو إىل العتقاد بأن هذا الشــخص ســيقع ضحية لاختفاء القري.
2 - للتحقــق مــن وجــود مثــل هــذه الأســباب، تراعــي الســلطات المختصــة جميــع 
ي ذلــك، عنــد القتضــاء، وجــود حــالت ثابتــة مــن النتهــاك 

العتبــارات ذات الصلــة، بمــا �ف
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ي الــدوىلي 
نســا�ف نســان أو القانــون الإ المنهجــي الجســيم أو الصــارخ أو الجماعــي لحقــوق الإ

ــة. ــة المعني ي الدول
�ف

المادة 17 ¤

ي مكان مجهول. . 1
ل يجوز حبس أحد �ف

ــان . 2 ــال الحرم ي مج
ــرف �ف ــة الط ــرى للدول ــة الأخ ــات الدولي ام ف ــال باللرت دون الإخ

: ــىي ــا ي ــام بم ــا، القي يعاته ي إطــار ترش
ــة طــرف، �ف ف عــى كل دول ــة، يتعــ�ي ــن الحري م

ف إصدار أوامر الحرمان من الحرية؛أ.  ي تجري
وط ال�ت تحديد الرش

ف السلطات المؤهلة لإصدار أوامر الحرمان من الحرية؛ب.  تعي�ي

ف 	.  ي مــكان معــرت
ضمــان عــدم إيــداع الشــخص الــذي يحــرم مــن حريتــه إل �ف

بــه رســميا وخاضــع للمراقبة؛ 

ضمــان حصــول كل شــخص يحــرم مــن حريتــه عــى إذن لاتصــال بأ�تــه أو د. 
محاميــه أو أي شــخص آخــر يختــاره، وتلقــي زيارتهــم، رهنــا فقــط بمراعــاة 
ي عــى إذن  ي القانــون، وضمــان حصــول الأجنــ�ب

وط المنصــوص عليهــا �ف الــرش
لاتصــال بالســلطات القنصليــة لــدى بلــده وفقــا للقانــون الــدوىلي الواجــب 

لتطبيق؛ ا

ضمــان ســبل وصــول كل ســلطة ومؤسســة مختصــة ومؤهلــة بموجــب ه. 
ــن  ــبق م ــإذن مس ورة، ب ــرصف ــد ال ــك، عن ــاز، وذل ــن الحتج ــون إىل أماك القان

ــة؛ ــلطة قضائي س

ي وقــوع و. 
ــة الشــتباه �ف ي حال

ــه، و�ف ضمــان حــق كل شــخص يحــرم مــن حريت
اختفــاء قــري، حيــث يصبــح الشــخص المحــروم مــن حريتــه غــري قــادر 
وعــة،  عــى ممارســة هــذا الحــق بنفســه، حــق كل شــخص لـــه مصلحــة مرش
أو محاميهــم،  أو ممثليهــم  مــن حريتــه  المحــروم  الشــخص  كأقــارب 
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ي 
ي أقــرب وقــت �ف

ي الطعــن أمــام محكمــة تبــت �ف
ي جميــع الظــروف، �ف

�ف
ــه  ف أن حرمان ــه مــن حريتــه وتأمــر بإطــاق �احــه إذا تبــ�ي وعيــة حرمان مرش

وع. ــه غــري مــرش مــن حريت

ــمية . 3 ــات الرس ــجات و/أو الملف ــن الس ــرش م ــدا أو أك ــرف واح ــة ط ــع كل دول تض
ف مــن حريتهــم وتســتوفيها بأحــدث المعلومــات،  بأســماء الأشــخاص المحرومــ�ي
ــة  ــة أو أي ــلطة قضائي ــة س ــرصف أي ــت ت ــب، تح ــى الطل ــاء ع ــورا، بن ــا ف وتضعه
يعــات الدولــة الطــرف  ســلطة أخــرى أو مؤسســة مختصــة ومؤهلــة بموجــب ترش
ي دوىلي ذي صلــة تكــون الدولــة المعنيــة طرفــا 

المعنيــة أو بموجــب أي صــك قانــو�ف
: فيــه. وتتضمــن هــذه المعلومــات عــى الأقــل مــا يــىي

هوية الشخص المحروم من حريته؛أ. 

ي قامــت ب. 
تاريــخ وســاعة ومــكان حرمــان الشــخص مــن حريتــه والســلطة الــ�ت

بحرمانــه مــن حريتــه؛

ي قررت حرمانه من الحرية وأسباب الحرمان من الحرية؛	. 
السلطة ال�ت

ي تراقب الحرمان من الحرية؛د. 
السلطة ال�ت

ي مــكان الحرمــان مــن ه. 
مــكان الحرمــان مــن الحريــة، وتاريــخ وســاعة الدخــول �ف

الحريــة، والســلطة المســؤولة عــن الحرمــان مــن الحريــة؛

العنا� ذات الصلة بالحالة الصحية للشخص المحروم من الحرية؛و. 

ي حالــة الوفــاة أثنــاء الحرمــان مــن الحريــة، ظــروف وأســباب الوفــاة ز. 
�ف

؛ ي نقلــت إليهــا رفــات المتــو�ف
والجهــة الــ�ت

تاريــخ وســاعة إخــاء ســبيله أو نقلــه إىل مــكان احتجــاز آخــر، والمــكان الــذي ح. 
نقــل إليــه والســلطة المســؤولة عــن نقلــه.
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المادة 18 ¤

ف 19 و20، تضمــن كل دولــة طــرف لأي شــخص يثبــت أن لـــه . 1 مــع مراعــاة المادتــ�ي
ي الحصــول عــى هــذه المعلومــة، كأقــارب الشــخص المحروم 

وعــة �ف مصلحــة مرش
مــن حريتــه أو ممثليهــم أو محاميهــم، إمكانيــة الطــاع عــى المعلومــات التاليــة 

عــى الأقــل:

ي قررت حرمانه من الحرية؛أ. 
السلطة ال�ت

ــن ب.  ــان م ــكان الحرم ــة ودخــول م ــن الحري ــان م ــكان الحرم ــخ وســاعة وم تاري
ــة؛ الحري

ي تراقب الحرمان من الحرية؛	. 
السلطة ال�ت

ي حالــة نقلــه د. 
ي ذلــك �ف

مــكان وجــود الشــخص المحــروم مــن حريتــه، بمــا �ف
إىل مــكان احتجــاز آخــر، المــكان الــذي نقــل إليــه والســلطة المســؤولة عــن 

نقلــه؛

تاريخ وساعة ومكان إخاء سبيله؛ه. 

