
 الملیل حمایت از تمایم اشخاص در برابر ناپدید شدن اجباری  کنوانسیون بی   

 

ام   مقدمه کشورهای طرف این کنوانسیون، با توجه به تعهد کشورها بر اساس منشور  ملل متحد برای ارتقای احتر
، با یادآوری میثا همگانی به حقوق بشر و آزادیهـای بنیـادی و  ی رعایت آنها با توجه به اعالمیه جهانی حقوق بشر   ق بی 

ی ا لملیل حقوق ، میثاق بی 
ی

ی الملیل   الملیل مربوط به حقوق اقتصادی، اجتمایع و فرهنگ مدنی و سیایس و سایر اسناد بی 
، قانون ی الملل، و با یادآوری اعالمیه حمایت از تمایم مربوطه درحوزه های حقوق بشر دوستانه و حقوق جزای بی    بشر

  ١٩٩٢دسامتر  ١٨مورخ  ١٣٣/۴٧ یم سازمان ملل متحـد در قطعنامـهاشخاص از ناپدید شدن اجباری که مجمع عمو 
ود ،و در شـراییط خـاص در  خود تصویب کرد، با آگایه از اهمیت فراوان ناپدید شدن اجباری، که جنایت به شـمار مـت 

ی از وقوع حقـوق یت تعریف شده، با تصمیم به پیشگت  ی الملـل جنایت علیه بشر ناپدید شدنهای اجباری و مبارزه با    بـی 
ناپدیـد شـدن اجباری، با توجه به حق هر شخص برای این که در معرض   مصونیت از مجازات برای ارتکـاب جنایـت 

ان خسارت، ناپدید شدن با تایید حق هر قربانی برای   اجبـاری قـرار نگیـرد، حـق برخـورداری قربانیـان از عـدالت و جتر
ی حقیقت د ایط ناپدید شدن اجباری و دانسیر ، دریافت کردن و   رباره شر ی شنوشت شخص ناپدید شـده، و حـق خواسیر

 :این منظور : درباره مواد زیر توافق کرده ایم  انتقال اطالعات برای

 بخش اول

 ١ماده  

د۱   .ـ هیچکس نباید در معرض ناپدیدن شدن اجباری قرار گت 

، اعم از حالت ج٢ داخیل یا هر حالـت اضـطراری عمـویم   نگ ای تهدید جنگ، نر ثبانر سیایسـ هیچ موقعیت استثنانی
 . اجباری باشد دیگری نمیتواند وسیله توجیه ناپدید شدن

 ٢ماده 

بازداشـت، ربـودن یـا هـر شـکل دیگـر محرومیـت    برای مقاصد این کنوانسیون منظور از »ناپدید شدن اجباری«، توقیـف،
عـدم   دولت یا اشخاص یا گروه ها ی اشخاص اسـت کـه بـا مجـوز، حمایـت یـا رضـایت و  اناز آزادی به وسیله مامور 

از پذیرش محروم کردن از آزادی یا پنهان   مخالفـت دولت، انجام میشود و سپس از پذیرش دولت، انجام میشود و سپس
ی شخیص را خارج از حم  کردن شنوشت یا محـل اختفـای شـخص   ایت قانون قرار میدهد، امتناعناپدیـد شده، که چنی 

 .میشود

 ۳ماده 

اشخاص یا گروه    که به وسیله  ٢ماده   هر کشور طرف باید اقدامات مناسب برای تحقیق درباره اعمال تعریف شده در 
  حمایت یا رضـایت و عـدم مخالفـت دولـت اقـدام مـیکننـد بـه عمـل آورد و  های اشخاص انجام شده که بدون اجازه،

 . مسئول را محاکمه کنداشـخاص 

 ۴ ماده

قـانون کیفـری آن جـرم بـه حسـاب آیـد بایـد    هر کشور طرف برای کسب اطمینان از این که ناپدید شدن اجباری براساس
وری را انجام دهد  . اقدامات ضی

 ۵ ماده

ی الملل ده یا منظم ناپدید شدن اجباری، آن گونه که در حقوق بی 
علیه بشـریت بـه   تعریف شده، جنایت وقوع گستر

ی الملل ذیربط پیشبیبی شده است شـمار میآید و باید همان عواقبر را داشته  . باشد که در حقوق بی 



 ۶ ماده

ی افرادی که از نظر کیفری مسئول هستند باید ١ حداقل اقدامات زیر را انجام دهد:   ـ هر کشور طرف برای دستگت 
یشود، دستور آن را میدهد، خواهان این کار میشود یا تحریک بـه  م )الف( هر شخیص که مرتکب ناپدید شدن اجباری

جمله؛ )ب( مقام باال  میکند، برای ارتکاب به آن تالش میکند همدست است یا در آن مشارآت دارد از  ارتکاب آن
ی که: )اول( میدانست، یا به عمد اطالعانر را  تحـت    نادیده یم گرفت که آشکارا نشان میداد افراد زیر دست  دستتر

هستند؛ )دوم( در زمینه    موثراو در حال ارتکاب یا در آستانه ارتکاب به جنایت ناپدید شدن اجباری اقتـدار و کنتـرل
ل موثر داشت؛ و )سوم( از انجام کلیه   فعالیتهانی که به جنایت ناپدید شدن اجباری مربوط میشد، مسئولیت و کنتر

وری و  ی یا شکوب وقوع ناپدید شدن اجباری یـا معقول در حوزه قدرت خود بر  اقدامات ضی ارجاع موضوع به   ای پیشگت 
ی قانونی خودداری آرد؛ )ج( ی ماده، مانع از اعمال ضوابط   مقامات ذیصالح برای تحقیق و پیگت  پارگراف )ب( همی 

ی الملـل مربوطه در مورد یک فرمانده نظایم  عالیتر مربوط به مسئولیتهای شخیص که به    یا قابل اجرا براساس حقوق بـی 
 .نحو موثری به عنوان یک فرمانده نظایم عمل میکند، نمیشود

نظایم، نظایم یا ٢ ، غت  مقامات دیگر، نمیتوان بـرای توجیـه جنایـت   ـ به هیچ فرمان یا دستورالعمیل از هیچ مقام دولبر
 ناپدید شدن اجباری متوسل شد

 ٧ماده 

ی مجازاتهای ـ هر کشور طرف باید جنایت ناپدید شدن اجباری١ مناسب که اهمیت فـراوان آن را در نظـر گرفتـه   را با تعیی 
د و تعقیب  .کند  باشد، قابل پیگت 

ایط زیر را به وجود آورد: )الف( کیفیات و ٢ ایط مخففه، به ویژه برای اشخایص که، در   ـ هر کشور طرف میتواند شر شر
کردن    بوده، اما به تحویل زنـده شخص ناپدید شده به نحو موثر کمک کنند یا روشن ارتکاب ناپدید شدن اجباری درگت  

ایط وکیفیات مشد ده ،   موارد ناپدید شدن اجبـاری یـا شناسـانی عوامـل ناپدیـد شـدن اجباری را  امکانپذیر سازند؛ )ب( شر
وی از سایر آیینهای اجباری زنان حامله،   دادریس کیفـری بـه ویـژه در صـورت مـرگ فـرد ناپدیـد شـده یـا ناپدید شدن به پت 
، معلوالن یا س  ایر اشخاص به ویژه آسیبپذیر افراد صغت 

 ٨ماده 

وی از ماده  شدن اجباری اجرا یم کند، باید اقدامات الزم را   ـ کشور طرفی که قانون مرور زمان را در مورد ناپدید ١ ۵به پت 
ی این امر به عمل داشته   آورد که دوره مرور زمان و محدودیت برای دادریس کیفری: )الف( زمان طوالنی  برای تضمی 

وع شود باشدو  که جرم ناپدید شدن اجباری متوقف    با اهمیت فراوان این جرم متناسب باشد؛ )ب( از لحظهای شر
 .میشود، و ماهیت مداوم آن در نظر گرفته شود

