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 االتفاق حول وضع
 
 و

 
  وظائف
 

 اللجنة الدولية لشؤون المفقودين
 
 

 هذا االتفاق، أطرافإن 
 

كبيرة من األشخاص في عداد المفقودين في كل عام نتيجة للصراعات  االيوم أعداد هناك أن معتبرة
 سبا  ييراألاإلنسان و تحدث بفعلالمسلحة، وانتهاكات حقوق اإلنسان، والكوارث الطبيعية والتي 

 األخرى؛ ةالطوعي
 

 شيئا فشيئا مصدر قلقتمثل حترم الحدود وأن قضية المفقودين تالمفقودين ال  مسألةإلى أن  ةمشير
 مستدامة؛وستدعي استجابة دولية منظمة تي تالمي، والع
 

، بما في ذلك الجهود القضيةأنه في العقدين الماضيين كانت هناك تطورات هامة في معالجة هذه  مدركة
تعرف والللبحث القائمة على القانون لتحديد مكان المفقودين واستخدام وسائل الط  الشرعي الحديثة 

 ؛بدقةعليهم 
 

التكلفة التي تتكبدها المجتمعات واألسر الناتجة عن الفشل في تحديد مكان المفقودين، بما في ذلك  واعية
 أو ظروف اختفائهم. منتيجة لعدم معرفة مكان وجود أفراد أسرته اآلالم التي تعانيها

 
سان، وق اإلن، وال سيما نتيجة النزاعات المسلحة وانتهاكات حقالرجالهم  إلى أن أيلبية المفقودين ةمشير

 ؛بصفة خاصة معرضونالنساء واألطفال،  ،يبقون وراءهموأن أولئك الذين 
 

بالجهود التي تبذلها المنظمات الحكومية ويير الحكومية لمعالجة قضية المفقودين في جميع أنحاء  معترفة
 ؛العالم

 
على الدول أن تتخذ جميع الخطوات العملية لتحديد موقع المفقودين، كجزء من يتوج   هأن مؤكدة

من البروتوكول  34-32حقوق اإلنسان والمواد  اتفاقاتالتزاماتها بموج  القانون الدولي، وال سيما 
 اإلضافي األول التفاقيات جنيف؛

 
قودين، المفلشؤون للجنة الدولية ن خبرة واسعة في قضايا المفقودين تم اكتسابها من خالل األى إ ةمشير
 ؛تعزيز الجهود المبذولة لتحديد مكان المفقودينلتحسين األطر القانونية بعن التزامهم  ومعبرة

 
في قمة  1996إلى أن اللجنة الدولية تأسست بمبادرة من الرئيس األمريكي بيل كلينتون في عام  مشيرة

مين تعاون الحكومات لتحديد مكان األشخاص المفقودين فرنسا، في البداية لتأبفي ليون، مجموعة السبع 
 من الصراعات في يويوسالفيا السابقة؛
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منظمة نشطة على المستوى  لشؤون المفقودين ، اللجنة الدولية2004كذلك إلى أنه منذ عام  وإذ تشير
لك نتيجة السلطات العامة في تحديد مكان وهوية األشخاص المفقودين، سواء كان ذ العالمي، مساعدة  

ا  واألسبللصراعات المسلحة، وانتهاكات حقوق اإلنسان، والكوارث الطبيعية والتي من صنع اإلنسان 
ي ف األخطاءتصحيح والنهوض بسيادة القانون، وبالتالي  ،القضاء في خرى، ومساهمة  األ ةيير الطوعي

 القانون اإلنساني؛
 

، بما 2013للمستقبل"، الهاي،  أجندةبالمبادرات التي اتخذت في المؤتمر الدولي "المفقودون:  مرحبة
 في ذلك إنشاء المنتدى العالمي المعني بالمفقودين؛

 
مة المفقودين كمنظلشؤون للجنة الدولية  ،قانوني واضح وضعإنشاء  يبة فيرو، هابنجاح عمل ومعترفة
 ل للقيام بمهامها دوليا؛أفض ا بشكلمن أجل تمكينه ،دولية

 
 قد اتفقت على ما يلي:
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 المادة األولى
 

