األبم المتحم

CED/C/PAN/CO/1

االتفاقيأة الموليأأة لحمأايأة مأيأع
األشخاص مم االختفاء القسري

Distr.: General
4 November 2021
Arabic
Original: Spanish

اللجنة المعنية بحاالت االختفاء القسري

المالحظات الختامية بش أ ا التقر ر المقمم مم منليليا بمي ا الما
مم االتفاقية*

)1(29

نظرت اللجنة المعنية بحاالت االختفاء القس ررري ال التقرار المقمن بن انما بم ال الما )1(29

-1

بن االتفاقية

()1

ال السر ر ر ر ر ررت ا  366و ، 368المعق ت ن ي بل  15و 16أيل ل/س ر ر ر ر ر ر تم ر  2021بطراقة
()2

هج نة بس ر ر ر ر ل اايحة برو ا رو( و يونا ( ا م .)19-واعتممت ال الس ر ر ر ررت ا  ،380المعق

أيل ل/س تم ر  ،2021هذه المالحظات الختابية.

ال 24

ألف -مقممة
-2

ترحرل اللجنرة برالتقرار الرذي هرمبتر انمرا بم ارل المرا  )1(29بن االتفراقيرة ،وه تقرار أعرم واقرا

-3

وتعرب اللجنة أيض ر ررا عن تقميرها للح اي ال ناء الذي أارت ب وام المولة الطرن بل ر ررر التماا ر

لمبا ي ا الت ا ية.

المتخذ لتنف ذ أحكان االتفاقية ،وتن ولت في ش ر ر ر ر ر ابل ا ،وترحل بما تحل ب ال ام بن د ر ر ر ر رراحة ال ي و ه

عل األسررةلة المطروحة .وتلرركر المولة الطرن عل المعل بات والت ترريحات ا تررافية التل همبت خالل
المماخالت اللف اة ،ووذا با همن بن ا وتابة.

باء -الجيانا اإليجابية
-4

تقرابرا

()3

ترحل اللجنة اتصميق المولة الطرن عل امي دك ك األبم المتحم األساسية لحق ق ا نسا

وثمرانيرة بن ال روت و الت االختيرايارة الملحقرة ا را ،وورذلرا عل اتفراقيرة ال لرما األبراكيرة المتعلقرة

باالختفاء القسري لألشخاص ونظان يوبا األساسل للمحكمة الجنايية المولية.

-5

وترحرل اللجنرة برالترماا ر التل اتخرذت را الرمولرة الطرن ال المجراالت المتصر ر ر ر ر ر رلرة براالتفراقيرة ،وورذلرا

اتعميل تلراعات ا وسياسات ا وإاراءات ا بن أال تحس ن حماية حق ق ا نسا وتنف ذ االتفاقية ،وال سيما:

*

اعتممت اللجنة ال ويت ا الحا ية والعلران ( 24-13أيل ل/س تم ر .)2021

( )1

.CED/C/PAN/1

( )2

 CED/C/SR.366و.CED/C/SR.368

( )3

انما ليست طراا ال االتفاقية المولية لحماية حق ق امي العمال الم ااران وأا ار أسرهم.
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(أ)

إنل رراء اةلية ال طنية لمن التعذيل وت ررروب العق مة والمعابلة القاس ررية أو الالإنس ررانية

أو الم نة واقا لل روت و ل االختيايي التفاقية بناهضر ررة التعذيل وب ره بن تر ررروب المعابلة أو العق مة القاسر ررية
أو الالإنسانية أو الم نة ،بن خالل القان
(ب)

لعان 2016؛

(ج)

يهم  6لعان 2017؛

تجرام االختفاء القسر ررري ال الما  152بن هان
إنلر ر ر رراء لجنة  20وان

العق مات بن خالل القان

األول /يسر ر ر ررم ر  1989لت تر ر ر رري با حمر خالل اتر التمخل

العسرركري لل اليات المتحم األبراكية ال انما ،والمعرون باسررم جااتيا  20وان
بن خالل المرس ن التنف ذي يهم  121لعان 2016؛
()

يهم 55

األول /يسررم ر 1989ج،

إنلر ر ر ر ر ر رراء لجنرة وطنيرة ايمرة لمشر ر ر ر ر ر رران عل تنف رذ وبترابعرة االلت ابرات المتعلقرة بحق ق

ا نسررا التل تع مت ا ا انما عل الصررع مين ال طنل والمولل ،بن خالل المرس ر ن التنف ذي المؤيخ يهم 7

لعان .2012
-6

وتلر ر ر ر ر ر ر رم اللجنرة برالرمولرة الطرن عل ت ا

ا اراءات الخادة لمجلس حق ق ا نسا ل ااي ال لم.