حـق دادخـوایه در طـول دوره مـرور زمـان و    ـ هرکشور طرف بایـد حقـوق قربانیـان ناپدیـد شـدن اجبـاری را نسـبت بـه٢
ی   .  کندمحدودیت تضمی 

 ٩ماده 

اعمـال حـق قضـاوت دربـاره جـرم ناپدیـد   ـ هر کشور طرف باید اقدامات الزم را به منظور اثبات صالحیت خود بـرای١
  هنگایم که این جرم در هر شزمیبی تحت قلمرو و حوزه قضانی یا در آشبر یا  شـدن اجباری به عمل آورد: )الف(

آن باشد؛ )ج( هنگامیکه شخص   د؛ )ب ( هنگایم که خالفکار از شهروندانهواپیمای ثبت شده در آن کشـور رخ ده
 .مناسب تشخیص دهد ناپدید شده از شهروندان با شد و کشور طرف آن را 

ی اقـدامانر انجـام    ـ هر کشور طرف هنگایم که خالفکار در هر قلمرونی تحت حوزه قضانی آن حاضی ٢ باشد بایـد همچنـی 
وری باشد،   بات صالحیتدهد که ممکن است برای اث آن برای اعمال حق قضاوت درباره جرم ناپدید شدن اجباری ضی

داد یا تسلیم  مگـر این ی الملیل خود او را به کشوری دیگر استر ی المللـی    که مطابق با تعهدات بی  کند یا به یک دادگاه بی 
 .رسمیت شناخته است کیفـری تسلیم کند که حق قضاوت آن را به



 . انسیون موجب فسخ هیچ حق قضاوت کیفری دیگری که براساس قانون میل اعمال میشده، نمیشودوـ این کنو  ٣

 ١٠ماده 

حضـور دارد بـه محـض ایـن که پـس از   ـ هرکشور طرف که شخص مظنون به ارتکاب به جرم ناپدید شدن اجبـاری در آن١
اقـدامات   ـاب مـی کنـد، بایـد او را بازداشـت کنـد یـا احسـاس رضـایت کرد شـرایط ایج برریس اطالعانر که در اختیار دارد 

وری است. بازداشـت ی حضور او ضی  دیگری انجام دهد که برای تضمی 
یـا اقـدامات حقـوفر دیگـر بایـد بـه گونـه ای    حقوفر

ی  باشد که در قانون آن کشور  حضور وی   طرف پیشبیبی شده اما میتوان او را فقط برای مدنر نگهداشت که برای تضمی 
وری داد ضی  .است در جریان انجام اقدامات کیفری مربوط به تسلیم یا استر

داده باید بالفاصله برای اثبات حقایق،   این ماده را انجام ١ـ یک کشور طرف که اقدامات اشاره شده در پاراگراف ٢
آنهـا اشـاره   ،پـاراگراف بـه ١  ٩مـاده دهد. این کشور بایـد بـه کشـورهای طـرف که در  بازجونی یا تحقیقات مقدمانر انجام

از جمله بازداشت و شـراییط را کـه موجـب بازدا شـت   این ماده انجام داده، ١شـده، اقدامانر را آه براساس پاراگراف 
 .را دارد یا نه بازجونی یا تحقیقات خود اطالع دهد و اعالم کند آیا قصد اعمال حق قضاوت خود   شـده، و یافته های

بالفاصـله بـا نزدیـکتـرین نماینـده مناسـب    این مـاده تحـت بازداشـت باشـد، بایـد  ١ر شخیص که براساس پاراگراف ـ ه٣
دارد،   اگر شخیص بـدون وطـن اسـت، بـا نماینـده کشـوری کـه معمـوال در آن سـکونت کشوری که شهروند آن است، یا،

د   تماس بگت 

 ١١ماده 

ی  ١ ناپدید شدن اجباری یافته شده، اگر    تحت قلمرو قضانی آن شخیص متهم به ارتکاب جرمـ کشور طرفیکه در شزمی 
ی المللـی د یـا تسـلیم نمـی کنـد یـا او را بـه یـک آن شخص را براساس تعهـدات بـی   دادگـاه  خـود بـه کشـور دیگـری مسـتر

ی الملیل کیفری که حق قضاوت آن را به رسمیت شناخته تحویل نمیدهد، ب پرونده را به مقامات ذیصالح خود   اید بی 
ی قضانی تسلیم کند   . بـرای پیگت 

ند که در هر ٢ جرم عادی با ماهیت مهم بر اسـاس قـانون آن   ـ این مسئوالن باید به همان رویسر در این مورد تصمیم بگت 
ند . در مواردی بـرای   مدرک مورد لـزوم   ، به انها اشاره شده معیارهای۲،پارگراف   ٩که در ماده   کشور طرف، میگت 

 از معیارهانی باشد 
به   ۱،پاراگراف   ٩که در مواردی که در ماده   پیگیـرد قضانی و محکومیت به هیچ وجه نباید سختتر

ارتبـاط بـا خـالف   ـ رفتار بیطرفانه در تمام مراحل دادریس با هر شخیص که در ٣استفاده میشود .  آنها اشاره شده، از آنها 
ی شود. هـر شخصـی که بـرای خـالف ناپدیـد شـدن    ناپدیـد شـدن اجبـاری علیـه او پرونـده حقوفر تشکیل شده باید تضمی 

ذیصالح، مسـتقل و بـیطـرف که بـه   مـیشـود بایـد از محاکمه عادالنه و بیطرفانه در دادگاه یا هیات داوری اجبـاری محاکمـه
 . ـکیل شـده، برخوردار شودطـور قـانونی تش 

 ١٢ماده 

ی کند هر فردی که ادعا کند شخیص در معرض ناپدید ١ شدن اجباری قرار گرفته حـق داشـته   ـ هر کشور طرف باید تضمی 
، و در  باشد حقایق را به مسئوالن ذیصالح اطالع

ی
  دهد ، مسئوالنی که باید بالفاصـله و بـیطرفانـه بـه اتهامـات رسـیدگ

ی صورت لزو  ایـن کـه از شـایک، شـهود، اقـوام شـخص   م، بدون تاخت  اقدام به تحقیق کامل و بیطرفانه کنند. برای تضمی 
آت دارند، در برابر هر نوع بدرفتاری یا ارعاب بـه ناپدید شده و مشاور دفایع آنان، و    اشخایص که در تحقیقات شر

وریعنـوان عواقب شکایت یا هر شهادت داده شده، حمایت به عم  باشد، باید اقدامهای مناسب    ل آید، هر جا ضی
 . انجام شود 

ناپدید شدن اجباری قـرار گرفتـه،   ـ هر جا زمینه های معقول برای باور این امر وجود دارد که شخیص در معرض٢
 کند   به تحقیقباید اقدام    آنان اشاره شده، حبر اگر شکایت رسیم به عمل نیامده  این ماده به ١مقامـانر که در پارگراف 



ماده به آنان اشاره شده: )الف( اختیارات و   این ١ـ هر کشور طرف باید اطمینان حاصل کند مقامانر که در پاراگراف ٣
یس به اسناد و سایر اطالعات مربـوط بـه تحقیقـات خود را  منابع الزم برای انجام تحقیقات داشته   موثر، از جمله دستر
برای باور این که شخص ناپد ید شده ممکن   ت یا هر مکان دیگری که زمینه هانی معقولباشند؛ )ب( به هر مکان بازداش 

یس، در صورت ، که باید بالفاصله آن را صادر کند،   اسـت در آنجا باشد دستر ورت با حکم قبیل یک مقام قضانی ضی
 . باشند داشته

ی و ممانعت از اقدامانر که سد راه انجام۴ تحقیقات هستند، باید اقـدامات الزم را انجـام    ـ هر کشور طرف برای پیشگت 
نباشـند کـه    کند اشخاص مظنون بـه ارتکـاب بـه خـالف ناپدیـد شـدن اجبـاری در مـوقعیبر   دهد و به ویژه اطمینان حاصل

فت جریان تحقیقات به وسیله اعمال فشار یا ارعـاب یـا  ده یـا  انتقـام جـونی از شـایک، شـهود شـخص ناپدیـد شـ برپیشر
 بر اشخایص که در تحقیقات مشارکت دارند، نفوذ کنند  وکالی مدافع آنان، یا 

