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اللجنة المعنية بحاالت االختفاء القسري

المالحظ ااات المتا ي ااة بت اار التقر اار المقاا
االتفاقية*
المادة )1(29

ا ا كازاخسااتا بموجا ا

 -1نظرت اللجنة املعنية حباالت االختفاء القسري يف التقرير املقدم من كازاخستان مبوجب
الفقب ب ب ب ببر  1مب ب ب ب ببن املب ب ب ب ببا  29مب ب ب ب ببن اال فا يب ب ب ب ببة  )CED/C/KAZ/1يف جلسب ب ب ب ببتي ا  162و163
 CED/C/SR.162و ،)163املعق ب ب ب ب ب ببو ي ب ب ب ب ب ببوم  9و 10آذار/م ب ب ب ب ب ببار  .2016واعتم ب ب ب ب ب ببدت
املالحظات اخلتامية التالية يف جلست ا  172املعقو يف  16آذار/مار .2016 

ألف -ق ة
رح ب اللجن ببة ب ببالتقرير املق ببدم م ببن كازاخس ببتان مبوج ب الفق ببر  1م ببن امل ببا  29م ببن
-2
اال فا ية وباملعلومات الوار فيه .وُعرب اللجنبة عبن قبديراا للحبوار البنباء البيي أجر به مب وفبد
الدولة الطرف الرفي املستوى بشأن التدابري اليت اعتمدهتا الدولة الطبرف مبن أجبط طبيبك أح بام
اال فا يب ب ب ببة .وف ب ب ب بالا عب ب ب ببن ذلب ب ب ببو ،ش ب ب ب ب ر اللجنب ب ب ببة الدولب ب ب ببة الطب ب ب ببرف عل ب ب ب ب الب ب ب ببر و اخلطيب ب ب ببة
 )CED/C/KAZ/Q/1/Add.1ال ب ببيت ب ببدمت ا علب ب ب ا م ب ببة املسب ب با ط  ،)CED/C/KAZ/Q/1وال ب ببيت
است مل ا الوفد بر و شفوية أثناء احلوار. 

باء -الجوان اإل جابية
ث ببل اللجن ببة علب ب الدول ببة الط ببرف أاهن ببا ببد علب ب صيب ب ب ب وة اأمب ب املتح ببد
-3
اأساسية حلقوق اإلنسان قريب ا وعل معظ برو وكوالهتا االختيارية وان م إلي ا.
 -4و ث ببل اللجن ببة ك ببيلو علب ب الدول ببة الط ببرف ملب با اذخي ببه م ببن ببدابري يف بباالت مت ببلة
باال فا ية ،من ا ما يل :
__________

*

اعتمدهتا اللجنة يف ورهتا العاشر  18-7آذار/مار .)2016
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أ)

اعتما القانون اجلنا اجلديد ،يف  3متوز/يوليه 2014؛

ب)

اعتما انون اإلجراءات اجلنا ية اجلديد ،يف  4متوز/يوليه 2014؛

ج) اعتمببا القببانون املعببد للتش بريعات املتعلقببة بانشبباء آليببة وانيببة ملن ب التعببيي
وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو امل ينة ،يف  2متوز/يوليه .2013
 -5و الحب ببل اللجنب ببة أي ب با بار يب ببا أن الدولب ببة الطب ببرف وج ب ب عب ببو مفتوحب ببة إ صي ب ب
امل لف بواليات يف إاار اإلجراءات اخلا ة جمللس حقوق اإلنسان من أجط زيار البلد.


يالتوصيات
جيم -دياعي القلق الرئيسية
رى اللجنة أن التشريعات اليت كان سارية يف الدولة الطرف وامل ام اليت كانب د ي با
-6
ببن متتثببط امتثبباالا امبا
بعببس سببلطاهتا امل ت ببة ،يف و ب اعتمببا اببيه املالحظببات اخلتاميببة،
لاللتزامببات الوا عببة عل ب عببا ك الببدو الببيت أ بببح أاراف با يف اال فا يببة .و ببدعو اللجنببة الدولببة
الطببرف إ نفيببي و ببياهتا ،الببيت ُببدم بببرو عبباون بنبباء ملسبباعد الدولببة الطببرف علب الوفبباء
بالتزاماهتا مبوج اال فا ية يف القانون ويف املمارسة العملية.