يم-

را ع

ايمرة إل امي المكلف ن ا اليرات ال إطراي

واعي القلق الرئيسية والتيصيات
-7

تحيط اللجنرة علمرا برالترماا ر التل اتخرذت را الرمولرة الطرن ابتاراال ألحكران االتفراقيرة .ا رم أ اللجنرة

ترى أ التلر ر ر ر ر ر رراعرات النراارذ ال الرمولرة الطرن وتط يق را لم تان تت ااق ،عنرم اعتمرا هرذه المالحظرات الخترابيرة،

ت ااقا تابا ب االلت ابات الناشةة عن االتفاقية .وتمع اللجنة المولة الطرن إل تنف ذ ت ديات ا التل همبت
ارو اناء وتعاونية ،بن أال وفالة تنف ذ االتفاقية تنف ذا وابال.

-1

معليمات أساسية
-8

تعرب اللجنة عن القلق أل المولة الطرن لم تعترن باختصر ر رراص اللجنة ال تلقل االبات بن األا ار

-9

تحث اللجنة المولة الطرف على االعتراف باختصأأأاص اللجنة تي تلقي بال ات مم األت ار والمو

والمول والنظر ا ا (الما تا  31و.)32

والنظر تيها بمي ا الما تيم  31و 32مم االتفاقية بغية ضأأماا الفعالية الماملة لالتفاقية وتعز ز نظام

حماية الضحايا مم االختفاء القسري.
-2

تعر ف االختفاء القسري وتجر مه (الميا مم  1إلى )7
حظر االختفاء القسري حظ ار مطلقا
-10

ترس ررل اللجنة لعمن تلق ا بعل بات عن عملية تجمي الس ررجل المايم ال ح م لألش ررخاص المختف ن

الملر ر ر ر رراي إلي ال االسر ر ر ر ررتراتيجية ال طنية ألبن الم اطن ن ،وتعرب عن هلق ا لعمن وا بعل بات يسر ر ر ر ررمية

وات ررحة و قيقة عن المختف ن ال المولة الطرن ،بن يمما تعرت ر ا لالختفاء القس ررري خالل اتر الموتات ياة

العس ر ر ر رركراة ( )1989-1964ووذا خالل الفتر المعرواة باس ر ر ر ررم جب و  20وان

(الما .)1
-11

األول /يس ر ر ر ررم ر 1989ج)

تيصأأي اللجنة المولة الطرف بتسأأر ع تجميع السأأجئ المائم اليحيم للمختفيم لمي يعدد العم

اإل مالي للمختفيم تي المولة الطرف واألشأأأأأأأخاص الايم رضما تعرضأأأأأ أيا لالختفاء القسأأأأأأأري بمم تيهم

2
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األشأأأأخاص الايم علر عليهم أحياء أو ميتى ومم ال يزاليا مختفيم .و نألي أا يتضأأأأمم السأأأأجئ تي
الحم األ نى ما يلي:
(أ)

العم اإل مالي لجميع األشأأأأأخاص المختفيم وهي اتهم مع تفياا تر ي ل شأأأأأخاص

(ب)

نيع ند المختفي وهي ته الجنسأأأأانية وميله الجنسأأأأي وعمره و نسأأأأيته ومجميعته

الايم قم يدينيا تعرضيا لالختفاء القسري بالمعنى المقصي تي الما

 2مم االتفاقية؛

اإلثنيأة وذأالأك مدأاا االختفأاء وتأار خ وقيعأه وسأأأأأأأ أيأاقأه ويروتأه بمأا تي ولأك ميع المعليمأات وات

الصلة لمعرتة ما إوا ذاا األمر يتعلق باختفاء قسري؛

حالة إ راءات الأحث والتحقيق وات الصأألة وذالك عمليات اسأأتخرار الرتات وتحميم

(ج)

هي ة أصحابه وتسليمه.