 ١٣ماده  

ی کشورهای طرف، جرم ناپدید شدن اجباری را نباید ١ داد بی 
به عنـوان جرمـی سیاسـی یـا جرمـی در    ـ برای مقاصد استر

داد   ـی بـه شـمار آورد. از ایـن رو، تقاضـایجرمـی ناشـی از انگیـزه هـای سیاس ارتباط با جرم سیایس یا به عنـوان اسـتر
ی جریم نباید تنها به این دالیل رد شود   برمبنای چنی 

ی کشورهای طرف،٢ داد موجود بی 
پیش از اجرای این کنوانسـیون، بایـد بـه    ـ جرم ناپدید شدن اجباری در هر معاهده استر

داد گنجانده و   .تلقر شود عنوان جریم قابل استر

داد کـه   های طرف تعهد یم کنند جرم ناپدید شدن اجباری را به عنوان جریمـ کشور ٣ داد در هـر معاهـده اسـتر قابل استر
ی آنها منعقد خواهد   . شد، بگنجانند  متعاقبا بی 

وط بـه وجـود معاهـده ای مـیکنـد،۴ داد را مشر داد از کشـور طـرف   ـ اگر یک کشور طرف که استر درخواسـبر بـرای اسـتر
داد ندارد، میتواند این کنوانسیون را به عنـوان مبنـای حقـوفر مـورد  ری دریافت کند که با آن معاهدهدیگ نیـاز بـرای   استر

داد در زمینه جرم ناپدید شدن اجباری به شمار آورد  . استر

وط به وجود معاهدهای نمیکننـد بایـد  ۵ داد را مشر ـاری را بـه عنـوان جـرم ناپدیـد شـدن اجب  ـ کشورهای طرفی آه استر
ی خود به داد بی 

 . رسمیت بشناسند  جریم قابل استر

وط به شـراییط باشـد کـه در قـانون ۶ داد در همه موارد باید مشر داد یـا در معاهـدات    ـ استر کشـور طـرف تقاضـای اسـتر
داد، از جمله، به داد و   عمیل استر ایط مربوط به الزام حداقل مجازات برای استر آنهـا کشـور   دالییل که براسـاسویژه، شر

وط به داد را رد یا مشر داد میتواند تقاضای استر ایط ویژه کند، پیشبیبی شده است  طرف تقاضای استر  شر

داد تعبیـر شـود، اگـر کشـور طـرف تقاضـای   ـ هیچ مطلبر در این کنوانسیون نباید به عنوان دلیل ایجاد تعهد بـرای ٧ . اسـتر
داد، دالیل اسایس داد به منظور تعقیب قضانی یا مجازات   برایاستر شخصـی بر   باور این امر داشته باشد آه تقاضای استر

شخص در یک گروه اجتمایع ویژه، مطـرح   مبنای جنسیت، نژاد، دین، ملیت، منشأ قویم، عقاید سیایس، یا عضویت
 . شودآن شخص برای هر یک از این دالیل می  شده یا موافقت با تقاضا باعث آزار به

 ١۴ماده 

شدن اجباری مطرح میشوند باید   ـ کشورهای طرف، در ارتباط با دعاوی حقوفر کیفری که در زمینه جرم ناپدید ١
اقامـه   قرار دهند، از جمله ارائـه تمـام مـدارگ کـه در اختیـار دارنـد که بـرای حداکتر معاضدت حقوفر را در اختیار یکدیگر 

وری است  . دعـوی ضی

اییط باشد که در قانون داخیل٢ ی معاضدت حقوفر دوجانبه باید تابع شر کشور طرف تقاضا یا در معاهـدات عملـی    ـ چنی 
ک، از جمله،  تقاضـای   رابطـه بـا دالیلـی کـه براسـاس آنهـا کشـور طـرفبه ویژه، شـرایط در  درباره معاضدت حقوفر مشتر



داد ممکن است از اعطای معاضـدت حقـوفر دوجانبـه امتنـاع کنـد  یـا ممکـن اسـت آن را تـابع شـراییط قـرار دهـد،    استر
 . پیشبیبی شده است

 ١۵ماده 

ان معاضدت ی ین مت 
جانبـه را بـا امیـد بـه یـاری بـه قربانیـان ناپدیـد  دو  کشورهای طرف باید با یکدیگر همکاری کنند و بیشتر

ی و آزاد کردن اشخاص ناپدید شده، و در صورت مرگ، از زیرخـاک شدن اجباری، و در  در آوردن   جستجو برای یافیر
 قرار دهند اجسـاد و شناسانی و باز گرداندن بقایای ایشان در اختیار یکدیگر 

 ١۶ماده 

باور این امر وجود دارد کـه در خطـر قـرار    را به کشور دیگر که زمینه های اسایس برای ـ هیچ کشور طرف نباید شخیص١
ی در معرض ناپدید شدن اجباری د دارد گرفیر  .قرار دارد اخراج کند، برگرداند، تسلیم کند یا مستر

 زمینه هانی وجود دارد، مقامات ذیصـالح ٢
ی ی اینکه آیا چنی  ظـات مربوطـه را، از جملـه، در  بایـد کلیـه مالح ـ به منظور تعیی 

شـدید حقـوق   مداویم از موارد نقض فاحش، آشـکار یـا همگـانی حقـوق بشـر یـا مـوارد نقـض صورت امکان، وجود الگوی
ند  دوستانه در نظر بگت  ی الملیل بشر  بی 

 ١٧ماده 

 . ـ هیچکس نباید در بازداشت مخقی نگهداری شود ١

ی ٢ آزادی، هـر کشـور طـرف بایـد، مـوارد زیـر را     الملیل کشور طرف در زمینه محرومیت از ـ بدون تاثت  برسایر تعهدات بی 
ی خود  اییط را که براساس آنها دستورهای محرومیت از آزادی ممکن  در مجموعه قوانی  است داده   بگنجاند. )الف( شر

ی کند؛ )ب( آن مقامانر را که مجاز به دادن دستور محرومیت ی  از آزادی   شود، تعیی  هستند، مشخص آند؛ )چ( تضمی 
  منحصـرا در مکـانهـای رسـما شناسـانی شـده و تحـت نظـارت، بـرای محرومیت از  کند هر شـخص محـروم از آزادی بایـد 

ی آند هر شخص محروم شده از آزادی باید مجاز  باشد با خانواده، وکیل، یا هر شخص   آزادی نگهداری شود؛ )د( تضمی 
اییط که به وسیله منتخب خود مشـروط بـه ی شده، تماس و دیدار داشته باشد. یا اگر خارجر است بـا   شر قانون تعیی 

یس مقامات و   مقامـات د؛ )ـه( دستر ی الملل تماس بگت  نهادهای ذیصالح و از  کنسـویل کشـور خود، براساس حقوق بی 
وری باشد با اجازه قبلـی از  نهانی که اشخاص در آنجا از آزادی محروم  مقـام قضـانی بـه مکا نظر حقوفر مجاز را اگر ضی

ی  ی کند هر شخص محروم از آزادی یا، در مورد مشکوک به ناپدید   هستند تضمی  شـدن اجبـاری، چـون   کند؛ )ـه( تضمی 
وع، مانند اقوام شخص محروم از   شـخص محـروم از آزادی قادر نیست این حق را اعمال کند، هر شخیص با نفع مشر

ایط، حق داشته باشند در دادگایه دادخـوایه یـا آزادی، نماینـدگان  کننـد تـا ایـن کـه دادگـاه    وکـالی آنان باید، در همه شر
د و اگر محرومیت از آزادی قانونی نیست،  بتوانـد بـدون تـاخت  دربـاره قانونی بودن محرومیت از آزادی تصمیم بگت 

 . به آزادی آن شخص بدهد دستور 

تـازهتـرین اطالعـات و/ یـا سـوابق اشـخاص  گردآوری و نگهداری یک یا چند دفتر ثبت رسـیم کـه  ـ هر کشور طرف باید از ٣
درخواسـت   باشد، اطمینان حاصل کند. این دفتـر و سـوابق بایـد بالفاصـله بـه محـض محروم از آزادی در آن ثبت شده

