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اللجنة املعنية حباالت االختفاء القسري

املالحظااات املتعلقااة متابعااة املعلومااات التكميليااة املقدمااة مااك املكسااي
موجب الفقرة  4مك املادة  29مك االتفاقية*
مقدمة
جنإل ب جتالئ ب مبإلجببل
 -1ترحببل جنة ابببو ات ةإلضببة جيت ببةهاو جن ب ببقض اة جت ببا
جنفقببر  4ضببا جتببة  29ضببا جفتفة اببويت جن ب ةل اببة جنة ابببو ضالحية ببة ج ةضاببو بش ب جن قريببر
جتققم ضا جت ا يت جت مق إ ةر جفس رجض جنذي نص عةاه جنفقر  1ضا جتة  29ضا
جفتفة اببو وت ببرا جنة ابببو عببا جرتاةحاببة نةحبإلجر جنلابببةذ جنببذي أجببري ضببو وهببق جنقونببو جنطببرا جنرهاببو
جت إلى بش جن قجبري جت خذ ن ابفاذ جتالحية ج ةضاو )(CED/C/MEX/CO/1

ألف -اجلوانب اإلجيابية
 -2ترحببل جنة ابببو ضببو جفب لببة مبشببةر و جنقونببو جنطببرا جملبإلجر جت ةب مب ةب ببو جن إلصبباة
وجت ةإلضببة جيت ببةهاو جتققضببو .ببذج جيت ببةر وتشببري جنة ابببو ضببو جنر بة إىل جن قببقم ج ببر عة ب
ض ببة ي ةب ب ب ابفا ببذ جفتفة ا ببويت جن ببذي ب ب إ ب برجر جنق ببةنإل جن ببةم جت ة ب ب
جت ب ب إلى جن شب بري
افخ فببةذ جنق ببري نص،ببخةاليت وحببةف جفخ فببةذ جنب يرت لاببة جاهبرج وجنابيببةم جنببإل نةلحب
عببا جا،ببخةال جتفقببإل يايت جنببذي جع مقتببه جنقونببو جنطببرا  17تش بريا جن ببةنونإلهم 2017
و خ ب حا ب جنابفببة  16ببةنإل جن ةنويابببةير  2018وتابببإل جنة ابببو أيض بةً بإلجببإل م مببو ضببقن
ان،ب يب ور جنضبحةويت ومبؤس ببو و ابابو هةعةبو ت بق اقببإلن جيتن بة وأخبريجًيت تالحب جنة ابببو
ضببو جفرتاببةإ إ برجر جنقونببو جنطببرا انطببةبو جتةب م نطةلببة جيتجبرجذج جن ةجةببو وجن ببقجبري جفحزج يببو
جنصة ر عا جنة ابو مبإلجل جتة  30ضا جفتفة اويت وجس قج جنقونو جنطبرا نة بةو ضبو جنة اببو
جت قل

__________

*
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ابء -تنفيذ توصيات اللجنة والتطورات اجلديدة يف الدولة الطرف
 -3ي ةور جنة ابو جاس فس شرجذ حةف جفخ فبةذ ض يب أرج ب جنقونبو جنطبرا وإ جذ
جن شببةر جيتهببال ضببا جن قببةا وجيتيقببة مببق جً انضببحةو وتالحب جنة ابببو بقةب أمنة بةً ت م ب
نقب جنلابةان جتإلوإل بو جت ةقببو ابةف جفخ فبةذ جنق برييت و نببقر جاح بةم جنقضبةئاويت وجملةنببو
جنطةرئو جت م ةو جرتفة عق ججل ججملاإلنو جهلإليو وجنقلإلر جن ريو مجاو أرج جنقونو جنطبرا
و أ حيي ن أبي ج زجث يذ ر وتالح جنة ابو أيضةً خم ةف جن قلة جن ت ا ضشةر و
جنضحةو وضابيمة بف ةناويت آناة جنلح وجن حقا جتؤس او عةب وجبه ج صبإلاليت ووجبإل
عقلبة .ا ةاببو ببإل و جنإلصببإل إىل جملقاقببو وجن قجنبو وججلب جنشببةض وأخبريجًيت تالحب جنة ابببو
ع ببقم إحب برج أي تق ببقم ه ةب ب
تابفا ببذ جن إلص بباة جنب بإلجر ضالحية ببة ج ةضا ببو تابفا ببذجً ببةضالً
)(CED/C/MEX/CO/1

معلومات عامة

جنلالبة جتققضو ضا جاهرج وجنقو
 -4تالح جنة ابو أ جفعزجا اخ صةال جنة ابو مبإلجل جتة تني  31و 32ضبا جفتفة ابو
ف ي ج اق نير جنقونو جنطرا
 -5توصي اللجنة ( ،CED/C/MEX/CO/1الفقرة  )14الدولة الطرف جمدداً ابالعاااف
ابختصاااص اللجنااة يف تلق ااي ال ال ااات املقدم ااة مااك األاا اراد والاادوا والنظ اار اي ااا موج ااب
املااادت  31و 32مااك االتفاقيااة ،بغيااة تعزيااز نظااا احلمايااة مااك حاااالت االختفاااء القسااري
املنصوص عليه يف االتفاقية.

جن ور
 -6ت ببرا جنة اب ببو ع ببا أسببفاة فس ب مرجر ني ببر جنقونببو جنط ببرا
مبإلجل جتة 33يت جنذي أبةغ به وأعاق أت اق ضرجرجً ضابذ عةم 2013

رجر .ببة جنقاببةم ب ب ور إناا ببة

 -7حتث اللجنة الدولة الطرف على منح موااقت اا علاى رةرة اللجناة ،والتعااو علاى حتدياد
طرائق هذه الزةرة وتواري التس يالت الالرمة واقاً للفقرة  4مك املادة  33مك االتفاقية.
تنفيذ القانو العا املتعلق ابالختفاء القسري على ي مستوةت الدولة الطرف
 -8تالحب ب جنة اب ببو بقةب ب ت ببقن ض ب ب إلى تابفا ببذ جنق ببةنإل جن ببةم ني ببرجً ن ببقم جع م ببة نإلجئح ببه
أو ت ةاف .ائو تاب با يتعبقج خطبو تابفاذيبويت ضشبري إىل عبقم جن قابق اتاب وجن بإلجري جتابصبإلال
جنابي ببةم
عةاا ببة جنق ببةنإل جن ببةم نف ببهيت هضب بالً ع ببا جن قل ببة جنابة ،ببئو عب با تإل ي ببو جن ببةطة
جنفاببقرجي عةب ببإل ي اب تابفاببذ تابفاببذجً ببةضالً وي ببةور جنة ابببو جنقةب أيضبةً إ جذ جن ببقجم ببمةان
جس ب قالناو جتؤس ببة يت وجع مببة ج جتا جناببويت وجت بإلجر جتة يببو وجنلش بريو جن ةهاببويت هض بالً عببا خطببو
ضببة ي ة ب بيببة.ر جفخ فببةذ جنق ببرييت وجفتفة اببو وجنقببةنإل جن ببةم وأخببريجًيت ببا
أت.ا ب حمببق
جنة ابو عةمةً بإلجإل ججملةس جنإل نةمإلج ابنييت رب جس مرجر ةقاة ضا عقم وجإل مةان ةهابو
ت ف ب ضشببةر و جنضببحةو وضابيمببة بف ةناببو تابفاببذ جنقببةنإل جن ببةم ورصببق يت هض بالً عببا باببةا
ضرج اة ممةوةو عة جت إلى ج ة
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توصي اللجنة الدولة الطرف ما يلي:

املسااارعة وض ا واعتماااد خطااة واضااةة وشاااملة وقابلااة للتةقااق ات
(أ)
جدوا رمين حمدد لتنفيذ القانو العا  ،تشمل ي اجلوانب اليت ينص علي اا القاانو العاا
علااى الصااعيد االحتااادي وصااعيد الااوالةت وال لاادةت ،وتنطااوي علااى م اال رمنيااة ومرش ارات
امتثاااا موضااوعية ،ا االً عااك نشاااء يليااة للرصااد والتقيااي يشااارف اي ااا ضااةاة االختفاااء
وأقارابؤه تنش ار تقااارير دوريااة عااك التقااد ازاارر يف تنفيااذ وتشااغيل اإلطااار املر سااي املنش ا
تزود موظف أكفاء وما يلز مك موارد مادية للقيا بعمل ا؛
موجب القانو العا َّ ،
(ا) عااك طريااق عمليااة مفتوحااة وتشاااركية تشاامل ال ااةاة ومنظمااا  ،وض ا
القانو التنظيمي للقانو العا و ائر الصكوف املنصوص علي اا يف هاذا القاانو الايت يات
بعد اعتمادها أو ا تكماهلا؛
(ج) تقياي ماد تنفيااذ القاانو العااا علاى الصاعيد الااوطين ويف الاوالةت ،علااى
حنو دائ وشفاف وا تناداً مرشرات موثوقة؛
نشاااء يليااة تنساايق لتنفيااذ القااانو العااا  ،بقيااادة ورارة الداخليااة وإبش اراف
()
ي مفاصل الدولة.

تعريف االختفاء القسري وجترميه (املواد مك 1

)7

جرميو جفخ فةذ جنق ري
 -10تالح ب جنة اب ببو أ جنقببةنإل جن ببةم ي ضببما تص باباف جرميببو جفخ ف ببةذ جنق ببري با ببق أن ببه
ي ببةور جنة ابببو جنقةب إ جذ عببقم جسب افةذ جتببة  34ضببا .ببذج جنقببةنإل ضببة تابطببإلي عةاببه جتببة  3ضببا
جفتفة ابو ضبا ببرور جع لبةر ه ب جملرضببة ضبا جملريببو بغبرض إخفبةذ جنضببحاو أو ضصبري.ة أو ض ببة
وجإل .ة عابصرجً ضبا عابةصبر جرميبو جفخ فبةذ جنق بري وضبا وجعب ةب جنة اببو أيضبةً عبقم جع لبةر
ه جفخ فةذ جنق ري جنابيةم جنقةنإلن نةقونو جنطرا جرميو ق جيتن ةناو
 -11توصي اللجنة الدولة الطرف ابختا ما يلز مك تدابري تشريعية ل ما تصنيف اعل
االختفاء القسري واقاً للمادة  3مك االتفاقية واعت اره جرمية ضد اإلنسانية.

جت ؤوناو ججلابةئاو جنزجتلاو
 -12ببا جنة ابببو عةمبةً اتببة  29ضببا جنقببةنإل جن ببةم باببق أ جنة ابببو تالحب أ .ببذج جنلابببق
ف ياب صرجحو عة مجاو جنفر اة جنبإلجر جتبة  6ضبا جفتفة ابو عبالو عةب نب يت نباس
نببقى جنة ابببو أي ض ةإلضببة عببا جن شبري ة ججلابةئاببو جنب مي ببا ج ت ضببما ض ب .ببذ جنفر بباة يت
وف عا إض ةناو تطلاقاة عمةاةً بش ه ة يت أو ضة إ ج ة ق مت تطلاقاة ه الً
 -13توصي اللجنة الدولة الطرف ما يلي:

اعتماااد مااا يلااز مااك أحكااا تشاريعية تاانص حتديااداً علااى املساارولية اجلنائيااة
(أ)
الاات ياة واقااً للشااروا املنصااوص علي ااا يف الفقاارة الفرعيااة (ب) مااك الفقاارة  1مااك املااادة 6
مك االتفاقية؛
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(ا) ضاما االعاااف جبميا األشاكاا املمكناة للمسارولية عاك ارتكااب جارائ
االختفاء ،ما اي ا تلا املرتك اة ابلو ااطة ،وللمشااركة اي اا ،وتط يق اا علاى حناو اعااا عناد
التةقيق يف حاالت االختفاء ،واملقاضاة واملعاق ة علي ا؛
بش

(ج) اعتماد ما يلز مك تدابري لتدريب املوظف املكلفا إبقاماة العادا و دارتاه
ي أشكاا املسرولية واملشاركة الواردة يف االتفاقية.

املسرولية اجلنائية والتعاو الق ائي يف جماا االختفاء القسري (املواد 8

جنإلفيو جنقضةئاو جن

)15

ريو

 -14با جنة اب ببو عةم بةً أب جت ببة  26ض ببا جنق ببةنإل جن ببةم ت مة،ب ب ض ببو جفتفة ا ببو ب ببري أ
جنة ابو تالح بقة عقم ت قي ةنإل جنقضةذ جن ري جفجتة نف ه
 -15تكاارر اللجنااة توصاايت ا ( ،CED/C/MEX/CO/1الفقاارة  )26وحتااث الدولااة الطاارف
على أ تكفل يف املمار ة العملية ا تثناء ي حاالت االختفاء القسري صراحة مك والية
الق اء العسكري ،وقصر التةقيق اي ا وحماكمة مرتك ي اا علاى السالطات املدنياة املختصاة
وحدها ،ما يف ل ما قد يرتك ه أاراد القوات املسلةة ضد أاراد يخريك مك تلا القاوات،
واقاً للمادة  26مك القانو العا .
ال ةث عك املفقوديك والتةقيق يف اختفائ