حاالت اختفاء المها ر م
-12

تحيط اللجنة علما بالمعل بات التل همب ا ال ام عن الص ر ر ررع مات التل ت اا ا المولة الطرن ال

إثبات وا ها ال بابة ايان بس ر ر ل الخصر ررايف الجلرافية للمكا  .ا م أ اللجنة تلر ررعر بالقلق إتاء المعل بات
ال اي بل ر ر ر ر ر ر ررر ( :أ) ا عراءات حراالت اختفراء ب رااران ي عم أن را ايتا ت را امراعرات إارابيرة ،وعرمن إاراء

تحقيقات ال هذا الصر ر ر ر ر ررم ؛ و(ب) وا بقاار اما ية لم ااران بج لل ال اة عل طراق هجر بابة ايان

(الم ا  3و 15و.)24
-13

تيصأأأي اللجنة المولة الطرف أا تعمئ بالتعاوا مع ب ية الفلماا المعنية وضمشأأأارذة الضأأأحايا

والمجتمع المما على ما يلي:

مضأأأأاعفة هي ها لمنع حاالت اختفاء المها ر م والتحقيق تيها ومالحقة المسأأأأنوليم

(أ)

عنها نائيا؛
(ب)

كفأالأة الأحأث الفيري عم المهأا ر م المختفيم وتحأميأم هي تهم تي حأا العلير على

(ج)

إنشأأاء قاعم بيانات محمثة للمها ر م المختفيم تتضأأمم بيانات ما قفئ اليتا  -ما بعم

()

أا تمفئ ألقارب األشأخاص المختفيم ووو هم أينما ذان محا إقامتهم إمدانية تعلية

(هر)

تعز ز التعاوا مع سأأألطات سأأأائر و المنطقة لحفز عمليات الأحث عم المها ر م

رتاتهم وإعا

الرتات إلى وو هم تي يروف تحفظ المرامة؛

اليتا لتسهيئ الأحث وتحميم الهي ة؛

لالطالع على معليمات عم التح يقات والمشارذة تيها وتي عمليات الأحث عم وو هم المختفيم؛
المختفيم والتحقيق بش ا اختفائهم.
العقيضات المناسأة
-14

تحيط اللجنة علما بحكم بحكمة العمل العليا الص ر ر ر ررا ي ال  31تم ت/ي لي  2017بل ر ر ر ررر ا عاء

عمن سرت ياة الما  220بن هان

ا اراءات الجنايية ،التل تتناول بتطلبات اتفاق التعاو الفعال ،والتل

تنف عل أ للضحية الحق ال االستماع إلي وإاالب باالتفاق الم رن ا ن النيابة العابة والمت م .ب ر أ

اللجنررة تالحب بقلق أ اتفرراق التعرراو الفعررال يمكن بن تخوية العق مررة تخويضر ر ر ر ر ر ر را و ار بن و تقررميم

تر ررمانة وافية لملر ررايوة تر ررحايا االختفاء القسر ررري بلر ررايوة اعالة ال إاران هذا االتفاق .وما يسر رراويها القلق
لعمن تضر ررمن التل ر ررا الجنايل خرون التخويي والتلر ررميم المنص ر ر ص عل ا ال الما  )2(7بن االتفاقية

(الم ا  7و 12و.)24
GE.21-16055
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تيصأأأأأي اللجنة المولة الطرف ب ا تتخا ميع التمابير الالضمة لضأأأأأماا عمم إتالت أي ر مة

مم رائم االختفاء القسأأأأأأري مم العقاب والمعاقأة عليها بعقيضات مناسأأأأأأأة تراعي خطيرتها الشأأأأأأميم .

كما يجا أا تمفئ اعتما أي اتفاق تعاوا تعا تي حاالت االختفاء القسأأري بمشأأارذة تاعلة للضأأحايا.

وتحث اللجنة المولة الطرف أيضأا على أا تمرر تي تشأر عاتها الجنائية ميع يروف التخييف والتشأميم

المشار إليها تي الما

 )2(7مم االتفاقية.

المسنولية الجنائية للرؤساء
-16

تلر ر ر ر اللجنة بقلق إل أ التلر ر ررا الماخلل ال يتضر ر ررمن المسر ر ررؤولية الجنايية للر سر ر رراء ،بالمعن

المنص ص علي ال الما (1 6ب) بن االتفاقية (الما .)6

-17

تيصأأأأأي اللجنة المولة الطرف باعتما التمابير التشأأأأأر ية الالضمة لضأأأأأماا تنصأأأأأي

القانيني صراحة على المسنولية الجنائية للرؤساء وتقا للما

-3

()1(6ب) مم االتفاقية.