 علو ات عا ة
البالغات المق ة


أخرى
األفراد ي ديلة بتر ديلة

الحل اللجنة أن الدولة الطرف عبفف بعبد باخت بال اللجنبة بتلقب البالغبات املقدمبة
-7
مببن اأفبرا ومببن ولببة بشببأن ولببة أخببرى والنظببر في ببا مبوجب املببا  31و 32مببن اال فا يببة ،ل ببن
اأج ز احل ومية املعنية ب د النظر يف إم انية القيام بيلو املا ان  31و.)32
 -8تتااج اللجنااة ال يلااة الطاار علا االعتارا فااي أقاار يقا مكا باختصاااص
اللجناة فااي تلقااي البالغااات المق اة ا األفاراد ي ا ديلااة بتار ديلااة أخاارى يالنظاار في ااا
بموج ا المااادتي  31ي 32ا االتفاقيااةا عل ا التااواليا بايااة تعة ااة ااا الحما ااة ا
حاالت االختفاء القسري الذي توفره االتفاقية.
المؤسسة الو نية لحقوق اإلنسا
الحل اللجنة بقلك أن م ت مفوض حقوق اإلنسان ال ميتثبط امتثباالا كبامالا للمببا
-9
املتعلقببة مبركببز املدسسببات الوانيببة لتعزيببز واايببة حقببوق اإلنسببان مبببا ببباريس) ،و ببي اللجنببة
علم با باملعلومببات الببيت ببدمت ا الدولببة الطببرف ومفا اببا أن انبباة منا شببات جاريببة حاليببا بشببأن
وض انون واحد لتعزيز مركز ايا امل ت .
 -10توصي اللجنة ال يلة الطر باعتماد ت ابير تتار عية أي غيرااا ا التا ابير الالز اة
لجعل كت فوض حقوق اإلنسا متثل ا تثاالً كا الً لمبادئ با س.
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تعر ف االختفاء القسري يتجر مه (المواد  7-1)

القسري
جر مة االختفاء
 -11ببي اللجنببة علم ب ا بتأكي ببد الدولببة الطببرف أن املببا  414م ببن القببانون اجلنببا ببد
املسب ببدولية عب ببن االختفب بباء القسب ببري مثلمب ببا عرفب ببه اال فا يب ببة وأنب ببه ال حاجب ببة ،يف رأي ب ببا ،إ إ راج
االختفاء القسري يف القانون احملل كجرمية مستقلة .بيد أن اللجنة شعر بالقلك أن املا 414
وغريابا مبن املبوا املتعلقببة بباجلرا ضبد احلريببة البيت يت بمن ا القببانون اجلنبا  ،وإن كانب ت ببمن
عنا ببر مت ببلة باالختفبباء القسببري ،ال ف ب لتغطيببة صي ب العنا ببر امل ونببة لالختفبباء القسببري
وصي ب ارا ق ببه ،مثلمببا عرف ببا املببا  2م ببن اال فا يببة ،وم ببن مث االمتثببا لاللت بزام املن ببول علي ببه
يف امل ببا  ،4ال ببيي ي ببر ب ار باا ببا وثيق ببا بااللتزام ببات التعاادي ببة اأخ ببرى املتعلق ببة بالتشب بريعات،
من بيبط لبو البوار يف املبا  6و .7ويف ابيا ال بد  ،وبينمبا بي اللجنبة علمبا بأنبه عمبالا
باملا  )16 )1 54من القانون اجلنا يُعترب من الظبروف املشبد للعقوببة أن ير ب فبر مبن
ايئة ح ومية خا ة أو م لفة بانفاذ القانون أو اض جرميبة مبا باسبت دام من ببه الرتب  ،برى
اللجنببة أن املببا  414مببن القببانون اجلنببا ال ببنا عل ب العقوبببات املال مببة الببيت أخببي شببد
خطور االختفاء القسري بع االعتبار .وف الا عن ذلو ،الحل اللجنة أن التشريعات الوانية
ال جتببرم بش ب ط حمببد االختفبباء القسببري بو ببفه جرميببة ضببد اإلنسببانية وفق ب ا للمعببايري املن ببول
علي ا يف املا  5من اال فا ية املوا  2و.)7-4
 -12توصي اللجنة ال يلة الطار بار تعتما التا ابير التتار عية الالز اة كاي ت ام فاي
أقر يق مك ا لي:
أ) أ تا االختفاااء القسااري فااي قانون ااا المحلااي بوصاافه جر مااة سااتقلةا
يفقااً للتعر ااف الااوا د فااي المااادة  2ا االتفاقيااة يأ ت ا ل ااذه الجر مااة عقوبااات الئمااة
تجن فرض عقوبة اإلع ا ؛
تراعي خطو ت ا الت ةا
ب) أ تجاار االختفاااء القسااري بوصاافه جر مااة ا اإلنسااانية يفق ااً للمعااا ير
االتفاقية.