س

جا،خةال جتفقإل يا

 -16ب ببا جنة ابب ببو عةم ب بةً ب اب ببني جلابب ببو جنلح ب ب جنإل ابا ب بو ججلقيب ببق وإنشب ببةذ جن ب ب جن ب بإل
نص،ببخةال جتفقببإل يا جنببذيا د ببق أضببة ا وجببإل  .يت هض بالً عببا جنفري ب جن ةض ب جت ب ب طببإلير
جنابي ببةم جتإلح ببق ن ابإلنإلجا ببة جت ةإلض ببة وجملإلس ببلو ب ببري أ جنة اب ببو تشب ب ر انقةب ب إ جذ جن ب ب خري
تشغا نيةم جنلح جنإل يت ف سامة ضة ياب عةاه جنقةنإل جن ةم ضا س ال ونيبةم ض ةإلضبة
ضإلحببقيت وجافببةض ض ب إلى ضشببةر و ضابيمببة ججمل مببو جتببقن وجنضببحةو وجن شببةور ض اببةيت وباببةا
باةان ضإلوإل و وضصابفويت وعقم جن شةور ضو جنضحةو ل نشبر تةب جنلابةان يت هضبالً عبا جملةجبو
إىل ضإلجر ضةناو ةهاو وضإلظفني ضؤ.ةني
 -17تعياد اللجنااة أتكياد توصاايت ا ( ،CED/C/MEX/CO/1الفقاارة  )18وهاي أي ااً حتااث
الدولة الطارف علاى الشاروس اريعاً يف العمال علاى تشاغيل الساجالت واألدوات املنصاوص
علي ا يف القانو العا  ،ماا اي اا الساجل الاوطين لأشاخاص املتاوا اجمل ولاة هاوة الاذيك
يطالب هب أحد ،وال ن الوطين ل ياانت الطب الشرعي والسجل الوطين للمقاابر ،ا االً
عك النظا املوحد لتكنولوجيا املعلومات واحلو ة ،م شراف األقرابء ومنظمات مك اجملتم
امل ااد يف تنفي ااذ تلا ا اآللي ااات ومتابع ااة عمل ااا ،ا ا االً ع ااك تعزي ااز التنس اايق با ا الكي اااانت
املسرولة عك دارة ال ياانت و دراج ا يف الساجالت ،وضاما نقال ال يااانت املوجاودة حاليااً
دو بطاااء الس ااجالت اجلدياادة .وين غ ااي أ تسااتويف الس ااجالت كااااة مع ااايري الس ااالمة
مااا ي اامك صااةة املعلومااات و اريت ا وكماهل اا وتواارهااا ،و مكانيااة تت ع ااا وحفظ ااا .وعااالوة
علااى ل ا  ،توصااي اللجنااة الدولااة الطاارف ابمل ااي قاادماً يف ا ال ياااانت املتعلقااة حباااالت
االختفاء يف الدولة الطرف وتيسري احلصوا علي ا ،ما اي ا:
4
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ال يا اااانت املص ا انَّفة ،يف ل ا اة أما ااور ،حسا ااب السا ااك ،ونا ااوس اجلا اان  ،واحلالا ااة
(أ)
االجتماعية  -االقتصادية واألصل الوطين و/أو اإلثين لأشخاص املفقوديك ومكا اختفائ ؛
الفوري؛

(ا)

ال ياااانت املتعلق ااة ابل ال ااات ع ااك ح اااالت االختفاااء وإبجا اراءات ال ة ااث

(ج) حتدياد أمااكك وجااود األشاخاص املفقاوديك ،وحتديااد أمااكك رااا
ويه.
أصةابه و عادته

وهااوةت

جنلح عا جا،خةال جتفقإل يا
 -18ا جنة ابو عةمةً ضو جفرتاةإ آبناة وأ وج جنلح جتابصإلال عةااة جنقةنإل جن ةم
ججلقيببقيت ف سببامة جلابببو جنلحب جنإل اباببو ونيريج ببة عةب ض ب إلى جنببإلفو بببري أنببه ي ببةور جنة ابببو
جنقةب إ جذ أوجببه جنقصببإلر جن ةضابببو أتخببر تف اب نيببةم جنلحب جنببإل يت وتببقن ض ب إلى ضشببةر و
ضابيمة ججمل مو جتقن وممإلعة جنضحةويت وجفه قةر إىل باةان ضإلوإل بو وضفصبةويت وجملةجبو إىل
جن مإلي يت وأوجه جنقصإلر وجن خري بري جتب ر جنلحب جنفبإلري و قيبق جهلإليبويت وبابةا جتابيبإلر
ججلاب ةنيت هضالً عا نشر جت ةإلضة و تشةور ض ل ضو جنضحةو
 -19تكاارر اللجنااة توصاايت ا ( ،CED/C/MEX/CO/1الفقاارة  )41وحتااث الدولااة الطاارف
على ما يلي:
ض ااما التش ااغيل الفع اااا لنظ ااا ال ة ااث ال ااوطين برمت ااه ،م ااا يش اامل يا ا
(أ)
السجالت واألدوات املنصوص علي ا يف القانو العا ؛
(ا) تزويد جلنة ال ةث الوطنية ابألدوات كاااة ،وماوظف أكفااء مادرب تادري اً
وااياً وميزانية كااية متكن ا مك أداء م ام ا بشكل لي ؛
(ج) امل ااادرة يف أقاارب ارصااة ،ممكن اة وواق ااً ألرقااى املعااايري الدوليااة،
ونشر برانمج ال ةث الوطين والربانمج الوطين ال تخراج اجلثث والتعرف علي ا؛

عااداد

( ) مواءمااة التش اريعات ازليااة م ا القااانو العااا اجلديااد بش ا هااذه املس ا لة
ل ما تنفيذها على حنو لي و نشاء جلا ال ةاث ازلياة املتوخااة كاااة وتزويادها ماوظف
أكفاء ،وختصيص ميزانية كااية لتمكين ا مك أداء م ام ا بشكل لي ؛
(.ب) ضااما املشاااركة الفعالااة لل ااةاة وممثلااي  ،ا االً عااك منظمااات اجملتم ا
املااد و ريه ااا م ااك الكي اااانت املتخصص ااة يف ي ا عملي ااات تنفي ااذ الق ااانو الع ااا اجلدي ااد،
وضما طالس األ ر علاى املعلوماات بصاورة ميسارة ،والئقاة ،ومق ولاة ماك الناحياة الثقااياة
وال تعرض ال ةاة جمدداً لأ ؛
(و) ضما ياالء عملياة ال ةاث األولوياة لتةدياد أمااكك األشاخاص املفقاوديك
أحياء وحتريره ؛
( ) منا ا تق اااع م ااوظفي الدول ااة ل ااد تنفي ااذه جا اراءات ال ة ااث الف ااوري
والتةقيق مع ومعاق ت يف حاا تقاعس يف القيا بذل ؛
(إ) الت كد مك م ادرة ي السلطات اليت حبور ا معلومات ات صلة بعملياة
ال ةث عرض تل املعلومات بصورة كاملة و ريعة على جلا ال ةث.
GE.19-15246