النظام

اإل راءات القضائية والتعاوا تي المسائئ الجنائية (الميا مم  8إلى )15
التحقيق تي حاالت االختفاء القسري
-18

تحيط اللجنة علما بالمعل بات التل همب ا ال ام والتل تف م برن لم تر أي ش ر رركاوى بل ر ررر حاالت

االختفاء القسر ر ر ر ر ررري بنذ امء نفاب االتفاقية .ا م أن ا يسر ر ر ر ر رراويها القلق لعمن وا بعل بات واتر ر ر ر ر ررحة و قيقة

عن عرم التحقيقرات والمالحقرات القضر ر ر ر ر ر رراييرة وا انرات ال حراالت االختفراء القسر ر ر ر ر ر ررري التل ايتا رت أثنراء
الموتات ياة العسركراة ( )1989-1964وخالل الفتر المعرواة باسرم جااتيا  20وان

(الم ا  9و 12و 14و.)15
-19

األول /يسرم ر 1989ج

تيصأأأأأي اللجنة المولة الطرف ب ا تملف هي ها لضأأأأأماا التحقيق تي ميع حاالت االختفاء

القسري مم وا استلناء وضلض النظر عم تار خ ارتمابها وضنزاهة ومم وا ت خير ومحاكمة الجنا

المزعيميم ومعاقفتهم إوا ثفت إ انتهم وتقا لخطير أتعالهم مع ضأأأأماا عمم إتالت أي تعئ لالختفاء

القسأري مم العقاب .و نألي للمولة الطرف أيضأا أا تمفئ تعاونها مع سألطات المو األخر بغية تيسأير
تأا

المعليمات واأل لة والأحث عم المختفيم وتحميم هي اتهم وإ راء التح يقات.

التيقيف عم العمئ
-20

يسر رراوي اللجنة القلق لعمن ا عمال الف يي بنذ اماية التحق ق للت قيي عن العمل ،المنص ر ر ص علي

ال الما  224بن هان

ا اراءات الجنايية ،ال حق الم خل الحك بل الملر ر ررتب ال ت يط ال ايتااب

اختفاء هسري (الما .)12
-21

تيصأأأأأأأأأي اللجنة المولة الطرف باتخاو ميع التمابير الالضمة لضأأأأأأأأأماا عمم تمدم أي مييف

حديمي يشأأأأتأه تي ارتمابه أو مشأأأأارذته تي ارتماب ر مة اختفاء قسأأأري مم الت ثير بصأأأأير مأاشأأأأر

أو ير مأاشأأأأر على سأأأأير التح يقات بما تي ولك تيقيفه عم العمئ منا بماية التحقيق وطيا ممته
مم وا المساس باحترام مفمأ اتتراض الفراء .
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تمابير منع حاالت االختفاء القسري (الميا مم  16إلى )23
عمم اإلعا
-22

القسر ة
تحيط اللجنرة علمرا برالمعل برات التل هرمب را ال ارم عن الترماا ر المتخرذ لضر ر ر ر ر ر رمرا احتران ب رمأ عرمن

ا عرا القسر ر ر ر ر ر ررارة .ا رم أن را تعرب عن أسر ر ر ر ر ر ررف را لعرمن تلق را بعل برات ورافيرة عن المعراي ر و/أو ا اراءات

المطبقة لتق يم خطر تعرو شر ر ررخف با لالختفاء القسر ر ررري ال الم المقصر ر ررم والتحقق بن بلا ،ه ل أ يق

الطر أو ا عا القسراة أو ا حالة أو التسليم (الما .)16
-23
المأا

تيصأأي اللجنة المولة الطرف ب ا تمفئ احترام مفمأ عمم اإلعا القسأأر ة المنصأأيص عليه تي

 )1(16مم االتفأاقيأة احت ارمأا صأأأأأأأأأارمأا تي ميع الظروف .ولهأاا اللرض ينألي للأمولأة الطرف

ال يام بما يلي:
(أ)

كفالة و ي معايير وإ راءات محم وواضأأحة لتقييم احتما تعرض شأأخ

ما لالختفاء

القسأري تي بلم المقصأم والت كم منه قفئ أا تأاشأر إ راءات الطر أو اإلعا أو اإلحالة أو التسأليم عم

طر ق راسة تر ية شاملة تجر ها سلطة أو هيئة مستقلة وعمم طر الشخ
أو تسليمه تي حا و ي هاا الخطر؛
(ب)

ضأأأأماا تقييم الضأأأأمانات المبليماسأأأأية التي تقممها المولة الطالأة ب قصأأأأى قمر مم

االهتمام وعمم قفيلها حيلما تي م أسأأأاب و يهة لالعتقا ب ا الشأأخ

القسري بشدئ ح يقي وتيري؛
أو تسليم.