ی المللـی  ق  هـر مقام یا نهاد ذیصالح قضانی یا مقام و نهاد دیگر که براساس انون کشور طرف مربوطه یا هـر سـند بـی 
حـداقل   .مربوطه طرف آن است، برای این منظور مجاز باشد، در اختیار او گذاشته شود حقـوفر مربوطه، که کشور 

زیر باشد: )الف( هویت شخص محروم از آزادی؛   اطالعـانر کـه باید در این دفتر و سوابق موجود باشد باید شامل موارد 
موردنظر از آزادی محروم شد و هویت مقامیکه این شخص را از آزادی محروم   تاریــــخ، زمان و مکانی که شخص )ب(
مقام مسئول برای نظارت بر   )ج( مقامیکه دستور محرومیت از آزادی را داد و دالیل محرومیت از آزادی، )د( کرد؛

ورود به مکان محرومیت از آزادی و مقام مسئول  تاریــــخ و زمان  محرومیت از آزادی؛ )ـه( مکان محرومیت از آزادی،
در جریان   آزادی؛ )و( کلیات مربوط به حالت سالمت شخص محروم از آزادی؛ )ز( در صورت فوت مکان محرومیت از 

ایط و علت مرگ و محل بقایا؛ )ح( تاریــــخ و  زمان آزادی و انتقال به مکان دیگر بازداشت، مقصد   محرومیت از آزادی، شر
 ئول برای انتقال؛ و مقام مس 



 ١٨ماده 

و ماده های ١ مشـروع بـه ایـن اطالعـات، ماننـد اقـوام شـخص   باید به هر شخیص بـا عالقـه ٢٠و ١٩ـ هر کشور طرف، پت 
یس به حداقل اطالعات زیر بدهد محروم از آزادی، نمایندگان ی دستر  :یا وکیل مدافع آنان، تضمی 

مکانی آه شخص موردنظر از آزادی محروم و   )الف( مقامیکه دستور محرومیت از آزادی را صادرکرد؛ )ب( تاریــــخ، زمان و 
اقامت  )ج( مقام مسئول نظارت بر جریان محرومیت از آزادی؛ )د( محل  در مکان محروم از آزادی پذیرفته شد؛

آزادی، مقصـد و مقـام مسئول برای   محـروم از آزادی، از جملـه، در صـورت انتقـال بـه محـل دیگـر محرومیـت از  شـخص
)و( عناض مربوط به حالت سالمت شخص محروم از آزادی؛ )ز( در صورت   انتقال؛ )ـه( تاریــــخ، زمان و مکان آزادی؛

ایط و عل مرگ در   . ت مرگ و محل نگهداری بقایاجریان محرومیت از آزادی، شر

ی ماده به آنان اشاره ١ـ برای حمایت از اشخایص که در پاراگراف  ٢ کت دارنـد   همی  شده، و اشخایص که در تحقیقات شر
در   یا مجازات در نتیجه تحقیق برای اطالعات مربـوط بـه شـخص محـروم از آزادی، در برابر هرگونه بدرفتاری، ارعاب

ورت باید   . اقدامات مناسب انجام شود  صـورت ضی

 –۱۹ماده 

تحقیـق بـرای شـخص ناپدیـد شـده   ـ از اطالعات شخیص، از جمله اطالعات پزشگ و ژنتیک که در چارچوب جستجو و ١
مقاصدی غت  از جستجو برای شخص ناپدید شده استفاده یا در اختیـار   جمع آوری و یا منتقل میشود، نباید برای

ی اطالعانر را در جریان دادریس کیفریگذاشته شود   دیگـران مربـوط بـه جـرم ناپدیـد شـدن   . این امر استفاده از چنی 
 .شامل نمیشود اجبـاری یـا اعمال حق به دست آوردن غرامت

ه کـردن اطالعـات شخصـی، از جملـه٢ اطالعـات پزشـگ و ژنتیـک، نبایـد نـاقض   ـ جمع آوری، عمل آوری، استفاده و ذخت 
، آزادیهای بنیادی یا حقوق   . حیثیت انسانی یک فرد شود یا تاثت  نقض آنها را داشته باشد  بشر

 ٢٠ماده 

تحـت کنتـرل قضـانی باشـد ممکـن   ـ فقط در جانی که شخص تحت محافظت قانون باشد و محرومیت او از آزادی١
،  به آن ١٨اسـت حق اطالعات را که در ماده    جانی کـه بـه شـدت ضـروری باشـد و جـانی کـهاشاره شده، برمبنانی استثنانی

شخص عوارض جانبر ناخوشـایند داشـته   قانون پیشبیبی کرده باشد، و اگر انتقال اطالعات به حریم خصویص یا ایمبی 
ی الملـل  باشد، مانع از تحقیقات جنانی شود، یا  کم و  حـا  برای دالیـل مشـابه دیگـر مطـابق بـا قـانون، و مطـابق حقـوق بـی 

به آن اشاره شده    ١٨که در ماده   هدفهای این کنوانسیون محدود کرد. در هیچ موردی نباید در حق اطالعات
تعریف شده یا ناقض و برخالف ماده    ٢تشکیل دهد که در ماده  محـدودیبر ایجاد شود که بتواند رفتاری را 

 .باشد ۱  ،پاراگراف  ١٧

به اشخایص که در ماده   دن محرومیت شخص از آزادی، باید ـ کشورهای طرف، بدون توجه به قانونی بو ٢
برخورداری از دادخوایه قضانی شیــــع و موثر به عنوان وسـیله دسـتیانر   ، به آنان اشاره شده درباره حق۱،پاراگراف   ١٨

ی بدهند. این حق  ١پاراگراف   ١٨تـاخت  بـه اطالعات اشاره شده در ماده  بـدون یچ شـراییط  دادخـوایه را در هـ تضمی 
 . آرد نمـیتـوان بـه حـال تعلیق در آورد یا محدود 

 ٢١ماده 

ی این امر به عمل آوردکه وری را برای تضمی  اشخاص محروم از آزادی به روشـی آزاد   هر کشور طرف باید تدابت  ضی
انجـام   اقـدامات الزم را شدن واقیع آنان وجود داشته باشد. هر کشور طرف بایـد  شـوند که امکان تایید قابل اعتماد آزاد 

ی اشخایص و توانانی آنان یگ چنی  ی برای اعمال کامـل حقـوق خـود در زمـان آزادی،   دهـد تـا صحت و درسبر جسیم و فت 
ی شود  بـدون توجه به هر تعهد دیگری ی اشخایص ممکن است به موجب قانون میل مشمول آنها باشند، تضمی   .که چنی 

 ٢٢ماده 



ی از  ۶جه به ماده هر آشور طرف بدون تو  اعمـال زیـر و مجـازات عـامالن آنهـا بـه عمـل   ،باید اقدامات الزم را برای پیشگت 
 یا سد راه دادخواهیهانی شدن که در ماده  آورد: )الف( به تاخت  

ی   ۲،پـاراگراف    ٢٠مـاده  و (، و ) ۲،پـاراگراف  ١٧انداخیر
حرومیـت از آزادی هـر شخصـی، یـا ثبـت هـر اطالعـانر کـه مقـام  م بـه آنهـا اشاره شده است؛ )ب( عدم ثبـت موضـوع 

)ج( امتناع از ارائه اطالعات  بـرای ثبـت رسـیم میدانست یا میبایست بداند که ناموثق و غت  دقیق هستند؛ مسـئول
ی اطالعانر اطالعـات نادرسـت، حتـی اگـر شـرایط حقـوفر برای ا درباره محرومیت از آزادی یک شخص، یا ارائـه رائه چنی 

ی   شده باشد  تامی 

 ٢٣ماده  

نظایم١ یا نظـایم، پرسـنل پزشـگ، مقامـات   ـ هرکشور طرف باید اطمینان حاصل کند تعلیم پرسنل اجرای قانون، غت 
بازداشت یا رفتار با هر شخص محروم از آزادی دخالت داشته باشند، شامل   دولبر و سایر اشخایص که ممکن است در 