5

CED/C/MEX/FAI/1

إلجرئ جنطل جنشرع
 -20ا جنة ابو عةمةً بإلجإل جنفري جن ةضب جت ب ب حقيبق .إليبو جنلشبر ببري أابة ةقبةً انغبةً
جنقونو جنطرا جن تقصر عا تةلاو ض طةلبة
خقضة جنطل جنشرع
ي ةور.ة إ جذ جنابق
عمةا ببة جنلحب ب وجن حب بري وإخب برجج جنره ببة وت ريف ببهيت وجن ص ببقي بص ببإلر ضالئم ببو فرتف ببة ع ببق
جا،ببخةال جتلةَّببع عببا جخ فببةئا يت هضبالً عببا آفا ججل ب وجهلاة ب جن يماببو جنب د ت ب َّبرا ب ببقيت
وفس مرجر ظاإلر جتقةبر ججلمةعاو وجن ريو أ ةذ خم ةفو ضا أرج ااة
 -21حتث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:
ض ااما ا ااتعادة را ااات األش ااخاص املت ااوا  ،وحتدي ااد ه ااوة  ،واإلب ااال
(أ)
أ ااره عل ااى حن ااو يت ااوخى الدق ااة العلمي ااة ويتسا ا ابالحا ااا والكرام ااة
ع اان وتس االيم
ا تناداً أرقى املعايري؛

(ا) تعزيااز خاادمات الطااب الشاارعي وخاادمات ا ارباء مااك خااالا نشاااء يليااة
دوليا ااة للمسا اااعدة التقنيا ااة يف جما اااا الطا ااب الشا اارعي ابلتعا اااو م ا ا ال ا ااةاة ،واملنظما ااات
املتخصص ااة و ااائر الكي اااانت املعني ااة هبا ادف التعجي اال يف تنفي ااذ جا اراءات الط ااب الش اارعي
املتعلقة آبالف اجلثث وبقاة اهلياكل العظمية اليت تنتظر حتديد هوة ا؛

(ج) ص ااالؤ مر س ااات الط ااب الش اارعي وخ اادمات ا ا ارباء يف الدول ااة الط اارف
ما يشمل نشاء مر ساة وطنياة متخصصاة ومساتقلة تتسا ابالحاااف امل اين وخت ا لنظاا
مساءلة اعاا يشمل ضوابط اجلودة.

حةف جخ فةذ جتاةجريا
 -22ا جنة ابو عةمةً ايتجرجذج جن جختذ ة جنقونو جنطبرا ضبة ي ةب بإلحبق جن حقاب
ججل ب برجئ ج ةصب ببو اتاب ببةجريايت وإبنشب ببةذ وفيب ببو ةنإلناب ببو ناب ببو جن ب بقع ج ب ببةرج جت ب ببا او نةلح ب ب
وجن حقا يت واتمةرسة ججلاق جت ةقو بة ابو جنطل جنشرع وبل ض تبقجبري ججلب جت خبذ ب بض
جملةف ج ةصو اتاةجريا جتفقإل يا بري أ جنة ابو أعرب عا ةقاة إ جذ حةنبو جنضب ف جنشبقيق
جنب ب ي ةناا ببة جتا ببةجرو جنقون ببو جنط ببرا وي ببةور جنة اب ببو جنقةب ب أيضب بةً ن ببقم فةي ببو جيتجب برجذج
جت خ ب ببذ نض ب ببمة جنإل ةي ب ببو وجنلحب ب ب يت وجنإلص ب ببإل إىل جملقاق ب ببويت وإىل جن قجن ب ببو وججلب ب ب ض ب ببة ي ة ب ب ب
اا،خةال جتاةجريا جتفقإل يا وأهرج أسر.
 -23توص ااي اللجن ااة الدولا ااة الط اارف أ تعما اال ،ابلتع اااو ما ا بلا اادا املنشا ا واملقصا ااد
ومشاركة ال ةاة واجملتم املد  ،على ما يلي:
م ااعفة اجل اود بغياة ت ااادا املعلوماات ات الصالة كااااة علاى حناو اال
(أ)
با الدولااة الطاارف وال لاادا األخاار املعنيااة ،ال اايما بلاادا أمريكااا الو ااطى ،مااا يف لا
ال ياانت املتعلقة بتسجيل امل اجريك املفقاوديك يف الدولاة الطارف والاربط با قواعاد بيااانت
ما ق ل الوااة وما بعد الوااة؛
(ا) ض ااما ا ااتمرارية عم اال جلن ااة الط ااب الش اارعي ،وتو ااي نط ااا واليت ااا
وا تنساخ ممار ا ا اجليدة بغية تعزيز اإلجراءات الرامية حتديد هوةت أصاةاب الرااات
و عاد ا أ ره ؛
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خي

(ج) الت كااد مااك أ تنفيااذ القااانو العااا  ،مااا يف لا الصااكوف املسااتمدة منااه،
لن ج خاص ومتمايز راء احلاالت املرت طة ابملفقوديك مك امل اجريك؛

( ) ض ااما اعالي ااة أداء وح اادة التةقي ااق يف اجلا ارائ ا اص ااة ابمل اااجريك ويلي ااة
الاادع ا ااارجي املكساايكية لل ةااث والتةقيااق ،مااك خااالا اعتماااد م ااادج توجي يااة بشا اما
وتزويدمها ما يلز ماك ماوظف أكفااء وماوارد مادياة ،ماا يف لا تعيا ماوظف متخصصا
بشكل حمدد ودائ يف متثيليات الدولة الطرف يف ال لدا املعنية؛
(.ب) كفالااة املشاااركة والتنساايق مااك جانااب ي ا املر سااات ال اارورية يف يليااة
الدع ا ارجي املكسيكية لل ةث والتةقيق ،ما يف لا اللجناة التنفيذياة لرعاياة ال اةاة
واللجنة الوطنية حلقو اإلنسا واملع د الوطين لل جرة ،حتقيقاً لسالمة أداء تل اآللية؛

(و) ض ااما مش اااركة ال ااةاة وممثل ااي عل ااى حن ااو ك اااف يف أنش ااطة ال ة ااث
والتةقيق ما يشمل ،حتقيقااً هلاذه الغاياة ،صادار أتشاريات نساانية عاجلاة ملادد كااياة تكفال
حتقيق الغرض من ا على النةو األمثل.

