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  الدورة الثامنة والستون
  *من جدول األعمال املؤقت) ب (٦٩البند 

 مسائل حقوق اإلنـسان،   : تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها   
ــي       ــع الفعل ــة لتحــسني التمت ــهج البديل ــك الن ـــي ذل ــا فـ  مب

        حبقـوق اإلنسان واحلريات األساسية
  االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري    

  
  تقرير األمني العام    

    

  موجز  
 إىل األمـني العـام أن يقـدم إليهـا يف دورهتـا              ٦٧/١٨٠طلبت اجلمعية العامة يف قرارها        

ــة اال   ــراً عــن حال ــستني تقري ــة وال ــاء     الثامن ــع األشــخاص مــن االختف ــة مجي ــة حلماي ــة الدولي تفاقي
  .وهذا التقرير مقدَّم بناء على ذلك الطلب. القسري وعن تنفيذ ذلك القرار

، دعا األمـني العـام احلكومـات إىل      ٢٠١٣أبريل  / نيسان ٢٤ويف مذكرة شفوية مؤرخة       
وردت ردود مــن حكومــات األرجنــتني، . ٦٧/١٨٠إحالــة أي معلومــات تتعلــق بتنفيــذ القــرار  

والــدامنرك، والــسلفادور، وفنلنــدا، واليونــان، وغواتيمــاال، ولبنــان، وملــديف، واجلبــل األســود،   
  .وقد أُوجزت ردود هذه احلكومات يف هذا التقرير .وإسبانيا، وسويسرا، وأوروغواي

 
  

  *  A/68/150.  
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ت عــن األنــشطة الــيت اضــطلع هبــا األمــني العــام،  ويتــضمن هــذا التقريــر أيــضاً معلومــا   
ومفوضة األمم املتحـدة الـسامية حلقـوق اإلنـسان ومكتبـها، واللجنـة املعنيـة حبـاالت االختفـاء                     
ــسري أو غــري الطــوعي، واملنظمــات         ــاء الق ــين حبــاالت االختف ــل املع ــق العام ــسري، والفري الق

  .تنفيذ هذا القراراحلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية فيما يتعلق ب
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  مقدمة  -أوالً   

ــة العامــة يف قرارهــا    - ١ ــة مجيــع   ٦٧/١٨٠طلبــت اجلمعي ــة حلماي ــة الدولي  املتعلــق باالتفاقي
األشــخاص مــن االختفــاء القــسري إىل األمــني العــام أن يقــدم إليهــا يف دورهتــا الثامنــة والــستني  

  .وهذا التقرير مقّدم بناء على ذلك الطلب. تقريراً عن حالة االتفاقية وعن تنفيذ ذلك القرار
عــــضاء إىل إحالــــة أل، دعــــا األمــــني العــــام الــــدول ا٢٠١٣بريــــل أ/ نيــــسان٢٤ويف   - ٢
ــرار    أي ــك القـ ــذ ذلـ ــق بتنفيـ ــات تتعلـ ــىت . معلومـ ــوز١٥وحـ ــه / متـ ، وردت ردود ٢٠١٣يوليـ
حكومــات األرجنــتني، والــدامنرك، والــسلفادور، وفنلنــدا، واليونــان، وغواتيمــاال، ولبنــان،  مــن

ووجه األمني العام أيضاً طلبـات      . يوملديف، واجلبل األسود، وإسبانيا، وسويسرا، وأوروغوا     
للحــصول علــى معلومــات عــن تنفيــذ القــرار إىل وكــاالت األمــم املتحــدة املتخصــصة وبراجمهــا  

وتلقــــى األمــــني العــــام رســــائل مــــن . وصــــناديقها، وكــــذلك إىل منظمــــات اجملتمــــع املــــدين
ــة ــاء القــ       اللجن ــات االختف ــدويل ملكافحــة عملي ــصليب األمحــر، والتحــالف ال ــة لل سري، الدولي

وقــد أُوجــزت . ومنظمــة العفــو الدوليــة، والرابطــة السويــسرية ملكافحــة اإلفــالت مــن العقــاب  
وميكــن االطــالع علــى الــنص الكامــل للرســائل علــى املوقــع الــشبكي . ردودهــا يف هــذا التقريــر

ــسان   ــوق اإلنــ ــدة حلقــ ــم املتحــ ــية األمــ  /http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CED: ملفوضــ
Pages/SGReports.aspx.  

    
حالـــة التـــصديق علـــى االتفاقيـــة الدوليـــة حلمايـــة مجيـــع األشـــخاص مـــن   -ثانيا   

  االختفاء القسري
 دولــة ٩٢، بلــغ عــدد الــدول الــيت وقعــت علــى االتفاقيــة ٢٠١٣يوليــه / متــوز١٥حــىت   - ٣

 دولة باختـصاص اللجنـة املعنيـة       ١٥ دولة؛ واعترفت    ٣٩وعدد من صّدق عليها أو انضم إليها        
ــها      باالختفــاء ال ــواقعني حتــت واليت ــة عــن األشــخاص ال قــسري يف تلقــي وحبــث البالغــات نياب

؛ واعترفـت   )٣١املـادة   (يدعون تعرضهم من جانب دولة طرف النتـهاك أحكـام االتفاقيـة              ممن
عي أن دولـة طرفـاً أخـرى        دولة باختـصاص اللجنـة يف تلقـي بالغـات مـن دولـة طـرف تـدّ                  ١٦
وميكــن االطــالع علــى معلومــات مــستكملة ). ٣٢ملــادة ا(تفــي بالتزاماهتــا مبوجــب االتفاقيــة  ال
  .حالة التصديقات على االتفاقية يف مرفق هذا التقرير عن
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  االجتماع الثاين للدول األطراف يف االتفاقية  -ثالثا   
  انتخاب مخسة أعضاء يف اللجنة املعنية حباالت االختفاء القسري  -ألف   

 مـن االتفاقيـة، االجتمـاع الثـاين للـدول           ٢٦ املـادة     مـن  ٣عقد األمني العام، وفقا للفقرة        - ٤
 مـن  ٥ يف مقـر األمـم املتحـدة يف نيويـورك إلجـراء انتخابـات        ٢٠١٣مايو  / أيار ٢٨األطراف يف   

وانتخب االجتماع األعـضاء التاليـة   .  أعضاء يف اللجنة املعنية حباالت االختفاء القسري  ١٠أصل  
، )املكـسيك (لـسيد سـانتياغو كوركـويرا كابيـسوت         ، وا )العراق(السيد حممد العبيدي    : أمساؤهم

، والـسيد   )إسـبانيا (، والسيد خـوان خوسـي لـوبيس أورتيغـا           )األرجنتني(والسيد لوسيانو هاسان    
  . ٢٠١٣يوليه / متوز١وقد توىل األعضاء مهامهم يف ). اليابان(كيميو ياكوشيجي 

  
: الختفــاء القــسريحلقــة نقــاش حــول تنفيــذ االتفاقيــة الدوليــة بــشأن حــاالت ا    -باء   

  وضع حد لالختفاء القسري والتقدم احملرز والتحديات املطروحة
ــة كــل مــن     ٦يف إطــار البنــد   - ٥  مــن جــدول األعمــال، عقــدت حلقــة نقــاش حتــت رعاي

وضـع حـد حلـاالت    ”األرجنتني وفرنسا ومفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان عن موضـوع     
وكـان اهلـدف مـن حلقـة النقـاش      . “يات املطروحـة  التقـدم احملـرز والتحـد      -االختفاء القـسري    

تسليط الضوء على االتفاقيـة وتـشجيع التـصديق عليهـا وتقيـيم التحـديات الـيت ال تـزال الـدول               
  .تواجهها للتصديق عليها وتنفيذها

    
  الردود الواردة من الدول  -رابعا   

  . ٦٧/١٨٠يرد أدناه موجز لردود الدول فيما يتعلق بتنفيذ القرار   - ٦
  

  األرجنتني    
  ]باإلسبانية: األصل[

  ]٢٠١٣يونيه / حزيران١٨[
  

ــة يف  صــّد   ــى االتفاقي ــتني عل ــسمرب / كــانون األول١٤قت األرجن  واعترفــت ٢٠٠٧دي
ى  علـ ٣٢ و ٣١باختصاص اللجنة يف تلقي الشكاوى الفردية وما بني الـدول، عمـالً باملـادتني            

واضــطلعت األرجنــتني، بالتعــاون مــع فرنــسا، حبملــة   . ٢٠٠٨يونيــه / حزيــران١١التــوايل، يف 
. نشطة لتشجيع التصديق العاملي على االتفاقية، مبـا يف ذلـك قبـول كامـل اختـصاصات اللجنـة                  

وحتقيقاً هلذه الغاية، تـشجع األرجنـتني الـدول علـى التـصديق علـى االتفاقيـة مـن خـالل إعـداد                  
يف سياق االستعراض الدوري الـشامل ويف إطـار احملادثـات الثنائيـة مـع خمتلـف                 توصيات بذلك   
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ــة مــن هيئــات األمــم املتحــدة     . الــدول ومل تطلــب األرجنــتني أي مــساعدة ذات صــلة باالتفاقي
  . منظماهتا أو
    

  الدامنرك    
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١٣يونيه / حزيران٢٨[
  

ــدامنرك بأهنــا ترغــب يف التــصديق     ــاً مــدى   أفــادت ال ــة وهــي تــدرس حالي  علــى االتفاقي
ــات مبوجــب         ــاء بااللتزام ــة للوف ــوانني الدامنركي ــى الق ــا عل ــالزم إدخاهل ــشريعية ال ــديالت الت التع

وستصدق الدامنرك على االتفاقية عندما جيـري إقـرار تلـك التعـديالت ويوافـق عليهـا                 . االتفاقية
راف باختـــصاص اللجنـــة يف تلقـــي وســـتنظر الـــدامنرك يف إمكانيـــة االعتـــ . الربملـــان الـــدامنركي

 علـى التـوايل، بعـد أن تنتـهي مـن      ٣٢ و ٣١الشكاوى الفردية وما بني الدول، عمالً باملـادتني        
ومــن املتوقــع أن تنجــز هــذه الدراســة وقــت   . دراســة مــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار قانونيــة  

دة ومنظماهتـا   ومل تطلـب الـدامنرك مـساعدة مـن وكـاالت األمـم املتحـ              . التصديق على االتفاقية  
  .يف هذا الصدد أو تتلقاها

    
  السلفادور    

  ]باإلسبانية: األصل[
  ]٢٠١٣يونيه / حزيران٢٦[

  
ت الــسلفادور بأهنــا قبلــت التوصــيات الــصادرة عــن االســتعراض الــدوري الــشامل   رّد  

ويف أعقـاب هـذا     .  للتصديق على عدد من معاهدات حلقوق اإلنـسان        ٢٠١٠الذي أجرته عام    
 مشاورات يف إطار املؤسسات احلكوميـة املختلفـة ومـع           ٢٠١١ت السلفادور عام    االلتزام، بدأ 

ينـاير  /وانتـهت عمليـة املـشاورات يف كـانون الثـاين      . اجملتمع املدين بشأن التصديق على االتفاقية     
ــة بتقــدمي      ٢٠١٣ ــيس اجلمهوري ــة إىل رئ ــة مــشورة إجيابي  وأســفرت عــن إســداء وزارة اخلارجي

ــق باالتف   ــانون يتعلـ ــشروع قـ ــشريعية  مـ ــة التـ ــة إىل اجلمعيـ ــشريعية يف   . اقيـ ــة التـ ــت اجلمعيـ وتلقـ
ــة  ٢٠١٣-٦٠٢ االتفــاق التنفيــذي رقــم  ٢٠١٣أبريــل /نيــسان  الــصادر عــن رئــيس اجلمهوري

  . ملواصلة عملية التصديق عل االتفاقية
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  فنلندا    
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١٣يونيه / حزيران١٣[
  

 الربملـان للتـصديق علـى االتفاقيـة حبيـث يـدخل             تعتزم حكومة فنلندا تقـدمي مرسـوم إىل         
، وهـي تنظـر يف القبـول باختـصاص اللجنـة يف تلقـي               ٢٠١٤حيز النفاذ بالنسبة إىل فنلنـدا عـام         