ی  آموزش و  مقامانر در ناپدید شدنهای   اطالعات الزم مربوط به مفاد این کنوانسیون باشد، تا: )الف( از دخالت چنی 
ی و  ی شود؛ )ب( بر اهمیت پیشگت  اکید شود؛ )ج(  تحقیقات در ارتباط با ناپدید شدنهای اجباری ت اجباری جلوگت 

ی شود نیاز   .فوری به حل موارد ناپدید شدن اجباری به رسمیت شناخته شده است تضمی 

 و دستورالعملهانی که٢
ی ناپدید شدن اجباری را مجـاز یـا تشـویق   ـ هر کشور طرف باید اطمینان حاصل آند صدور فرامی 

ی آند شخیص که از اطا میآنند، ممنوع است. هر کشور طرف ی دستوری امتناع میآند، مجـازاتباید تضمی    عت ازچنی 
 .نخواهد شد

این ماده به آنان اشاره شـده دلیلـی دارنـد   ١ـ هر کشور طرف برای حصول اطمینان از این که اشخایص که در پاراگراف ٣
درصورت   اجباری رخ داده یا قراراست انجام شود، موضوع را به مقامات باالتر خودو،  باور کنند یک مورد ناپدید شدن

ورت، به مقامات یا نهادهای مناسبر که اختیارات بازریس یا دادخوایه  دارند، اطالع دهند، باید اقدامات الزم را   ضی
 .ام دهندانج

 ٢۴ماده 

« یعبی شخص ناپدید شده و هر فردی١ است که به عنوان نتیجه مستقیم ناپدید   ـ برای مقاصد این کنوانسیون، »قربانی
 .است شدن اجباری متحمل آسیب و زیان شده

  

  

ایط ناپدید شـدن اجبـاری،٢ نوشـت شـخص  پیشـرفت و نتـایج تحقیقـات و ش  ـ هر قربانی حق دارد حقیقت مربوط به شر
 .طرف باید اقدامات مقتیصی را در این زمینه انجام دهد ناپدید شده را بداند. هر کشور 

ی ٣١ اشخاص ناپدیـد شـده، پیـدا کـردن محـل   ـ هر کشور طرف باید کلیه اقدامات مقتیصی را به منظور جستجو برای یافیر
 .ام به آن و باز گرداندن بقایا انجام دهدمرگ، پیدا آردن محل جسد، احتر  نگهداری و آزادی آنان، و در صورت

ی کند قربانیان ناپدید شدن۴ اجباری حق داشته باشند غرامت و   ـ هرکشور طرف باید در نظام قضانی خود تضمی 
ند  بگت 

 .خسارت فوری، عادالنه و کافی

ی غرامت که در پاراگراف  ۵ و در صـورت اقتضـا سـایر  خسارتهای مادی و روانی  این ماده به آن اشاره شده، ۴ـ حق گرفیر
ان خسارات؛ )ب( بازپروری؛ )ج( جلب رضایت، از  اشکال غرامت مانند موارد  جمله   زیر را شامل میشود: )الف( جتر

عالوه بر تعهد برای ادامه تحقیقـات تـا روشـن   ـ هر کشور طرف ۶اعاده حیثیت و آبرو؛ )د( ضمانتهای دال برعدم تکرار 
ای که   شـده، بایـد اقـدامات مقتیصی را در رابطه با موقعیت قضانی اشخاص ناپدید شده  ـد شـدن شنوشـت شـخص ناپدی 

رفاه اجتمایع، مسائل مادی، حقوق خانواده و   شنوشتشان روشن نشده و مسـائل اقـوام آنـان، در زمینه هانی مانند 
 .حقوق مالکیت انجام دهد



ی   سازمانها و انجمنهانی ـ هرکشور طرف باید حق تشکیل و مشارآت آزادانه در ٧ را که عالقهمند به تالش بـرای تعیـی 
ایط و موقعیتهای ناپدید شدنهای   اجباری و شنوشت اشخاص ناپدید شده، و کمک به قربانیان ناپدید شدن اجباری شر

ی آند  . هستند، تضمی 

 ٢۵ماده 

ی و مجازات عوامل زیر ١ اساس حقوقکیفری خود به عمل آورد:  بر   ـ هر کشور طرف باید اقدامات الزم را برای پیشگت 
قانونی کودکانی که در    معرض ناپدید شدن اجباری قرار دارند، کودکانی که پدر، مادر یا شپرست قانونی  )الف( انتقال غت 

مادری کـه در معـرض ناپدیـد شـدن اجبـاری   آنان در معرض ناپدید شدن اجباری قرار دارند یا کودکانی که در جریان اسارت
، پنهان کردن یا نابود کردن اسنادیکه گواه هویت واقیع ر دارد به دنیا میآیند؛ )ب(قرا  اسناد قالنر

ی کودکـانی اسـت    ساخیر
 . کـه در زیـر پـاراگراف )الف( فوق به آنان اشاره شد

وری را به منظور جستجو برای شناسانی هویت٢
( الف(   ١کودکا نیکه در پاراگراف   ـ هر کشور طرف باید اقدامات ضی

ی الملل حاکم آنـان را بـه ایـن ماده به آنان اشاره شده به عمل آورد  خـانواده   و مطابق روال حقوفر و موافقت نامه های بی 
 . هـای اصیل خود بازگرداند

ه  ( الف( این ماده به آنان اشـار  ١پاراگراف   ـ کشورهای طرف باید در جستجو برای شناسانی و پیدا کردن کودکا نی که در ٣
 . شده به یکدیگر کمک کنند

ین منافع کودکا نی که۴ ( الف( این ماده به آنان اشاره شده و حق   ١پاراگراف  در    ـ با توجه به نیاز برای محافظت از بهتر
ی   آنان آن گونه که به آنان به حفظ، یا تعیی 

ی
وسـیله قـانون بـه   دوباره هویتشان، از جمله ملیت، نام و روابط خانوادگ

 یا  رسـمیت 
ی

را میپذیرند باید رویه هـای    شکل دیگر اسکان کودکان شناخته شده، کشورهای طرف که روش فرزندخواندگ
 یا اسـکان را بررسـی کننـد، و هـر جـا مناسـب قضـانی مناسب داشته

ی
   باشند که رویه فرزندخواندگ

ی
بـود، هـر فرزندخوانـدگ

 . شچشمه گرفت، باطل کنند را که از ناپدید شدن اجباری  یـا اسکان کودکان

ین ۵ ه اصیل باشـد وکـودگ کـه    ـ در همه موارد، و به ویژه در کلیه مطالب مربوط به این ماده، بهتر ی منافع کودک باید انگت 
کـودک مطـابق بـا    دهد باید حق داشته باشد نظر خود را آزادانه ابراز کند و به نظـر و رای  میتواند منافع خود را تشخیص

 . سن و رشد او ارزش الزم داده شود

 بخش دوم  

 ٢۶ماده 

بـه آن اشـاره خواهـد شـد( بایـد تاسـیس   «ـ کمیته مربوط به ناپدید شدنهای اجباری )که پس از این به عنوان »کمیته١
عایل   کارشـناس دارای شخصـیت١٠این کنوانسیون را انجام دهـد. کمیتـه بایـد شـامل  پیشبیبی شده مطابق شود تا وظایف 

توانـانی شخصـی خـود خـدمت کننـد و مستقل و   و صالحیت شناخته شده در زمینه حقوق بشر باشد، کـه بایـد بـا تکیـه بـه
شوند. درباره   ـرف براسـاس توزیـع جغرافیـانی منصـفانه انتخـاببه وسـیله کشـورهای ط بیطرف باشند. اعضای کمیته باید 

تعدادشان از نظر جنسیبر متعـادل باشد درکار    مفید بودن مشارآت اشخایص که دارای تجربه حقوفر مناسب بوده و 
 . شود  کمیته باید محاسبه دقیق انجام