العنا� ذات الصلة بالحالة الصحية للشخص المحروم من حريته؛و. 

ي حالــة الوفــاة أثنــاء الحرمــان مــن الحريــة، ظــروف وأســباب الوفــاة ز. 
�ف

. ي نقلــت إليهــا رفــات المتــو�ف
والجهــة الــ�ت

تتخــذ تدابــري مائمــة عنــد القتضــاء لضمــان حمايــة الأشــخاص المشــار إليهــم . 2
ــق،  ي التحقي

ف �ف ك�ي ــادة، فضــا عــن الأشــخاص المشــرت ــن هــذه الم ــرة 1 م ي الفق
�ف

مــن كل ســوء معاملــة أو تخويــف أو عقــاب بســبب البحــث عــن معلومــات عــن 
شــخص محــروم مــن حريتــه.
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المادة 19 ¤

ل يجــوز اســتخدام المعلومــات الشــخصية، بمــا فيهــا البيانــات الطبيــة أو . 1
ي إطــار البحــث عــن شــخص مختــف، أو إتاحتهــا 

ي تجمــع و/أو تنقــل �ف
الوراثيــة الــ�ت

لأغــراض أخــرى غــري البحــث عــن الشــخص المختفــي. ول يخــل ذلــك باســتخدام 
ي إجــراءات جنائيــة تتعلــق بجريمــة اختفــاء قــري ول بممارســة 

تلــك المعلومــات �ف
ي الحصــول عــى تعويــض.

الحــق �ف

ي جمــع المعلومــات الشــخصية، بمــا فيهــا البيانــات الطبيــة . 2
ل يجــوز أن يكــون �ف

أو الوراثيــة، ومعالجتهــا واســتخدامها والحتفــاظ بهــا مــا ينتهــك أو مــا يــؤدي إىل 
نســان. نســان والحريــات الأساســية وكرامــة الإ انتهــاك حقــوق الإ

المادة 20 ¤

ي المــادة . 1
ي الحصــول عــى المعلومــات، المنصــوص عليــه �ف

ل يجــوز تقييــد الحــق �ف
ــت  ــا تح ــخص م ــا إذا كان ش ــة م ي حال

ــط �ف ــك فق ــتثنائية، وذل ــة اس 18 إل بصف
ــا  ــة، م ــة القضائي ــا للمراقب ــة خاضع ــن الحري ــان م ــون، وكان الحرم ــة القان حماي
ــل  ــك، وإذا كان نق ــى ذل ــص ع ــون ين ــك وكان القان ــتدعي ذل ــة تس ــت الحال دام
المعلومــات يشــكل مساســا بالحيــاة الخاصــة أو بأمــن الشــخص أو يعرقــل حســن 
ــا  ــون، وبم ــه القان ــص علي ــل ين ، أو لأي ســبب آخــر مماث ي

ــا�أ ــق الجن ســري التحقي
يتفــق مــع القانــون الــدوىلي الواجــب التطبيــق وأهــداف هــذه التفاقيــة. ول 
ي الحصــول عــى 

يجــوز بــأي حــال مــن الأحــوال قبــول هــذه التقييــدات للحــق �ف
ي 

ــا �ف ــت تشــكل ســلوكا معرف ي المــادة 18، إذا كان
ــا �ف المعلومــات المنصــوص عليه

ــادة 17. ــن الم ــرة 1 م ــاكا للفق ــادة 2 أو انته الم

عيــة حرمــان شــخص مــا مــن حريتــه، تضمــن . 2 مــع عــدم الإخــال ببحــث مــدى �ش
ي الفقــرة 1 مــن المــادة 18 حــق 

الدولــة الطــرف لاأشــخاص المشــار إليهــم �ف
ي أقــرب وقــت عــى المعلومــات 

ــع والفعــىي للحصــول �ف ي الري
الطعــن القضــا�أ

ي الطعــن أو الحــد 
ي هــذه الفقــرة. ول يجــوز تعليــق هــذا الحــق �ف

المشــار إليهــا �ف
ي أي ظــرف مــن الظــروف.

منــه �ف
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المادة 21 ¤

فــرا	 عــن الشــخص المحتجــز بطريقــة تســمح  تتخــذ كل دولــة طــرف التدابــري الازمــة لاإ
فــرا	 عنــه بالفعــل. وتتخــذ كل دولــة طــرف كذلــك التدابــري الازمــة  بالتأكــد مــن أنــه تــم الإ
فــرا	 عنــه ســامته البدنيــة وقدرتــه الكاملــة عــى ممارســة  لــ�ي تكفــل لــكل شــخص عنــد الإ

. ي
ي قــد يخضــع لهــا بموجــب القانــون الوطــ�ف

امــات الــ�ت ف حقوقــه، دون الإخــال باللرت

المادة 22 ¤

مــع عــدم الإخــال بالمــادة 6، تتخــذ كل دولــة طــرف التدابــري الازمــة لمنــع الترصفــات 
التاليــة والمعاقبــة عليهــا:

ي الفقرة الفرعية أ. 
اض الطعن المشار إليه �ف عرقلة أو اعرت

من الفقرة 2 من المادة 17 والفقرة 2 من المادة 20؛ب. 

ــة 	.  ــن الحري ــان م ــالت الحرم ــن ح ــة م ــجيل كل حال ام بتس ف ــرت ــال بالل الإخ
ــجيل  ــن التس ــؤول ع ــف المس ــات كان الموظ ــة معلوم ــجيل أي ــك تس وكذل
الرســمي و/أو الملفــات الرســمية عــى علــم بعــدم صحتهــا أو كان عليــه أن 

يكــون عــى علــم بعــدم صحتهــا؛ 

رفــض تقديــم معلومــات عــن حالــة حرمــان مــن الحريــة، أو تقديــم د. 
وط القانونيــة  ي الوقــت الــذي تتوفــر فيــه الــرش

معلومــات غــري صحيحــة، �ف
ــات. ــذه المعلوم ــم ه لتقدي
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المادة 23 ¤