جن حقاقة جت ةقو اةف جفخ فةذ جنق ري
 -24با جنة اببو عةمبةً اتلبة ر عببةم  2015إىل إنشبةذ ض بل جتبقع جن بةم جت خصب
جنلح ب عببا جتفقببإل يايت وجنببذي جس ب اض عابببه ،ببلة وه جير  2018مب ببل جتببقع جن ببةم
جن حقاب جبرجئ جفخ فبةذ جنق بري و ببا جنة اببو أيضبةً عةمبةً إب برجر جن وتإل ببإل
جت خصب
جت مق نة حقا جرجئ جفخ فةذ جنق ري باق أاة تالح أوجه صإلر خطبري جن حقاقبة
جت ةقببو ببرجئ جفخ فببةذ جنق ببرييت مبببة نب جن ببقجم جسب قالناو جن حقاقببة يت وجتمة ةببو تابفاببذ
جيتجرجذج جاسةساويت وباةا جن حقاقة جتاقجنابويت وجفه قبةر إىل أ نبو ةئمبو عةب أسبس عةمابويت
وتشببر م جن حقاقببة يت وجنغاببةا جت م ب فس بزجتا او قا ب ،ببةضةويت وض ةب بو هر بباة قا ب بببري
ضقعمببو أب نبو و ةئمببو عةب أح ببةم ض ببلقو و إلجنببل منطاببو حاببة جتفقببإل يايت وجت ببةرعو إىل جتة.ب
حببةف جفخ فببةذ جنق ببري ج جنط ببةبو جتؤ ب يت هض بالً عببا ع ببقم وجببإل ببمةان بإل و
ت ذيل جتش له هب وإسةذ ض ةضة ا ضا أج جملصإل عة جا نو وتالحب جنة اببو بلبةنع جنقةب
أ أوجببه جنقصببإلر .ببذ ت بة .تفش ب ظببة.ر جيتهببال ضببا جن قببةا جنقونببو جنطببرايت وجن ب
نقر جف عةذج وجاح ةم جنقضةئاو ضقةرنو بضخةضو عق جتفقإل يا
ت ة
 -25تكرر اللجنة توصيت ا ( ،CED/C/MEX/CO/1الفقرة  )28ب ما احلاق يف العدالاة
واحلقيقة ،واليت تنص على ما يلي:
(أ)
وا تقاللية؛
(ا)

امل ي قدماً يف نشاء مكتب للمدعي العا للجم ورياة يتمتا إبدارة اتياة
ضما جراء حتقيقات اورية ،وشاملة ونزي ة؛

(ج) ضما مشاركة وي الشخص املفقود وممثليه بصورة اعالة يف التةقيقات،
دو أ ميثل ل ع ئاً جرائياً مك أي نوس؛
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( ) ضما عد مشاركة قاوات حفاا النظاا أو قاوات األماك ،مدنياة كانا أ
عسكرية ،ممك يشت ه يف ضلوس أارادها يف ارتكاب جرمية اختفااء قساري ،يف مساار التةقياق
أو الت ثري عليه؛
(.ب) مواص االة تعزي ااز حمت ااو الربوتوك ااوا املعتم ااد للتةقي ااق يف جا ارائ االختف اااء
القسااري أو الاايت يرتك ااا األا اراد ،م ا مراعاااة ماادخالت ال ااةاة ،واملاادااع عااك حقااو
اإلنسا  ،وهيئات حقو اإلنسا و ي السلطات املعنية إبجراءات ال ةث والتةقيق؛
(و) كفالااة عااد ا اات عاد ارضااية االختفاااء القسااري أو االختفاااء ال اذي يرتك ااه
أا اراد مااك ا ااواص ،يف حاااا وجااود أ ا اب تاادعو لالعتقاااد أ اختفاااء شااخص م اا م ارت ط
ابرتكاب جرمية ما ،بصرف النظر عك احتماا التةقيق يف جرائ أخر ؛
( ) ضااما وضا ا اااتيجيات للتةقيااق الشااامل يف حاااالت االختفاااء ،حبيااث
يا
ياات جتنااب شاار مة التةقيقااات ،و جاراء حتلياال للساايا  ،وحتديااد األ اااا ،وا ااتةدا
الفرضيات و ل التةقيق املمكنة ومتابعت ا ،ما يف ل شراف اجل ات الفاعلة احلكومية؛
(إ) التةقيااق يف التسلساال القيااادي ازتماال ،واألشااخاص املتااورط بصااورة ااري
يا ماا ورد يف املاادة 6
م اشرة و و ل مك أشكاا املسارولية واملشااركة ،ويشامل لا
مك االتفاقية؛
( )

التةقيق بفعالية يف حاالت االختفاء القسري بصرف النظر عك مد ا؛

(ي) تواري ما يكفي مك املاوظف املارهل واملاوارد املادياة ملكتاب املادعي العاا
املتخصااص يف التةقيااق يف جارائ االختفاااء القسااري وملكاتااب املاادع العااام املتخصصا
ازلي ل ما المة أدائ ا ،ال يما املالف املرهال أتهايالً خاصااً يف هاذا اجملااا مماك جياري
تقييم ابنتظا على أ اس النتائج ،م مراعاة املنظور اال ااتيجي الوطين والعابر للةدود
راء هااذه الظاااهرة اإلجراميااة ،علااى حنااو يغااذي م ااا ال ةااث ويعماال ابلتنساايق ما الوكاااالت
األخر ات صلة ،ال يما جلنة ال ةث الوطنية وجلا ال ةث ازلية؛
(ك) ضااما ا ال ياااانت املتعلقااة ابلتةقيقااات اجلاريااة واملسااتكملة ،وجممااوس
الق اااة الاايت صاادرت بشا اا أحكااا دانااة اائيااة ما اإلشااارة الساالوف النمااو جي الااذي
متا املعاق اة عليااه ومركااز الشااخص امل ادا  ،ا كااا مسااروالً يف الدولااة ومقاادار العقااوابت،
و مكانية الوصوا تل ال ياانت.

محةيو جتلةغني عا حةنو جخ فةذ ري ووأو جتشةر ني جن حقا هااة
 -26ي ببزا جنقببةنإل جن ببةم ا ب جنضببحةو جن مببة جملمةيببويت بببري أ جنة ابببو تالح ب بقة ب
جس ب مرجر جرت ببةا أه ببة جن خإليببف وجنإلص ب وجفع ببقجذ ح ب جنضببحةو وجت ببقجه ني عببا حق ببإلن
جيتن ة يت و .أه ة ناس ضضمإلانً جن حقا هااة وف جت ة لو عةااة

 -27تكرر اللجنة توصايت ا ( ،CED/C/MEX/CO/1الفقارة  )31وتوصاي الدولاة الطارف
ما يلي:
ضما التنفيذ الفعااا لاللتازا ابحلماياة خاالا جاراءات ال ةاث ،ال ايما
(أ)
ال ةث امليدا  ،مك خالا يليات مصممة خصيصاً هلذا الغرض؛
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(ا) تعزيااز يليااة ملايااة املاادااع عااك حقااو اإلنسااا والصااةفي عااك طريااق
ضما تزويدها موظف مرهل أتهيالً كااياً لالضطالس أبنشاطت  ،وتاواري ميزانياة وقادرات
قانونية كااية لتنفيذ قرارا ا بفعالية مك جانب ي السلطات املختصة؛
(ج) اختا تادابري منا ا ة تشامل ملاالت توعياة ادف منا ومعاق اة األاعااا
اليت جتر  ،أو ختيف أو تص األشخاص املفقوديك ،أو أاراد أ ره أو املادااع عاك حقاو
اإلنسا ممك يرااقوا ؛
( ) التةقيااق يف حاااالت االعتااداء علااى الناااج مااك حاااالت االختفاااء ،وأ اار
املفق ااوديك ،والشا ا ود ،وامل اادااع ع ااك حق ااو اإلنس ااا  ،والص ااةفي وا ا ارباء وامل ااوظف
العمومي املعني حباالت االختفاء.