المنصوص علي ا في المادة 5

المس ا ااؤيلية الجنائي ا ااة يالتع ا اااي الق ا ااائي فيم ا ااا تص ا اال باالختف ا اااء القس ا ااري
(المواد )15-8
التقاد
 -13الحببل اللجنببة بااتمببام أن القببانون احمللب يببنا علب عببدم سببقو بعببس اجلبرا  ،مثببط
التعيي  ،بالتقا م .وم ذلو ،الحبل اللجنبة أنبه وفقبا للمبا  71مبن القبانون اجلنبا ُ سب
فببف التقببا م اعتبببارا مببن يببوم ار بباب العمببط اإلجرام ب  ،ولببيس منببي انت ا ببه ،و عببرب اللجنببة عببن
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لق ا أنه فيمبا صبا اجلبرا ذات اباب مسبتمر يببدو أن القبانون احمللب ال يتبي أي اسبتثناءات
مي ن طبيق ا يف حالة اختفاء سري املا .)8
 -14فااي حااي تت ا د اللجنااة عل ا الط ااب المسااتمر لالختفاااء القسااريا توصااي ال يلااة
الطر باتماذ الت ابير الالز ة لكي ت م ا يفقاً للمادة  ) ()1(8ا االتفاقياةا أ تبا أ
ة تقاد ال عايى الجنائية فيما تصل باالختفاء القساريا أي الجارائم األخارى المساتمرة
اء
التي تنطبق ب ال االختفاء القسري عن ا ال جر اذا األخير بتكل ح دا ابت ً
اء ا الوقا الاذي عثار فياه
الوق الذي نت ي فيه االختفاء القساري (بماا فاي ذلات ابتا ً
علا التاامم الممتفااي ياااو علا قيا الحياااةا يفااي حالااة الوفاااةا عنا ا عثاار علا فاتااه
يتح د او تها أي عن ا تستعاد او ة فال تعارض لالنتاةاي غيار المتاريي) .يتا عو اللجناة
ال يلااة الطاار ا عن ا تجر م ااا لالختفاااء القسااري بوصاافه جر مااة سااتقلةا لا الاانم عل ا
ع سقوط اذه الجر مة بالتقاد .
ن األفعال التي تعيق سير التحقيقات يالمعاقبة علي ا
 -15رحب اللجنببة باملعلومببات الببيت ببدمت ا الدولببة الطببرف بشببأن اخلطبوات املت ببي ل ببمان
أن جتري التحقيقات اجلنا ية بشأن املوظف احل ومي بطرق نزي ة ومستقلة ،مبا يف ذلبو إنشباء
وحدات املدع اخلا  .بيد أن اللجنة شبعر ببالقلك أن املعلومبات املعروضبة علي با فيبد ببأن
وحدات اأمبن البداخل أو التحقيبك البداخل التابعبة لقبوات إنفباذ القبانون أو بوات اأمبن والبيت
اهتب في ببا موظفبون بار بباب جرميبة مببا ال يبزا بام ااهنببا املشباركة يف املراحببط اأوليبة مببن التحقيببك
املا .)12
 -16توصي اللجنة ال يلة الطر بار تعتما جميا التا ابير الالز اة لمنا األفعاال التاي
قا تعرقاال سااير التحقيااق فااي حالااة ا حاااالت االختفاااء القسااري أي قا تااؤ ر فيااها يذلاات
بطرق ن ا باألخم أ ت ام فاي المما ساة العملياة أال تاا ا فاي التحقياق و فاو ا
قوات نفاذ القاانو أي القاوات األ نياة نفسا ا التاي نتماي لي اا التامم المات م با تكاا
جر مة اختفاء قسري.