شـوندکـه بـه وسـیله کشـورهای طـرف از میـان  ـابـ اعضای کمیتـه بایـد بـا رای مخفـی از فهرسـبر از اشـخاص انتخ٢
 ایـن  دو سال یک بار کشورهای طرف که به وسیله دبت  کـل سـازمان ملـل متحـد بـه شهروندان آنها، در نشستهای هر 

 دوسـوم کشـورهای طـرف بایـد یـک حـد نصـاب منظور تشکیل میشود، نامزد شده اند. در این نشست ها، که بـرای آنهـا 
یـت  تشکیل دهند، اشـخاص انتخـاب شـده ین تعـداد آرا و اکتر مطلـق آرای   بـرای کمیتـه بایـد کسـانی باشـند کـه بیشـتر

ی حضور دارند به دست  میآورند  نمایندگان آشورهای طرف را که در رایگت 



یون انجام شود. چهـار مـاه پـیش از  این کنوانس  ـ انتخابات مقدمانر نباید دیرتر از شش ماه پس از تاریــــخ به اجرا در آمدن٣
کل طول سه مـاه   سازمان ملل باید در نامهای از کشورهای عضو دعوت کند اسایم نامزدها را در  تاریــــخ هر انتخابات، دبت 

کل باید فهرسبر به ترتیب الفبا از اسایم اشخایص که به این ترتیب نامزد شده اند، تهیه کند و ضمن   تسلیم کنند. دبت 
 . که هر نامزد را معرفی کرده، این فهرست را به تمایم کشورهای عضو تسلیم کند  ردن کشور طرفی مطلع ک

بار دیگر انتخاب شوند. بـا وجـود ایـن، دوره   ـ اعضای کمیته باید برای یک دوره چهار ساله انتخاب شوند و بتوانند یک ۴
از انتخابات اول،   در آخر دو سال پایان یابد؛ بالفاصله پسانتخابات اول برگزیده شده اند باید  در   پـنج نفر از اعضا که

این ماده به وی اشاره شده، انتخاب   ٢که در پاراگراف   اسایم ایـن پنج عضو باید به قید قرعه به وسیله رئیس نشسبر 
 . شود

ام دهد،کشـور طـرف  خود را در کمیته انج ـ اگر یک عضو کمیته فوت کند یا استعفا کند یا به هر علبر نتواند وظایف ۵
ی شده در پاراگراف  که او را نامزد کرد، براساس  شـهروندان خـود   این ماده، نامزد دیگـری را از میـان  ١معیارهای تعیی 

ی تاییـدی محـرز   معرفـی میکند تا در بقیه دوره او خـدمت کنـد، البتـه مشـروط یـت کشـورهای طـرف. چنـی  بـه تاییـد اکتر
کـل سـازمان ملـل   این که نییم ازکشورهای طرف یا بیشتر آنها در طول شـش هفتـه پـس از ایـن کـه شـمرده میشود مگر  دبت 

 . کنند  نامزد پیشنهادی را به آنها اطالع داد با آن مخالفت

ی و تدوین کند ۶ ی دادریس ویژه خود را تعیی   . ـ کمیته باید آئی 

کل   تسـهیالت الزم بـرایـ دبت  کل سازمان ملل باید وسـایل، کارآنـان و ٧ انجـام مـوثر وظـایف کمیتـه را فـراهم آنـد. دبت 
 آغازین کمیته را تشکیل دهد  سازمان ملل باید نشست

سازمان ملل متحد، چنان که در قسمت هـای   ـ اعضای کمیته باید از تسهیالت، مزایا و مصونیتهای کارشناسان مامور  ٨ .
 . تهای سازمان ملل متحد ذکر شده، برخوردار شوندمصونی   مربوط به کنوانسیون مزایا و 

آنان، تـا حـد وظـایف کمیتـه که کشـور طـرف   ـ هر کشور طرف باید با کمیته همکاری و به اعضای آن در اجرای ماموریت٩
 . پذیرفته، مساعدت کند

 ٢٧ ماده  

سال پس از آغاز اجرای این کنوانسیون تشکیل   کنفرانیس از کشورهای طرف، حداقل چهار سال و حداکتر شش 
بـدون نادیـده   ، تصمیم بگیـرد ـ ۲   ،پاراگراف  ۴۴کمیته، براساس روال توصیف شده در ماده   خواهد شد تا با ارزیانر آار 

ی هـر احتمایل ـ آیا تفویض نظارت این کنوانسیون،  بـه    ٣۶تـا   ٢٨با کارکردها ی تعریـف شـده در مـاده هـای    مطابقگـرفیر
 . است یا نه نهـاد دیگـری مناسب

 ٢٨ماده 

کنوانسـیون، بایـد بـا همـه ارگـانهـا، دفـاتر وکارگزاریــها    ـ کمیته در چارچوب توانمندیها و قابلیتهای اعطا شـده بـه وسـیله ایـن١
ی الملیل   تخصیص مربوطه سازمان ملل متحد، با نهادهـانی براسـاس معاهـدات کـه بـه  و صندوقهای وسـیله اسـناد بی 

ی دولبر منطقهای مربوطه، و  تشکیل شده، با روالهای ویژه سازمان ملل متحد و با   سازمانها یا نهادهای بی 

ی با همه موسسـات، کـارگزاریــهـا یـا دفـاتر کشـوری مربوطـه کـه د جهـت محافظـت از کلیـه افـراد علیـه ناپدیـد   ر همچنی 
 . همکاری آند  شدنهای اجباری کار میکنند،

خـود بـه عمـل مـیآورد، بایـد بـا سـایر نهادهـای   ـ کمیته در شـرایطیکـه حـداکتر تـالش الزم را بـرای انجـام ماموریـت٢
ی الملیل معاهدهای که به وسیله کمیته حقوق بشر     مربوطه تشکیل شده اند، به ویژهاسناد و مصوبه های حقوق بشر بی 

ی الملیل حقوق مدنی و سیایس تشکیل شده، ی تـداوم نظـارتهـا و توصـیه هـای   که به وسیله میثاق بی  به منظور تضمی 
 .مربوطه آنها، مشورت کند



 ٢٩ماده 

دبت  کل سازمان ملل متحـد گزارشـی  طریق  هر کشور طرف در مدت دو سال پس از آغاز اجرای این کنوانسیون باید از  ١ـ
عضـو   اجرای موثر )دادن تاثت  به( تعهدات خود براساس ایـن آنوانسـیون بـرای آشـور  درباره اقدامات انجام شده در زمینه

 . مربوطه به آمیته تسلیم آند

 ـ دبت  کل سازمان ملل متحد باید این گزارش را در اختیار کلیه کشورهای عضو قرار دهد٢

را که ممکن است مناسب به نظـر آینـد،   کمیته باید همه گزارشها را برریس و اظهارنظرها، مشاهدات و توصیه هانی  ـ ٣
کند. این اظهار نظرها، مشاهدات   یا توصیه ها باید به اطالع کشور طرف مربوطه رسانده شود، که به ابتکار خود  منتشر

 یـا به تقاضای کمیته میتواند به آنها جواب بدهد 

 ـ کمیته میتواند از کشورهای طرف تقاضا کند اطالعات تکمییل درباره اجرای این کنوانسیون ارائه دهند ۴

 ٣٠ماده 

عنـوان موضـویع اضـطراری و فـوری، بـه   ـ تقاضای این که شخص ناپدید شده باید جستجو و پیدا شود ممکن است بـه١
 ان، وکیل مدافع آنان، یا هر شخص مجاز از طرف آنـان، و نمایندگان قانونی آن  وسیله اقوام شخص ناپدید شده یا 

وع داشته باشد، تسلیم کمیته شود ی به وسیله هر شخص دیگری که نفیع مشر  .همچنـی 

وی از پاراگراف ٢ این ماده تسلیم شده: )الف( آشکارا نر اساس   ١ـ اگر کمیته متوجه شود تقاضای اقدام فوری که به پت 
ی نیست؛ )ب( نقض حق تسلیم     تقاضاهانی را تشکیل نمیدهد؛ )ج( پیشتر به موقع و به طور شایسته به نهادهای  چنی 