  . على التوايل من االتفاقية٣٢ و ٣١الشكاوى الفردية وما بني الدول، عمالً باملادتني 
    

  اليونان    
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١٣يونيه / حزيران٦[
  

ــة          ــشئ جلن ــسان ســوف تن ــشفافية وحقــوق اإلن ــدل وال ــأن وزارة الع ــان ب ــادت اليون أف
  .لصياغة القوانني لوضع مشروع قانون يصّدق على االتفاقية

    
  غواتيماال    

  ]باإلسبانية: األصل[
  ]٢٠١٣يوليه / متوز٣[

  
، قــــدمت الــــسلطة التنفيذيــــة لغواتيمــــاال إىل ٢٠٠٧ديــــسمرب / كــــانون األول١٢يف   
ــونغ ــانون  كـ ــة مـــشروع القـ ــة  ٣٧٣٦رس اجلمهوريـ :  الـــذي يوصـــي بالتـــصديق علـــى االتفاقيـ

ويعتــزم التحــالف . ومــشروع القــانون قيــد نظــر جلنــة الــشؤون اخلارجيــة يف الكــونغرس حاليــاً  
الغواتيمايل للمحكمة اجلنائية الدولية الذي يتألف من اللجنة الرئاسية املعنيـة بـسياسة احلكومـة                

 ٢٠١٣ووزارة اخلارجية عقـد اجتماعـات مـع ممثلـي الكـونغرس عـام               يف جمال حقوق اإلنسان     
وسـتنظر غواتيمـاال يف االعتـراف باختـصاص اللجنـة يف تلقـي        . لتشجيع التصديق على االتفاقية   

ــدول، عمــالً باملــادتني     ــا بــني ال ــة وم ــشكاوى الفردي ــة  ٣٢ و ٣١ال ــوايل مــن االتفاقي .  علــى الت
فوضــية حقــوق اإلنــسان يف غواتيمــاال يف ســـياق     وتلقــت غواتيمــاال املــساعدة التقنيــة مــن م     

ــانون       ــذ الق ــة بتنفي ــة املعني ــة الغواتيمالي ــة واللجن ــة الدولي التحــالف الغواتيمــايل للمحكمــة اجلنائي
  . اإلنساين الدويل
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  لبنان    
  ]بالعربية: األصل[

  ]٢٠١٣مايو / أيار١٣[
  

ــة ا         ــشاء اهليئ ــي إىل إن ــشروعاً يرم ــد م ــدل تع ــأن وزارة الع ــان ب ــستقلة  رد لبن ــة امل لوطني
وقد ُعرض املشروع على جملـس الـوزراء إلقـراره فوافـق عليـه مـع                . للمخفيني قسراً واملفقودين  
  .إدخال بعض التعديالت

ل مـرة أخـرى إىل جملـس الـوزراء، بعـد مـشاورات أجريـت مـع             وقد أرسل النص املعدّ     
 وعنـد تـشكيل احلكومـة    .رت املوافقة عليهاملنظمات غري احلكومية، ولكن استقالة احلكومة أخَّ    

  .عاد عرض املشروع عليهااجلديدة، سُي
    

  ملديف    
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١٣أبريل / نيسان٢٩[
  

أفادت مجهورية ملديف بأن احلكومة تلقت موافقة مكتب املدعي العام ووزارة املاليـة               
 مـن الدسـتور،     ٩٣ ووفقاً للمادة . واخلزانة للمضي يف التصديق على االتفاقية وتأكيدمها لذلك       

جيب أن حتظى مجيع الصكوك القانونية واملعاهدات واالتفاقيات الدولية مبوافقة جملـس الـشعب              
وحكومــة ملــديف يف طــور تقــدمي هــذا االقتــراح إىل  . لكــي تــصدق احلكومــة عليهــا) الربملــان(

ترف وقالـت احلكومـة إهنـا سـتع    .  أو قرابـة هـذا التـاريخ   ٢٠١٣يونيـه  / حزيـران  ٢٨الربملان، يف   
 علـى  ٣٢ و ٣١باختصاص اللجنـة يف تلقـي شـكاوى فرديـة ومـا بـني الـدول، عمـالً باملـادتني                 

التوايل من االتفاقية، حاملا يوافق الربملان على التصديق على االتفاقية وفـور دخوهلـا حيـز النفـاذ       
ومل تطلب احلكومة بعد أي مساعدة من األمني العام، أو مفوضية األمـم             . يف مجهورية ملديف  

املتحــدة حلقــوق اإلنــسان، أو وكــاالت األمــم املتحــدة ومنظماهتــا، أو املنظمــات احلكوميــة         
الدولية، أو املنظمـات غـري احلكوميـة، أو مـن الفريـق العامـل املعـين حبـاالت االختفـاء القـسري                   

إال أهنـا تنظـر حاليـاً يف جمـاالت قـد حتتـاج فيهـا إىل        . غري الطـوعي، ومل تتلـق هـذه املـساعدة        أو
عدة، ال ســيما يف جمــال ســن التــشريعات احملليــة، والتوعيــة، واالضــطالع مبــشاريع لــصاحل  املــسا

  . اجلهات صاحبة املصلحة ذات الصلة
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  اجلبل األسود    
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١٣مايو / أيار٢١[
  

ــة يف          وقبــل ٢٠١١يونيــه / حزيــران٢٢رد اجلبــل األســود بأنــه صــّدق علــى االتفاقي
 علــى ٣٢ و ٣١لقــي الــشكاوى الفرديــة ومــا بــني الــدول وفــق املــادتني اختــصاص اللجنــة يف ت

ويعكف اجلبل األسـود حاليـاً علـى إعـداد التقريـر املتعلـق بتنفيـذ االتفاقيـة                  . التوايل من االتفاقية  
وقــال اجلبــل األســود إن دســتور البلــد يتــضمن . الــذي ســيقدم إىل اللجنــة ضــمن املهلــة احملــددة

 املتعلقـة باالتفاقـات الدوليـة؛       ١٧تنفيـذ االتفاقيـة مـن قبيـل املـادة           بالفعل عدة مواد ذات صـلة ب      
 املتعلقتني بتنظيم القيود على احلقـوق واحلريـات يف حالـة احلـرب أو حالـة                 ٢٥و   ٢٤واملادتني  

 املتعلقـة باحلريـة   ٢٩ املتعلقة حبرمـة األشـخاص وحظـر التعـذيب؛ واملـادة       ٢٨الطوارئ؛ واملادة   
ــادتني  ــة؛ واملـ ــة؛   ٣١  و٣٠الفرديـ ــراءات اجلنائيـ ــاز واإلجـ ــراءات االحتجـ ــان إجـ ــتني تنظمـ  اللـ

 املتعلقــة بــاحلق يف االحتكــام إىل املنظمــات  ٥٦ املتعلقــة بــاحلق يف الــدفاع؛ واملــادة  ٣٧ واملــادة
ويــنص القــانون اجلنــائي للجبــل األســود أيــضاً  . الدوليــة حلمايــة احلقــوق واحلريــات الشخــصية 

، واخلطـف   )١٦٢املـادة   ( احلرمـان غـري القـانوين مـن احلريـة            األفعال اإلجراميـة املتمثلـة يف      على
 إىل ٤٢٦املـواد  (، وجمموعة مـن اجلـرائم ضـد اإلنـسانية       )١٦٥املادة  (، واإلكراه   )١٦٤املادة  (

ويتضمن قانون اإلجراءات اجلنائية وقانون تنفيذ العقوبات اجلنائية أيـضاً أحكامـاً     ).  ألف ٤٤٩
  .ألساسيةحلماية حقوق اإلنسان واحلريات ا

    
  إسبانيا    

  ]باإلسبانية: األصل[
  ]٢٠١٣مايو / أيار٢٢[

  
 وقبلت باختـصاص اللجنـة يف       ٢٠٠٩يوليه  / متوز ١٤قت إسبانيا على االتفاقية يف      صّد  

 علـى التـوايل مـن االتفاقيـة،         ٣٢ و   ٣١تلقي الشكاوى الفردية وما بني الدول، عمالً باملـادتني          
ــاين ٥يف  ــاير / كــانون الث ــ. ٢٠١١ين ــة يف    ولق ــة إىل اللجن ــذ االتفاقي د قــدمت تقريرهــا عــن تنفي
ولقد تعاونت حكومة إسبانيا دائمـاً، علـى النحـو املرجـو،          . ٢٠١٢ديسمرب  /كانون األول  ٢٦

يف مع الفريق العامل املعـين حبـاالت االختفـاء القـسري أو غـري الطـوعي وسـوف تتلقـى زيارتـه              
  .٢٠١٣سبتمرب /أيلول
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  سويسرا    
  ]بالفرنسية: األصل[

  ]٢٠١٣يونيه / حزيران٦[
  

ومن أهداف اجمللـس    . ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ١٩عت سويسرا على االتفاقية يف      وقّ  
.  اعتمـاد الرسـالة املتعلقـة بالتـصديق علـى االتفاقيـة وإحالتـها إىل الربملـان                 ٢٠١٣االحتادي عام   

حاليـاً بدراسـة مـا ميكـن        وعملية التصديق على االتفاقية جارية وتقوم املكاتب االحتاديـة املعنيـة            
أن يترتب على االتفاقية من آثار بالنسبة إىل القانون الوطين، األمر الـذي قـد يـستدعي إدخـال                   

ولقد انتهت املشاورات مع أصحاب املصلحة بشأن التصديق علـى االتفاقيـة    . بعض التعديالت 
عـراب عـن رأيـه       وأتاحت للمجتمع املدين اإل    ٢٠١٣أبريل  / نيسان ٨والتنقيحات التشريعية يف    

  .بشأن تنفيذ االتفاقية
    

  أوروغواي    
  ]باإلسبانية: األصل[

  ]٢٠١٣يونيه / حزيران١١[
  

ــّد   ــة يف  صـ ــى االتفاقيـ ــواي علـ ــانون األول٨قت أوروغـ ــسمرب / كـ  وقبلـــت ٢٠٠٨ديـ
 علـى  ٣٢ و ٣١اختصاص اللجنة يف تلقي الشكاوى الفردية ومـا بـني الـدول، عمـالً باملـادتني           

ومل تــستفد أوروغــواي مــن التعــاون الــتقين أثنــاء عمليــة التــصديق علــى   . يــةالتــوايل مــن االتفاق
ولقـد حافظـت أوروغـواي علـى موقـف منفـتح مـع األمـم املتحـدة ومفوضـية األمــم           . االتفاقيـة 

املتحدة حلقوق اإلنسان واإلجراءات اخلاصـة جمللـس حقـوق اإلنـسان، وتعاونـت بوجـه خـاص                 
وقالــت أوروغــواي إن . اء القــسري أو غــري الطــوعيمــع الفريــق العامــل املعــين حبــاالت االختفــ

التدريب على االتفاقية أدرج يف الدورات التعريفية املوجهة للعاملني املدنيني اجلـدد، وذلـك يف               
وأشـارت  . سياق إصالح نظام السجون، وبدعم من مفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان                

لــــيت قــــدمت تقريرهــــا إىل اللجنــــة أوروغــــواي حتديــــداً إىل كوهنــــا الدولــــة الطــــرف األوىل ا
حبــاالت االختفــاء القــسري ضــمن املهلــة احملــددة، وحــصلت علــى تقــدير اللجنــة نفــسها  املعنيــة

  .ألجل ذلك
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  أنشطة األمني العام ومفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  -خامسا  

 إىل األمــني العــام ومفوضــة ٦٧/١٨٠ مــن القــرار ٤طلبــت اجلمعيــة العامــة يف الفقــرة   - ٧
األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن يواصال جهودمهـا املكثفـة مـن أجـل مـساعدة الـدول                   

  .على أن تصبح أطرافاً يف االتفاقية هبدف حتقيق االنضمام العاملي إليها
عام يف عدد من املناسبات بالـدول للتـصديق علـى           ومنذ إقرار االتفاقية، أهاب األمني ال       - ٨

مـايو  / أيـار  ٢٨ويف اآلونة األخـرية، يف      ).  على سبيل املثال   A/67/267انظر التقرير   (هذا الصك   
، حثَّ األمـني العـام مـرة أخـرى الـدول علـى التـصديق علـى االتفاقيـة، وذلـك مبناسـبة                        ٢٠١٣