ف . 1 ف العســكري�ي تعمــل كل دولــة طــرف عــى أن يشــتمل التدريــب المقــدم للموظفــ�ي
، وموظفــي الخدمــة  ف ف الطبيــ�ي ، والموظفــ�ي ف ف بإنفــاذ القوانــ�ي ف المكلفــ�ي أو المدنيــ�ي
ي حراســة أو معاملــة 

المدنيــة وســواهم مــن الأشــخاص الذيــن يمكــن أن يتدخلــوا �ف
ــأن  ــة بش ــات الازم ــف والمعلوم ــى التثقي ــه، ع ــن حريت ــروم م ــخص مح أي ش
ي هــذه التفاقيــة، وذلــك مــن أجــل مــا 

الأحــكام ذات الصلــة المنصــوص عليهــا �ف
: يــىي

ي حالت الختفاء القري؛أ. 
ف �ف منع تورط هؤلء الموظف�ي

ي هــذا ب. 
التشــديد عــى أهميــة منــع الختفــاء القــري وإجــراء التحقيقــات �ف

المجــال؛

ــه 	.  ــى وج ــري ع ــاء الق ــالت الختف ــوية ح ورة تس ــرصف اف ب ــرت ــان الع ضم
ــة. الرع

تعمــل كل دولــة طــرف عــى حظــر إصــدار أي أوامــر أو تعليمــات تفــرض الختفــاء . 2
ــة  ــة طــرف عــدم معاقب ــه. وتضمــن كل دول ــه أو تشــجع علي ــأذن ب القــري أو ت

شــخص يرفــض النصيــاع لهــذا الأمــر.

ي . 3
تتخــذ كل دولــة طــرف التدابــري الازمــة لــ�ي يقــوم الأشــخاص المشــار إليهــم �ف

الفقــرة 1 مــن هــذه المــادة والذيــن لديهــم أســباب تحمــل عــى العتقــاد بحــدوث 
ــة،  ــري لرتكابهــا بإبــاغ رؤســائهم عــن هــذه الحال ــة اختفــاء قــري أو بالتدب حال

وعنــد القتضــاء إبــاغ ســلطات أو هيئــات الرقابــة أو الطعــن المختصــة.

المادة 24 ¤

لأغــراض هــذه التفاقيــة، يقصــد ب”الضحيــة“ الشــخص المختفــي وكل شــخص . 1
ر مبــا�ش مــن جــراء هــذا الختفــاء القــري.  طبيعــي لحــق بــه �ف

ــاء القــري، وســري . 2 ــن ظــروف الختف ــة ع ــة الحقيق ي معرف
ــة الحــق �ف ــكل ضحي ل
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التحقيــق ونتائجــه ومصــري الشــخص المختفــي. وتتخــذ كل دولــة طــرف التدابــري 
ي هــذا الصــدد.

المائمــة �ف

ف . 3 تتخــذ كل دولــة طــرف التدابــري المائمــة للبحــث عــن الأشــخاص المختفــ�ي
ي حالــة وفاتهــم لتحديــد أماكــن 

وتحديــد أماكــن وجودهــم وإخــاء ســبيلهم، و�ف
ــا. ــا وإعادته امه ــم واحرت ــود رفاته وج

ي . 4
، لضحايــا الختفــاء القــري الحــق �ف ي

ي نظامهــا القانــو�ف
تضمــن كل دولــة طــرف، �ف

ر والحصــول عــى تعويــض بشــكل �يــع ومنصــف ومائــم. جــرب الــرصف

ار الماديــة . 5 ي الفقــرة 4 مــن هــذه المــادة الأ�ف
ي الجــرب المشــار إليــه �ف

يشــمل الحــق �ف
والمعنويــة، وعنــد القتضــاء، طرائــق أخــرى للجــرب مــن قبيل:

رد الحقوق؛أ. 

إعادة التأهيل؛ب. 

ي ذلك رد العتبار لكرامة الشخص وسمعته؛	. 
ضية، بما �ف الرت

ضمانات بعدم التكرار.د. 

ام بمواصلــة التحقيــق إىل أن يتضــح مصــري الشــخص . 6 ف مــع عــدم الإخــال باللــرت
ي 

المختفــي، تتخــذ كل دولــة طــرف التدابــري المائمــة بشــأن الوضــع القانــو�ف
هــم وكذلــك لأقاربهــم، ول ســيما  ف الذيــن لــم يتضــح مصري لاأشــخاص المختفــ�ي
ي مجــالت مثــل الضمــان الجتماعــي والمســائل الماليــة وقانــون الأ�ة وحقــوق 

�ف
الملكيــة.

ي تشــكيل منظمــات ورابطــات يكــون هدفهــا . 7
تضمــن كل دولــة طــرف الحــق �ف

ي تحديــد ظــروف حــالت الختفــاء القــري، ومصــري الأشــخاص 
ســهام �ف الإ

ــذه  ي ه
اك �ف ــرت ــة الش ــري وحري ــاء الق ــا الختف ــاعدة ضحاي ي مس

، و�ف ف ــ�ي المختف
المنظمــات أو الرابطــات.
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المادة 25 ¤

تتخــذ كل دولــة طــرف التدابــري الازمــة لمنــع الجرائــم التاليــة والمعاقبــة عليهــا . 1
جنائيــا:

ف لختفــاء قــري أو الذيــن يخضــع أحــد أبويهــم أ.  اع الأطفــال الخاضعــ�ي ف انــرت
ــاء  ــدون أثن ــن يول ــال الذي ــري، أو الأطف ــاء ق ي لختف

ــو�ف ــم القان أو ممثله
ي الأ� نتيجــة لختفــاء قــري؛

وجــود أمهاتهــم �ف

ي تثبــت الهويــة الحقيقيــة ب. 
تزويــر أو إخفــاء أو إتــاف المســتندات الــ�ت

ي الفقــرة الفرعيــة )أ( أدنــاه.
لاأطفــال المشــار إليهــم �ف

ي . 2
تتخــذ كل دولــة طــرف التدابــري الازمــة للبحــث عــن الأطفــال المشــار إليهــم �ف

الفقــرة الفرعيــة )أ( مــن الفقــرة 1 مــن هــذه المــادة وتحديــد هويتهــم وتســليمهم 
ــة  ــة الواجب ــات الدولي ــة والتفاق ــراءات القانوني ــا لاإج ــة وفق ــم الأصلي إىل أ�ه

التطبيــق.