(ج)

المعني أو إعا ته أو إحالته

سأأيديا معرضأا لخطر االختفاء

كفالة األثر االيقاتي لطلأات االسأأتئناف المرتيعة طعنا تي قرار طر أو إعا أو إحالة

تعليق حق الملي أمام القضاء
-24

تحيط اللجنرة علمرا بمرا أ ل ب ال ام بن ايرانات بفرا ها أ المرا  55بن المسر ر ر ر ر ر ررت ي ،وإ وانت

تنف عل إبكانية تعل ق حق الما ل أبان القض ر رراء عنمبا تعلن حالة اس ر ررتاناء ،اق هذا الحق ال يعلق عمليا.
ا م أ اللجنة تل ر ررعر بالقلق أل التل ر ررا المحلل للمولة الطرن ال ي ال ينف عل تعل ق حق الما ل أبان

القضاء (الما .)17
-25

تيصأأي اللجنة المولة الطرف باعتما التمابير القانينية الالضمة بما تي ولك مم خال إصأأال

المأا  55مم الأمسأأأأأأأأأتير بغيأة التنصأأأأأأأأأي

على عأمم إمدأانيأة تعليق أو تقييأم الحق تي طلأا إ راء

الملي أمام القضأأاء تح أي يرف مم الظروف وضأأماا تمدم أي شأأخ

طلا هاا اإل راء.

له مصأألحة مشأأروعة مم

اتصاالت األشخاص المحروميم مم حر تهم
-26

تحيط اللجنة علما بالمعل بات التل همب ا ال ام عن اتصاالت األشخاص المحروب ن بن حرات م

الم ع ن ال السرج

باألشرخاص الملراي إل م ال الما  ) ( )2(17بن االتفاقية .ب ر أ اللجنة ترسل

لعمن تلق ا بعل بات عن الايوية التل تض ر ررمن ا ا المولة هذا االتص ر رراالت ال امي ب ار

الحربا بن الحراة،

أيا وانت ط يعت ا .وما يسرراويها القلق إتاء المعل بات ال اي بلررر ( :أ) األشررخاص المحروب ن بن حرات م
الذين نقل ا إل سرج
نظان الع ل ال ب ار
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أخرى بن و إاال أهايم م أو بوا م ا ذا النقل؛ و(ب) األشرخاص المحتج ان ال

االحتجات بن و إبكانية ا اال عن احتجاتهم (الما .)17
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تيصي اللجنة المولة الطرف باعتما التمابير الالضمة لضماا أا تتا لجميع األشخاص المحروميم

-27

مم حر تهم و ميع األشأأأأأأخاص الايم ينقليا مم سأأأأأأجم إلى ةخر مم اليهلة األولى لسأأأأأألفهم حر تهم

تير وإمدانية االتصأأأأأا ب قارضهم أو وو هم
وضلض النظر عم مداا احتجاضهم إمدانية االتصأأأأأا بمحام ا
ةخر يختارونه وتي حالة األ انا مع سلطاتهم القنصلية.

أو أي شخ

سجالت األشخاص المحروميم مم حر تهم
ترسرل اللجنة لعمن تلقل بعل بات عن السرجالت الم ا  ،ووذلا عن المعل بات التل تجم ا ا،

-28

ال امي األبا ن التل يحتج ا ا أشررخاص بحروب

ب ار

احتجات األحمار وبخاار اللررطة وب ار

بن حرات م ،بلة النظر عن ط يعت ا ،بما ال بلا

احتجات الم ااران وبعاهم الصرحة العقلية وهاعم الخمبة

الج ارة ال طنيرة ال ا ار ا نترا و و  .ومرا تررسر ر ر ر ر ر ررل لعرمن تلق را بعل برات ورافيرة عن الترماا ر المتخرذ لمن

الممايسات الم د اة ال الما  22بن االتفاقية والمعاقبة عل ا (الما تا  17و.)22
-29

تيصي اللجنة ب ا تتخا المولة الطرف ميع التمابير الالضمة لمفالة ما يلي:
(أ)

تسأأأأأجيئ ذئ حاالت الحرماا مم الحر ة مم وا اسأأأأأتلناء وضلض النظر عم مداا

الحرماا مم الحر ة تي سجالت رسمية و/أو ملفات محمثة وأا تتضمم ذحم أ نى المعليمات المطليضة

تي الما

 )3(17مم االتفاقية.

