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  عثمان حيدری: فرستنده

  ٢٠١۶ دسمبر ٢٣
  

  نخستين کنفرانس کشورھای
 ِالمللی محافظت از ھمۀ اشخاص از ناپديدکردن قھری متعاھد کنوانسيون بين

  

 نخستين ٢٠١۶مبر  دس١٩ِص از ناپديدکردن قھری روز  اشخاۀالمللی محافظت از ھم نوانسيون بينکشورھای متعاھد ک

المللی حقوق بشر  ھای حقوق بشر به ھمراه ھفت سازمان بين المللی جامعه فدراسيون بين. کنفرانس خود را برگزار کردند

 اشخاص ۀالمللی برای محافظت از ھم ارھای بينک ه کردند و خواھان تقويت راهئ مشترک زير را طی کنفرانس اراۀبياني

  .ِاز ناپديدکردن قھری شدند

  جناب رئيس،

 متحد و چندين ھای آنھا با ملل ھای غيردولتی در پشتيبانی از قربانيان و خانواده ھای گذشته، ما سازمان ھا و دھه طی سال

  . قھری ھمکاری کرده ايمِھا و عملکرد خشن ناپديدکردن ی برای مقابله با سياستئ سازمان منطقه

ِ در مورد ناپديدکردن قھری يا ناخواسته  متحدھای ما در مذاکرات مربوط به تشکيل کارگروه ملل شماری چند از سازمان
 ۀ در مورد محافظت از ھم متحد مللۀھمچنين ما فعاالنه در تنظيم و تصويب اعالمي.  مشارکت داشتند١٩٨٠در سال 

ِ اشخاص از ناپديدکردن قھری در ۀالمللی محافظت از ھم  و کنوانسيون بين١٩٩٢ در سال ِاشخاص از ناپديدکردن قھری
  . شرکت کرديم٢٠٠۶سال 

  .کنيم ديگر از تصميم تاريخی نخستين کنفرانس کشورھای متعاھد اين کنوانسيون استقبال  امروز مايليم به ھمراه يک

ھای قھری را مثبت ِ  ناپديدکردنۀ کميت  موافق ھستند که فعاليتِطور کامل با ھر دو ارزيابی کنفرانس ھای ما به سازمان

آور شد   الزام٢٠١٠مبر  دس٢٣ اين کنوانسيون را ـ که در توانست تشخيص داد و نيز اعالم کرد که ھيچ نھاد ديگری نمی

  . کندءـ بھتر اجرا

اين جنايت مشخص ھنوز بسيار رايج . استھای پرشمار متفاوت  ای با جنبه شدت پيچيده  بهۀِجنايت ناپديدکردن قھری پديد

المللی برای تداوم نظارت  تصميم کنفرانس کشورھای متعاھد کنوانسيون بين. گذارد  مناطق جھان تأثير میۀاست و بر ھم

و کارآمدی اجرای  کشورھای متعاھد را برای تضمين جديت، کارشناسی ۀِ ناپديدکردن قھری بر کنوانسيون ارادۀکميت

بدون ترديد، اين تصميم قربانيان پرشمار را در راه دست يافتن به حقيقت و عدالت تشويق . کند يد میا تأئکنوانسيون ر

  .خواھد کرد
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اين کميته در .  تغيير مھمی را در وضعيت باعث شده است٢٠١١مبر ھای قھری از زمان تشکيل در نو دن ناپديدکرۀکميت

 کشور را ١٨ھمچنين گزارش . ی خود پرداختنامه و روش اجرائ يم و گسترش آئين نخستين خود به تنظجلسۀ ١١

ھای مربوط به سه کشور  فھرست موضوع. بررسی و فھرست مسايل و مالحظات پايانی مربوط به آنھا را تصويب کرد

 ١١مربوط به حظات پايانی و سه گزارش مربوط به پيگيری مال) مورد رسيدگی قرار خواھد گرفتچ که در مار(ديگر 

  .اند يد شدهکشور تأئ

 کميته ٢٠١۶بر ودر پايان اکت. است)  کنوانسيون٣٠ ۀماد( درخواست اقدام فوری ۀدستاورد اساسی ديگر کميته در زمين

  . درخواست دريافتی را ثبت کرده بود۴٣۵ درخواست اقدام فوری از ٣۴٨

  :امروز، اين ھشت سازمان

ھای  کنند گام اند درخواست می اند ولی آن را تصويب نکرده  کردهءالمللی را امضا ی که کنوانسيون بينۀ کشورھائاز کلي 

  الزم برای تصويب کنوانسيون را بردارند؛

  المللی را تصويب کنند؛ کنند کنوانسيون بين  کشورھای عضو و ناظر در سازمان ملل درخواست میۀاز کلي 

  خواھند صالحيت کميته را در موارد فردی به رسميت بشناسند؛  کشورھای عضو میۀاز کلي 

  کنند سريع و مثبت پاسخ دھند؛ اند، درخواست می ته را دريافت کردهِی که درخواست بازديد کميۀ کشورھائاز کلي 

تری به فعاليت کميته کنند منابع انسانی و مالی بيش  و کميسر عالی حقوق بشر درخواست می متحدو از دبير کل ملل 

  .تخصيص دھند

ِھای جنايت ناپديدکردن  ی توجه به تمام جنبهنظير از کارشناسان ـ که از توانائ اميدواريم ھمکاری خود را با اين گروه بی
  .قھری برخوردار است ـ تقويت کنيم

  

١٩/١٢/٢٠١۶   

   مطبوعاتیۀبياني

  عدالت بين المللی 

 