 عن حاالت االختفـاء القـسري املرتكبـة يف األرجنـتني وعواقبـها علـى                “غياب”فتتاح معرض   ا
  .أسر الضحايا

ــاء          - ٩ ــن االختف ــع األشــخاص م ــة مجي ــة حلماي ــة الدولي ــى االتفاقي ــضوء عل ــلِّط ال ــد ُس ولق
القــسري أثنــاء مجيــع املناســبات املتــصلة باملعاهــدات الــيت تنظمهــا األمــم املتحــدة يف نيويــورك     

  . حىت اآلن، للتشجيع على االنضمام إليها والتصديق عليها وتنفيذها٢٠٠٧ام ع منذ
واختــذت مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان جمموعــة مــن اخلطــوات الراميــة إىل           - ١٠

كافحــة االختفــاء القــسري وتواصــل املفوضــية مــساعيها مل. ٦٧/١٨٠التــشجيع علــى تنفيــذ القــرار 
العنــف وانعــدام ”والتوصــل إىل التــصديق العــاملي علــى االتفاقيــة يف إطــار األولــويتني املواضــيعيتني   

 علــى النحــو املــبني يف خطــة إدارة املفوضــية للفتــرة  “الــدعم آلليــات حقــوق اإلنــسان”  و“األمــن
للتصديق علـى االتفاقيـة     ويركز ذلك مبعظمه على دعم اجلهود اليت تبذهلا الدول          . ٢٠١٣-٢٠١٢

  .ولكنه يشمل كذلك توفري التدريب وبناء القدرات للدول واجملتمع املدين، والتوعية باالتفاقية
وفيما يتعلق بالتشجيع على التصديق، تشجع املفوضـة الـسامية الـدول األعـضاء بـشكل                  - ١١

 عـدد مـن     منهجي على التصديق على صكوك حقوق اإلنسان عمومـاً ولقـد أيـدت تـصديقها يف               
وشجعت املفوضة السامية شخصياً التصديق على االتفاقية خـالل البعثـتني اللـتني قامـت               . البلدان

  .٢٠١٢نوفمرب / وإىل إندونيسيا يف تشرين الثاين٢٠١٢سبتمرب /هبما إىل اجلزائر يف أيلول
وســـاعد املكتـــب القطـــري للمفوضـــية يف موريتانيـــا حكومـــة هـــذا البلـــد علـــى بـــدء     - ١٢

 تــشرين ٣قت موريتانيــا علــى االتفاقيــة يف  وصــّد. دف التــصديق علــى االتفاقيــة مــشاورات هبــ
  .٢٠١٢أكتوبر /األول
وحـدد مكتـب املفوضــية اإلقليمـي ألمريكــا اجلنوبيـة صـراحة تــصديق بـريو ومجهوريــة         - ١٣
وانـضمت بـريو   . زويال البوليفارية على االتفاقية كأحد أهدافه أثناء الفتـرة املـشمولة بـالتقرير    ـفن
  .٢٠١٢سبتمرب / أيلول٢٦ىل االتفاقية يف إ

http://undocs.org/ar/A/RES/67/180�
http://undocs.org/ar/A/67/267�
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وواصــل مكتــب املفوضــية القطــري يف غواتيمــاال جهــوده لتــشجيع احلكومــة علــى           -١٤
وقدم املكتب الـدعم لتنظـيم اجتماعـات شـهرية مـع منظمـات اجملتمـع                . التصديق على االتفاقية  

  .املدين ومنظمات الضحايا للترويج لتشجيع التصديق عليها
تقدمي الدعم إىل الدول للتصديق على االتفاقية، دأبت املفوضية علـى تقـدمي             وإىل جانب     - ١٥

  .املساعدة للدول ومنظمات اجملتمع املدين من خالل توفري التدريب وبناء القدرات والتوعية
وقــدم مكتــب املفوضــية القطــري يف املكــسيك املــساعدة التقنيــة إىل واليــة نويبــو ليــون   - ١٦

 اليت أسفرت عن إدراج جرمية االختفاء القـسري يف القـانون اجلنـائي            طوال العمليات التشريعية  
؛ وأصـدر مكتـب املفوضـية       ٢٠١٢نـوفمرب   /وقانون اإلجراءات اجلنائية للوالية يف تشرين الثـاين       
  .القطري يف املكسيك بياناً صحفياً يف هذا الصدد

يـة إىل أوروغـواي يف   م مكتب املفوضـية اإلقليمـي ألمريكـا اجلنوبيـة املـساعدة التقن            وقّد  - ١٧
ســياق إصــالح نظــام الــسجون ووفــر التــدريب علــى االتفاقيــة الــذي أدرج كــدورة تدريبيــة يف 

وأعد املكتب املفوضية اإلقليمي تقريراً مطـوالً نـشر       . الدورات التعريفية للعاملني املدنيني اجلدد    
نه أيـضاً علـى     على شبكة اإلنترنت عن حاالت االختفاء القسري، نشرت نسخة أكثر إجيازاً ع           

  . ٢٠١٢أغسطس /املوقع الشبكي العاملي للمفوضية يف آب
أغـسطس  / آب ٣٠ومبناسبة اليوم الدويل الثاين لضحايا حاالت االختفاء القـسري، يف             - ١٨

، نظمت مفوضية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان محلـة إعالميـة مـن خـالل الـشبكات                     ٢٠١٢
وبــادر . وتــويتر+ تمــاعي مثــل فيــسبوك وجوجــل اإلعالميــة التقليديــة وشــبكات التواصــل االج

ــة بــصورة       ــان الــصحفي الــذي أصــدرته اللجن ــة إىل تعمــيم البي ــها امليداني مقــر املفوضــية ومكاتب
مشتركة مع الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غـري الطـوعي باللغـات اإلسـبانية                 

وتـضمنت احلملـة توجيـه نـداء إىل         .  صـور  واإلنكليزية والفرنسية، مرفقاً بنص االتفاقيـة وألبـوم       
  .مجيع القراء ملمارسة الضغوط على حكوماهتم من أجل التصديق على االتفاقية

م صندوق األمم املتحدة للتربعات لضحايا التعذيب منحاً إىل عـدد مـن الكيانـات               وقّد  - ١٩
م بتوثيـق حـاالت     أو تقو /غري احلكومية اليت تقدم املساعدة إىل أسر ضحايا االختفاء القسري و          

ودعم الـصندوق بـشكل خـاص       . اقيةاالختفاء القسري متاشياً مع األحكام ذات الصلة يف االتف        
مشروعني طارئني، األول يف غواتيماال والثاين يف أوروغـواي، يـوفران الـدعم النفـسي لـضحايا        
ــسري،          ــاء الق ــذيب وحــاالت االختف ــك التع ــا يف ذل ــسان اجلــسيمة، مب ــوق اإلن ــهاكات حق انت

جنـتني، ال يـزال     ويف األر . ويقدمان شهادات يف احملاكمات التارخيية اليت جرت يف كال البلدين         
مشروع مساعدة آخر يتلقى الدعم من الصندوق هبدف توفري املساعدة النفسية للضحايا أثنـاء              
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احملاكمات اجلارية حلاالت التعذيب واالختفاء القسري ضد األفراد العسكريني وأفراد الـشرطة            
  .التابعني للنظام العسكري السابق

    
  ختفاء القسريأنشطة اللجنة املعنية حباالت اال  -سادسا  

. خالل الفترة املشمولة بالتقرير، اختذت اللجنة عدداً مـن اخلطـوات للتـرويج لالتفاقيـة              - ٢٠
ــاء      ٢٠١٢أغــسطس / آب٣٠ويف  ــين حبــاالت االختف ــل املع ــق العام ــة والفري ، أصــدرت اللجن

ايا القسري أو غري الطوعي بياناً عاماً مـشتركاً مبناسـبة يـوم األمـم املتحـدة الـدويل الثـاين لـضح                     
االختفاء القسري، ذكَّر فيه خرباء من هـاتني اهليئـتني الـدول مبواصـلة التـرويج لإلعـالن املتعلـق                   

ودعـا  . حبماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري واالتفاقية ووضعهما موضـع التنفيـذ التـام     
ــاء القــسري        ــى حــاالت االختف ــزم بوضــوح بالقــضاء عل ــدول إىل أن تلت ــع ال ــضاً مجي اخلــرباء أي

التصديق على االتفاقية هبدف التوصل إىل تصديق دول العامل قاطبة عليها لكـي يـصبح احلـق                وب
  .يف عدم اخلضوع لالختفاء القسري حقيقة واقعة

د رئيس اللجنة، يف البيـانني االفتتـاحيني للـدورتني الثالثـة والرابعـة املعقـودتني مـن                  وشّد  - ٢١
أبريـل  / نيـسان  ١٩ إىل   ٨ ومـن    ٢٠١٢مرب  نـوف / تـشرين الثـاين    ٩أكتـوبر إىل    / تشرين األول  ٢٩

 تباعاً، على ضرورة التصديق العاملي على االتفاقية وأمهية التعاون مـع الـدول األطـراف           ٢٠١٣
واألطراف املوقعة ومجيع الدول األعضاء، نظراً ملـا تـضطلع بـه مـن مـسؤولية أساسـية يف تنفيـذ                     

  .االتفاقية وإنفاذها
 مـع الفريـق العامـل املعـين حبـاالت االختفـاء القـسري           وعقدت اللجنة اجتماعهـا الثـاين       - ٢٢
ويف بيــان مــشترك، أكــد خــرباء اآلليــتني . ٢٠١٣نــوفمرب / تــشرين الثــاين١غــري الطــوعي يف  أو

جمدداً استعدادهم لوضع استراتيجيات من أجل مواصلة الترويج لإلعالن واالتفاقيـة ووضـعهما            
رورة العمل معـاً لتحقيـق انـضمام مجيـع الـدول            واتفق اخلرباء أيضاً على ض    . موضع التنفيذ التام  

عتراف باختصاص اللجنة يف تلقـي الـشكاوى الفرديـة ومـا بـني الـدول،             القاطبة إىل االتفاقية وا   
  .  على التوايل من االتفاقية٣٢ و ٣١مبوجب املادتني 

 تـشرين   ٥واجتمعت اللجنة مرتني مع الـدول األعـضاء يف اجتمـاعني عـامني عقـدا يف                   - ٢٣
ودعـت اللجنـة الـدول األعـضاء يف االتفاقيـة           . ٢٠١٣أبريـل   / نيسان ٨ و   ٢٠١٢نوفمرب  /ينالثا

كمـا شـجعت الـدول األعـضاء الـيت مل تـصّدق بعـد           . إىل تقدمي تقاريرها يف أقرب وقـت ممكـن        
. أو أن تقبـل اختـصاص اللجنـة يف النظـر يف البالغـات الفرديـة               /على االتفاقية أن تفعـل ذلـك و       

 مـن االتفاقيـة تقـضي بـأن جتـّرم الـدول األطـراف االختفـاء القـسري،             ٤ة  وأشارت إىل أن املـاد    
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وأن اللجنــة تــشجع الــدول األطــراف علــى إدخــال تعــديالت علــى قوانينــها الوطنيــة يف ذلــك     
  .وقدم رئيس اللجنة للدول معلومات مستكملة عن أعمال اللجنة. االجتاه
، ٢٠١٣أبريـل   / نيـسان  ٨ و   ٢٠١٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ٥وعقدت اللجنة أيضاً، يف       - ٢٤

اجتماعني عامني مع وكاالت األمم املتحدة وغريها من اآلليات واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة               
واملؤسسات الوطنية املعنية حبقوق اإلنسان شارك فيهما ممثلـون عـن منظمـة اليونـسكو وجملـس             

ات الوطنيــة املعنيــة أوروبــا واللجنــة الدوليــة للــصليب األمحــر وجلنــة التنــسيق الدوليــة للمؤســس  
وشــدد املــشاركون علــى أمهيــة االتفاقيــة بوصــفها أداة ملنــع  . بتعزيــز حقــوق اإلنــسان ومحايتــها

  . حاالت االختفاء القسري ومكافحة اإلفالت من العقاب
أبريـــل / نيـــسان٨  و٢٠١٢نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين٥واجتمعـــت اللجنـــة أيـــضاً، يف   - ٢٥