ت ابير ن حاالت االختفاء القسري (المواد  23-16)
ع اإلعادة القسر ة
 -17ببي اللجن ببة علمب ب ا باملعلوم ببات ال ببيت ببدمت ا الدول ببة الط ببرف بش ببأن الت ببدابري التشب بريعية
وغريابا مببن التبدابري املت ببي يف با سببلي اجملبرم واللجببوء مبن أجببط ضبمان احبفام مببدأ عببدم
اإلعببا القس برية .بيببد أن اللجنببة شببعر بببالقلك إزاء اال عبباءات املتعلقببة حببباالت :أ) يُسببم
في ا مللتمس اللجوء غبري احلبامل لوثبا ك سبفر أو أشبريات باحلة بالبدخو إ الدولبة الطبرف
والب اللجببوء ،علب الببرغ مببن أن ببانون الالجئب يببنا علب خببالف ذلببو؛ ب) أُعيببد في ببا
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ملتمسو اللجوء سرا إ بلدااهن اأ بلية ببط اذخباذ برارات اهنا يبة بشبأن البباهت للجبوء .و بي
اللجنببة علم با بتأكيببد الدولببة الطببرف أن ال ببمانات الدبلوماسببية املقدمببة مببن الببدو الببيت طل ب
التسلي ال ُقبط باعتباراا ال مان الوحيد إذا كان اناة خطر حمتمط يتمثط يف عبرض الشب ا
املعل لالختفاء القسري املا .)16
 -18توصي اللجنة ال يلة الطر بر تكفل احترا ب أ ع اإلعادة القسر ة المكارس
فااي المااادة  )1(16ا االتفاقيااة احترا ااا تا ااا فااي جميا الظااري  .يتوصااي اللجنااة ال يلااة
الطر باألخم باتماذ جمي الت ابير الالز ة لكي ت م في المما سة العملية ا لي : 
أ كاو لا ى جميا لتمسااي اللجااوءا بما فااي م غياار الحااا لي لو ااائق
أ)
سفر أي ترشيرات صالحةا كانية الوصول دي عوائق ل جاراءات تح ا ركاة الالجا
الفعالةا التي تمتثل ا تثاالً تا اً لاللتةا ات الناشئة بموج المادة  16االتفاقية؛
ب) أ تسااتنف ا قباال اللجااوء ل ا اارد شاامم أي عادتااه أي تسااليمها جمي ا
اإلجاراءات ذات الصاالةا يأ جاارى بح ا سااتفيع للحالااة بعين ااا لتح ا ااا ذا كان ا
اناا أسبا و وعية ت عو ل االعتقاد بر التمم المعني سيكو فاي خطار التعارض
لالختفاء القسريا يأال طرد التمم المعني أي سلم أي عاد ذا كان اناا أسبا
ذلت القبيل؛
العنا ةا يأال تقبل فاي أي
ج) أ تقيم ال مانات ال بلو اسية برقص ق
حاال ا األحاوال عنا ا تكاو انااا أسابا و اوعية تا عو لا االعتقااد بار التامم
المعني سيكو في خطر التعرض لالختفاء القسري.
 تاحة االتصال لألشماص سلوبي الحر ة
 -19الحل اللجنة بتقدير أن املا  414من القانون اجلنا جترم صلة أمور من ا اإلخفاق
املتعمببد يف إبببالا أ ببارب املشببتبه فيببه باحتجببازه ومب ببان وجببو ه واالمتنبباد غببري القببانو عببن قببد
معلومببات بشببأن امل ببان الببيي يُوجببد فيببه الش ب ا املعببل يببد االحتجبباز إ م بواان مببن حقببه
احل و عل لبو املعلومبات .وباإلضبافة إ ذلبو ،بي اللجنبة علمب ا باملعلومبات البيت بدمت ا
ن اناة أي ش اوى بشأن عدم التقيبد باأح بام القانونيبة البيت
الدولة الطرف ومفا اا أنه
نا عل واج املوظف امل لف بالتحقيك السبابك للمحاكمبة ببأن يقبدم علب الفبور معلومبات
عن و يف الش ا املعل وعن م ان وجو ه إ أ اربه أو اأش ال اآلخرين املقبرب منبه ،أو
أن يعطب الفر ببة لببيلو الشب ا لي ببربا بببيلو بنفسببه؛ وواجب قببد معلومببات علب الفببور
عببن و يببف اأش ب ال اأجان ب إ ممثل ب ولببت املعني ب ؛ واحلببك يف مقابلببة حمببام منببي حلظببة
االحتجاز .بيد أن اللجنة شعر بالقلك إزاء اال عاءات املتعلقة حباالت يستط في ا أش ال
حمرومببون مببن حبريت أن يلتقبوا علب وجببه السببرعة مبحببامي أو أن يبلغبوا ش ببا مببن اختيببارا
بسل حريت املوا  18-17و.)22
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 -20توصااي اللجنااة ال يلااة الطاار باعتماااد التا ابير الالز ااة لكااي ت اام فااي المما سااة
العملي ااةا ي ن ااذ ب ا ااة س اال الحر ااةا حص ااول جميا ا األش ااماص علا ا كاني ااة االس ااتعانة
بمحا ا ي بالغ أقا ب م أي أي شمم آخر اختيا اما ي باالغ السالطات القنصالية فاي
حالة األجان ا بسل حر ت م يبمكا احتجاازام .كماا توصاي اللجناة ال يلاة الطار بار