ی امکانی وجود دارد هستند،  ذیصالح کشور طرف مربوطه، مانند افرادی که مجاز به انجام تحقیقات، هر جا که چنی 
 تحـت روال دیگـر تحقیقـات  ندارد؛ و )ـه( همان موضوع درحال رسی تقدیم شده؛ )د( با مفاد این کنوانسیون منافات

ی
دگ

ی  کشور طرف مربوطه بخواهد اطالعانر   المللـی یـا در دسـت حـل و فصـل بـا ماهیـت مشـابه نیست؛ کمیته باید از  بـی 
ی شـده بـه وسیله کمیته، در اختیار آن بگذارد .  درباره موقعیت اشخاص مورد نظر، در محدوده  تعیی 

  ـ در پرتو ٣زمانی
 شده به وسیله کشور طرف مربوطه براساس پاراگرافاطالعات ارائه 

تقاضانی که کشور طرف باید کلیه اقدامات   این ماده،کمیته میتواند توصیه ها را به کشور طرف منتقل کند، از جمله ٢
ی محل و محافظت از شخص مربوطه براساس این کنوانسیون و   الزم را انجام دهد، از جمله اقدامات ، برای تعیی  مـوقبر

اوضاع به کمیته اطالع دهد. آمیته باید   محـدود یـک دوره زمـانی مشـخص، اقـدامات انجام شده را با توجه به فوریت  ر د
  شـده بـه آن بـه وسیله کشور طرف را وقبر در اختیار آن گذاشته میشود به شخیص توصیه های خود و اطالعـات ارائـه

 .ئـه دهدکه تقاضای اقدام فـوری را تسـلیم مـیکنـد ارا 

وقتـی کـه شنوشـت شـخص مـوردنظر معلـوم   ـ کمیته باید به تالشهای خود برای همکاری با کشور طرف مربوطـه تـا ۴
 . در جریان ما وقع قرار داده شود  نشده ادامه دهد. شخص متقایصی باید 

 ٣١ماده 

پس از آن اعالم آند صـالحیت کمیتـه را  زمانی  ـ کشور طرف میتواند در زمان تصدیق و تصویب این کنوانسیون یا در هر ١
 به

ی
ادعـا مـیآننـد قربـانی   مکاتبات از افراد یا از جانب افرادی که در حوزه قضانی آن قرار دارنـد و  برای دریافت و رسیدگ

مفاد این کنوانسیون هستند، به رسمیت میشناسد. کمیته   چنان مورد نقض حقوق به وسیله این کشور طرف براساس
ی اعالیم نکرده، بپذیرد .   هیچ مکاتبهای را  نباید  ایط زیر باید مکاتبه   ـکمیته در ٢که مربوط به کشور طرفی است که چنی  شر

قابل پذیرش به شمار آورد: )الف( نام نویسنده ی مکاتبانر بوده یا با مفاد   را غت  معلوم نباشد؛ )ب( ناقض حق تسلیم چنی 
ی کنوانسیون منافات داشته باشد؛ )ج( هم  این الملیل تحت برریس یا در حال   ان مساله براساس رویه دیگر تحقیقات بی 

امکانات حق دادخوایه موثر داخیل موجود استفاده نشده باشد. این   حل و فصل با همان ماهیت باشد؛ یا )د( از تمام
 به تقاضای دادخوایه به طور نامعقویل طوالنی شود، نباید اجرا شود  مورد هنگایم

ی
 . که رسیدگ



ی شده در پاراگراف ٣ ایط تعیی  این ماده مطابقت دارد، باید آن را به کشور  ٢ـ اگر کمیته بپذیرد مکاتبه مورد نظر با شر
ی شده به وسیله کمیته، ارائه طـرف مربوطه منتقل کرده، از آن  تعیی 

 . دهد بخواهد عقیده و نظرش را در محدوده زمانی

دربـاره آن، کمیتـه مـیتوانـد آن را بـه کشـور طـرف   ـ در هر زمانی پس از دریافت مکاتبه و پـیش از اخـذ تصـمیم و داوری۴
برای اجتنـاب    ت موقبر الزم را که ممکن استارسال کند )با( تقاضانی که کشور طرف اقداما مربوطه برای برریس فوری

ان به قربانیان نقض احتمایل  قابل جتر وری باشد، به عمل آورد   از وارد شدن خسارت غت   . ضی

 و ارزشهای مکاتبه  ۴
ی

ـ هر جا که کمیته به صالحدید خود عمل میآند این نشانه داوری درباره مقبول بودن یا شایستگ
 . مربوطه نیست

علنـی برگـزار کنـد. کمیتـه بایـد پاسخهای    م برریس مکاتبانر که براساس ایـن مـاده اسـت بایـد ـ کمیته هنگا ۵ نشسـتهـای غت 
د در مورد  ارائه شده آشور طرف  روندی تصمیم   مربوطه را به نویسنده نامه اطالع دهد. هنگایم کمیته تصمیم میگت 

د باید دیدگاه هایش را به کشور طرف و نویسن  . ابالغ آند ده نامهنهانی بگت 

 ٣٢ماده 

را برای دریافت و بررسـی مکاتبـانر کـه در   هرکشور طرف این کنوانسیون میتواند در هر زمانی اعالم کند صالحیت کمیته
  کشور طرف دیگر به تعهدات خود تحت این کنوانسـیون عمـل نمـیآنـد، بـه رسـمیت  آنها یک کشور طرف ادعا میآند 

ی اعالمیهایمیشناسد. کمیته نبا صـادر نکـرده دریافـت کنـد همچنـانکـه   ید مکاتبات مربوط به یک کشور طرف راکه چنی 
ی اعالمیهای صادر نکرده، دریافت کند  نباید مکاتبات از کشور طرفی را که  چنی 

 ٣٣ماده 

فاد ایـن  طور جدی در حال نقض م ـ اگر کمیته اطالعات موثقر دریافت کند دایر بر این که یک کشور طرف به١
کشور طرف مربوطه، از یک یا چند نفر از اعضای خود بخواهد بدون    کنوانسـیون است، میتواند، پس از مشورت با 

 دیـدن کرده و گزارش بدهند  درنگ از آنجـا 

طور مکتوب اطالع دهد و در آن ترکیب و   ـ کمیته باید به کشور طرف مربوطه، نیات خود را برای انجام دیدار به٢ .
 . کشور طرف باید در محدوده زمانی معقویل به کمیته جواب دهد .یدار هیات اعزایم را ذکر کندهدف د

د٣  . ـ کمیته میتواند، به محض دریافت تقاضانی مدلل و مستند از کشور طرف، تصمیم به تاخت  یا لغو دیدار بگت 

ی روشهـای دیـدار همکـاری کننـد  بـ  ـ اگر کشور طرف با دیدار موافقت کند، کمیته و کشور طرف مربوطه باید ۴ رای تعیـی 
ی دیدار را برای کمیته فراهم آند وکشور طرف باید کلیه تسهیالت  . الزم برای تکمیل موفقیت آمت 

 . ـ کمیته پس از دیدار، باید به کشور طرف مربوطه مشاهدات و توصیه های خود را ابالغ کند  ۵

 ٣۴ماده 

ی باشد  ده    اگرکمیته اطالعانر دریافت کند که به نظر آن حاوی نشانه های معتتر که ناپدید شدن اجباری بر مبنای گسـتر
ی تحت قلمرو   قضانی کشور طرفی در دست اجرا است، میتواند، پس از درخواست کلیـه اطالعـات و نظاممند در شزمی 

کـلمربوط به موقعیت فوق از کشور طرف مربوطه، فـوری مو  سـازمان ملـل در معـرض توجـه مجمـع   ضـوع را از طریـق دبت 
 . عمویم سازمان ملل متحد، قرار دهد

 ٣۵ماده 

وع شده باشد، صالحیت دارد١  .ـ کمیته تنها در قبال ناپدید شدنهای اجباری که پس از اجرای این کنوانسیون شر