 الوضعو التأسيس
 

 اللجنة"."يشار إليها فيما يلي باسم ومنظمة دولية،  اللجنة الدولية لشؤون المفقودين باعتبارها تتأسس -1
 
ضرورية  التي قد تكون الكفاءاتتلك وتتمتع باللجنة بالشخصية القانونية الدولية الكاملة  ستتمتع -2

 .أيراضهالممارسة وظائفها وتحقيق 
 
 وفقا لهذا االتفاق. بعملهاتقوم اللجنة س -3
 

 المادة الثانية
 

 وظائفو أغراض
 

اللجنة لتأمين تعاون الحكومات والسلطات األخرى في تحديد مكان المفقودين نتيجة النزاعات تسعى 
وأسبا  أخرى يير المسلحة، وانتهاكات حقوق اإلنسان، والكوارث الطبيعية والتي من صنع اإلنسان 

 تشجعولجنة عمل المنظمات األخرى في جهودها، الومساعدتهم في القيام بذلك. كما تدعم  ةطوعي
 تكريم المفقودين.ل مشاركة الجمهور في أنشطتها وتساهم في تطوير التعبيرات المناسبة

 
 المادة الثالثة

 
 عامال مديرالمجلس المفوضين و

 
ين المفوضين من بيتم تعيين تكون اللجنة مكونة من مجلس المفوضين والمدير العام والموظفين.  -1

 في ملحق هذا االتفاق.واردة األعضاء الحاليين في مجلس المفوضين  أسماءالشخصيات البارزة. 
 
، متعيين المفوضين وشروطه ، بشأنجملة أمور، في مجلس المفوضين الحق في إقرار الالئحةل نوكي -2

ذي اعتماد برنامج العمل الب. يقوم مجلس المفوضين اللجنةوشروط تعيين المدير العام وييره من موظفي 
 تضمن متطلباتيخمس سنوات ويج  أن  ،عادة ،يتجاوز برنامج العمل لنقد يتم تعديله من وقت آلخر. 
 اللجنة الستكمال هذا العمل.

 
قرارات لدعوة اآلخرين لالنضمام إلى مجلس المفوضين بتوافق الاتخاذ بيقوم مجلس المفوضين  -3

انتخا  ب. يقوم مجلس المفوضين بصوت واحد مخالف أو ممتنعأخرى اآلراء. يمكن أن تتخذ قرارات 
 رئيسا. مفوض  

 
دعوة أشخاص بارزين آخرين لالنضمام لهم عند الضرورة، بمجلس المفوضين قرر يمكن أن ي -4

تلك الدول هي األطراف في هذا  أو لم تكن ترشيح المفوضين من الدول، سواء أكانتل أن يدعوويمكن 
 االتفاق.

 
يجوز للمدير العام اإلبقاء على المستشارين والخبراء الخارجيين والحفاظ على اآلليات االستشارية  -5

 التي تضم ممثلين عن المنظمات الدولية وييرها، فضال عن المجتمع المدني واألوساط األكاديمية.
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 المادة الرابعة
 

 مؤتمر الدول األطراف
 

 االتفاق. االمؤتمر الدول األطراف في هذيمثل س -1
 
 في المؤتمر. اتعيين ممثل ليكون عضوبحكومة كل دولة طرف  ستقوم -2
 
 انتخا  الرئيس ونائ  الرئيس.بالمؤتمر سيقوم  -3
 
 سنوات على األقل. 3كل  المؤتمرعقد لدعوة بيقوم مجلس المفوضين والمدير العام س -4
 
مجلس  يدعومن هذه المادة يج  أن  4 بين الفترات المشار إليها في الفقرة أن يلتقيإذا يود المؤتمر  -5

 مثل هذا االجتماع ، بناء على طل  أيلبية أعضاء المؤتمر.ل والمدير العام المفوضين
 
 المؤتمر بما يلي:يقوم  -6
 ؛النشاط بشأنفي تقارير اللجنة  ينظر -أ
 ؛لمجلس المفوضين برنامج العمللتوجيهات السياسة العامة  يقترح - 
 تدابير لتعزيز أهداف اللجنة؛بيوصي الدول األطراف  -ج
 .ةقواعد المؤتمر الداخلي يعتمد -د
 
انتخا  الرئيس ونائ   القرارات بأيلبية أصوات الدول األطراف الحاضرة، بما في ذلك يتم اتخاذ -7

 الرئيس.
 