ي البحــث عــن الأطفــال المشــار إليهــم . 3
تســاعد الــدول الأطــراف بعضهــا بعضــا �ف

ي الفقــرة الفرعيــة )أ( مــن الفقــرة 1 مــن هــذه المــادة وتحديــد هويتهــم وتحديــد 
�ف

مــكان وجودهــم.

ي . 4
ورة الحفــاظ عــى المصلحــة الفضــى لاأطفــال المشــار إليهــم �ف مــع مراعــاة �ف

ي الحفــاظ عــى 
الفقــرة الفرعيــة )أ( مــن الفقــرة 1 مــن هــذه المــادة وعــى حقهــم �ف

ف  ــرت ــة المع ــم الأ�ي ــيتهم وروابطه ــك جنس ي ذل
ــا �ف ــتعادتها، بم ــم واس هويته

ي 
ف بنظــام التبــ�ف ي تعــرت

ي الــدول الأطــراف الــ�ت
ي القانــون، يجــب أن تتــاح �ف

بهــا �ف
ــة لمراجعــة  ــال إجــراءات قانوني ــة عــى الأطف ــن أشــكال القوام أو بشــكل آخــر م
ي أو القوامــة عــى الأطفــال، وعنــد القتضــاء، إلغــاء أيــة حالــة مــن 

إجــراءات التبــ�ف
ــة اختفــاء  ي الأطفــال أو القوامــة عليهــم تكــون قــد نشــأت عــن حال

ــ�ف حــالت تب
قــري.
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ي جميــع الظــروف، هــو مصلحــة الطفــل الفضــى ول . 5
، �ف يكــون العتبــار الأســاسي

ي إبــداء 
ف الحــق �ف ســيما فيمــا يتعلــق بهــذه المــادة، وللطفــل القــادر عــى التميــري

ي العتبــار عــى النحــو الواجــب مــع مراعــاة 
رأيــه بــكل حريــة ويؤخــذ هــذا الــرأي �ف

عمــره ودرجــة نضجــه.

ي
الجزء الثا�ن

المادة 26 ¤

ــاء . 1 ــة بحــالت الختف ــة معني ــة، تنشــأ لجن ــذ أحــكام هــذه التفاقي ــراض تنفي لأغ
اء  ــرب ة خ ــرش ــن ع ــة م ــة“(، مؤلف ــم ”اللجن ــىي باس ــا ي ــا فيم ــار إليه ــري )يش الق
نســان،  ي مجــال حقــوق الإ

ف بهــا �ف مشــهود لهــم بالنـــزاهة والكفــاءة المعــرت
ــب  ــة. وتنتخ ــة كامل ــخصية وبحيادي ــم الش ــون بصفته ف ويعمل ــتقل�ي ــون مس يكون
ي 

ــع �ف ــادل. وتوض ي الع
ــرا�ف ــع الجغ ــا للتوزي ــة وفق ــاء اللجن ــراف أعض ــدول الأط ال

ي 
ــة �ف ــة ذات الصل ة القانوني ــرب اك ذوي الخ ــرت ــكلها اش ي يش

ــ�ت ــة ال ــار الأهمي العتب
ــة. ــل اللجن ــاء داخ ــال والنس ــوازن للرج ــع المت ــة، والتوزي ــال اللجن أعم

اع الــري عــى قائمــة أشــخاص ترشــحهم الــدول . 2 تجــرى النتخابــات بالقــرت
ــو  ــراف يدع ــدول الأط ــنوية لل ــات س ــاء اجتماع ــا أثن ف مواطنيه ــ�ي ــن ب ــراف م الأط
الغــرض. وخــال هــذه  لهــذا  إىل عقدهــا  المتحــدة  لاأمــم  العــام  ف  الأمــ�ي
ــراف،  ــدول الأط ي ال

ــ�ش ــن ثل ــا م ي فيه
ــو�ف ــاب القان ــف النص ي يتأل

ــ�ت ــات ال الجتماع
ي المكتــب المرشــحون الحاصلــون عــى أكــرب عــدد مــن الأصوات 

ينتخــب كأعضــاء �ف
. ف ــ�ي ــن والمصوت ي ــراف الحا�ف ــدول الأط ــىي ال ــوات ممث ــن أص ــة م ــة المطلق والأغلبي

ــاذ . 3 ــدء نف ــخ ب ــن تاري ــهر م ــتة أش ــاوز س ــل ل يتج ي أج
ــات الأوىل �ف ــد النتخاب تعق

ف العــام لاأمــم المتحــدة، قبــل أربعــة أشــهر مــن  هــذه التفاقيــة. ويقــوم الأمــ�ي
ــا  ــا فيه ــراف يدعوه ــدول الأط ــالة إىل ال ــه رس ــة، بتوجي ــة انتخابي ــخ كل عملي تاري
ــم  ــام لاأم ف الع ــ�ي ــع الأم ــهر. ويض ــة أش ــون ثاث ي غض

ــيحاتها �ف ــم ترش إىل تقدي
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ف عــى هــذا النحــو مــع  ــع المرشــح�ي ــا بجمي ــا أبجدي ــة ترتيب المتحــدة قائمــة مرتب
ي يمثلهــا كل مرشــح. ويرســل هــذه القائمــة إىل جميــع 

بيــان الــدول الأطــراف الــ�ت
ــدول الأطــراف. ال

ــرة . 4 ــم م ــادة انتخابه ــن إع ــنوات. ويمك ــع س ة أرب ــرت ــة لف ــاء اللجن ــب أعض  ينتخ
ي النتخابــات الأوىل 

ف �ف ة وليــة خمســة مــن الأعضــاء المنتخبــ�ي واحــدة. غــري أن فــرت
ة، يقــوم رئيــس الجتمــاع  ؛ وبعــد النتخابــات الأوىل مبــا�ش ف تنتهــي بانقضــاء ســنت�ي
ــاء  ــؤلء الأعض ــماء ه ــحب أس ــادة بس ــذه الم ــن ه ــرة 2 م ي الفق

ــه �ف ــار إلي المش
ــة. الخمســة بالقرع

ــر . 5 ــبب آخ ــه لأي س ــذر علي ــتقال أو إذا تع ــة أو اس ــاء اللجن ــد أعض ي أح
ــو�ف إذا ت