حةف جفخ فةذ جنق ري جن و

خال جنفز جت روهو اس "جملرا جنقذر "

 -28ببا جنة ابببو عةم بةً بببل ض جيتج برجذج ج ببق جن ب جختببذ ة جنقونببو جنطببرا هامببة ي ة ب
ب إليض حةو حةف جفخ فبةذ جنق بري خبال جنفبز جت روهبو اسب "جملبرا جنقبذر " ببري أ
جنة ابببو تالحب بقةب عببقم إحبرج أي تقببقم ف جن حقاب تةب جملببةف وف جنلحب عببا
جتفقإل يا وف تققمي ججل جن ةض جلماو جنضحةو
 -29تكرر اللجنة توصايت ا ( ،CED/C/MEX/CO/1الفقارة  )33وتوصاي الدولاة الطارف
ما يلي:
ضما ال ةث الفوري والفعاا عك املفقوديك عك طريق نشاء وتنفيذ يلياة
(أ)
حبث حمددة مشاركة اعالة مك أ ر املفقوديك؛
(ا) ض ااما ا تكف اال ا ط ااط االداريا اة املتعلق ااة ابجل اارب الكام اال التش اااور ما ا
يعااً يف تلا ا طاط ،وتصاامي
ال اةاة وممثلاي ومنظماات حقااو اإلنساا  ،ومشااركت
هذه األخرية وتنفيذها على وجه السرعة يف ضوء الوق املنق ي والعمر املتقد لأ ر.
التدابري الرامية

من حاالت االختفاء القسري (املواد مك 16

)23

س ال جا،خةال ج روضني ضا جملريو
 -30ب ببا جنة ابب ببو عةم ب بةً ايتج ب برجذج جن ب ب جختب ببذ ة جنقونب ببو جنطب ببرا يت ةضب ببو ةعب ببق ضر ي ب بو
نةم ةإلضببة جت ةقببو مبرج ب جفح ببة ججلابببةئ جف ة يببو باببق أ جنة ابببو تشب ر انقةب إ جذ نق ب
جت ةإلضة عا حةنو س ال جفح ة جاخرىيت مبة ن جن ال ج ةاو وجيت جريو
 -31تكاارر اللجنااة توصاايت ا ( ،CED/C/MEX/CO/1الفقاارة  )35وحتااث الدولااة الطاارف
على ما يلي:
ضما وصوا أي لطة خمتصة بصورة اورية
(أ )
واألشخاص ازروم مك حريت  ،وخصوصاً جلا ال ةث؛

ي

جالت االحتجار

(ا) نشاء جل موحاد يشامل يا األشاخاص ازاروم ماك حاريت  ،يكاو
كااامالً ،وموثوقا ااً ،ومس ااتكمالً ،و اارةً ومش اافوعاً آبليااات رص ااد و شا اراف تت اايح الت ك ااد م ااك
املعلومات؛
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(ج) وض ضوابط اعالة ايما يتعلاق بتساجيل األشاخاص ازاروم ماك حاريت
يف مر س ااات خاصا اة مث اال املستش اافيات ،ومص ااةات األما اراض العقلي ااة ،وأم اااكك الرعاي ااة
الن اريااة ،ومراك ااز رالا اة الس اامو و ع ااادة الت هياال املعني ااة متع اااطيي املخ اادرات ،ومر س ااات
املساعدة والرعاية ال ديلة لأطفااا واملاراهق واألشاخاص وي اإلعاقاة .وين غاي أ تشامل
هذه ال وابط حصاء تل املر سات وتسجيل األشخاص املوجوديك اي ا.

جن قريل بش جفتفة او
 -32ب ببا جنة ابب ببو عةم ب بةً ات ةإلضب ببة جن ب ب ب ببقض اة جنقونب ببو جنطب ببرا عب ببا تب ببقريل ضب ببإلظفني
ح إلضانييت مبا هاا أهرج ضا جنقإلج جن ريويت بش حم بإلى جفتفة ابو ببري أ جنة اببو تالحب
بقة أ جت ةإلضة جتققضو ت ابةو عق جً ضا جن ةطة جف ة يو هح ل

 -33تك ا اارر اللجن ا ااة توص ا اايت ا ( ،CED/C/MEX/CO/1الفق ا اارة  )37أب تتخ ا ااذ الدول ا ااة
الطاارف ،ااواء علااى الصااعيد االحتااادي أو صااعيد الااوالةت وال لاادةت ،مااا يلااز مااك تاادابري
تكفل حصوا ي املدني والعسكري املوجل إبنفا القاانو  ،والعاامل يف اجملااا الطا ،
واملوظف و ائر األشخاص الذيك قد تناا هب م مة حرا ة أو معاملة األشخاص ازاروم
مك احلرية ،مك اي الق اة واملدعو العاامو و اريه ماك املاوظف املعنيا إبقاماة العادا،
على تدريب واف ومنتظ بش أحكا االتفاقية ،واقاً ملا هاو منصاوص علياه يف املاادة 23
مك هذه األخرية .وين غي أ تشكل تل التدابري جزءاً مك عمليات التةس املر سي وأ
ياات تصااميم ا وتنفيااذها اب ااتخدا من جيااات واايااة .ا االً عااك ل ا  ،جيااب تقيااي تل ا
التدابري مك حيث أتثريها يف األجل املتو ط والطويل على أداء األشخاص املشار لي يف
الفقرة  1مك املادة  23مك االتفاقية.

جن الضو جن ةضو
 -34تالحب جنة ابببو بقةب ضببة أنببا انقبإلج جن ب ريو ضببا ور تابفاببذ ضاببةم جاضببا جن ببةم
ض ي ب أرج ب جنقونببو جنطببرايت وتابببةض جنطببةبو جن ب ري نة ببةطة جتقناببو جت ةفببو إبنفببة جنق بإلجنني
وضة ق يزتل عة ن جفجتة ضا أور و حةف جفخ فةذ جنق ري وجيتهال ضا جن قةا
 -35وحتااث اللجنااة الدولااة الطاارف علاى تعزياز قااوات نفااا القااانو املدنياة ووضا خطاة
النسااةاب القااوات العسااكرية تاادرجيياً وبصااورة منظم اة ميكااك التةقااق من ااا مااك م ااا األمااك
العا  .كذل  ،توصي اللجنة الدولة الطرف ابعتماد طاار معيااري يانظ ا اتخدا القاوة ماك
جانب قوات حفا النظا  ،ما يتفق م القانو الدويل حلقو اإلنسا واملعايري الدولية.
تدابري جرب ال ةاة وملاية األطفاا مك االختفاء القسري (املادات  24و)25