ت اام أ ااً فااي المما سااة العمليااة المعاقبااة بالعقوبااات المناساابة عل ا أي أفعااال تعرقاال
احترا اذه الحقوق.
سجل األشماص سلوبي الحر ة
 -21رح اللجنة باملعلومات البيت بدمت ا الدولبة الطبرف بشبأن اعبد البيانبات اإلل فونيبة
البيت ت ببمن معلومببات عببن اأشب ال احملتجبزين يف مرافببك االحتجبباز املد ب اخلببال ويف املرافببك
الببيت يق ببون في ببا عقوببباهت  ،والببيت أُ ب يف واعببد بيانببات اأج ببز احل وميببة اأخببرى .وم ب
ذلو ،عرب اللجنة عن أسف ا لعدم لق وضيحات بشأن ما إذا كان السجالت احملتفل هبا
يف صي اأماكن اليت د يوجد في ا أش ال حمرومون من حريت  ،ب رف النظر عبن ابيعت با،
شبمط صيب املعلومبات البوار يف املبا  )3 17مببن اال فا يبة .و رحب اللجنبة بببأن املببا 414
من القبانون اجلنبا عا ب علب زويبر الو ب البيي بيل فيبه سبجط التو يبف أو و ب التو يبف
الفعل  ،و ي علم ا بتأكيد الدولة الطرف عدم لقب أي شب اوى بشبأن سبوء سبجيط حباالت
سببل احلريببة ،ل ن ببا ال بزا شببعر بببالقلك بسببب قببارير فيببد بببأن املببوظف امل لف ب بانفبباذ
القانون ال يسجلون بد ة و التو يف يف بعس احلاالت حس اال عاءات املا ان  17و.)22
 -22توصي اللجنة ال يلة الطر باتماذ الت ابير الالز ة ل ما ا لي :
أ) ت ا ي جمي ا حاااالت ساال الحر ااة فااي سااجالت ي/أي حا اار وح ا ة
االتفاقية؛ 
تتملا كح أدن ا المعلو ات التي تقت ي ا المادة )3(17
ب)  االء الس ااجالت ي/أي المحا اار الماص ااة باألش ااماص س االوبي الحر ااة
يتحا ث ا بساارعة يدقااة ي خ اااع ا لعمليااات تا قيق دي ااةا ي عاقبااة المااو في المسااؤيلي
بالعقوبات المالئمة في حال ح يث مالفات .
اآللية الوقائية الو نية
 -23رح ب اللجن ببة بت ببديك الدول ببة الط ببرف عل ب الربو وك ببو االختي بباري ال فا ي ببة مناا ببة
التعيي وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسبية أو الالإنسبانية أو امل ينبة ،واعتمبا القبانون
املعد للتشريعات املتعلقة بانشاء آلية وانيبة ملنب التعبيي وغبريه مبن ضبروب املعاملبة أو العقوببة
القاسية أو الالإنسانية أو امل ينبة ،و عيب مفبوض حقبوق اإلنسبان بو بفه اآلليبة الو ا يبة الوانيبة،
حيث رى اللجنة أن من شبأن ابيه التبدابري أن بون مفيبد يف منب حباالت االختفباء القسبري
وسا ر انت اكات احلقوق وااللتزامات املن ول علي ا يف اال فا ية .و ي اللجنة علما مبجموعبة
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اأمباكن الببيت زارهتببا اآلليببة الو ا يببة الوانيببة ،ل ن ببا شبعر بببالقلك بسببب املعلومببات الببيت فيببد بببأن
التشب بريعات ذات ال ببلة ال ببدرج يف نط بباق واليب بة اآللي ببة بع ببس اأم بباكن ال ببيت ببد يوج ببد في ببا
أش ال حمرومون من حريت  .ويف ايا ال د  ،الحل اللجنبة بااتمبام املعلومبات البيت بدمت ا
الدول ببة الط ببرف ومفا ا ببا أن العم ببط ج ببار لتع ببديط التشب بريعات ذات ال ببلة بغي ببة وس ببي نط بباق
اأماكن اليت سيتع أن زوراا اآللية الو ا ية الوانية .و ي اللجنبة علمب ا بتأكيبد الدولبة الطبرف
عببدم وجببو أي يببو ببد مببن ببدر اآلليببة الو ا يببة الوانيببة علب القيببام بزيببارات مفاجئببة وعاجلببة،
ل ن ا شعر بالقلك بسب التقارير اليت شري إ أن اآللية واجه بعس العقببات البريو راايبة البيت
قيد يف الوا درهتا عل االضطالد هبيا النود من الزيارات املا .)17
 -24توص ااي اللجن ااة ال يل ااة الط اار بتس اار العملي ااة الرا ي ااة لا ا تعا ا ل التت اار عات
المتعلقة باآللية الوقائية الو نية لكي تكفل في القانو أ تاطي يال ة اآللية جمي األ اك
التي ق وج في ا أشماص سلوبو الحر ةا بااع النظار عا بيعاة كاا سال الحر اة.
كما توصي ال يلاة الطار باتمااذ التا ابير الالز اة لكاي تكفال فاي المما ساة العملياة قا ة
اآللية الوقائية الو نية عل القيا بة ا ات عاجلة يغيار مطال ل اا ي فاجئاة لا أي كاا
أ اك سل الحر ة دي عوائق أي نوي.
الت