ف خبــري  ي رشــحته بتعيــ�ي
ي اللجنــة، تقــوم الدولــة الطــرف الــ�ت

النهــوض بمهامــه �ف
ي الفقــرة 1 مــن هــذه 

ام بالمعايــري المشــار إليهــا �ف ف آخــر مــن رعاياهــا، مــع اللــرت
ــا بموافقــة  ــة، وذلــك رهن ــة المتبقي ة الولي ــة خــال فــرت ي اللجن

المــادة، للعمــل �ف
ــد نصــف  ــم يب ــا ل ــة م ــة متحقق ــرب هــذه الموافق ــدول الأطــراف. وتعت ــة ال أغلبي
ي غضــون ســتة أســابيع مــن تاريــخ 

الــدول الأطــراف أو أكــرش رأيــا مخالفــا لذلــك �ف
ح. ف المقــرت ــ�ي ــا بالتعي ف العــام لاأمــم المتحــدة له ــاغ الأمــ�ي إب

6 .. تتوىل اللجنة وضع نظامها الداخىي

ــة . 7 ــات مادي ف وإمكان ــزم مــن موظفــ�ي ــا يل ف العــام لاأمــم المتحــدة م يوفــر الأمــ�ي
ف العــام لاأمــم المتحــدة  ف اللجنــة مــن أداء مهامهــا بفعاليــة. ويدعــو الأمــ�ي لتمكــ�ي

إىل عقــد أول اجتمــاع للجنــة.

اء . 8 ف بهــا للخرب يتمتــع أعضــاء اللجنــة بالتســهيات والمتيــازات والحصانــات المعــرت
ي بعثــات لحســاب الأمــم المتحــدة عــى نحــو مــا هــو منصــوص عليــه 

الموفديــن �ف
ي الفصــول ذات الصلــة مــن اتفاقيــة امتيــازات الأمــم المتحــدة وحصاناتها.

�ف

أثنــاء . 9 اللجنــة وبمســاعدة أعضائهــا  مــع  بالتعــاون  تتعهــد كل دولــة طــرف 
دولــة طــرف. كل  قبلتهــا  ي 

الــ�ت اللجنــة  مهــام  حــدود  ي 
�ف بوليتهــم،  اضطاعهــم 
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المادة 27 ¤

ــت  ــاوز س ــنوات ول يتج ــع س ــن أرب ــل ع ــل ل يق ي أج
ــراف �ف ــدول الأط ــر لل ــد مؤتم ينعق

ــة  ــل اللجن ــري عم ــم س ــاذ لتقيي ف النف ــري ــة ح ــذه التفاقي ــول ه ــخ دخ ــن تاري ــنوات م س
ــا إذا كان  ــادة 44، فيم ــن الم ــرة 2 م ي الفق

ــا �ف ــوص عليه ــراءات المنص ــا لاإج ــت، وفق والب
ف تكليــف هيئــة أخــرى - دون اســتبعاد أي احتمــال - بمتابعــة هــذه التفاقيــة وفقــا  يتعــ�ي

ــن 28 إىل 36. ــواد م ي الم
ــددة �ف ــام المح للمه

المادة 28 ¤

ــة . 1 ــاون اللجن ــة، تتع ــة للجن ــذه التفاقي ــا ه ي تمنحه
ــ�ت ــات ال ــار الختصاص ي إط

�ف
مــع جميــع الأجهــزة، والمكاتــب، والــوكالت المتخصصــة، والصناديــق المناســبة 
التابعــة لاأمــم المتحــدة، واللجــان المنشــأة بموجــب صكــوك دوليــة، والإجــراءات 
قليميــة الحكوميــة  الخاصــة لاأمــم المتحــدة، والمنظمــات أو المؤسســات الإ
ــة ذات  ــب الوطني ــوكالت والمكات ــع المؤسســات وال ــة، ومــع جمي ــة المعني الدولي

ــع الأشــخاص مــن الختفــاء القــري. ــة جمي ي تعمــل عــى حماي
ــ�ت ــة ال الصل

ــأة . 2 ــان المنش ــن اللج ــا م ه ــع غري ــاور م ــا، بالتش ــار مهامه ي إط
ــة، �ف ــوم اللجن تق

نســان ذات الصلــة، وخاصــة اللجنــة المعنيــة بحقــوق  بموجــب صكــوك حقــوق الإ
نســان المنشــأة بموجــب العهــد الــدوىلي الخــاص بالحقــوق المدنية والسياســية،  الإ

بغيــة ضمــان اتســاق ماحظــات كل منهــا وتوصياتهــا.

المادة 29 ¤

ف العــام لاأمــم المتحــدة، . 1 تقــدم كل دولــة طــرف إىل اللجنــة، عــن طريــق الأمــ�ي
ي 

اماتهــا بموجــب هــذه التفاقيــة �ف ف ي اتخذتهــا لتنفيــذ الرت
تقريــرا عــن التدابــري الــ�ت

ف مــن بــدء نفــاذ هــذه التفاقيــة بالنســبة للدولــة الطــرف المعنيــة. غضــون ســنت�ي

ف العام لاأمم المتحدة هذا التقرير لجميع الدول الأطراف.. 2 يتيح الأم�ي
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ي كل تقريــر، ويجــوز لهــا أن تقــدم مــا تــراه مناســبا مــن تعليقــات . 3
تنظــر اللجنــة �ف

ــات  ــات أو التوصي ــات والماحظ ــك التعليق ــغ تل ــات. وتبل ــات أو توصي أو ماحظ
ي لهــا أن تــرد عليهــا مــن تلقــاء ذاتهــا أو بنــاء عــى 

إىل الدولــة الطــرف المعنيــة الــ�ت
طلــب اللجنــة.

يجــوز للجنــة أن تطلــب أيضــا إىل الــدول الأطــراف معلومــات تكميليــة عــن تطبيــق . 4
ــذه التفاقية. ه

المادة 30 ¤

، أو محاميهــم أو أي . 1 ف يجــوز لأقــارب الشــخص المختفــي، أو ممثليهــم القانونيــ�ي
وعــة، أن  شــخص مفــوض مــن قبلهــم وكذلــك لأي شــخص آخــر لـــه مصلحــة مرش
يقدمــوا، بصفــة عاجلــة، طلبــا إىل اللجنــة مــن أجــل البحــث عــن شــخص مختــف 

والعثــور عليــه.

إذا رأت اللجنــة أن الطلــب المقــدم بصفــة عاجلــة بموجــب الفقــرة 1 مــن هــذه . 2
المــادة:

ل يفتقر بشكل واضح إىل أساس؛أ. 