(ب)

المعاقأة على اإلخال بيا ا تسأجيئ ذئ حالة مم حاالت الحرماا مم الحر ة أو تسأجيئ

معليمأات ملليطأة أو ير صأأأأأأأأأحيحأة أو رتض تقأميم معليمأات عم إحأم حأاالت الحرمأاا مم الحر أة

أو تقميم معليمات ير صحيحة؛
(ج)

اسأأأأتمما وتحميث سأأأأجالت األشأأأأخاص المحروميم مم الحر ة أو ملفاتهم بسأأأأرعة

و قة وإخضأأأأأأأأأاعها لعمليات تحقق ور ة وأا يعاقا على النحي اليا ا تي حا وقيع مخالفات تيها

المييفيا المسنوليا عم ولك.
التمر ا بش ا االتفاقية
-30

تحيط اللجنة علما اتقميم تميال ال بجال حق ق ا نسا لبعة الم خف ن الحك ب ن ،ب ر أن ا

-31

تيصأأأأأأي اللجنة ب ا تياصأأأأأأئ المولة الطرف هي ها للتمر ا تي مجا حقيق اإلنسأأأأأأاا وض ا

تعرب عن أسف ا لعمن تلقل بعل بات عن التميال المحم الذي يقمن بلر أحكان االتفاقية (الما .)23

تمفئ على و ه الخصيص تلقي ميع المييفيم المدلفيم بإنفاو القانيا والعامليم الطفييم والمييفيم

العميمييم و يرهم مم األشأأخاص الايم قم يديا لهم ور تي حراسأأة أو معاملة األشأأخاص المحروميم

مم الحر ة مم قفيئ القضأأا والممعيم العاميم و يرهم مم المييفيم المدلفيم بإقامة العم
و ور ا بش ا أحدام االتفاقية وتق ما تن

-5

عليه ما تها .)1(23

تمابير حماية حقيق ضحايا االختفاء القسري وضمانها (الما

تمر أا محم ا

)24

الحق تي فر الضرر والحصي على تعي ض سر ع ومنصف ومال ئم
-32

يسر ر ر ر رراوي اللجنة القلق لعمن ت ار المولة الطرن عل نظان هان نل يضر ر ر ر ررمن اعليا الحق ال الج ر

الل ر ررابل لض ر ررحايا االختفاء القس ر ررري ،واقا للما  )4(24و( )5بن االتفاقية .وما تل ر ررعر اللجنة بالقلق لعمن
تلقل بعل بات عن عم ترحايا االختفاء القسرري ال المولة الطرن ،ووذلا عن التع اضرات الممن حة ل م
خايج سياق االتفاهات التل تم الت دل إل ا ال إطاي نظان ال لما األبراكية (الما .)24
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تيصي اللجنة ب ا تتخا المولة الطرف ميع التمابير الالضمة مم أ ئ ما يلي:

-33

(أ)

كفأأالأأة أا ين

التشأأأأأأأأأر ع اليطني على نظأأام واسأأأأأأأأأع النطأأاق للجفر والتعي ض

وتقا للما  )4(24و( )5مم االتفاقية يشأأأأأأمئ ميع ضأأأأأأحايا االختفاء القسأأأأأأري وتق التعر ف اليار

تي المأأا

 )1(24مم االتفأأاقيأأة على نفقأأة الأأمولأأة وأا ينطفق ولأأك النظأأام حتى تي حأأا عأأمم رتع

عاو قضائية؛
(ب)

ضأأماا أا يديا لنظام التعي ضأأات نها تفاضأألي يراعي الظروف الفر ية للضأأحايا

(ج)

ميع ضأحايا االختفاء القسأري بلض النظر عم تار خ ارتماب الجر مة

ملئ نسهم وميلهم الجنسي وهي تهم الجنسانية وعمرهم وأصلهم اإلثني ومرذزهم اال تماعي وإعاقتهم؛
ضأماا حصأي

على تعي ض شامئ.
إعالا الغياب
-34

تحيط اللجنة علما بالاليحة ال اي ال القان

الممنل بل ررر إعال البياب (الما  )50وااتراو

واا اللايل (الما  .)57ا م أ اللجنة تلر ررعر بالقلق إتاء اشر ررترال إعال ال اا المفترتر ررة لللر ررخف الذي

تعرو الختفاء هسرري ولم يتم ت تري بصر ره لتمك ن أهايم بن بعالجة المسرايل المترتبة عن ال بجاالت

