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 المفقوديناألشخاص إعالن عن دور الدولة في معالجة قضية 

 المسلحة وانتهاكات حقوق اإلنسان الصراعاتنتيجة 

 

 

صكوك مثل ميثاق األمم المتحدة، النابعة من المبادئ التي تتبناها الالتزامات الدول  أخذا باالعتبار

( وبروتوكوالتها 9191واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، واتفاقيات جنيف بشأن حماية ضحايا الحرب )

(، واالتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري والعهود الدولية 9111اإلضافية )

 اإلنسان لجميع األشخاص؛على كرامة وحقوق  التي تحافظوغيرها من الصكوك 

 

المسلح وانتهاكات حقوق اإلنسان لن يمكن  الصراعبأن العديد من األشخاص المفقودين نتيجة اعترافا و

الناجين من الصراع بأن  اعترافاو ؛في مواقع نائيةتكون ، ولكن رفاتهم مخفية، وغالبا م أحياءالعثور عليه

، وأن أعدادا كبيرة من األشخاص المفقودين يمكن أن الظلم عانوامعاناة شديدة، وغالبا  واالمسلح عان

تفاقم هشاشة عمليات السالم والمصالحة، وربما تكون عائقا أمام تطور ومؤلم،  تطيل صدمة ماض  

 ؛المجتمع الديمقراطي من خالل مؤسسات مسؤولة وعادلة

 

المفقودين إلى ذويهم يطيل  أن الفشل في تقديم إجابات عن مصير ومكان وجود األشخاص أخذا باالعتبار

  معاناتهم ويهدد حقوق اإلنسان ويحتاج إلى تداركه من خالل عمليات فعالة وموثوقة وشفافة؛

 

والتعرف على هوياتهم بشكل موثوق،  ا،منهجياألشخاص المفقودين  مكانلتحديد أن أكبر جهد وتذكيرا ب

في البوسنة والهرسك وكرواتيا  بذلالمسلحة وانتهاكات حقوق اإلنسان  الصراعاتنتيجة  الذين فقدوا

المفقودين من خالل العمليات  قضيةتشجيع الدول األخرى لمعالجة  ورغبة فيوالجبل األسود وصربيا، 

 ا؛وسلمي عادال االمماثلة التي تقوم على مبادئ حقوق اإلنسان األساسية وسيادة القانون، والتي تميز مجتمع

 

الدول  والمفقودين، نحن، ممثل األشخاص والممارسات األساسية في معالجة قضية نشر المبادئل دفاوه

 علن:نؤكد ونهذا اإلعالن،  المنضمة إلى

 

حقوق اإلنسان انتهاكات و المسلحمعالجة قضية األشخاص المفقودين نتيجة الصراع بااللتزام  -9

 التيضمان سالم دائم وتعزيز التعاون والمصالحة في المجتمعات الديمقراطية لباعتبارها مسؤولية الدولة 

حقوق اإلنسان. نحن ندرك أن حسم مصير المفقودين بطريقة تتناسب مع حقوق اإلنسان  وتحميتعزز 

 وسيادة القانون هو جزء ال يتجزأ من هذه األهداف.

 

معرفة في حق عائالت المفقودين  هابما في حقوق الناجين،ب القويتصميمنا على التمسك وااللتزام  -2

 المسلحة وانتهاكات حقوق اإلنسان. الصراعاتمصير ومكان وجود األشخاص المفقودين نتيجة 

 

، لضمان الحصول على بفعالية األشخاص المفقودين قضية لمعالجةتعزيز القدرات المحلية بااللتزام  -3

كين مشاركة المجتمع المدني في هذه الجهود، معلومات عن مكان وجود األشخاص المفقودين، وتم
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عائالت األشخاص  الناجين من الصراع المسلح وانتهاكات حقوق اإلنسان، أوال وقبل كل  اصة وخ

 المفقودين.