ــات كهــذه؛ )	( وســبق ب.  ي تقديــم طلب
ول يشــكل إســاءة لســتعمال الحــق �ف

ــرف  ــة الط ي الدول
ــة �ف ــات المختص ــب إىل الهيئ ــو الواج ــى النح ــدم ع أن ق

ــود  ــة وج ي حال
ــات، �ف ــراء التحقيق ــة لإج ــلطات المؤهل ــل الس ــة، مث المعني

ــة؛ مكاني هــذه الإ

ول يتنا�ف مع أحكام هذه التفاقية؛	. 

أخــرى د.  دوليــة  هيئــة  أمــام  بالفعــل  بحثــه  يبــدأ  ولــم 
الطابــع؛  نفــس  لهــا  التســوية  أو  التحقيــق  هيئــات   مــن 
ي 

ــ�ت ــة ال ــون المهل ي غض
ــا، �ف ــة أن تزوده ــرف المعني ــة الط ــب إىل الدول تطل

ــه. ــث عن ــري البح ــذي يج ــخص ال ــة الش ــن حال ــات ع ــا، بمعلوم ــا له تحدده
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ي تقدمهــا الدولــة الطــرف المعنيــة وفقــا للفقــرة 2 مــن . 3
ي ضــوء المعلومــات الــ�ت

�ف
هــذه المــادة، يجــوز للجنــة أن تقــدم توصيــات إىل الدولــة الطــرف تتضمــن طلبــا 
ي ذلــك إجــراءات تحفظيــة، وتحديــد مــكان 

باتخــاذ كافــة الإجــراءات الازمــة، بمــا �ف
ــة،  ــذه التفاقي ــكام ه ــا لأح ــه وفق ــه وحمايت ــث عن ــري البح ــذي يج ــخص ال الش
ي 

وإحاطــة اللجنــة علمــا بمــا تتخــذه مــن تدابــري خــال مهلــة محــددة، واضعــة �ف
العتبــار الطابــع العاجــل للحالــة. وتقــوم اللجنــة بإحاطــة الشــخص الــذي قــدم 
طلــب الإجــراء العاجــل علمــا بتوصياتهــا وبالمعلومــات الــواردة إليهــا مــن الدولــة 

الطــرف عندمــا تتوفــر لديهــا.

ــا دام مصــري . 4 ــة م ــة الطــرف المعني ــع الدول ــة جهودهــا للعمــل م تواصــل اللجن
الشــخص الــذي يجــري البحــث عنــه لــم يتضــح. وتحيــط مقــدم الطلــب علمــا 

بذلــك.

المادة 31 ¤

يجــوز لــكل دولــة طــرف، عنــد التصديــق عــى هــذه التفاقيــة أو بعــده، أن تعلــن . 1
افهــا باختصــاص اللجنــة بتلقــي وبحــث الباغــات المقدمــة مــن الأفــراد الذيــن  اعرت
يخضعــون لوليتهــا أو المقدمــة بالنيابــة عــن أفــراد يخضعــون لوليتهــا ويشــتكون 
مــن وقوعهــم ضحايــا لنتهــاك هــذه الدولــة الطــرف لأحــكام هــذه التفاقيــة. ول 
اف. تقبــل اللجنــة أي بــاغ يهــم دولــة مــن الــدول الأطــراف لــم تعلــن هــذا العــرت

تعلن اللجنة عدم مقبولية كل باغ:. 2

يصدر عن شخص مجهول الهوية؛أ. 

ي تقديــم باغــات كهــذه أو يتنــا�ف مــع ب. 
أو يشــكل إســاءة اســتعمال للحــق �ف

أحــكام هــذه التفاقيــة؛

أو يجــري بحثــه أمــام هيئــة دوليــة أخــرى مــن هيئــات التحقيــق أو التســوية 	. 
لهــا نفــس الطابــع؛
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أو لــم تكــن قــد اســتنفدت بشــأنه جميــع ســبل النتصــاف المحليــة الفعليــة د. 
ــا  ــن مه ــراءات الطع ــاوزت إج ــدة إذا تج ــذه القاع ــق ه ــة. ول تنطب المتاح

معقولــة.

ي الفقــرة 2 مــن هــذه . 3
وط المطلوبــة �ف ي الــرش

إذا رأت اللجنــة أن البــاغ يســتو�ف
إليهــا تقديــم  المعنيــة طالبــة  الدولــة الطــرف  المــادة، تقــوم بإرســاله إىل 

ي الأجــل الــذي تحــدده لهــا.
ماحظاتهــا أو تعليقاتهــا �ف

ي أي . 4
ــة �ف ــوز للجن ــر، يج ــأن الجوه ــرار بش ــاذ ق ــل اتخ ــاغ، وقب ــتام الب ــد اس بع

ــا باتخــاذ  ــة طلب ــة الطــرف المعني ــة الدول ــة إىل عناي وقــت أن تحيــل بصفــة عاجل
ــا  ر ل يمكــن إصاحــه عــى ضحاي ــة الازمــة لمنــع وقــوع �ف الإجــراءات التحفظي
ــة لهــذا الحــق مــا يشــكل حكمــا  ي ممارســة اللجن

النتهــاك المزعــوم. ول يكــون �ف
ــث الجوهــر. ــه مــن حي ــاغ أو بحث ــة الب مســبقا بشــأن مقبولي

ي هــذه المــادة. . 5
تعقــد اللجنــة جلســاتها �ا عنــد دراســة الباغــات المشــار إليهــا �ف

ــة.  ــرف المعني ــة الط ــن الدول ــة م ــردود المقدم ــا بال ــاغ علم ــدم الب ــط مق وتحي
وعندمــا تقــرر اللجنــة إتمــام الإجــراء، ترســل اســتنتاجاتها إىل الدولــة الطــرف وإىل 

صاحــب البــاغ.