 ورابطــة للــضحايا ملناقــشة املــسائل العامــة املتعلقــة    منظمــة غــري حكوميــة ١٢، مبمثلــي ٢٠١٣
ورحبــت اللجنــة مبــا تقدمــه املنظمــات غــري احلكوميــة مــن دعــم   . بــالترويج لالتفاقيــة وتنفيــذها

  .لالتفاقية وشددت على أمهية التعاون الوثيق لدى التوعية هبا
 جلـسات   وعقدت اللجنة، خالل دورهتـا الثالثـة، ثـالث مناقـشات مواضـيعية يف إطـار                 - ٢٦

ــدول،       . مغلقــة ــة مــن غــري ال ــدول ودور اجلهــات الفاعل ــق مبــسؤولية ال ــشة تتعل وواصــلت مناق
وأجرت مناقشتني جديدتني تتعلق إحدامها باالّتجار واالختفـاء القـسري واألخـرى مببـدأ عـدم                

ويـبني اختيـار تلـك      .  مـن االتفاقيـة    ١٦اإلعادة القسرية والطرد وتسليم اجملرمني مبوجـب املـادة          
ضــيع إرادة اللجنــة وعزمهــا تطبيــق االتفاقيــة مــن منظــور أوســع نطاقــاً وبتركيــز أشــد علــى   املوا

  .الضحايا، على النحو املطلوب يف االتفاقية نفسها
، بعثت اللجنة، عن طريق األمانة العامة، برسالة تذكرييـة إىل           ٢٠١٣مايو  / أيار ١٤ويف    - ٢٧

أرسلت  حلثها على اإلسراع بتقدميها، كما   مجيع الدول األطراف اليت فات موعد تقدمي تقاريرها         
إليهــا مــرة أخــرى املبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة بــشكل وحمتــوى التقــارير الــيت يــتعني علــى الــدول     

  .، ملساعدهتا يف الوفاء بالتزامها)CED/C/2 (٢٩األطراف يف االتفاقية تقدميها مبوجب املادة 
وتواصل اللجنة مناقشة استراتيجية تشجيع الدول على التصديق على االتفاقيـة وقبـول               - ٢٨

، الـيت تعتـرف باختـصاص اللجنـة يف          ٣٢ و   ٣١اآلليات االختيارية املنصوص عليها يف املـادتني        
ويف هـذا الـصدد، وافـق أعـضاء اللجنـة علـى تنظـيم               . تلقي الـشكاوى الفرديـة ومـا بـني الـدول          

ة فيها يف أقاليمهم لنـشر االتفاقيـة وتـوفري معلومـات بـشأن مهـام احلمايـة الـيت                    أنشطة واملشارك 
  .تضطلع هبا اللجنة

  

http://undocs.org/ar/CED/C/2�
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  أنشطة الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي  -سابعا   

نـشائه، أكثـر    إأحال الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي، منذ              - ٢٩
النظـر   ويبلـغ عـدد القـضايا قيـد    .  دولة٩٠ حالة فردية إىل احلكومات يف أكثر من  ٥٣ ٩٨٦من  

 حالــة ختــص  ٤٢ ٨٩٩الفعلــي الــيت مل يــتم اســتجالؤها أو غلقهــا أو وقــف النظــر فيهــا بعــد         
  . حالة على مدى السنوات اخلمس املاضية٢٩٨ومتكن الفريق العامل من استجالء . دولة ٨٤
، أصــدر الفريــق العامــل بيانــاً عامــاً مبناســبة      ٢٠١٢ديــسمرب / كــانون األول١٨ويف   - ٣٠

الذكرى السنوية العشرين لإلعالن املتعلق حبماية مجيع األشخاص مـن االختفـاء القـسري أكـد                
فيه أنه يتعني علـى مجيـع الـدول اختـاذ إجـراءات فوريـة للداللـة علـى عزمهـا مناهـضة االختفـاء                   

 الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفـاء القـسري          القسري مبا يشمل التوقيع على االتفاقية     
  .والتصديق عليها

ــوق           - ٣١ ــس حق ــدم إىل جمل ــسنوي املق ــره ال ــرة أخــرى، يف تقري ــل م ــق العام ــاب الفري وأه
 توقـع علـى   ، بالـدول الـيت مل  )٧٦، الفقـرة    Corr.1 و   A/HRC/22/45 (٢٠١٢اإلنسان عن عام    

االتفاقية أو تصدق عليها أن تقوم بذلك وأن تقبل اختصاص اللجنة يف تلقي البالغات املقدمـة                
 املقـرر  -وقـد كـرر الـرئيس    . ٣٢ و ٣١من األفراد واملتبادلة يف ما بني الـدول عمـالً باملـادتني          

س حقـوق  للفريق العامل هذه التوصية يف البيـان الـذي أدىل بـه عنـدما عـرض التقريـر علـى جملـ            
وشدد الفريق العامل أيـضاً يف هـذا التقريـر علـى أنـه مثلمـا                . ٢٠١٣مارس  / آذار ٥اإلنسان يف   

ــل           ــسان، مث ــوق اإلن ــسائل املواضــيعية األخــرى اخلاصــة حبق ــن امل ــسبة لكــثري م ــو احلــال بالن ه
التعــذيب، والتمييــز العنــصري، والتمييــز ضــد املــرأة، وحقــوق الطفــل، وجمموعــة مــن احلقــوق   

لثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية، تتعايش اللجنـة والفريـق العامـل جنبـاً إىل              املدنية وا 
جنب وتتعاونان يف الكفـاح ملنـع حـاالت االختفـاء القـسري والقـضاء عليهـا حيثمـا حتـدث يف                      

وبنفس الـروح، يعـزز اإلعـالن واالتفاقيـة أحـدمها اآلخـر خللـق إطـار قـانوين                   . كافة أحناء العامل  
  ).٨٣املرجع نفسه، الفقرة (ية ملكافحة ممارسة االختفاء القسري أكثر فعال

وأشــار الفريــق العامــل، يف تعليقــه العــام بــشأن األطفــال وحــاالت االختفــاء القــسري      - ٣٢
ــسعني     ــة والت ــه الثامن ــده يف دورت ــذي اعتم ــشرين األول٣١(ال ــوبر / ت ــاين ٩ -أكت ــشرين الث  / ت

املي علـــى االتفاقيـــة الدوليـــة حلمايـــة مجيـــع ، إىل أن مـــن شـــأن التـــصديق العـــ)٢٠١٢ نـــوفمرب
األشخاص من االختفـاء القـسري، واتفاقيـة حقـوق الطفـل وبروتوكوالهتـا االختياريـة الثالثـة،                  
واتفـــاقييت الهـــاي املتـــصلتني باملوضـــوع ومجيـــع الـــصكوك الدوليـــة واإلقليميـــة ذات الـــصلة،    

وشـجع  . الت االختفاء القـسري وإعماهلا، اإلسهام يف إنشاء إطار فعال حلماية األطفال من حا    

http://undocs.org/ar/A/HRC/22/45�
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، Corr.1 و   A/HRC/WGEID/98/1(الفريق العامل الـدول علـى التـصديق علـى تلـك الـصكوك               
  ).٤٧الفقرة 
  إىل ١٠ودعا الفريق العامل، يف تقريره عن البعثة اليت قام هبا إىل باكستان يف الفترة مـن                   - ٣٣
 اللجنـة   ، احلكومة إىل التصديق علـى االتفاقيـة واالعتـراف باختـصاص           ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ٢٠

املعنية حباالت االختفاء القسري يف النظر يف الشكاوى الفردية وما بني الدول، عمـالً باملـادتني                
ــة  ٣٢ و ٣١ ــن االتفاقي ــرة A/HRC/22/45/Add.2( م ــل   )). أ (٨٩، الفق ــق العام وأوصــى الفري

أيضا بوجوب إدراج جرمية االختفاء القسري يف القانون اجلنائي بوصفها جرمية جديـدة قائمـة               
بذاهتا، حبسب التعريف الوارد يف االتفاقية، مع حتديد اآلثار القانونية الناشئة عن هـذا التعريـف                

  .))أ (٩٦املرجع نفسه، الفقرة (
ورحــب الفريــق العامــل، يف تقريــر املتابعــة الــذي قدمــه عــن زيارتــه إىل املغــرب، ببــدء     - ٣٤

  ).١٥، الفقرة A/HRC/22/45/Add.3(عملية التصديق على االتفاقية 
 االتفاقيـة، مبـا يف ذلـك        ويغتنم الفريق العامل كل فرصة متاحة للدعوة إىل التصديق على           - ٣٥

   .خالل الزيارات اليت يقوم هبا ملختلف الدول واالجتماعات الثنائية اليت يعقدها مع ممثليها
    

أنشطة وكاالت األمم املتحدة واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات              -ثامنا   
  غري احلكومية

ــم املتحــدة ومؤســساهتا واملنظمــات ا       - ٣٦ ــن وكــاالت األم ــذل عــدد م ــة  ب ــة الدولي حلكومي
ــاملي لنــشر           ــي والع ــُصعد الــوطين واإلقليم ــى ال ــة عل ــة جهــوداً عظيم ــري احلكومي ــات غ واملنظم
ــدول        ــاذ ومــساعدة ال ــز النف ــدخوهلا حي ــا واإلعــداد ل ــز فهمه ــة وتعزي ــشأن االتفاقي املعلومــات ب

  . األطراف يف الوفاء بالتزاماهتا مبوجب هذا الصك
وليـة للتـصديق علـى االتفاقيـة وتنفيـذها وتـشجع عليـه              وتروِّج جلنة الصليب األمحر الد      - ٣٧

ــد الطلــب،        ــة، عن ــوفر للــسلطات الوطني ــابع هلــا وت ــشارية الت مــن خــالل قــسم اخلــدمات االست
املشورة القانونية واملساعدة التقنية املتخصصتني املصممتني وفقاً الحتياجاهتا، وذلـك عنـد قيـام              

ــة باحل    ــا املتعلق ــسلطات بإدمــاج التزاماهت ــاء القــسري    تلــك ال ــوع حــاالت االختف ــة دون وق يلول
وحتقيقاً هلذه الغاية، تيسر جلنة الـصليب      . ومعرفة مصري األشخاص املفقودين يف القانون الوطين      

ــة           ــوانني الوطني ــن خــالل مجــع الق ــصة م ــسلطات املخت ــني ال ــادل اخلــربات ب ــة تب األمحــر الدولي
ووضعت هـذه اللجنـة أيـضاً       . عموميةوالسوابق القضائية إلدراجها يف قاعدة بيانات إلكترونية        

مبادئ توجيهية وقانوناً منوذجياً بشأن األشخاص املفقـودين للحيلولـة دون اختفـاء األشـخاص               
ويـشدد القـانون النمـوذجي علـى أمهيـة        . ومحاية حقوق ومصاحل األشخاص املفقودين وأسرهم     

http://undocs.org/ar/A/HRC/WGEID/98/1�
http://undocs.org/ar/A/HRC/22/45/Add.2�
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ي مبوجـب القـانون     اعتماد السلطات الوطنية تشريعات من أجـل كفالـة جتـرمي االختفـاء القـسر              
احمللي ومتكني األشخاص املفقودين أو ممثليهم القـانونيني أو أفـراد أسـرهم أو األطـراف املهتمـة                  

ويف حـني تـسترعي جلنـة الـصليب األمحـر االنتبـاه إىل              . أو سلطة الدولة من إقامة دعوى جنائية      
االتفاقيـة وتنفيـذها    حمنة األشخاص املفقودين وأسرهم، فإهنا تروج أيضاً لضرورة االنضمام إىل           

وخالل الدورتني الثانية والرابعة للجنـة      . الدولية من خالل موقعها الشبكي وأنشطتها التروجيية      
املعنية حباالت االختفـاء القـسري، أدلـت جلنـة الـصليب األمحـر الدوليـة ببيـانني وشـاركت مـع                      

أكتــوبر / األولاللجنــة املعنيــة حبــاالت االختفــاء القــسري يف مناقــشة خاصــة ُعقــدت يف تــشرين
ــة الــصليب األمحــر   .  تناولــت املــسائل املتعلقــة بالطــب الــشرعي  ٢٠١٣ وأخــرياً، شــاركت جلن