برابر کمیتـه فقـط بایـد مربـوط بـه   ات آن کشور در ـ اگر کشوری پس از اجرای این کنوانسیون طرف آن شود، تعهد٢
 آغاز اجرای این کنوانسیون در کشور مربوطه انجام شده است  ناپدیـد شدنهای اجباری باشد ک ـه پس از 

 ٣۶ماده 

مان خـود بـه کشـورهای طـرف و مجمـع عمـویم ساز  ـ کمیته براساس این کنوانسیون باید گزاریسر ساالنه درباره فعالیتهـای١
 .ملل متحد تسلیم کند

از قبل به کشور طرف مربوطه اطالع و   ـ پیش از انتشار اظهارنظری درباره یک کشور طرف در گزارش ساالنه، باید ٢
  این کشور طرف میتوانـد تقاضـا آنـد اظهارنظرهـا و نظـرات آن در آن گـزارش .فرصت معقول برای پاسخ به آن داده شود

 بخش سوم . منتشـر شود

 ٣٧اده م

زمینه حمایـت از کلیـه اشـخاص از ناپدیـد شـدن  هیچ موضویع در این کنوانسیون نباید بر هیچ مادهای تاثت  بگذاردکه در 
ی یک آشور طرف؛ )ب( حقوق اجباری موثرتر است و ممکن ی زیر موجود باشد: )الف( مجموعه قوانی   است در قوانی 
ی الملل حاکم در آن کشور؛  بی 

 ٣٨ماده 

 .کنوانسیون برای امضای تمایم کشورهای عضو سازمان ملل متحد مفتوح است  ـ این١

آماده است، اسناد تایید و تصویب باید   ـ این کنوانسیون برای تایید و تصویب کلیه کشورهای عضو سازمان ملل متحد ٢
ده کل سازمان ملل متحد ستر  .شود بـه دبت 

ی تمایم کشورهای عضو ٣ دن سـند   سازمان ملل به آن مفتوح ـ این کنوانسیون برای پیوسیر ی بایـد بـا سـتر است. پیوسیر
کل انجام شود   الحاق به دبت 

 ٣٩ماده  

ی سند تایید و ١ دن بیستمی  ی روز پس از تاریــــخ ستر کل سـازمان ملـل   ـ این کنوانسیون در یس امی  تصویب یا الحاق، به دبت 
 . متحد به مورد اجرا در میآید

، ایـنـ برای هرکشوری که پس از ٢ ی ی سـند تاییـد یـا پیوسـیر دن بیسـتمی  کنوانسـیون را تصـویب مـیکنـد یـا بـه آن    ستر
ی آن کشور به اجرا درآید میپیوندد، این آنوانسیون باید در  دن سند تایید یا پیوسیر ی روز پس از ستر  . یس امی 

 ۴٠ ماده

تمایم کشورهانی کـه ایـن کنوانسـیون را   دبت  آل سازمان ملل متحد باید به کلیه کشورهای عضو سازمان ملل متحد و 
؛ )ب( ٣٨ مطالب زیر را اطالع دهد: )الف ( امضاءها، تاییدها و پیوستنها براساس ماده  امضا کرده یا به آن پیوسته اند، 

 ؛ ٣٩تاریــــخ اجرای این کنوانسیون براساس ماده 

 ۴١ ماده  

مفاد این کنوانسیون باید بدون هیچ محدودیت یا استثنانی در تمایم بخشهای کشورهای فدرال به اجرا درآیـد و اعمـال  
 .شود

 -۴٢ ماده



 مربوط به تعبت  و تفست  یا ١
ی دو کشور طرف یا بیشتر  بی 

اجرای این کنوانسیون کـه از طریـق مـذاکره یـا بـه   ـ هر اختالفی
بـه حکمیـت ارجاع    ضاحت در این کنوانسیون پیشبیبی شده حـل نشـد، بـه تقاضـای یکـی از آنهـا  آشکارا و به شیوههانی که

مربوطه نتوانند دربـاره سـازمان حکمیـت توافـق کنند،   شود. اگر در طول شش ماه از زمان تقاضا برای حکمیت، طرفهای
ی  هر یک از آن طرفها  ی اختالف را به این دیوان میتواند براساس قانون دیوان بی   . ارجاع دهد الملیل دادگستر

ی به آن،اعالم کند خود را موظف به   ـ هر کشور میتواند، در زمان امضا یا تایید و تصویب این کنوانسیون تا ٢ پیوسیر
ی مطلبر را   این ماده ١اجـرای پاراگراف   که چنی 

م کرده  اعال  نمیداند. سایرکشورهای طرف در ارتباط با هر کشور طرفی
این ماده   ٢کشور طرفی که مطابق با مفاد پاراگراف   ـ هر ٣این ماده باشند .  ١باشـد، نباید موظف به اجرای پاراگراف 

کل سازمان ملل متحد این  موضویع را اعالم کرده د باشد، میتواند در هـر زمـان بـا اعـالم به دبت   . اعالمیه را پس بگت 

 ۴٣ ماده

دوستانه دیگری را نقض این کنوانسیون مفاد هیچ  ی الملیل بشر نمیکند، از جمله تعهـدات طـرفهـای واال مقـام   قانون بی 
  آن، یا فرصت و امکان  ١٩٧٧ژوئن  ٨ژنو و دو پروتکل اضافی مورخ   ١٩۴٩اوت  ١٢منعقدکننده چهار کنوانسیون 

 موجود برای

ی الملیل صلیب شخ برای دی ی کمیته بی 
محلهای بازداشت در موقعیت هـانی کـه   دار از هر کشور طرف برای مجاز دانسیر
ی الملیل  دوستانه بی   پیشبیبی نشده است  در قانون بشر

 ۴۴ ماده  

کل سازمان ملل متحد ارائـه دهـد.    ـ هر کشور طرف این کنوانسیون میتواند یک متمم و اصالحیه پیشنهاد کند و ١ به دبت 
کل پس از دریافت اصالحیه اعـالم کننـد   ه کشورهای طرف این کنوانسیون با این درخواست کهپیشنهادی باید آن را ب  دبت 

دادن به پیشنهاد فوق هستند یا نـه، ابـالغ کنـد. در   آیا موافق تشکیل کنفرانس کشورهای طرف به منظور برریس و رای
ی ابالیعی حداقل یک سوم کشورهای طرف، طرفـدار تشـکیل چنـ  صورنر که در مدت چهار  ی ماه از تاریــــخ چنی  کنفرانسـی   ی 

 . دهد باشند، دبت  کل باید کنفرانس را تحت نظارت سازمان ملل متحد تشکیل

یت دوسوم کشورهای طرف حاضـر و ٢ رایگیـری در کنفـرانس بایـد بـه وسـیله   ـ هر اصالحیه تصویب شده به وسیله اکتر
کل سازمان ملل متحد برای پذیرش   این ١ـ یک متمم که مطابق با پاراگراف ٣به کلیه کشورهای طرف تسلیم شود .   دبت 

مطابق با فرآیندهای قانونی خود پذیرفته   مـاده بـه تصـویب برسـد وقتـی دوسـوم کشـورهای طـرف ایـن کنوانسـیون آن را 
 د باید به اجرا گذاشته شود باشن

پذیرفته اند، الـزامآور باشـد، سـایر کشـورهای    ـ وقبر متممها به اجرا در میآیند، باید برای کشورهای طرفی که آنها را ۴
 . این کنوانسیون و هر متمم قبیل خواهند بود که پذیرفته اند  طرف همچنان تحت الزام مفاد 

 ۴۵ماده 

، انگلییس، فرانسـوی، روسـی و ـ این کنوانسیون که متون ع١ ، چیبی کل   رنر اسـپانیانی آن اعتبـار یکسـان دارنـد بایـد نـزد دبت 
ده شوند سازمان ملل متحد به  . ودیعه ستر

کل سازمان ملل متحد باید نسخه های تایید شده این کنوانسیون را برای همه کشورهاییکه در ماده ٢ بـه آنهـا    ٣٨ـ دبت 
 رد اشاره شده ارسال دا 

 