يير الدول األطراف، وكذلك  دعوة، على أساس مخصص ،العامللمدير ومجلس المفوضين ليجوز  -8

 .المراقبين بصفةمؤتمر الالمنظمات الدولية وييرها، التي تدعم عمل اللجنة للمشاركة في اجتماعات 
 
ف تكاليكل دولة طرف المؤتمر. وسوف تتحمل  لدولة الطرف الستضافة اجتماعاالمدير العام  يدعو -9

 لمؤتمر.ل بتوفير السكرتاريةر العام السفر واإلقامة المتعلقة باالجتماع. يقوم المدي
 
 مؤتمر لجنة مالية.ستكون لل -10
 

 المادة الخامسة
 

 اللجنة المالية
 

ماليا خالل الفترة المشمولة دعما الدولية اللجنة  الدول األطراف التي دعمت المالية اللجنةتمثل س -1
 بالتقرير.

 
تعيين ممثل للعمل كعضو في ب من هذه المادة 1إليها في الفقرة ر امشحكومة كل دولة طرف ستقوم  -2

 .المالية اللجنة
 
 رئيسا ونائبا للرئيس.المالية تنتخ  اللجنة س -3



- 5 - 

 
 في الربع األخير من كل عام.المالية تجتمع اللجنة  -4
 
 ما يلي:ب المالية لجنةستقوم ال. 5
 
 ؛القادم عامالنشاط للعام المنقضي وال بشأنالدولية النظر في تقرير اللجنة  -ا
يج  أن تأخذ في االعتبار وجهات نظر و الدولية للجنة اإلدارة الماليةباعتماد التوصيات المتعلقة  - 

 ؛الدولية للجنة مساهمين مهمين
 وإعداد التقارير؛الدولية مراجعة واعتماد النظام المالي للجنة  -ج
 .ةالداخليالدولية اعتماد قواعد اللجنة  -د
 
من مشاركة الدول األخرى، سواء كانت أو لم تكن ب ،بالتشاور مع المدير العام ،الرئيسسمح يقد  -6

 دون تصويت.ب ينالدول األطراف، وكذلك المنظمات الدولية وييرها بصفة مراقب
 
 اتخاذ القرارات بأيلبية أصوات أعضائها الحاضرين.المالية تتولى اللجنة  -7
 
. يةالمال اجتماع اللجنة ستضافةمن قبل المدير العام ال الماليةعضو في اللجنة سيتم دعوة كل عام  -8

 تكاليف السفر واإلقامة المتعلقة باالجتماع.كل عضو تحمل يسوف 
 

 المادة السادسة
 

 الصالحيات
 

 كون للجنة الصالحيات التالية:ت، السابقة أليراض واألنشطةلوتعزيزا 
 
 ؛الممتلكات العقارية والشخصيةبلحصول والتصرف ا -أ
القيام والحسابات المصرفية  تشغيلإبرام العقود وييرها من أنواع االتفاقات، بما في ذلك اتفاقات  - 

 ؛األخرى الماليةبالعمليات المصرفية و
 توظيف األشخاص؛ -ج
 والدفاع في اإلجراءات القانونية؛ و المرافعة -د
 .اللجنة اتخاذ إجراءات قانونية أخرى الزمة لتحقيق أيراض -ه
 

 السابعة المادة
 

 مقر واالتفاقات الدوليةال
 

لق فيما يتعمقر التعقد مع الدولة المضيفة اتفاق سهولندا.  ،بإنشاء المقر في الهاي اللجنةتقوم  -1
والمحفوظات والممتلكات واالمتيازات والحصانات الالزمة لممارسة  لمفوضين والموظفين والمبانيبا

 .أيراضهامهامها بفعالية وتحقيق 
 
. وينبغي أن تتضمن هذه فيهاأنشطتها تمارس اللجنة عقد اتفاقات مع حكومات الدول التي  ستطل  -2