الدولية يف تنظيم مناسـبة خـالل االجتمـاع الثـاين للـدول األطـراف يف االتفاقيـة الـذي عقـد يف                       
  .٢٠١٣مايو /نيويورك يف أيار

ليـة تقـدم بانتظـام إىل اللجنـة املعنيـة           وفيما يتعلق باجملتمع املدين، فإن منظمة العفـو الدو          - ٣٨
ــدعمها يف         ــات ل ــن املعلوم ــا م ــدان وغريه ــة بالبل ــات املتعلق ــسري املعلوم ــاء الق حبــاالت االختف

تقوم به من عمل لرصد امتثال الـدول وتعزيـز تنفيـذ االتفاقيـة، مبـا يف ذلـك مـا يتعلـق بنظـر                           ما
 وقامـت منظمــة العفـو الدوليــة،   . مــن االتفاقيـة ١-٢٩اللجنـة يف تقـارير الــدول مبوجـب املـادة     

 تتـضمن   “ال لإلفالت من العقاب يف حاالت االختفاء القـسري        ”بترمجة قائمة مرجعية بعنوان     
مبادئ توجيهية للدول األطراف بشأن كيفية تنفيذ التزاماهتا مبوجـب االتفاقيـة يف القـانون ويف                

ــصينية     ــسية وال ــها اإلندوني ــات من ــدة لغ ــشر املن. املمارســة، إىل ع ــة    وتن ــواد دعوي ــضاً م ــة أي ظم
وحتث املنظمة بانتظام سـلطات الـدول       . وصحفية، قطرية الطابع ومواضيعية، للتوعية باالتفاقية     

على التصديق على االتفاقية دون أي حتفظات واالعتراف باختـصاص اللجنـة مبوجـب املـادتني                
  . من االتفاقية٣٢ و ٣١
 منظمـة غـري   ٤١لقـسري، الـذي يـضم    أما التحالف الدويل ملكافحة حاالت االختفاء ا        - ٣٩

ــة      ــة األوروبي ــا واملنطق ــة وأفريقي ــن آســيا وأمريكــا الالتيني ــة م ــات  - حكومي  املتوســطية والوالي
املتحدة، فقد اضطلع، مـن خـالل مراكـز التنـسيق التابعـة لـه، بعـدد كـبري مـن األنـشطة تروجيـاً               

 االختفــاء القــسري يف للتــصديق علــى االتفاقيــة واالعتــراف باختــصاص اللجنــة املعنيــة حبــاالت 
وتـــشمل تلـــك األنـــشطة توجيـــه رســـائل إىل  . ٣٢ و ٣١قبـــول البالغـــات مبوجـــب املـــادتني  

؛ وتنـسيق محـالت وطنيـة؛      “بلـد الـشهر   ”حكومات خمتلف البلـدان يف إطـار اسـتراتيجية محلـة            
واملــشاركة يف مــؤمترات وحــوارات ومنتــديات ُعقــدت يف مجيــع أحنــاء العــامل؛ وإصــدار نــشرة    

) أغــسطس/ آب٣٠(ة فــصلية؛ واالحتفــال بــاليوم الــدويل لــضحايا االختفــاء القــسري إلكترونيـ 
واألسبوع الدويل للمختفني واألسبوع الـدويل حلقـوق اإلنـسان، وهـو احتفـال يبلـغ ذروتـه يف                   

  .يوم حقوق اإلنسان
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ولقد رصدت الرابطة السويسرية ملناهضة اإلفالت من العقـاب، وهـي أيـضاً عـضو يف                  - ٤٠
وليـة ملكافحـة االختفـاء القـسري، عمليـة التـصديق علـى االتفاقيـة وقبـول اختـصاص                    اللجنة الد 

اللجنة يف العديد من البلـدان، مـع التركيـز بوجـه خـاص خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير علـى                     
وساعدت الرابطة بلداناً مثل العراق يف تنفيذ االتفاقية مـن خـالل        . البوسنة واهلرسك وسويسرا  

وتقـدم الرابطـة بانتظـام معلومـات        . رات دولية ونشر توصـيات حمـددة اهلـدف        املشاركة يف مؤمت  
إىل اللجنـة املعنيــة حبـاالت االختفــاء القـسري لــدعمها يف مـا تقــوم بـه مــن عمـل لرصــد امتثــال       
الدول لالتفاقية والترويج لتنفيذها، مبا يف ذلك ما يتعلق بنظر اللجنة يف تقارير الـدول مبوجـب                 

ولقــد أثــارت الرابطــة مــسأليت التــصديق علــى االتفاقيــة وتنفيــذها  . اقيــة مــن االتف١-٢٩املــادة 
والتزامات الدول املعنية يف عدد من التقارير البديلة املقدمة إىل خمتلف جلان األمـم املتحـدة ويف                 
ــة حلقــوق      الــدعاوى املرفوعــة يف حــاالت االختفــاء القــسري املعروضــة علــى احملكمــة األوروبي

  . ة حبقوق اإلنساناإلنسان واللجنة املعني
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  املرفق
عت على االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع األشـخاص مـن االختفـاء                الدول اليت وقّ      

  ٢٠١٣يوليه / متوز١٥قت عليها أو انضمت إليها حىت تاريخ القسري أو صّد
  

 االنضمام أو التصديق  التوقيع  الدولة املشاركة

  ٢٠٠٧نوفمرب /لثاين تشرين ا٨   ٢٠٠٧فرباير / شباط٦  )أ(ألبانيا
    ٢٠٠٧فرباير / شباط٦  اجلزائر

  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤   ٢٠٠٧فرباير / شباط٦  )أ(األرجنتني
  ٢٠١١يناير / كانون الثاين٢٤   ٢٠٠٧أبريل / نيسان١٠  أرمينيا
 ٢٠١٢يونيه / حزيران٧   ٢٠٠٧فرباير / شباط٦  )أ(النمسا

    ٢٠٠٧فرباير / شباط٦  أذربيجان
  ٢٠١١يونيه / حزيران٢   ٢٠٠٧فرباير / شباط٦  )أ(كابلجي
    ٢٠١٠مارس / آذار١٩  بنن

  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٧   ٢٠٠٧فرباير / شباط٦ ) املتعددة القوميات-دولة (بوليفيا 
 ٢٠١٢مارس / آذار٣٠   ٢٠٠٧فرباير / شباط٦  البوسنة واهلرسك

  ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٩   ٢٠٠٧فرباير / شباط٦  الربازيل
    ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٤  بلغاريا

  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣   ٢٠٠٧فرباير / شباط٦  بوركينا فاسو
    ٢٠٠٧فرباير / شباط٦  بوروندي
 )ب(٢٠١٣يونيه / حزيران٢٧  كمبوديا
  ٢٠٠٧فرباير / شباط٦  الكامريون

    ٢٠٠٧فرباير / شباط٦  الرأس األخضر
    ٢٠٠٧ر فرباي/ شباط٦  تشـاد
  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٨   ٢٠٠٧فرباير / شباط٦  )أ(شيلي

 ٢٠١٢يوليه / متوز١١   ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٧  كولومبيا
    ٢٠٠٧فرباير / شباط٦  جزر القمر
    ٢٠٠٧فرباير / شباط٦  الكونغو

 ٢٠١٢فرباير / شباط١٦   ٢٠٠٧فرباير / شباط٦  كوستاريكا
    ٢٠٠٧فرباير / شباط٦  كرواتيا
  ٢٠٠٩فرباير / شباط٢   ٢٠٠٧فرباير / شباط٦  )أ(كوبا
    ٢٠٠٧فرباير / شباط٦  قربص

    ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٥  الدامنرك
  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢٠   ٢٠٠٧مايو / أيار٢٤  )أ(إكوادور
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 االنضمام أو التصديق  التوقيع  الدولة املشاركة

    ٢٠٠٧فرباير / شباط٦  فنلندا
  ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٣   ٢٠٠٧فرباير / شباط٦  )أ(فرنسا
  ٢٠١١يناير / كانون الثاين١٩   ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٥  ونغاب
  ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٤   ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٦  )أ(أملانيا
    ٢٠٠٧فرباير / شباط٦  غانا

    ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١  اليونان
    ٢٠٠٧فرباير / شباط٦  غرينادا

    ٢٠٠٧فرباير / شباط٦  غواتيماال
    ٢٠٠٧فرباير / شباط٦  هاييت

  ٢٠٠٨أبريل / نيسان١   ٢٠٠٧فرباير / شباط٦  هندوراس
    ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١  أيسلندا
    ٢٠٠٧فرباير / شباط٦  اهلند

    ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢٧  إندونيسيا
 )ب(٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٣    العراق
    ٢٠٠٧مارس / آذار٢٩  أيرلندا
    ٢٠٠٧يوليه / متوز٣  إيطاليا

  ٢٠٠٩يوليه / متوز٢٣   ٢٠٠٧فرباير / شباط٦  )أ(يابانال
 )ب(٢٠٠٩فرباير / شباط٢٧    كازاخستان

    ٢٠٠٧فرباير / شباط٦  كينيا
    ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٩  مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

    ٢٠٠٧فرباير / شباط٦  لبنان
    ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢٢  ليسوتو

    ٢٠٠٧وبر أكت/ تشرين األول١  ليختنشتاين
    ٢٠٠٧فرباير / شباط٦  ليتوانيا

    ٢٠٠٧فرباير / شباط٦  لكسمربغ
    ٢٠٠٧فرباير / شباط٦  مدغشقر
    ٢٠٠٧فرباير / شباط٦  ملديف
  ٢٠٠٩يوليه / متوز١   ٢٠٠٧فرباير / شباط٦  )أ(مايل
    ٢٠٠٧فرباير / شباط٦  مالطة

 ٢٠١٢بر أكتو/ تشرين األول٣   ٢٠١١سبتمرب / أيلول٢٧  موريتانيا
  ٢٠٠٨مارس / آذار١٨   ٢٠٠٧فرباير / شباط٦  املكسيك
    ٢٠٠٧فرباير / شباط٦  موناكو
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 االنضمام أو التصديق  التوقيع  الدولة املشاركة

    ٢٠٠٧فرباير / شباط٦  منغوليا
  ٢٠١١سبتمرب / أيلول٢٠   ٢٠٠٧فرباير / شباط٦  )أ(اجلبل األسود

 ٢٠١٣مايو / أيار١٤   ٢٠٠٧فرباير / شباط٦   املغرب
    ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٢٤  موزامبيق
  ٢٠١١مارس / آذار٢٣   ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٩  هــولندا
    ٢٠٠٧فرباير / شباط٦  النيجر
 )ب(٢٠٠٩يوليه / متوز٢٧    نيجرييا
    ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٢١  النرويج
    ٢٠١١سبتمرب / أيلول٢٠  باالو
  ٢٠١١يونيه / حزيران٢٤   ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٥  بنما

  ٢٠١٠أغسطس / آب٣   ٢٠٠٧ فرباير/ شباط٦  باراغواي
 ٢٠١٢سبتمرب / أيلول٢٦  بريو
  ٢٠١٣يونيه / حزيران٢٥ بولندا

  ٢٠٠٧فرباير / شباط٦  الربتغال
    ٢٠٠٧فرباير / شباط٦  مجهورية مولدوفا

    ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣  رومانيا
 ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٧   ٢٠٠٧فرباير / شباط٦  ساموا

  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١١   ٢٠٠٧فرباير /ط شبا٦  السنغال
  ٢٠١١مايو / أيار١٨   ٢٠٠٧فرباير / شباط٦  )أ(صربيا

    ٢٠٠٧فرباير / شباط٦  سرياليون
    ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٦  سلوفاكيا
    ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٦  سلوفينيا
  ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٤   ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٧  )أ(إسبانيا

    ٢٠١٠مارس / آذار٢٩   وجزر غرينادينسانت فنسنت
    ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٥  سوازيلند
    ٢٠٠٧فرباير / شباط٦  السويد
    ٢٠١١يناير / كانون الثاين١٩  سويسرا
   ٢٠١٢يناير / كانون الثاين٩  تايلند

ــالفية   ــدونيا اليوغوسـ ــة مقـ مجهوريـ
    ٢٠٠٧فرباير / شباط٦  السابقة
    ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٧  توغو
  ٢٠١١يونيه / حزيران٢٩   ٢٠٠٧فرباير / شباط٦  تونس
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 االنضمام أو التصديق  التوقيع  الدولة املشاركة