بال الحماية االاتما ية والمسايل االهتصا ية وهان
-35

األسر وحق ق الملاية (الما .)24

تيصأأأأي اللجنة ب ا تعتمم المولة الطرف التمابير التشأأأأر ية الالضمة لمي تنظم وتقا للما )6(24

مم االتفاقية اليضأأأع القانيني للمختفيم الايم لم يتضأأأص مصأأأيرهم أو مداا و ي هم واليضأأأع القانيني
ألقارضهم تي مجاالت مم قفيئ الحماية اال تماعية والمسائئ االقتصا ية وقانيا األسر وحقيق الملمية

مم وا االضأأأطرار إلى إعالا وتا المختفي .وتي هاا الخصأأأيص تحث اللجنة المولة الطرف على أا

تن

تي قانينها على إعالا الغياب بسفا االختفاء القسري.

الأحث عم المختفيم وتسليم رتات المتيتيم
-36

تحيط اللجنرة علمرا برالج

الم رذولرة للبحر

عن المختف ن وتحرميرم ه ات م .ا رم أن را تالحب بقلق

عمن إحرات تقمن ال البح عن األشررخاص الذين اختف ا أثناء اتر الحكم الموتات يي وال الفتر المعرواة باسررم
جااتيا  20وان

األول /يسرم ر 1989ج وال تحميم أبا ن وا هم وه ات م ،ووذا عمن وا ايانات إحصرايية

واتر ررحة و قيقة عن عم األشر ررخاص الذين تم تحميم أبا ن وا هم وه ات م واألشر ررخاص الذين لم تحم ه ات م

بعم (الما .)24
-37

تيصأأأأأي اللجنة ب ا تضأأأأأاعف المولة الطرف هي ها للأحث عم ميع المختفيم أثناء تتر الحدم

المذتاتيري وتي الفتر المعروتة باسأم اا تيا  20ذانيا األو  /يسأمفر 1989ا ولتحميم أماكم و ي هم

وتحر رهم وتي حا وتاتهم إعا رتاتهم إلى وو هم بشأأأدئ يحفظ المرامة .ذما تيصأأأي باتخاو التمابير الالضمة

مم أ ئ ما يلي:
(أ)

إنشأأأأأأأأأاء قاعم بيأانات وراثيأة تجمع المعليمات اليراثيأة للرتات الاي علر عليأه لمقأارنتهأا

(ب)

كفالة تعالية التنسأأأأيق والتعاوا ومقارنة الفيانات بيم الهيئات المختصأأأأة مم أ ئ الأحث

ب قارضهم وتيسير تحميم هي ة المختفيم وذاا ضماا التحميث المائم للقاعم الماذير ؛

عم المختفيم وتحميم هي ة الرتات تي حا العلير عليهم متيتيم وتسليمه إلى وو هم؛

GE.21-16055
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(ج)

ضأأأماا تيتر السأأألطات المختصأأأة تي التحقيق تي حاالت االختفاء القسأأأري والأحث

عم المختفيم على ما يدفي مم الميار المالية والتقنية والأشأأأأأأأر ة المنهلة ذي تسأأأأأأأتطيع أ اء أعمالها

بسرعة وتعالية؛
تي ولك.
-6

()

ضأأماا قيام السأألطات المختصأأة بعمليات الأحث بمشأأارذة ووي المختفي إا ر فيا

تمابير حماية األطفا مم االختفاء القسري (الما

)25

التشر عات المتعلقة بانتزاع القصر بلير و ه حق
-38

يسر رراوي اللجنة القلق لعمن إ ياج السر ررل ويات ال اي ودر ررف ا ال الما  )1(25بن االتفاقية ال هان

العق مات .وما يس رراويها القلق لعمن وا أي إاراءات هان نية ال المولة الطرن الس ررتعراو أي ت نل أو إيماع

أو احتجات ينلر عن اختفاء هسري ،و للاي إبا اهتض األبر (الما .)25
-39

تيصي اللجنة المولة الطرف بما يلي:
(أ)

تن يص قأانيا العقيضأات بهأمف تجر م األتعأا المفينأة تي المأا

باعتأارها رائم محم
(ب)

أسرهم األصلية؛
(ج)

 )1(25مم االتفأاقيأة

وترض عقيضات مناسأة ت خا خطيرتها الشميم بعيم االعتأار؛

وضأأأع إ راءات محم بلرض إعا

القصأأأر المشأأأار إليهم تي الما (1-25أ) إلى

وضأأأأأأأأأع إ راءات محم تتيص م ار عة ميع حاالت التفني أو اإليماع أو اليصأأأأأأأأأاية

الناشأأأأأأئة عم اختفاء قسأأأأأأري وإللاءها عنم االقتضأأأأأأاء واسأأأأأأتعا

مصالحه الفضلى.