المفوضين والموظفين والمباني والمحفوظات والممتلكات واالمتيازات تتعلق باالتفاقات األحكام التي 
 ها.أيراضوالحصانات الالزمة لممارسة مهامها بفعالية وتحقيق 
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شكل نقطة مرجعية للجنة من أجل إبرام االتفاقات يمن هذه المادة  1اتفاق المقر المشار إليه في الفقرة  -3
 من هذه المادة. 2الدولية المشار إليها في الفقرة 

 
 المادة الثامنة

 
 التمويل

 
تبرعات والمنح والالمساهمات من خالل ، بما في ذلك برنامج العمل، استيفاء المتطلبات المالية للجنة سيتم

االتفاق أو أي دولة أخرى أو منظمة  اأي دولة طرف في هذ ةبلن يتم مطال .رداتاالووأشكال مماثلة من 
 تقديم مساهمات مقررة أو أخرى لتمويل عمل اللجنة.بدولية بموج  هذا االتفاق 

 
  المادة التاسعة

 
 أحكام ختامية

 
و في  2014ديسمبر  15في بروكسل في  عليه، األطرافلتوقيع جميع  ااالتفاق مفتوح اكون هذيس -1

تعلن أنها ساالتفاق  اهذ على . الدولة التي وقعت2015ديسمبر  16حتى  2014ديسمبر  16الهاي من 
 ستطبق هذا االتفاق بصفة مؤقتة ريثما دخوله حيز التنفيذ.

 
وقعة. وتودع صكوك التصديق يخضع هذا االتفاق للتصديق أو القبول أو اإلقرار من جان  الدول الم -2

 أو القبول أو الموافقة لدى حكومة هولندا.
 
 هولندا. حكومة. وتودع صكوك االنضمام لدى إليه النضمام جميع الدول ااالتفاق مفتوح اكون هذيس -3
 
 2 تينفقا للفقرو ماااللتزالدولتين موافقة على بعد منح يدخل هذا االتفاق حيز التنفيذ بعد ثالثين يوما س -4
 من هذه المادة. 3أو 
 
فاذ بالنسبة االتفاق حيز النيدخل بعد تاريخ بدء نفاذ هذا االتفاق،  االلتزامبالنسبة لكل دولة توافق على  -5

 لتلك الدولة بعد ثالثين يوما من تاريخ إيداع وثيقة تعبر عن موافقتها على االلتزام.
 
ر اثني عشبعد االنسحا  نافذ المفعول  سيصبحاالتفاق.  ايجوز ألي دولة طرف أن تنسح  من هذ -6

 إخطار االنسحا . الوديعشهرا بعد استالم 
 
االتفاق لفترة أولية مدتها خمس سنوات، وبعد ذلك يمكن مراجعته أو تعديله بناء على مبادرة  اهذ برمي -7

 لك.. يجوز تمديده لفترة يير محددة من الزمن بعد ذةمن الدول الموقعة األصلي
 
كل دولة طرف بنسخة  زودوت الوديععمل بمثابة التي ست حكومة هولندا لدىاالتفاق  اودع هذيس -8

 .االتفاق امصدقة من هذ
 
االتفاق وفقا  او انضمت إلى هذأافقت و وأ بإخطار الدول التي وقعت أو صدقت، الوديعسيقوم  -9

 :بما يليمن هذه المادة  3و  2و  1 اتللفقر
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 1 تاالمشار إليها في الفقر اتواالنضمام اتوالموافق تقبوالالو تتصديقاوال، واإلعالنات، اتالتوقيع -أ
 ؛من هذه المادة 3و  2
 من هذه المادة؛ 5و  4في الفقرتين  ما تم اإلشارة إليهمواعيد بدء نفاذ  - 
 من هذه المادة. 6المشار إليه في الفقرة نفاذه  أي انسحا  وتاريخ -ج
 

 قام الموقعون أدناه، المخولون حس  األصول، بالتوقيع على هذا االتفاق.وإثباتا لذلك 
 

 ، باللغة اإلنجليزية، في نسخة واحدة.2014ديسمبر عام  15حرر في بروكسل يوم 
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