عل االتفاقية

 -25الحببل اللجنببة بتقببدير املعلومببات الببيت ببدمت ا الدولببة الطببرف بشببأن التببدري املنببتظ
املقدم إ الق با والعسب ري ومبوظف الداخليبة ،مببا يف ذلبو التبدري يف با القبانون البدو
حلق ببوق اإلنس ببان ،وال س ببيما املعلوم ببات املتعلق ببة بالت ببدري املق ببدم إ امل ببوظف امل لفب ب بانف بباذ
القببانون عل ب كيفيببة معاجلببة حبباالت اأش ب ال املفقببو ين واملسببا ط اأخببرى املت ببلة باال فا يببة.
ومب ب ذل ببو ،الح ببل اللجن ببة ع ببدم ح ببو صيب ب امل ببوظف علب ب ببدري حم ببد ومن ببتظ بش ببأن
اأح ام ذات ال لة من اال فا ية عل النحو املن ول عليه يف املا  )1 23من ا. 
 -26توصي اللجنة ال يلة الطر بر ت م تلقي جمي المو في العا لي في جالي
نفاااذ القااانو ياأل ا ا سااواء أكااانوا ا نيي أي عسااكر ي ا يالعااا لي فااي المجااال الطبااي
يالم ااو في الحك ااو يي يغي اارام ا ا األش ااماص ال ااذ قا ا تك ااو ل اام ص االة باحتج اااز
األشماص سلوبي الحر ة أي عا لت ما بم في م الق اة يالم عو العاا و يغيارام ا
المااو في المكلفااي بةقا ااة الع ا لا لت ا
ح ا د ي نااتظم عل ا أحكااا االتفاقيااةا يفق ااً
للمادة  )1(23ن ا.
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الت ا ا ابير الرا يا ااة ل ا ا تا ااوفير الجبا اار يحما ا ااة األ فا ااال ا ا االختفا اااء القسا ااري
(المادتا  24ي)25
تعر ف ال حية يالحق في الجبر يفي تعو ع سر يعادل ي ناس 
 -27يف ح ب الح ببل اللجن ببة أن الق ببانون احملل ب ال ي ببنا عل ب عري ببف لل ببحية متف ببك م ب
التعري ببف ال بوار يف امل ببا  )1 24م ببن اال فا ي ببة ،ببي اللجن ببة علم ب ا بتأكي ببد الدول ببة الط ببرف أن
مف وم الطرف املت برر مبوجب املبا  71مبن بانون اإلجبراءات اجلنا يبة يغطب صيب اأشب ال
اليين عانوا من ضرر نتيجة عمط إجرام  .كما ي اللجنة علما باملعلومات اليت دمت ا الدولة
الطببرف عببن التشبريعات املتعلقببة بببالتعويس واجلببرب ،مبببا يف ذلببو املببا  71مببن ببانون اإلجبراءات
اجلنا يببة والقببانون املتعلببك باخلببدمات االجتماعيببة اخلا ببة ،وعببن احلبباالت الببيت يتع ب في ببا متويببط
التعبويس واجلببرب مبن ميزانيببة الدولبة .ومب ذلببو ،الحبل اللجنببة أن القبانون احمللب ال يت ببمن أي
ح ب بش ببأن نظ ببام ش ببامط مس ببتوف بشب ب ط كام ببط لش ببرو امل ببا  )4 24و  )5م ببن اال فا ي ببة
املا .)24
 -28توصي اللجنة ال يلة الطر باتماذ الت ابير المناسبةا بما في ذلت توفير الت
المناسا ألفاراد الج اااز الق ااائيا لكااي تكفاال تطبيااق ف ااو الطاار المت اار الااوا د فااي
تعر ف ال حية الاوا د فاي
المادة  71قانو اإلجراءات الجنائية عل نحو تماش
المااادة  )1(24ا االتفاقيااة .كمااا توصااي اللجنااة ال يلااة الطاار باعتماااد الت ا ابير الالز ااة
ال ر كنتيجة باشارة لالختفااء القساري علا
لكي تكفل حصول كل شمم ق عان
جباار كا اال يفقااً للمااادة  )5(24ا االتفاقيااة يعلا تعااو ع ساار ي نصااف ي الئاام .يفااي
اذا الص دا توصي اللجنة ال يلة الطر بةنتااء نظاا شاا ل للجبار يالتعاو ع راعاي ناوي
الجنس ي تماش تما ا المادة  )4(24ي( )5االتفاقياة يغيرااا ا المعاا ير ال يلياة
ذات الصلة.
الو

