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اللجنة املعنية حباالت االختفاء القسري

املالحظات اخلتامية بشأن التقرير املقدم من إيطاليا مبوجب الفقرة  1من
املادة  29من االتفاقية*
 -1نظرت اللجنة املعنية حباالت االختفاء القسري يف التقرير املقدم من إيطالياا مبوجا الفقار 1
م ا اان امل ا ااا  29م ا اان االتفاقي ا ااة ( )CED/C/ITA/1يف جلس ا ااتي ا  277و SR.277( 278و،)SR.278
املعقااو تن يف  8و 9نيسااابريلري  .2019واعتماادت ه ا املالحظااات اخلتاميااة يف جلساات ا 290
املعقو يف  17نيسابريلري .2019

ألف -مقدمة
 -2ترح اللجنة ابلتقرير ال ي قدمته إيطاليا مبوج الفقر  1مان املاا  29مان االتفاقياة
وابملعلومااات ال اواة فيااه .وتعاار اللجنااة ييضااا عاان تقااديرها للح اواة البناااء ال ا ي يجرتااه م ا وفااد
الدولااة الط اار لش ا ب التاادالر املتخ ا تنفي ا ا ألحكااام االتفاقي ااة ،األم اار ال ا ي ل ااد الكث اار م اان
شواغل ا ،وترح على وجه اخلصوص مبا اتسم له الوفد مان كفااء و قاة وانفتاا يف ة و علاى
األسئلة اليت يثرت خاال احلاواة .وإضاافة إىل ذلا ،،تشاكر اللجناة الدولاة علاى ة و هاا الكتالياة
( )CED/C/ITA/Q/1/Add.1علا ااى قائم ا ااة املسا ااائ ( ،)CED/C/ITA/Q/1وه ا ا ة و اس ا ااتكمل ا
الوفد لر و شفوية وابملعلومات اإلضافية املقدمة كتاليا.

ابء -اجلوانب اإلجيابية
 -3تشيد اللجنة ابلدولة الطر لتصديق ا على ج صكوك األمم املتحد الرئيسية حلقاو
اإلنساب ولروتوكوالهتا االختياةية ،وك ل ،نظام ةوما األساس للمحكمة اجلنائية الدولية.
 -4ك ا ل ،تشاايد اللجنااة ابلدولااة الطاار إلنشااائ ا آليااة وطنيااة لإللااال واملتالعااة ،واللجنااة
املشرتكة لن الوزاةات حلقو اإلنساب ( اخ وزاة الشاووب اخلاةجياة والتعااوب الادو)) ،وهاو يمار
حيظى ابعرتا و) ابعتباة من يفض املماةسات.
__________