جمل

ججل وجن إليض جن ريو وجن ة وجن ة

 -36ببا جنة ابببو عةم بةً اجلاببإل جن ب تلببذهلة جنقونببو جنطببرا ضببا أج ب تابفاببذ جنقببةنإل جن ببةم
جت ة ب انضببحةويت وضببا بمابه إلجعببق تف ا ب خم ةببف جنص بابة ي وجيتع برجا عببا جف .مببةم إبنغببةذ
جيتجبرجذج جنب ت اب ججلب جنف ببة باببق أ جنة ابببو فً تف ب ت ببرا عببا ةقاببة إ جذ ض ب نو جن طلاب
جنإلفو جف ة يو مة ت را جنة ابو عا جنقة ن بقم
جن ةض نةقةنإل جن ةميت وبش أسةس
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وجإل مةان ت ف ممةرسو جمل ض رهو جملقاقو وجمل
باةا مةان تابح ت إليضة ةضةو ووجهاو

جن قجنو وجملب

ججلب يت ضشبري إىل

 -37تكرر اللجنة توصايت ا ( ،CED/C/MEX/CO/1الفقارة  )39وتوصاي الدولاة الطارف
ما يلي:
منا

مواصلة تعزيز اللجنة التنفيذية لرعاية ال ةاة عك طرياق تزويادها ماوظف
(أ )
وموارد مادية كااية ألداء م ام ا على حنو لي ؛

(ا) م اااعفة اجل ااود مااك أجاال تس اري الوصااوا السااجل الااوطين لل ااةاة
و خمتلف املساعدات الناشئة ،ما يف ل الوصوا ال ةاة املقيم يف ا ارج؛
(ج) مواءمة التشريعات ازلياة ما قاانو ال اةاة العاا هبادف تنفياذها بشاكل
لي و نشااء يا جلاا مسااعدة ال اةاة يف الاوالةت عاك طرياق تزويادها ماوظف أكفااء
وموارد كااية وواايه ملساعد ا يف أداء م ام ا على حنو لي ؛
( ) ضما املساواة الفعلياة يف حصاوا ضاةاة االختفااء علاى احلقاو املتعلقاة
ابجلرب والرعاية ،بصرف النظر عما ا كانا اهليئاة املختصاة ات طااب احتاادي أ حكاومي
وما ا كان هناف داناة أو قارار ااائي صاادر عاك هيئاة وطنياة أو قليمياة أو دولياة حلقاو
اإلنسا .

جملةنو جنقةنإلناو نص،خةال جتفقإل يا جنذيا د ي ضح ضصري .وحةنو ويا
 -38ا جنة ابو عةمةً ان قجبري جن شري او ججلقيق جن جختذ ة جنقونو جنطبرا بشب جيتعبال
ج ببةال عببا جخ فببةذ جا،ببخةاليت سبإلجذ جنقببةنإل جن ببةم ججلقيببق جت ةب افخ فببةذ جنق ببري أو
جنقةنإل جف ة ي ج ةال بش .ذ جت نو باق أ جنقة ي ةور جنة ابو إ ا عةمةً أب تة
جن ببقجبري ف تابطل ب ضلة،ببر عة ب جن اببةان جف ة يببويت هض بالً عببا باببةا جن ب ال م جن ش بري جنببال م
نذن جنغرض
 -39تكرر اللجنة توصيت ا ( ،CED/C/MEX/CO/1الفقرة  )43ابختا ما يلز مك تدابري
يف ي أحناء الدولاة الطارف ل اما التنظاي املالئا للةالاة القانونياة لأشاخاص املفقاوديك
الذيك يت اح مصاريه وحالاة وي ا  .ويف هاذا الصادد ،حتاث اللجناة الدولاة الطارف علاى
اختا ما يلز مك تدابري ل ما تط ياق األحكاا املتعلقاة ابإلعاال عاك االختفااء ،الاواردة يف
القااانو العااا  ،يف ي ا أحناااء ال لااد ،و ل ازا الساالطات كااااة بااذل  ،مااا مااك ش ا نه ضااما
الفعالية الكاملة يف ملاية احلالة القانونية لأشخاص املفقوديك وممتلكا وأ ره .

جن شري ة جت ةقو اخ طةا جا فة
 -40ببا جنة ابببو عةم بةً ان شبريو جن ببةم جنببذي صببقر ضببؤخرجً بشب جفخ فببةذ جنق ببري وجنببذي
ياب عة جرجئ حمق ت ة ان ج جا فة بري أابة تالحب بقةب أ نب جن شبريو ف يباب
إف عة ب ججل برجئ جترت لببو ا ب أ فببة ضإلن بإل يا خببال هببز جيتخفببةذ وف يابطببإلي عة ب جفهزج ببني
جاونني جنإلجر يا جنفقر (1أ) ضا جتة  25ضا جفتفة ابويت أي عةب "جخ طبةا أ فبة خضب إلج
فخ فةذ رييت أو أ فة خضو آا  .أو أضاة أو أوصاة  .جنشرعاإل فخ فةذ ري"
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 -41تكاارر اللجنااة توصاايت ا السااابقة ( ،CED/C/MEX/CO/1الفقاارة  )45حبااث الدولااة
الطرف على مواءمة تشريع ا الوطين واقاً للفقرة  1مك املادة  25مك االتفاقية.

أور حةف جفخ فةذ عة جناب ةذ وجا فة وجترج.قني
 -42تالحب ب جنة اب ببو بقةب ب ض ببة ملب بةف جفخ ف ببةذ جنقون ببو جنط ببرا ض ببا آ ر عةب ب جناب ببةذ
وجا فة وجترج.قني وي ةور جنة اببو جنقةب أيضبةً إ جذ جاوبر جنضبةر جناببةج عبا جنر بإل وجيتمهبة
جنقإلجنل جنابمطاو ججلاب ةناو وأ ،ة جن ماا جن ت اقا جناب ةذ
جن حقاقة جت م
 -43توصي اللجنة الدولة الطرف ما يلي:
(أ)
مصائره ؛

ض ااما ال ة ااث الف ااوري والفع اااا ع ااك يا ا األطف اااا واملا اراهق اجمل ول ااة

(ا) وض تدابري خاصة و ات أولوية لرعاية األطفاا أقارابء األشاخاص املفقاوديك،
على أ تراعى مصلةة الطفل العليا وتواَّر له الرعاية النفسية واالجتماعية املالئمة؛
(ج) اعتماااد تاادابري خاصااة حلمايااة األطفاااا وامل اراهق وحتس ا األحكااا ات
أقص ااى ح ااد ممك ااك هب اادف مكااة ااة اختف اااء
الص االة املنص ااوص علي ااا يف الق ااانو الع ااا
األطفاا واملراهق ؛
( ) ض ااما دم اااج املنظ ااور اجلنس ااا يف التةقي ااق يف ح اااالت اختف اااء ال نا اات
والنساء ،م الاكيز بوجه خاص على صايا ة الفرضايات وخطاوا التةقياق الايت أتخاذ بعا
االعت ار الدواا ازتملة املرت طة بنوس اجلن .