المادة 32 ¤

افهــا باختصــاص  ي أي وقــت، اعرت
ــة أن تعلــن، �ف ي هــذه التفاقي

ــة طــرف �ف يجــوز لأي دول
اللجنــة بتلقــي وبحــث باغــات تزعــم دولــة طــرف بموجبهــا أن دولــة طرفــا أخــرى ل تفــي 
اماتهــا بموجــب هــذه التفاقيــة. ول تقبــل اللجنــة أي بــاغ يتعلــق بدولــة طــرف لــم  ف بالرت

عــان. عــان، ول أي بــاغ تقدمــه دولــة طــرف لــم تصــدر هــذا الإ تصــدر هــذا الإ
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المادة 33 ¤

إذا بلــغ اللجنــة، بنــاء عــى معلومــات جديــرة بالتصديــق، أن دولــة طرفــا ترتكــب . 1
انتهــاكا جســيما لأحــكام هــذه التفاقيــة، يجــوز للجنــة، بعــد التشــاور مــع الدولــة 
ــارة  ــام بزي ــا القي ــن أعضائه ــرش م ــد أو أك ــن واح ــب م ــة، أن تطل ــرف المعني الط

. وإفــادة اللجنــة عــن الزيــارة دون تأخــري

ة . 2 تخطــر اللجنــة الدولــة الطــرف المعنيــة خطيــا بعزمهــا عــى ترتيــب زيــارة، مشــري
إىل تشــكيل الوفــد وموضــوع الزيــارة. وتقــدم الدولــة الطــرف ردهــا خــال مهلــة 

معقولــة.

يجــوز للجنــة، بنــاء عــى طلــب مســبب تقدمــه الدولــة الطــرف، أن تقــرر إرجــاء . 3
زيارتهــا أو إلغاءهــا.

ــة . 4 ــة والدول ــاون اللجن ــارة، تتع ــى الزي ــا ع ــرف موافقته ــة الط ــت الدول إذا منح
ــة  ــة الطــرف اللجن ــارة، وتمــد الدول ــد إجــراءات الزي ــة عــى تحدي الطــرف المعني

ــارة. ــذه الزي ــاز ه نج ــة لإ ــهيات الازم ــكل التس ب

تقــوم اللجنــة، بعــد انتهــاء الزيــارة، بإخطــار الدولــة الطــرف المعنيــة بماحظاتهــا . 5
وتوصياتها.

المادة 34 ¤

ــل تقــوم عــى أســس ســليمة  ــدو لهــا أنهــا تتضمــن دلئ ــة معلومــات يب إذا تلقــت اللجن
ــة  ي الخاضع

ــى الأراصف ــي ع ــام أو منهج ــكل ع ــق بش ــري يطب ــاء الق ــأن الختف ــد ب وتفي
لوليــة إحــدى الــدول الأطــراف، يجــوز لهــا، بعــد أن تلتمــس مــن الدولــة الطــرف المعنيــة 
كل المعلومــات المتعلقــة بهــذه الحالــة، أن تعــرض المســألة، بصفــة عاجلــة، عــى 

ف العــام لاأمــم المتحــدة. ــق الأمــ�ي ــة العامــة لاأمــم المتحــدة عــن طري الجمعي
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المادة 35 ¤

ي تبــدأ بعــد دخــول . 1
يقتــرص اختصــاص اللجنــة عــى حــالت الختفــاء القــري الــ�ت

ف النفــاذ. هــذه التفاقيــة حــري

اماتهــا . 2 ف ي هــذه التفاقيــة بعــد بــدء نفاذهــا، تكــون الرت
إذا أصبحــت دولــة مــا طرفــا �ف

ي بــدأت بعــد دخــول هــذه 
إزاء اللجنــة قــا�ة عــى حــالت الختفــاء القــري الــ�ت

ف النفــاذ بالنســبة لهــا. التفاقيــة حــري

المادة 36 ¤

تقــدم اللجنــة إىل الــدول الأطــراف وإىل الجمعيــة العامــة لاأمــم المتحــدة تقريــرا . 1
ســنويا عمــا تكــون قــد قامــت بــه مــن أنشــطة تطبيقــا لهــذه التفاقيــة.

ي التقريــر . 2
ينبغــي إعــام الدولــة الطــرف مســبقا بصــدور ماحظــة بشــأنها �ف

الســنوي قبــل نــرش التقريــر، وتتــاح لهــا مهلــة معقولــة للــرد، ويجــوز لهــا طلــب 
ــر. ي التقري

ــة �ف ــا الخاص ــا أو ماحظاته ــرش تعليقاته ن
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الجزء الثالث

 المادة 37 ¤

ــع  ــل لجمي ــة أفض ــر حماي ي توف
ــ�ت ــكام ال ــة بالأح ــذه التفاقي ــكام ه ــن أح ــل أي م ل يخ

ــودة: ــون موج ــا تك ي ربم
ــ�ت ــري ال ــاء الق ــن الختف ــخاص م الأش

يعات دولة طرف ما؛أ.  ي ترش
�ف

ي هذه الدولة.ب. 
ف الدولية السارية �ف ي القوان�ي

أو �ف

المادة 38 ¤

ــم . 1 ي الأم
ــو �ف ــة عض ــام أي دول ــوح أم ــة مفت ــذه التفاقي ــى ه ــع ع ــاب التوقي  ب

المتحــدة.

ــودع . 2 ــم المتحــدة. وت ي الأم
ــة عضــو �ف ــق أي دول ــة خاضعــة لتصدي هــذه التفاقي

ف العــام لاأمــم المتحــدة. ــدى الأمــ�ي ــق ل ــق التصدي وثائ

ي الأمــم . 3
بــاب النضمــام إىل هــذه التفاقيــة مفتــوح أمــام أي دولــة عضــو �ف

ف العــام  المتحــدة. ويكــون النضمــام إليهــا بإيــداع صــك النضمــام لــدى الأمــ�ي
ــدة. ــم المتح لاأم
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المادة 39 ¤

يــن . 1 ف مــن تاريــخ إيــداع الصــك العرش ي اليــوم الثاثــ�ي
 يبــدأ نفــاذ هــذه التفاقيــة �ف

ف العــام لاأمــم المتحــدة. مــن صكــوك التصديــق أو النضمــام لــدى الأمــ�ي

بالنســبة إىل كل دولــة تصــدق عــى هــذه التفاقيــة أو تنضــم إليهــا بعــد إيــداع . 2
ي 

يــن مــن صكــوك التصديــق أو النضمــام، يبــدأ نفــاذ التفاقيــة �ف الصــك العرش
ــة المعنيــة لصكهــا المتعلــق بالتصديــق  ف مــن تاريــخ إيــداع الدول اليــوم الثاثــ�ي

ــام. أو النضم

المادة 40 ¤

ي الأمــم المتحــدة وجميع 
ف العــام لاأمــم المتحــدة جميــع الــدول الأعضــاء �ف يخطــر الأمــ�ي

: الــدول الموقعــة عــى هــذه التفاقيــة أو المنضمــة إليهــا بمــا يــىي

التوقيعات والتصديقات والنضمامات الواردة، تطبيقا للمادة 38؛أ. 