 

وغالبا ما يكون شرطا يتم تشجيعه تبادل المعلومات  وأنبأن التعاون بين الحكومات ضروري  تناقناع -9

ضروريا إلرساء عمليات فعالة وموثوقة وشفافة لتحديد مكان والتعرف على المفقودين، وأن هذا التعاون 

التعاون . في هذا الصدد، ، في جملة أمور، مبادئ هذا اإلعالنجدر  مناسبة ت  على اتفاقات  يقوميجب أن 

 تشجيعه.يتم هو المطلوب أيضا و ،اإلنسان هذه حقوق قضيةفي  ةكمع المنظمات الدولية وغيرها المشار  

 

األشخاص المفقودين مصدر قلق كبير في مجال حقوق اإلنسان، فإننا نؤكد  واعترافا بكون قضية -5

في مجال حقوق اإلنسان  لتزاماتااللتتوافق مع متطلبات  القضيةالجهود لمعالجة  وجوب بذل كافة

 وفحص واستخراجوسيادة القانون، بما في ذلك شرط لحماية كرامة وخصوصية األفراد، وتحديد مكان 

والتعرف على المفقودين بالطرق التي هي دقيقة وموثوق بها وتتناسب مع معايير العدالة، بما في ذلك 

 العدالة الجنائية.

 

الصراع حقيقة بشأن ظروف األشخاص المفقودين نتيجة من أجل إرساء ال تصميمنا على العمل -6

اإلفالت بانتهاكات حقوق اإلنسان، وتسهيل كافة العمليات التي تهدف لمواجهة أي إحساس دائم المسلح و

 من العقاب.

 

معالجة لدور السلطة القضائية، وال سيما نظام العدالة الجنائية، في  ةلمساعدة الكاملباقوي لا ناالتزام -1

أو األشخاص  وا في اختفاءتسبب نيذاألشخاص المفقودين من خالل مالحقة مرتكبي الجرائم ال قضية

 في عداد المفقودين، وتعزيز التعاون القضائي الدولي واإلقليمي لهذه الغاية. بقائهم

 

المنصوص  لتنفيذ المبادئالمحلية  جزءا من التشريعات باعتبارها يةالتشريعالتدابير  متابعةبالتزامنا  -8

، من خالل الصكوك الدولية في جملة أمورالعتراف العالمي بها، لعليها في هذا اإلعالن والمضي قدما 

 في هذا الصدد.

 

من االلتزامات المترتبة على حماية الحقوق والحريات المعترف بها أو  هذا اإلعالنيحد يجب أن ال  -1

ال يعترف بهذه الحقوق أو أنه هذا اإلعالن عرف بحجة أن الالقائمة وفقا للقانون واالتفاقيات، واللوائح، أو 

 عترف به بدرجة أقل.ي

 

آلخرين على أن يحذوا حذوها. هذا اإلعالن هو ا في التوقيع على هذا اإلعالن، تشجع األطراف   -91

اإلعالن في دعم المبادئ وااللتزامات  على هذاالموقعة األطراف بالتالي مفتوح لآلخرين لالنضمام إلى 

 .هالواردة في

 

ترجم إلى لغات أخرى. في ياللغة اإلنجليزية، ويمكن أن وتم التوقيع عليه بهذا اإلعالن أصال  حرر -99

ليزي جحالة وجود تعارض بين النص اإلنجليزي وذلك من أي ترجمة، يجب أن ينظر فقط في النص االن

 .به موثوقال
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شرح أدى ل عملها الذيب قامتالمفقودين، باعتبارها المنظمة التي لشؤون اللجنة الدولية ستقوم  -92

 هذا اإلعالن.اآلخرين ل انضمامب، بإخطار األطراف الموقعة هناالمبادئ المنصوص عليها 

 

لمفقودين بإرسال صور مصدقة من هذا اإلعالن لجميع الموقعين على شؤون االلجنة الدولية ل ستقوم -93

 ا اإلعالن.هذ

 

 هذا اإلعالن نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه. -99

 

 

 

 لبوسنة والهرسكعن ا

 باكر عزتبيغوفيتش، إمضاء
 رئاسة البوسنة والهرسك مجلسرئيس 

 م.21/18/2199 ختحريرا في موستار بتاري

 

 

 عن جمهورية كرواتيا
 إيفو يوسيبوفيتش، إمضاء
 رئيس جمهورية كرواتيا

 م.21/18/2199تحريرا في موستار بتاريخ 

 عن الجبل األسود
 فيليب فويانوفيتش، إمضاء

 رئيس الجبل األسود
 م.21/18/2199تحريرا في موستار بتاريخ 

 عن جهورية صربيا
 تومسالف نيقوليتش، إمضاء

 رئيس جمهورية صربيا
 م.21/18/2199تحريرا في موستار بتاريخ 

 

 

 