جي  -اإلجراءات العاجلة وتدابري احلماية
نظا اإلجراءات العاجلة
 -44ا جنة ابو عةمةً مبة أبقته جنقونو جنطرا ضا ج .مةم ن ةلابو جيتجبرجذج جن ةجةبو وض ةب بو
جن إلصاة جنصة ر سباةن جيتجبرجذ جتابصبإلال عةابه جتبة  30ضبا جفتفة ابو بابق أ جنة اببو
فحي عقم ج ال ضإلظف جنقونبو جتبإلجلني ان حقاب وجنلحب عبا جا،بخةال جتفقبإل يا عةب
جيتجبرجذج وجن إلصبباة جنصببة ر .ببذج جن بباةن وجن ب خري تابفاببذ جيتجبرجذج جن ةجةببويت وأوجببه
جنقصببإلر جن اب ببا بببني جن اببةان وجن ببةطة عة ب جنص ب اق جف ببة ي وعة ب ص ب اق جنببإلفو
وجنلةقو ت ةجل اةيت وعقم وجإل آناو ه ةنو نضمة تابفاذ تة جيتجرجذج وتقااماةيت مبة ن
ضا جةنل جن ةطة ج ةاو جتخ صويت و .تش ر انقة إ جذ تة ججلإلجنل ةهو
 -45توصي اللجنة الدولة الطرف ما يلي:
نش اااء يلي ااة لتنفي ااذ اإلجا اراءات العاجل ااة ومتابعت ااا وتقييم ااا ،م ااا ي اامك
(أ)
التنساايق ب ا الساالطات علااى املسااتوةت احلكوميااة الثالثااة ،واال ااتجابة وال ةااث الفااوري،
ا الً عك مشاركة ال ةاة ومنظما ؛
(ب) نشاااء يليااة يف أقاارب ارصااة ممكن اة ل ااما يصاااا توصاايات اللجنااة
السلطات االحتادية ،و لطات الوالةت وال لدةت املسرولة عك ال ةث والتةقيق.
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داا -النشر واملتابعة
 -46تإل جنة ابو أ تذ ر افن جضة جن تقبو عةب عبةت جنبقو جلابو جن صبقي عةب جفتفة ابو
و جنقونو جنطرايت .ذج جنصق يت عةب جملبرال عةب أ ت بإل جن بقجبري جنب ت مبق.ة ةهبويت أوً
ت ببا لا اببة أو جن ببةطو جن ب ت خببذ.ةيت ض فقببو ةض بةً ضببو جفن جضببة جن ب ت اببق انإلهببةذ هبببة نببقى
جن صببقي عة ب جفتفة اببو وعة ب ص ب إلك وناببو أخببرى ج صببةو و .ببذج جن بباةنيت ب جنة ابببو
جنقونو جنطرا خصإلصةً عةب بمة جن حقاب ب فبةذ مجابو حبةف جفخ فبةذ جنق بري وإعمبة
ةض حقإلن جنضحةو عة إل ضة .إل ضابصإلال عةاه قيقجً جفتفة او
 -47ببذن يت تببإل جنة ابببو جن شببقيق عةب ضببة ملبةف جفخ فببةذ جنق ببري ضببا أتوببري هببة إ عةب
حقببإلن جيتن ببة ج ةصببو اناب ببةذ وجا فببة هةناب ببةذ جنة بإلجع ي ر ببا نالخ فببةذ جنق ببري ي ببةنني
بإلجه خةال ضا جن ابف ججلاب وبري ضا أ ،ة جن ابف ججلاب ةن أضة جناب ةذ جنةإلجع ياب مني إىل
أس بر أ،ببخةال ضفقببإل يايت ها ر ببا بإلجببه خببةال ر جج مةعاببو وج صببة يو ببةر يت هض بالً عببا
ت ر بباا نة ابببف وجتالحقببو وجفن قببةم ضببا ج برجذ س ب ااا إىل قيببق أضببة ا وجببإل وياببا وأضببة
جا فببة ببحةو جفخ فببةذ جنق ببرييت سبإلجذ أ ببةنإلج .ب أنف ببا ضببا ت ر بإلج نالخ فببةذ جنق ببري أو
ةنإلج ي بةنإل ضبا آ ر جخ فبةذ وياب يت هاب ض ر بإل بشب خبةال فن اة بة عقيبق ملقبإل ا
جيتن ةناويت مببة نب تغابري .بإلي ا و .بذج جن باةنيت تشبق جنة اببو خصإلصبةً عةب برور أ
تلة ر جنقونبو جنطبرا إىل إ ضبةج جتابيبإلر ججلاب بةن وجع مبة ابا ضبرج نةطفب نبقى إعمبة جملقبإلن
وتابفاذ جفن جضة جتابل قو عا جفتفة او
 -48وتش ب ب و جنة ابب ببو جنقونب ببو جنطب ببرا عة ب ب أ تابشب ببر عة ب ب نطب ببةن وجسب ببو ن ب ب جفتفة اب ببويت
وجت ةإلض ب ببة جيت ب ببةهاو جتققض ب ببو مبإلج ب ببل جنفق ب ببر  4ض ب ببا جت ب ببة  29ض ب ببا جفتفة ا ب ببويت هض ب بالً ع ب ببا
جتالحيب ببة جملةناب ببو جت ةقب ببو ات ةب ب ببو وجن ب ب ب ببقا إىل تإلعاب ببو جن ب ببةطة جنقضب ببةئاو وجن ش ب بري او
وجيت جريببويت وججمل مببو جتببقن وجتابيمببة بببري جمل إلضاببو جن ةضةببو جنقونببو جنطببرايت وججلماببإلر عةضببو
وضا ضابيإلر أعب يت تشب و جنة اببو جنقونبو جنطبرا عةب إنشبةذ آنابو و ابابو ت ةب بو وتابفابذ جن إلصباة
جنصة ر عا ج ناة جنقوناو ملقإلن جيتن ة يت مبة يضما ضشةر و مجاو جا رجا جت ابابويت ف سبامة
جنضحةو وضابيمة يت ضشةر و وجس و
 -49ومبإلجبل جنفقببر  4ضبا جتببة  29ضبا جفتفة اببويت تطةبل جنة ابببو أيضبةً إىل جنقونببو جنطببرا
أ تققميت ضإلعق أ صة  16تشريا جن ةنونإلهم 2021يت ض ةإلضبة حمبق وحمقوبو عبا تابفابذ
.ببذ جن إلصبباة يت هض بالً عببا أي ض ةإلضببة أخببرى جقيببق ت ة ب انإلهببةذ افن جضببة جن بإلجر
وواقو ض ق وهقةً نةفقر  39ضبا جتلبة ئ جن إلجااابو جت ةقبو بشب وضضبمإل
جفتفة اويت و ن
جن قببةرير جنب ي ببني عةب جنببقو جا برجا تقببقمياة مبإلجببل جتببة  29ضببا جفتفة اببو ()CED/C/2
وتش ب و جنة ابببو جنقونببو جنطببرا عة ب ت ي ب وتا ببري ضشببةر و ججمل مببو جتببقنيت ف سببامة ضابيمببة
جنضحةويت عمةاو إعقج .ذ جت ةإلضة
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