    ٢٠٠٧فرباير / شباط٦  أوغندا
    ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٩  مجهورية تنـزانيا املتحدة

  ٢٠٠٩مارس / آذار٤   ٢٠٠٧فرباير / شباط٦  )أ(أوروغواي
    ٢٠٠٧فرباير / شباط٦  فانواتو

ــ ــة (زويال ـفنــــــــــــ  -مجهوريــــــــــــ
    ٢٠٠٨أكتوبر /رين األول تش٢١  )أ()البوليفارية

  ٢٠١١أبريل / نيسان٤   ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢٧  زامبيا
  

وميكن .  من االتفاقية٣٢أو املادة / و٣١الدول اليت أعلنت أهنا تقبل اختصاص اللجنة مبوجب املادة     )أ(  
ــع     ــا يف املوقـــ ــراف وحتفظاهتـــ ــدول األطـــ ــات الـــ ــة إلعالنـــ ــى النـــــصوص الكاملـــ : االطّـــــالع علـــ

http://treaties.un.org.  
  .انضمام  )ب(  
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	1 - طلبت الجمعية العامة في قرارها 67/180 المتعلق بالاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري إلى الأمين العام أن يقدم إليها في دورتها الثامنة والستين تقريراً عن حالة الاتفاقية وعن تنفيذ ذلك القرار. وهذا التقرير مقدّم بناء على ذلك الطلب.
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	4 - عقد الأمين العام، وفقا للفقرة 3 من المادة 26 من الاتفاقية، الاجتماع الثاني للدول الأطراف في 28 أيار/مايو 2013 في مقر الأمم المتحدة في نيويورك لإجراء انتخابات 5 من أصل 10 أعضاء في اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري. وانتخب الاجتماع الأعضاء التالية أسماؤهم: السيد محمد العبيدي (العراق)، والسيد سانتياغو كوركويرا كابيسوت (المكسيك)، والسيد لوسيانو هاسان (الأرجنتين)، والسيد خوان خوسي لوبيس أورتيغا (إسبانيا)، والسيد كيميو ياكوشيجي (اليابان). وقد تولى الأعضاء مهامهم في 1 تموز/يوليه 2013. 
	باء - حلقة نقاش حول تنفيذ الاتفاقية الدولية بشأن حالات الاختفاء القسري: وضع حد للاختفاء القسري والتقدم المحرز والتحديات المطروحة
	5 - في إطار البند 6 من جدول الأعمال، عقدت حلقة نقاش تحت رعاية كل من الأرجنتين وفرنسا ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن موضوع ”وضع حد لحالات الاختفاء القسري - التقدم المحرز والتحديات المطروحة“. وكان الهدف من حلقة النقاش تسليط الضوء على الاتفاقية وتشجيع التصديق عليها وتقييم التحديات التي لا تزال الدول تواجهها للتصديق عليها وتنفيذها.
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	6 - يرد أدناه موجز لردود الدول فيما يتعلق بتنفيذ القرار 67/180. 
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	صدّقت الأرجنتين على الاتفاقية في 14 كانون الأول/ديسمبر 2007 واعترفت باختصاص اللجنة في تلقي الشكاوى الفردية وما بين الدول، عملاً بالمادتين 31 و 32 على التوالي، في 11 حزيران/يونيه 2008. واضطلعت الأرجنتين، بالتعاون مع فرنسا، بحملة نشطة لتشجيع التصديق العالمي على الاتفاقية، بما في ذلك قبول كامل اختصاصات اللجنة. وتحقيقاً لهذه الغاية، تشجع الأرجنتين الدول على التصديق على الاتفاقية من خلال إعداد توصيات بذلك في سياق الاستعراض الدوري الشامل وفي إطار المحادثات الثنائية مع مختلف الدول. ولم تطلب الأرجنتين أي مساعدة ذات صلة بالاتفاقية من هيئات الأمم المتحدة أو منظماتها. 
	الدانمرك
	[الأصل: بالإنكليزية][28 حزيران/يونيه 2013]
	أفادت الدانمرك بأنها ترغب في التصديق على الاتفاقية وهي تدرس حالياً مدى التعديلات التشريعية اللازم إدخالها على القوانين الدانمركية للوفاء بالالتزامات بموجب الاتفاقية. وستصدق الدانمرك على الاتفاقية عندما يجري إقرار تلك التعديلات ويوافق عليها البرلمان الدانمركي. وستنظر الدانمرك في إمكانية الاعتراف باختصاص اللجنة في تلقي الشكاوى الفردية وما بين الدول، عملاً بالمادتين 31 و 32 على التوالي، بعد أن تنتهي من دراسة ما يترتب على ذلك من آثار قانونية. ومن المتوقع أن تنجز هذه الدراسة وقت التصديق على الاتفاقية. ولم تطلب الدانمرك مساعدة من وكالات الأمم المتحدة ومنظماتها في هذا الصدد أو تتلقاها.
	السلفادور
	[الأصل: بالإسبانية][26 حزيران/يونيه 2013]
	ردّت السلفادور بأنها قبلت التوصيات الصادرة عن الاستعراض الدوري الشامل الذي أجرته عام 2010 للتصديق على عدد من معاهدات لحقوق الإنسان. وفي أعقاب هذا الالتزام، بدأت السلفادور عام 2011 مشاورات في إطار المؤسسات الحكومية المختلفة ومع المجتمع المدني بشأن التصديق على الاتفاقية. وانتهت عملية المشاورات في كانون الثاني/يناير 2013 وأسفرت عن إسداء وزارة الخارجية مشورة إيجابية إلى رئيس الجمهورية بتقديم مشروع قانون يتعلق بالاتفاقية إلى الجمعية التشريعية. وتلقت الجمعية التشريعية في نيسان/أبريل 2013 الاتفاق التنفيذي رقم 602-2013 الصادر عن رئيس الجمهورية لمواصلة عملية التصديق عل الاتفاقية. 
	فنلندا
	[الأصل: بالإنكليزية][13 حزيران/يونيه 2013]
	تعتزم حكومة فنلندا تقديم مرسوم إلى البرلمان للتصديق على الاتفاقية بحيث يدخل حيز النفاذ بالنسبة إلى فنلندا عام 2014، وهي تنظر في القبول باختصاص اللجنة في تلقي الشكاوى الفردية وما بين الدول، عملاً بالمادتين 31 و 32 على التوالي من الاتفاقية.
	اليونان
	[الأصل: بالإنكليزية][6 حزيران/يونيه 2013]
	أفادت اليونان بأن وزارة العدل والشفافية وحقوق الإنسان سوف تنشئ لجنة لصياغة القوانين لوضع مشروع قانون يصدّق على الاتفاقية.
	غواتيمالا
	[الأصل: بالإسبانية][3 تموز/يوليه 2013]
	في 12 كانون الأول/ديسمبر 2007، قدمت السلطة التنفيذية لغواتيمالا إلى كونغرس الجمهورية مشروع القانون 3736 الذي يوصي بالتصديق على الاتفاقية: ومشروع القانون قيد نظر لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس حالياً. ويعتزم التحالف الغواتيمالي للمحكمة الجنائية الدولية الذي يتألف من اللجنة الرئاسية المعنية بسياسة الحكومة في مجال حقوق الإنسان ووزارة الخارجية عقد اجتماعات مع ممثلي الكونغرس عام 2013 لتشجيع التصديق على الاتفاقية. وستنظر غواتيمالا في الاعتراف باختصاص اللجنة في تلقي الشكاوى الفردية وما بين الدول، عملاً بالمادتين 31 و 32 على التوالي من الاتفاقية. وتلقت غواتيمالا المساعدة التقنية من مفوضية حقوق الإنسان في غواتيمالا في سياق التحالف الغواتيمالي للمحكمة الجنائية الدولية واللجنة الغواتيمالية المعنية بتنفيذ القانون الإنساني الدولي. 
	لبنان
	[الأصل: بالعربية][13 أيار/مايو 2013]
	رد لبنان بأن وزارة العدل تعد مشروعاً يرمي إلى إنشاء الهيئة الوطنية المستقلة للمخفيين قسراً والمفقودين. وقد عُرض المشروع على مجلس الوزراء لإقراره فوافق عليه مع إدخال بعض التعديلات.
	وقد أرسل النص المعدّل مرة أخرى إلى مجلس الوزراء، بعد مشاورات أجريت مع المنظمات غير الحكومية، ولكن استقالة الحكومة أخَّرت الموافقة عليه. وعند تشكيل الحكومة الجديدة، سيُعاد عرض المشروع عليها.
	ملديف
	[الأصل: بالإنكليزية][29 نيسان/أبريل 2013]
	أفادت جمهورية ملديف بأن الحكومة تلقت موافقة مكتب المدعي العام ووزارة المالية والخزانة للمضي في التصديق على الاتفاقية وتأكيدهما لذلك. ووفقاً للمادة 93 من الدستور، يجب أن تحظى جميع الصكوك القانونية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية بموافقة مجلس الشعب (البرلمان) لكي تصدق الحكومة عليها. وحكومة ملديف في طور تقديم هذا الاقتراح إلى البرلمان، في 28 حزيران/يونيه 2013 أو قرابة هذا التاريخ. وقالت الحكومة إنها ستعترف باختصاص اللجنة في تلقي شكاوى فردية وما بين الدول، عملاً بالمادتين 31 و 32 على التوالي من الاتفاقية، حالما يوافق البرلمان على التصديق على الاتفاقية وفور دخولها حيز النفاذ في جمهورية ملديف. ولم تطلب الحكومة بعد أي مساعدة من الأمين العام، أو مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أو وكالات الأمم المتحدة ومنظماتها، أو المنظمات الحكومية الدولية، أو المنظمات غير الحكومية، أو من الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، ولم تتلق هذه المساعدة. إلا أنها تنظر حالياً في مجالات قد تحتاج فيها إلى المساعدة، لا سيما في مجال سن التشريعات المحلية، والتوعية، والاضطلاع بمشاريع لصالح الجهات صاحبة المصلحة ذات الصلة. 
	الجبل الأسود
	[الأصل: بالإنكليزية][21 أيار/مايو 2013]
	رد الجبل الأسود بأنه صدّق على الاتفاقية في 22 حزيران/يونيه 2011 وقبل اختصاص اللجنة في تلقي الشكاوى الفردية وما بين الدول وفق المادتين 31 و 32 على التوالي من الاتفاقية. ويعكف الجبل الأسود حالياً على إعداد التقرير المتعلق بتنفيذ الاتفاقية الذي سيقدم إلى اللجنة ضمن المهلة المحددة. وقال الجبل الأسود إن دستور البلد يتضمن بالفعل عدة مواد ذات صلة بتنفيذ الاتفاقية من قبيل المادة 17 المتعلقة بالاتفاقات الدولية؛ والمادتين 24 و 25 المتعلقتين بتنظيم القيود على الحقوق والحريات في حالة الحرب أو حالة الطوارئ؛ والمادة 28 المتعلقة بحرمة الأشخاص وحظر التعذيب؛ والمادة 29 المتعلقة بالحرية الفردية؛ والمادتين 30 و 31 اللتين تنظمان إجراءات الاحتجاز والإجراءات الجنائية؛ والمادة 37 المتعلقة بالحق في الدفاع؛ والمادة 56 المتعلقة بالحق في الاحتكام إلى المنظمات الدولية لحماية الحقوق والحريات الشخصية. وينص القانون الجنائي للجبل الأسود أيضاً على الأفعال الإجرامية المتمثلة في الحرمان غير القانوني من الحرية (المادة 162)، والخطف (المادة 164)، والإكراه (المادة 165)، ومجموعة من الجرائم ضد الإنسانية (المواد 426 إلى 449 ألف). ويتضمن قانون الإجراءات الجنائية وقانون تنفيذ العقوبات الجنائية أيضاً أحكاماً لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
	إسبانيا
	[الأصل: بالإسبانية][22 أيار/مايو 2013]
	صدّقت إسبانيا على الاتفاقية في 14 تموز/يوليه 2009 وقبلت باختصاص اللجنة في تلقي الشكاوى الفردية وما بين الدول، عملاً بالمادتين 31 و 32 على التوالي من الاتفاقية، في 5 كانون الثاني/يناير 2011. ولقد قدمت تقريرها عن تنفيذ الاتفاقية إلى اللجنة في 26 كانون الأول/ديسمبر 2012. ولقد تعاونت حكومة إسبانيا دائماً، على النحو المرجو، مع الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي وسوف تتلقى زيارته في أيلول/سبتمبر 2013.
	سويسرا
	[الأصل: بالفرنسية][6 حزيران/يونيه 2013]