تاريخ بدء نفاذ هذه التفاقية، تطبيقا للمادة 39.ب. 

المادة 41 ¤

تنطبــق أحــكام هــذه التفاقيــة، دون قيــد أو اســتثناء، عــى كل الوحــدات المكونــة للــدول 
التحادية.
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المادة 42 ¤

ف أو أكــرش مــن الــدول الأطــراف فيمــا يتعلــق بتفســري . 1 ف اثنتــ�ي أي خــاف ينشــأ بــ�ي
هــذه التفاقيــة أو تطبيقهــا ل تتحقــق تســويته عــن طريــق التفــاوض أو بواســطة 
ي هــذه التفاقيــة يخضــع للتحكيــم بنــاء 

الإجــراءات المنصــوص عليهــا �احــة �ف
ــال  ــراف، خ ــن الأط ــم تتمك ــإذا ل ــراف. ف ــدول الأط ــذه ال ــدى ه ــب إح ــى طل ع
الأشــهر الســتة التاليــة لتاريــخ تقديــم طلــب التحكيــم، مــن التوصــل إىل اتفــاق 
بشــأن تنظيــم التحكيــم، جــاز لأي منهــا أن يعــرض الخــاف عــى محكمــة العــدل 

الدوليــة، بتقديــم طلــب بموجــب النظــام الأســاسي للمحكمــة.

ــا أو . 2 ــق عليه ــة أو التصدي ــذه التفاقي ــع ه ــد توقي ــرف، عن ــة ط ــتطيع أي دول تس
ــرب نفســها ملزمــة بأحــكام الفقــرة 1 مــن  ــا ل تعت ــن أنه النضمــام إليهــا، أن تعل
ــاه  ــكام تج ــك الأح ــة بتل ــرى ملزم ــراف الأخ ــدول الأط ــون ال ــادة. ول تك ــذه الم ه

عــان. ــد أصــدرت هــذا الإ ــة طــرف تكــون ق دول

ــا بموجــب أحــكام الفقــرة 2 . 3 ــة طــرف تكــون قــد أصــدرت إعان تســتطيع أي دول
ف  ي أي وقــت بتوجيــه إخطــار إىل الأمــ�ي

عــان �ف مــن هــذه المــادة أن تســحب هــذا الإ
العــام لاأمــم المتحــدة.

المادة 43 ¤

امــات الــدول  ف ي ذلــك الرت
، بمــا �ف ي الــدوىلي

نســا�ف ل تخــل هــذه التفاقيــة بأحــكام القانــون الإ
ــطس  ــة 12 آب/أغس ــع المؤرخ ــف الأرب ــات جني ي اتفاقي

ــدة �ف ــامية المتعاق ــراف الس الأط
ف 8 حزيران/يونيــه 1977، ول  ف بهــا المؤرخــ�ي ف الملحقــ�ي ضافيــ�ي ف الإ وتوكولــ�ي 1949 والرب
مكانيــة المتاحــة لــكل دولــة بــأن تــأذن للجنــة الصليــب الأحمــر الدوليــة بزيــارة أماكــن  بالإ

. ي الــدوىلي
نســا�ف ي ل ينــص عليهــا القانــون الإ

ــ�ت ي الحــالت ال
الحتجــاز �ف
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المادة 44 ¤

ف . 1 احهــا إىل الأمــ�ي ح تعديــا وتقــدم اقرت ي هــذه التفاقيــة أن تقــرت
لأي دولــة طــرف �ف

اح التعديــل إىل الــدول  ف العــام اقــرت العــام لاأمــم المتحــدة. ويحيــل الأمــ�ي
ــرة  ــد فك ــت تؤي ــا إذا كان ــه بم ــا أن تبلغ ــا منه ــة طالب ــذه التفاقي ي ه

ــراف �ف الأط
ي 

اح وطرحــه للتصويــت. و�ف ي القــرت
عقــد مؤتمــر للــدول الأطــراف بغــرض النظــر �ف

ــن  ي غضــون أربعــة أشــهر م
ــل، �ف ــدول الأطــراف عــى الأق ــث ال ــراب ثل ــة إع حال

ف العــام  تاريــخ الإحالــة، عــن تأييدهــا لفكــرة عقــد المؤتمــر المذكــور، يقــوم الأمــ�ي
ــة الأمــم المتحــدة. ــم المؤتمــر تحــت رعاي بتنظي

ف العــام لاأمــم المتحــدة عــى جميــع الــدول الأطــراف أي تعديــل . 2 يعــرض الأمــ�ي
ة والمصوتــة، لــ�ي توافــق  ي الــدول الأطــراف الحــا�ف

يعتمــده المؤتمــر بأغلبيــة ثلــ�ش
عليــه.

يبــدأ �يــان كل تعديــل يعتمــد وفقــا لأحــكام الفقــرة 1 مــن هــذه المــادة بعــد . 3
ــراء  ــا لاإج ــة وفق ــذه التفاقي ي ه

ــراف �ف ــدول الأط ي ال
ــ�ش ــة ثل ــى موافق ــه ع حصول

ــرف. ــة ط ــتور كل دول ي دس
ــه �ف ــوص علي المنص

ي قبلتهــا، وتظــل . 4
تكــون التعديــات عنــد بــدء نفاذهــا ملزمــة للــدول الأطــراف الــ�ت

ــأي تعديــات ســبق  ــة وب الــدول الأطــراف الأخــرى ملزمــة بأحــكام هــذه التفاقي
لهــا قبولهــا.

المادة 45 ¤

يــة . 1 ف ســبانية والنكلري ي الحجيــة نصوصهــا بالإ
ي تتســاوى �ف

تــودع هــذه التفاقيــة، الــ�ت
ف العــام لاأمــم المتحــدة. والروســية والصينيــة والعربيــة والفرنســية، لــدى الأمــ�ي

ف العــام لاأمــم المتحــدة بإرســال نســخة طبــق الأصــل مــن التفاقيــة . 2 يقــوم الأمــ�ي
ي المــادة 38.

إىل جميــع الــدول المشــار إليهــا �ف