القانوني لألشماص الممتفي الذ لم ت ح صيرام يالو

القانوني ألقا ب م

 -29ببي اللجنببة علم با بتأكيببد الدولببة الطببرف أن التشبريعات الوانيببة فببط اح بفام حقببوق
املل يبة لششب ال املفقبو ين وأسبرا  .بيببد أاهنبا عبرب عبن أسببف ا لعبدم لقي با معلومبات كافيببة
عببن التش بريعات الببيت طبببك فيمببا يتعلببك بالوض ب القببانو لشش ب ال امل تف ب الببيين يت ب
م ريا والوض القانو أ ارهب يف االت أخرى ،من بيط الرعاية االجتماعية و بانون اأسبر
املا .)24
 -30ف ااي ااوء الم ااادة  )6(24ا ا االتفاقي ااةا توص ااي اللجن ااة ال يل ااة الط اار باتم اااذ
الت ا ابير الالز ااة لكفالااة أ عااال القااانو المحلااي عل ا النحااو المناس ا الو ا القااانوني
لألشااماص الممتفااي الااذ لاام ت ااح صاايراما يالو ا القااانوني ألقااا ب م فااي جاااالت
ثاال الرعا ااة االجتماعيااةا يالمسااائل الماليااةا يقااانو األساارة يحقااوق الملكيااة .يفااي اااذا
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الصا دا تتااج اللجنااة ال يلااة الطاار عل ا ي ا جاراء للحصااول علا تصاار ح بالايااا
نتيجة االختفاء القسري. 
التتر عات المتعلقة باالنتةاي غير المتريي لأل

فال

 -31ببي اللجن ببة علم با باملعلوم ببات ال ببيت ببدمت ا الدول ببة الط ببرف بش ببأن اآللي ببات التش بريعية
القا مة من أجط ااية حقوق الطفط ،ل ن ا الحل بقلك أن التشريعات السارية ال ت بمن أي
أح ام جترم ديدا اأفعا املتعلقة باالنتزاد غري املشرود لشافا املشار إلي با يف املبا )1 25
من اال فا ية املا .)25
 -32توصي اللجنة ال يلاة الطار بار تعتما التا ابير التتار عية الالز اة لجعال األفعاال
المتا لي ا في المادة  )1(25االتفاقية جرائم ح دة يبر تفرض عل رتكبي اذه
األفعال عقوبات ناسبة ترخذ ش ة خطو ة اذه الجرائم بعي االعتبا . 