	وقّعت سويسرا على الاتفاقية في 19 كانون الثاني/يناير 2011. ومن أهداف المجلس الاتحادي عام 2013 اعتماد الرسالة المتعلقة بالتصديق على الاتفاقية وإحالتها إلى البرلمان. وعملية التصديق على الاتفاقية جارية وتقوم المكاتب الاتحادية المعنية حالياً بدراسة ما يمكن أن يترتب على الاتفاقية من آثار بالنسبة إلى القانون الوطني، الأمر الذي قد يستدعي إدخال بعض التعديلات. ولقد انتهت المشاورات مع أصحاب المصلحة بشأن التصديق على الاتفاقية والتنقيحات التشريعية في 8 نيسان/أبريل 2013 وأتاحت للمجتمع المدني الإعراب عن رأيه بشأن تنفيذ الاتفاقية.
	أوروغواي
	[الأصل: بالإسبانية][11 حزيران/يونيه 2013]
	صدّقت أوروغواي على الاتفاقية في 8 كانون الأول/ديسمبر 2008 وقبلت اختصاص اللجنة في تلقي الشكاوى الفردية وما بين الدول، عملاً بالمادتين 31 و 32 على التوالي من الاتفاقية. ولم تستفد أوروغواي من التعاون التقني أثناء عملية التصديق على الاتفاقية. ولقد حافظت أوروغواي على موقف منفتح مع الأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، وتعاونت بوجه خاص مع الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي. وقالت أوروغواي إن التدريب على الاتفاقية أدرج في الدورات التعريفية الموجهة للعاملين المدنيين الجدد، وذلك في سياق إصلاح نظام السجون، وبدعم من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وأشارت أوروغواي تحديداً إلى كونها الدولة الطرف الأولى التي قدمت تقريرها إلى اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري ضمن المهلة المحددة، وحصلت على تقدير اللجنة نفسها لأجل ذلك.
	خامسا - أنشطة الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان
	7 - طلبت الجمعية العامة في الفقرة 4 من القرار 67/180 إلى الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن يواصلا جهودهما المكثفة من أجل مساعدة الدول على أن تصبح أطرافاً في الاتفاقية بهدف تحقيق الانضمام العالمي إليها.
	8 - ومنذ إقرار الاتفاقية، أهاب الأمين العام في عدد من المناسبات بالدول للتصديق على هذا الصك (انظر التقرير A/67/267 على سبيل المثال). وفي الآونة الأخيرة، في 28 أيار/مايو 2013، حثَّ الأمين العام مرة أخرى الدول على التصديق على الاتفاقية، وذلك بمناسبة افتتاح معرض ”غياب“ عن حالات الاختفاء القسري المرتكبة في الأرجنتين وعواقبها على أسر الضحايا.
	9 - ولقد سُلِّط الضوء على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري أثناء جميع المناسبات المتصلة بالمعاهدات التي تنظمها الأمم المتحدة في نيويورك منذ عام 2007 حتى الآن، للتشجيع على الانضمام إليها والتصديق عليها وتنفيذها.
	10 - واتخذت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مجموعة من الخطوات الرامية إلى التشجيع على تنفيذ القرار 67/180. وتواصل المفوضية مساعيها لمكافحة الاختفاء القسري والتوصل إلى التصديق العالمي على الاتفاقية في إطار الأولويتين المواضيعيتين ”العنف وانعدام الأمن“ و ”الدعم لآليات حقوق الإنسان“ على النحو المبين في خطة إدارة المفوضية للفترة 2012-2013. ويركز ذلك بمعظمه على دعم الجهود التي تبذلها الدول للتصديق على الاتفاقية ولكنه يشمل كذلك توفير التدريب وبناء القدرات للدول والمجتمع المدني، والتوعية بالاتفاقية.
	11 - وفيما يتعلق بالتشجيع على التصديق، تشجع المفوضة السامية الدول الأعضاء بشكل منهجي على التصديق على صكوك حقوق الإنسان عموماً ولقد أيدت تصديقها في عدد من البلدان. وشجعت المفوضة السامية شخصياً التصديق على الاتفاقية خلال البعثتين اللتين قامت بهما إلى الجزائر في أيلول/سبتمبر 2012 وإلى إندونيسيا في تشرين الثاني/نوفمبر 2012.
	12 - وساعد المكتب القطري للمفوضية في موريتانيا حكومة هذا البلد على بدء مشاورات بهدف التصديق على الاتفاقية. وصدّقت موريتانيا على الاتفاقية في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2012.
	13 - وحدد مكتب المفوضية الإقليمي لأمريكا الجنوبية صراحة تصديق بيرو وجمهورية فنـزويلا البوليفارية على الاتفاقية كأحد أهدافه أثناء الفترة المشمولة بالتقرير. وانضمت بيرو إلى الاتفاقية في 26 أيلول/سبتمبر 2012.
	14- وواصل مكتب المفوضية القطري في غواتيمالا جهوده لتشجيع الحكومة على التصديق على الاتفاقية. وقدم المكتب الدعم لتنظيم اجتماعات شهرية مع منظمات المجتمع المدني ومنظمات الضحايا للترويج لتشجيع التصديق عليها.
	15 - وإلى جانب تقديم الدعم إلى الدول للتصديق على الاتفاقية، دأبت المفوضية على تقديم المساعدة للدول ومنظمات المجتمع المدني من خلال توفير التدريب وبناء القدرات والتوعية.
	16 - وقدم مكتب المفوضية القطري في المكسيك المساعدة التقنية إلى ولاية نويبو ليون طوال العمليات التشريعية التي أسفرت عن إدراج جريمة الاختفاء القسري في القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية للولاية في تشرين الثاني/نوفمبر 2012؛ وأصدر مكتب المفوضية القطري في المكسيك بياناً صحفياً في هذا الصدد.
	17 - وقدّم مكتب المفوضية الإقليمي لأمريكا الجنوبية المساعدة التقنية إلى أوروغواي في سياق إصلاح نظام السجون ووفر التدريب على الاتفاقية الذي أدرج كدورة تدريبية في الدورات التعريفية للعاملين المدنيين الجدد. وأعد المكتب المفوضية الإقليمي تقريراً مطولاً نشر على شبكة الإنترنت عن حالات الاختفاء القسري، نشرت نسخة أكثر إيجازاً عنه أيضاً على الموقع الشبكي العالمي للمفوضية في آب/أغسطس 2012. 
	18 - وبمناسبة اليوم الدولي الثاني لضحايا حالات الاختفاء القسري، في 30 آب/أغسطس 2012، نظمت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حملة إعلامية من خلال الشبكات الإعلامية التقليدية وشبكات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وجوجل + وتويتر. وبادر مقر المفوضية ومكاتبها الميدانية إلى تعميم البيان الصحفي الذي أصدرته اللجنة بصورة مشتركة مع الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي باللغات الإسبانية والإنكليزية والفرنسية، مرفقاً بنص الاتفاقية وألبوم صور. وتضمنت الحملة توجيه نداء إلى جميع القراء لممارسة الضغوط على حكوماتهم من أجل التصديق على الاتفاقية.
	19 - وقدّم صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب منحاً إلى عدد من الكيانات غير الحكومية التي تقدم المساعدة إلى أسر ضحايا الاختفاء القسري و/أو تقوم بتوثيق حالات الاختفاء القسري تماشياً مع الأحكام ذات الصلة في الاتفاقية. ودعم الصندوق بشكل خاص مشروعين طارئين، الأول في غواتيمالا والثاني في أوروغواي، يوفران الدعم النفسي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة، بما في ذلك التعذيب وحالات الاختفاء القسري، ويقدمان شهادات في المحاكمات التاريخية التي جرت في كلا البلدين. وفي الأرجنتين، لا يزال مشروع مساعدة آخر يتلقى الدعم من الصندوق بهدف توفير المساعدة النفسية للضحايا أثناء المحاكمات الجارية لحالات التعذيب والاختفاء القسري ضد الأفراد العسكريين وأفراد الشرطة التابعين للنظام العسكري السابق.
	سادسا - أنشطة اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري
	20 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، اتخذت اللجنة عدداً من الخطوات للترويج للاتفاقية. وفي 30 آب/أغسطس 2012، أصدرت اللجنة والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بياناً عاماً مشتركاً بمناسبة يوم الأمم المتحدة الدولي الثاني لضحايا الاختفاء القسري، ذكَّر فيه خبراء من هاتين الهيئتين الدول بمواصلة الترويج للإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والاتفاقية ووضعهما موضع التنفيذ التام. ودعا الخبراء أيضاً جميع الدول إلى أن تلتزم بوضوح بالقضاء على حالات الاختفاء القسري وبالتصديق على الاتفاقية بهدف التوصل إلى تصديق دول العالم قاطبة عليها لكي يصبح الحق في عدم الخضوع للاختفاء القسري حقيقة واقعة.
	21 - وشدّد رئيس اللجنة، في البيانين الافتتاحيين للدورتين الثالثة والرابعة المعقودتين من 29 تشرين الأول/أكتوبر إلى 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 ومن 8 إلى 19 نيسان/أبريل 2013 تباعاً، على ضرورة التصديق العالمي على الاتفاقية وأهمية التعاون مع الدول الأطراف والأطراف الموقعة وجميع الدول الأعضاء، نظراً لما تضطلع به من مسؤولية أساسية في تنفيذ الاتفاقية وإنفاذها.
	22 - وعقدت اللجنة اجتماعها الثاني مع الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2013. وفي بيان مشترك، أكد خبراء الآليتين مجدداً استعدادهم لوضع استراتيجيات من أجل مواصلة الترويج للإعلان والاتفاقية ووضعهما موضع التنفيذ التام. واتفق الخبراء أيضاً على ضرورة العمل معاً لتحقيق انضمام جميع الدول قاطبة إلى الاتفاقية والاعتراف باختصاص اللجنة في تلقي الشكاوى الفردية وما بين الدول، بموجب المادتين 31 و 32 على التوالي من الاتفاقية. 
	23 - واجتمعت اللجنة مرتين مع الدول الأعضاء في اجتماعين عامين عقدا في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 و 8 نيسان/أبريل 2013. ودعت اللجنة الدول الأعضاء في الاتفاقية إلى تقديم تقاريرها في أقرب وقت ممكن. كما شجعت الدول الأعضاء التي لم تصدّق بعد على الاتفاقية أن تفعل ذلك و/أو أن تقبل اختصاص اللجنة في النظر في البلاغات الفردية. وأشارت إلى أن المادة 4 من الاتفاقية تقضي بأن تجرّم الدول الأطراف الاختفاء القسري، وأن اللجنة تشجع الدول الأطراف على إدخال تعديلات على قوانينها الوطنية في ذلك الاتجاه. وقدم رئيس اللجنة للدول معلومات مستكملة عن أعمال اللجنة.
	24 - وعقدت اللجنة أيضاً، في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 و 8 نيسان/أبريل 2013، اجتماعين عامين مع وكالات الأمم المتحدة وغيرها من الآليات والمنظمات الحكومية الدولية والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان شارك فيهما ممثلون عن منظمة اليونسكو ومجلس أوروبا واللجنة الدولية للصليب الأحمر ولجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية المعنية بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. وشدد المشاركون على أهمية الاتفاقية بوصفها أداة لمنع حالات الاختفاء القسري ومكافحة الإفلات من العقاب. 
	25 - واجتمعت اللجنة أيضاً، في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 و 8 نيسان/أبريل 2013، بممثلي 12 منظمة غير حكومية ورابطة للضحايا لمناقشة المسائل العامة المتعلقة بالترويج للاتفاقية وتنفيذها. ورحبت اللجنة بما تقدمه المنظمات غير الحكومية من دعم للاتفاقية وشددت على أهمية التعاون الوثيق لدى التوعية بها.