الطفئ هي ته الح ي ية مع مراعا

ا  -النشر والمتابعة
-40

ت اللجنرة أ ترذور بمرا هطعتر الرمول بن الت ابرات اتص ر ر ر ر ر ررميق را عل االتفراقيرة ،وتحر الرمولرة الطرن

عل ت ر ر ر ررما أ يك
بات الصلة.

-41

امي با تتخذه بن تماا ر بت ااقا تمابا ب االتفاقية وب رها بن الص ر ر ر ررك ك المولية

وتؤوم اللجنة أيضررا عل بمى القس ر الفرام التل تطال النسرراء واألطفال اراء االختفاء القسررري.

االنسرراء تررحايا االختفاء القسررري بعرتررات بلرركل خاص للعنل الجنسررل ولل ره بن أشرركال العنل الجنسررانل.

والنسر رراء بن أا ار أسر ررر المختفل بعرتر ررات بلر رركل خاص ةثاي ااتما ية واهتصر ررا ية بناوية ،ووذا للعنل

واالتررط ا واالنتقان بسر ل با ي ذلن بن ا
االختفاء القسر ررري ا م بعرت ر ر

ال سر ل تحميم بكا وا أحباي ن .أبا األطفال تررحايا

بلر رركل خاص ،س ر ر اء وان ا أنفس ر ر م بختف ن أو وان ا يعان

نتيجة اختفاء

أهايم م ،النت اك حق ق ا نسر ررا المكف لة ل م .ولذلا ،تلر ررم اللجنة بلر رركل خاص عل تر ررروي أ تراعل

ا لمولة الطرن بص ر ي بن جية المنظ ي الجنس ررانل وأ تراعل االحتيااات الخاد ررة للنس رراء واألطفال ،بو اي
وإناثا ،عنمبا تا

42

بصم تنف ذ هذه الت ديات وامي الحق ق وااللت ابات المنص ص عل ا ال االتفاقية.

وتل ررج اللجنة المولة الطرن عل أ تنل ررر عل نطاق واسر ر االتفاقية ،وتقرارها المقمن بم ال

الما  )1(29بن االتفاقية ،والر و الاتااية عل هايمة المسر ر ر ر ررايل التل أعمت ا اللجنة ،وهذه المالحظات الختابية
ا من إبواء وعل امي س ر ررلطات المولة والج ات الفاعلة ال المجتم الممنل وعابة النا( .وما تح

المولة الطرن عل تع ا بلايوة المجتم الممنل ال عملية تنف ذ هذه المالحظات الختابية.
8
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-43

وواقرا للنظران الرماخلل للجنرة ،يطلرل إل الرمولرة الطرن أ تقرمن ،ال ب عرم أهص ر ر ر ر ر ر رراه  27أيل ل/

سر تم ر  ،2022بعل بات عن تنف ذ الت دريات ال اي ال الفقرات ( 11تجمي سرجل وح م لألشرخاص المختف ن)
و( 27اتصر ر رراالت األشر ر ررخاص المحروب ن بن الحراة) و( 37البح
بن هذه المالحظات الختابية.

-44

عن المختف ن وتسر ر ررليم ياات المت ا ن)

ومم ال الما  )4(29بن االتفاقية ،تطلل اللجنة إل المولة الطرن أ تقمن ،ال ب عم أهص ر ر رراه 27

أيل ل/س ر ر ر تم ر  ،2027بعل بات بلم سر ر ررة وبحمثة عن تنف ذ امي ت در ر رريات ا ،ووذا أي بعل بات أخرى اميم

بلر ر ررر االبتاال لاللت ابات ال اي ال االتفاقية ،وبلا ال وثيقة تعم واقا للمبا ج الت ا ية المتعلقة بلر ر رركل

وبض ر ر ر ررم

التقايار التل يجل عل المول األطران تقميم ا بم ال الما  29بن االتفاقية( .)4وتح

اللجنة

المولة الطرن عل التلرراوي ب بنظمات المجتم الممنل ،وال سرريما بنظمات أهايب الضررحايا ،أثناء عملية

إعما هذه المعل بات.

( )4
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