يالمتابعة
دال -النتر
 -33 ببو اللجنببة أن ببيكر بااللتزامببات الببيت ع ببدت هبببا الببدو عنببدما أ بببح أاراف با يف
اال فا يببة ،وا ب يف اببيا السببياق ببث الدولببة الطببرف عل ب ضببمان ا فبباق صي ب مببا عتمببده مببن
ببدابري ،أي ب ا كان ب ابيعت ببا وأي ب ا كان ب الس ببلطة الببيت ت ببياا ،ا فا ب ا ام ب ا م ب االلتزام ببات ال ببيت
وة الدولية ذات ال لة . 
ع دت بالوفاء هبا عندما أ بح ارفا يف اال فا ية وغرياا من ال

 -34و ببو اللجنببة أي ب ا أن دكببد مببا حلبباالت االختفبباء القسببري مببن أثب عر شببديد القسببو عل ب
حقببوق اإلنسببان اخلا ببة بالنسبباء واأافببا  .فالنسبباء ضببحايا االختفبباء القسببري معرضببات بوجببه
خال للعنبف اجلنسب وغبريه مبن أنبواد العنبف القبا علب نبود اجلبنس  .ويُبرج بوجبه خبال أن
عببا النس بباء م ببن أ ببارب اأش ب ال امل تف ب آث ببارا اجتماعيببة وا ت ببا ية خط ببري وأن يتعرض ببن
للعنف واالضط ا واالنتقام نتيجة سعي ن إ ديد م ان أعزا ن املفقو ين .وي ون اأافبا
ض ببحايا االختف بباء القس ببري ،إم ببا لتعرضب ب اب ب أنفسب ب لالختف بباء أو بس ببب عوا ب ب اختف بباء
أ ارهب  ،معرض بش ط خال للعديد من انت اكات حقوق اإلنسان ،مبا يف ذلبو غيبري ايويبة.
ويف ايا السياق ،شد اللجنة بوجه خال عل ضرور أن فط الدولبة الطبرف مراعبا املنظبور
اجلنسا واعتما اهنج مراعيبة للطفبط يف اإلجبراءات املت بي إلعمبا احلقبوق والوفباء بااللتزامبات
احملد يف اال فا ية. 
 -35و شج اللجنبة الدولبة الطبرف علب أن نشبر علب نطباق واسب نبا اال فا يبة و قريرابا
املقببدم مبوج ب املببا  )1 29مببن اال فا يببة ور و اببا اخلطيببة عل ب ا مببة املسببا ط الببيت وضببعت ا
اللجنة وايه املالحظات اخلتاميبة ،وذلبو مبن أجبط إذكباء البوع يف أوسبا السبلطات الق با ية
والتش بريعية واإل اريببة واجملتم ب املببد واملنظمببات غببري احل وميببة العاملببة يف الدولببة الطببرف وعامببة
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اجلم ببور .و شببج اللجنببة الدولببة الطببرف أي ب ا علب عزيببز مشبباركة اجملتمب املببد يف اإلجبراءات
امية. 
املت ي عمالا هبيه املالحظات اخلت 
 -36ووفق ب ا للنظببام الببداخل للجن ببة ،ينبغ ب للدولببة الط ببرف أن قببدم ،يف موعببد أ بباه 18
آذار/مبار  ،2017معلومبات مناسبببة بشبأن نفيبياا لتو ببيات اللجنبة البوار يف الفقبرات 12
و 20و.22

 -37و طل اللجنة إ الدولة الطبرف ،عمبالا باملبا  )4 29مبن اال فا يبة ،أن قبدم إلي با،
يف موعببد أ بباه  18آذار/مببار  ،2022معلومببات حمببد وحمدثببة عببن نفيببي صي ب و ببيات
اللجنة وأي معلومات أخرى جديد عن الوفاء بااللتزامات املن بول علي با يف اال فا يبة ،وذلبو
يف وثيقة جيري إعدا اا وفق ا للمبا التوجي يبة املتعلقبة بشب ط وحمتبوى التقبارير البيت يتعب علب
الدو اأاراف قدمي ا مبوج املا  29من اال فا ية انظر  ،CED/C/2الفقبر  .)39و شبج
اللجنة الدولة الطرف عل عزيز و يسري مشاركة اجملتم املد يف إعدا لو املعلومات . 
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