	26 - وعقدت اللجنة، خلال دورتها الثالثة، ثلاث مناقشات مواضيعية في إطار جلسات مغلقة. وواصلت مناقشة تتعلق بمسؤولية الدول ودور الجهات الفاعلة من غير الدول، وأجرت مناقشتين جديدتين تتعلق إحداهما بالاتّجار والاختفاء القسري والأخرى بمبدأ عدم الإعادة القسرية والطرد وتسليم المجرمين بموجب المادة 16 من الاتفاقية. ويبين اختيار تلك المواضيع إرادة اللجنة وعزمها تطبيق الاتفاقية من منظور أوسع نطاقاً وبتركيز أشد على الضحايا، على النحو المطلوب في الاتفاقية نفسها.
	27 - وفي 14 أيار/مايو 2013، بعثت اللجنة، عن طريق الأمانة العامة، برسالة تذكيرية إلى جميع الدول الأطراف التي فات موعد تقديم تقاريرها لحثها على الإسراع بتقديمها، كما أرسلت إليها مرة أخرى المبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل ومحتوى التقارير التي يتعين على الدول الأطراف في الاتفاقية تقديمها بموجب المادة 29 (CED/C/2)، لمساعدتها في الوفاء بالتزامها.
	28 - وتواصل اللجنة مناقشة استراتيجية تشجيع الدول على التصديق على الاتفاقية وقبول الآليات الاختيارية المنصوص عليها في المادتين 31 و 32، التي تعترف باختصاص اللجنة في تلقي الشكاوى الفردية وما بين الدول. وفي هذا الصدد، وافق أعضاء اللجنة على تنظيم أنشطة والمشاركة فيها في أقاليمهم لنشر الاتفاقية وتوفير معلومات بشأن مهام الحماية التي تضطلع بها اللجنة.
	سابعا - أنشطة الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي
	29 - أحال الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، منذ إنشائه، أكثر من 986 53 حالة فردية إلى الحكومات في أكثر من 90 دولة. ويبلغ عدد القضايا قيد النظر الفعلي التي لم يتم استجلاؤها أو غلقها أو وقف النظر فيها بعد 899 42 حالة تخص 84 دولة. وتمكن الفريق العامل من استجلاء 298 حالة على مدى السنوات الخمس الماضية.
	30 - وفي 18 كانون الأول/ديسمبر 2012، أصدر الفريق العامل بياناً عاماً بمناسبة الذكرى السنوية العشرين للإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري أكد فيه أنه يتعين على جميع الدول اتخاذ إجراءات فورية للدلالة على عزمها مناهضة الاختفاء القسري بما يشمل التوقيع على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والتصديق عليها.
	31 - وأهاب الفريق العامل مرة أخرى، في تقريره السنوي المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان عن عام 2012 (A/HRC/22/45 و Corr.1، الفقرة 76)، بالدول التي لم توقع على الاتفاقية أو تصدق عليها أن تقوم بذلك وأن تقبل اختصاص اللجنة في تلقي البلاغات المقدمة من الأفراد والمتبادلة في ما بين الدول عملاً بالمادتين 31 و 32. وقد كرر الرئيس - المقرر للفريق العامل هذه التوصية في البيان الذي أدلى به عندما عرض التقرير على مجلس حقوق الإنسان في 5 آذار/مارس 2013. وشدد الفريق العامل أيضاً في هذا التقرير على أنه مثلما هو الحال بالنسبة لكثير من المسائل المواضيعية الأخرى الخاصة بحقوق الإنسان، مثل التعذيب، والتمييز العنصري، والتمييز ضد المرأة، وحقوق الطفل، ومجموعة من الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، تتعايش اللجنة والفريق العامل جنباً إلى جنب وتتعاونان في الكفاح لمنع حالات الاختفاء القسري والقضاء عليها حيثما تحدث في كافة أنحاء العالم. وبنفس الروح، يعزز الإعلان والاتفاقية أحدهما الآخر لخلق إطار قانوني أكثر فعالية لمكافحة ممارسة الاختفاء القسري (المرجع نفسه، الفقرة 83).
	32 - وأشار الفريق العامل، في تعليقه العام بشأن الأطفال وحالات الاختفاء القسري الذي اعتمده في دورته الثامنة والتسعين (31 تشرين الأول/أكتوبر - 9 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012)، إلى أن من شأن التصديق العالمي على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، واتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية الثلاثة، واتفاقيتي لاهاي المتصلتين بالموضوع وجميع الصكوك الدولية والإقليمية ذات الصلة، وإعمالها، الإسهام في إنشاء إطار فعال لحماية الأطفال من حالات الاختفاء القسري. وشجع الفريق العامل الدول على التصديق على تلك الصكوك (A/HRC/WGEID/98/1 و Corr.1، الفقرة 47).
	33 - ودعا الفريق العامل، في تقريره عن البعثة التي قام بها إلى باكستان في الفترة من 10 إلى 20 أيلول/سبتمبر 2010، الحكومة إلى التصديق على الاتفاقية والاعتراف باختصاص اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري في النظر في الشكاوى الفردية وما بين الدول، عملاً بالمادتين 31 و 32 من الاتفاقية (A/HRC/22/45/Add.2، الفقرة 89 (أ)). وأوصى الفريق العامل أيضا بوجوب إدراج جريمة الاختفاء القسري في القانون الجنائي بوصفها جريمة جديدة قائمة بذاتها، بحسب التعريف الوارد في الاتفاقية، مع تحديد الآثار القانونية الناشئة عن هذا التعريف (المرجع نفسه، الفقرة 96 (أ)).
	34 - ورحب الفريق العامل، في تقرير المتابعة الذي قدمه عن زيارته إلى المغرب، ببدء عملية التصديق على الاتفاقية (A/HRC/22/45/Add.3، الفقرة 15).
	35 - ويغتنم الفريق العامل كل فرصة متاحة للدعوة إلى التصديق على الاتفاقية، بما في ذلك خلال الزيارات التي يقوم بها لمختلف الدول والاجتماعات الثنائية التي يعقدها مع ممثليها. 
	ثامنا - أنشطة وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية
	36 - بذل عدد من وكالات الأمم المتحدة ومؤسساتها والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية جهوداً عظيمة على الصُعد الوطني والإقليمي والعالمي لنشر المعلومات بشأن الاتفاقية وتعزيز فهمها والإعداد لدخولها حيز النفاذ ومساعدة الدول الأطراف في الوفاء بالتزاماتها بموجب هذا الصك. 
	37 - وتروِّج لجنة الصليب الأحمر الدولية للتصديق على الاتفاقية وتنفيذها وتشجع عليه من خلال قسم الخدمات الاستشارية التابع لها وتوفر للسلطات الوطنية، عند الطلب، المشورة القانونية والمساعدة التقنية المتخصصتين المصممتين وفقاً لاحتياجاتها، وذلك عند قيام تلك السلطات بإدماج التزاماتها المتعلقة بالحيلولة دون وقوع حالات الاختفاء القسري ومعرفة مصير الأشخاص المفقودين في القانون الوطني. وتحقيقاً لهذه الغاية، تيسر لجنة الصليب الأحمر الدولية تبادل الخبرات بين السلطات المختصة من خلال جمع القوانين الوطنية والسوابق القضائية لإدراجها في قاعدة بيانات إلكترونية عمومية. ووضعت هذه اللجنة أيضاً مبادئ توجيهية وقانوناً نموذجياً بشأن الأشخاص المفقودين للحيلولة دون اختفاء الأشخاص وحماية حقوق ومصالح الأشخاص المفقودين وأسرهم. ويشدد القانون النموذجي على أهمية اعتماد السلطات الوطنية تشريعات من أجل كفالة تجريم الاختفاء القسري بموجب القانون المحلي وتمكين الأشخاص المفقودين أو ممثليهم القانونيين أو أفراد أسرهم أو الأطراف المهتمة أو سلطة الدولة من إقامة دعوى جنائية. وفي حين تسترعي لجنة الصليب الأحمر الانتباه إلى محنة الأشخاص المفقودين وأسرهم، فإنها تروج أيضاً لضرورة الانضمام إلى الاتفاقية وتنفيذها الدولية من خلال موقعها الشبكي وأنشطتها الترويجية. وخلال الدورتين الثانية والرابعة للجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري، أدلت لجنة الصليب الأحمر الدولية ببيانين وشاركت مع اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري في مناقشة خاصة عُقدت في تشرين الأول/أكتوبر 2013 تناولت المسائل المتعلقة بالطب الشرعي. وأخيراً، شاركت لجنة الصليب الأحمر الدولية في تنظيم مناسبة خلال الاجتماع الثاني للدول الأطراف في الاتفاقية الذي عقد في نيويورك في أيار/مايو 2013.
	38 - وفيما يتعلق بالمجتمع المدني، فإن منظمة العفو الدولية تقدم بانتظام إلى اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري المعلومات المتعلقة بالبلدان وغيرها من المعلومات لدعمها في ما تقوم به من عمل لرصد امتثال الدول وتعزيز تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك ما يتعلق بنظر اللجنة في تقارير الدول بموجب المادة 29-1 من الاتفاقية. وقامت منظمة العفو الدولية، بترجمة قائمة مرجعية بعنوان ”لا للإفلات من العقاب في حالات الاختفاء القسري“ تتضمن مبادئ توجيهية للدول الأطراف بشأن كيفية تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية في القانون وفي الممارسة، إلى عدة لغات منها الإندونيسية والصينية. وتنشر المنظمة أيضاً مواد دعوية وصحفية، قطرية الطابع ومواضيعية، للتوعية بالاتفاقية. وتحث المنظمة بانتظام سلطات الدول على التصديق على الاتفاقية دون أي تحفظات والاعتراف باختصاص اللجنة بموجب المادتين 31 و 32 من الاتفاقية.
	39 - أما التحالف الدولي لمكافحة حالات الاختفاء القسري، الذي يضم 41 منظمة غير حكومية من آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا والمنطقة الأوروبية - المتوسطية والولايات المتحدة، فقد اضطلع، من خلال مراكز التنسيق التابعة له، بعدد كبير من الأنشطة ترويجاً للتصديق على الاتفاقية والاعتراف باختصاص اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري في قبول البلاغات بموجب المادتين 31 و 32. وتشمل تلك الأنشطة توجيه رسائل إلى حكومات مختلف البلدان في إطار استراتيجية حملة ”بلد الشهر“؛ وتنسيق حملات وطنية؛ والمشاركة في مؤتمرات وحوارات ومنتديات عُقدت في جميع أنحاء العالم؛ وإصدار نشرة إلكترونية فصلية؛ والاحتفال باليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري (30 آب/أغسطس) والأسبوع الدولي للمختفين والأسبوع الدولي لحقوق الإنسان، وهو احتفال يبلغ ذروته في يوم حقوق الإنسان.
	40 - ولقد رصدت الرابطة السويسرية لمناهضة الإفلات من العقاب، وهي أيضاً عضو في اللجنة الدولية لمكافحة الاختفاء القسري، عملية التصديق على الاتفاقية وقبول اختصاص اللجنة في العديد من البلدان، مع التركيز بوجه خاص خلال الفترة المشمولة بالتقرير على البوسنة والهرسك وسويسرا. وساعدت الرابطة بلداناً مثل العراق في تنفيذ الاتفاقية من خلال المشاركة في مؤتمرات دولية ونشر توصيات محددة الهدف. وتقدم الرابطة بانتظام معلومات إلى اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري لدعمها في ما تقوم به من عمل لرصد امتثال الدول للاتفاقية والترويج لتنفيذها، بما في ذلك ما يتعلق بنظر اللجنة في تقارير الدول بموجب المادة 29-1 من الاتفاقية. ولقد أثارت الرابطة مسألتي التصديق على الاتفاقية وتنفيذها والتزامات الدول المعنية في عدد من التقارير البديلة المقدمة إلى مختلف لجان الأمم المتحدة وفي الدعاوى المرفوعة في حالات الاختفاء القسري المعروضة على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان واللجنة المعنية بحقوق الإنسان. 
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