*

اعتمدهتا اللجنة يف وةهتا الستن ( 14-8نيسابريلري .)2018
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جيم -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
 -1معلومات عامة
 -5تاار اللجنااة يب اإلطاااة التش اريع املعمااو لااه يف الدولااة الطاار ملن ا االختفاااء القسااري
واملعاقبة علياه مل يكان ،وقا صاياغة ها املالحظاات اخلتامياة ،يف توافا اتم ما االلتزاماات الايت
تق على عات الدو املصدقة على االتفاقية .ل ا توص اللجنة أبب تو) الدولة الطر االعتبااة
الواج هل املالحظات اخلتامية ،اليت اعتمدت لرو لناء وتعاونية لغياة ضاماب تنفيا االتفاقياة
اتفاقا كامال.
 -6وتالح ا اللجنااة يب منظمااات اجملتم ا املاادي مل تشاااةك يف إعاادا التقرياار األو) للدولااة
الطاار  .كمااا تالح ا إفااا الدولااة الطاار أبب اللجنااة املشاارتكة لاان الااوزاةات حلقااو اإلنساااب
ستنظم م منظمات اجملتم املدي ينشطة ملتالعة ه املالحظات اخلتامية.
 -7توصةةي اللجنةةة أبن تكفة الدولةةة الطةةر مشةةاة ة منظمةةات اجملتمة املةةدي يف امة
دوةة اإلبالغ ،من إعداد تقاةيرها إىل تنفيذ املالحظات اخلتامية.
البالغات املقدمة من األفراد ومن دول ضد أخرى
 -8تالح ا اللجن ااة يب الدول ااة الط اار مل تع اارت لع ااد ابختص اااص اللجن ااة يف تلق ا لالغ ااات م اان
األفرا ومن و ضد يخر والنظر في ا مبوج املا تن  31و 32من االتفاقية (املا اتب  31و.)32
 -9تشةةج اللجنةةة الدولةةة الطةةر عل ة االع ة ا يف أقةةر وق ة ممكةةن ابختصةةاص
اللجنةةة يف تلقةةي البالغةةات املقدمةةة مةةن األف ةراد ومةةن دول ضةةد أخةةرى والنظةةر فيهةةا مبوجةةب
املادتني  31و 32من االتفاقية عل التوايل ،بغية تعزيز إطاة احلماية مةن االختفةاء القسةري
املنصوص عليه يف االتفاقية.
املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان
 -10تالح اللجنة التدالر املتخا هباد إنشااء موسساة وطنياة حلقاو اإلنسااب ،ال سايما
مشاارو القااانوب ال ا ي ُعاار علااى جلنااة جمل ا الشاايو املعنيااة ابلشااووب الدسااتوةية ،من ا تش ارين
الث ااايرنوفمر  ،2018يف يعق ااا حلق ااة عم ا ا متخصص ااة يف املوض ااو نظمت ااا وزاة الش ااووب
اخلاةجية وجامعة ترينتو.
 -11توصةةي اللجنةةة أبن تعج ة الدولةةة الطةةر ابعتمةةاد القةةانون املنش ة ملؤسسةةة وطنيةةة
حلقةةوق اإلنسةةان تكةةون يف توافةةق اتم م ة املبةةاد املتعلقةةة مبر ةةز املؤسسةةات الوطنيةةة لتعزيةةز
ومحاية حقوق اإلنسان (مباد ابةيس).
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 -2تعريف االختفاء القسري وجترمي املتوةطني فيه (املواد من  1إىل )7
عدم جواز تقييد حظر االختفاء القسري
 -12تالح اللجنة لقل عدم وجو حكم قانوي حمد يف القانوب احملل يان صاراحة علاى
عدم جواز الت ة أبي ظرو استثنائية لتريار االختفااء القساري وفقاا للفقار  2مان املاا  1مان
االتفاقية (املا .)1
 -13توصةةي اللجنةةة أبن تعتمةةد الدولةةة الطةةر حكمةةا قانونيةةا يؤ ةةد ص ةراحة عةةدم جةةواز
التذةع أبي ظرو استثنائية ان لتربير االختفاء القسري ،وفقا للمادة  1من االتفاقية.
جرمية االختفاء القسري
 -14تالح اللجنة يب الدولة الطر تعتر يب االختفااء القساري مشامو جبرمياة االختطاا
املشااة إلي ااا يف املااا  605ماان القااانوب اجلنااائ كمااا يهنااا مشاامولة ،حبسا الظاارو  ،لعااد ماان
اجلرائم اجلنائية األخار  ،مثا التوقيا غار القاانوي ،وتقيياد احلرياة الشخصاية غار املارة ،وإسااء
استعما السلطة ضد الشخ املوقو يو احملتجز .لياد يب اللجناة قلقاة ألب التشاريعات احمللياة،
ال ساايما يحكااام القااانوب اجلنااائ  ،ال تعك ا خطااوة جرميااة االختفاااء القسااري وطالع ااا احملااد .
وتالح اللجنة ييضا يب اإلطاة القانوي احملل ال يعرت جبرمية االختفاء القسري لوصاف ا جرمياة
يف ح اإلنسانية (املوا  2و 4و 5و 6و 7و.)8
 -15توصةةي اللجنةةة أبن تتخةةذ الدولةةة الطةةر التةةدابر التشةريعية الالزمةةة جلعة االختفةةاء
القسري جرميةة علة حةدة متاشةيا مة التعريةف الةواةد يف املةادة  2مةن االتفاقيةة .مةا توصةي
اللجنة أبن تع الدولة الطر صراحة ابالختفاء القسري بوصفه جرمية يف حق اإلنسانية،
متاشيا م املادة  5من االتفاقية.
املسؤولية اجلنائية للرؤساء
 -16حتااي اللجنااة علمااا لت كيااد الدولااة الطاار يب ال ارئي ال ا ي خي ا مبن ا ج ارائم االختفاااء
القس ااري يو قمع ااا ميك اان يب ي اات م جبرمي ااة االختط ااا املش ااد  .لي ااد يب يحك ااام الق ااانوب احمللا ا
ال تعكا ا نط ااا امل ااا تن  6و 7م اان االتفاقي ااة لكامل ااه .وع ااالو عل ااى ذل اا ،،تالحا ا اللجن ااة
ابنشغا يب املا  605من القانوب اجلنائ تن علاى املعاقباة علاى جرمياة االختطاا ابلساجن
من  6يش ر إىل  8سنوات (املا اتب  6و.)7
 -17توصةةي اللجنةةة أبن تتخةةذ الدولةةة الطةةر التةةدابر التشةةريعية الالزمةةة لضةةمان
(أ) أن ت ةةن التش ةةريعات احمللي ةةة حتدي ةةدا علة ة املس ةةؤولية اجلنائي ةةة للرؤس ةةاء يف املؤسس ةةات
العموميةةة واملدنيةةة والعسةةكرية ،وفقةةا للفقةةرة  ) (1مةةن املةةادة  6مةةن االتفاقيةةة و( ) أن
ت ةةن صة ةراحة علة ة حظ ةةر االعت ةةداد أبوام ةةر الرؤس ةةاء أو تعليم ةةا م لتربي ةةر جرمي ةةة االختف ةةاء
القسري ،وفقا للفقرة  2من املادة  6من االتفاقية .ةذل تةدعو اللجنةة الدولةة الطةر إىل
النظةةر يف اختةةا التةةدابر الالزمةةة لضةةمان فةةر عقوبةةة دنيةةا عل ة م ةرتكي جرميةةة االختف ةةاء
القسري أتخذ يف احلسبان عل النحو الواجب اخلطوةة البالغة هلةذ اجلرميةة ،وفقةا للمةادة 7
من االتفاقية.
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 -3املسؤولية اجلنائية والتعاون القضائي يف جمال االختفاء القسري (املواد من  8إىل )15
تقادم اجلرائم
 -18تالحا ا اللجن ااة يب التشا اريعات احمللي ااة ت اان عل ااى يب التق ااا م يب اادي م اان حلظ ااة توقا ا
االختفاااء القسااري .وتالح ا اللجنااة اعتمااا القااانوب ةقاام 3ر ،2019ال ا ي ساايبدي نفاااذ يف 1
كااانوب الثايريناااير  ،2020وال ا ي ياان علااى يب يظ ا التقااا م يف يعقااا احملاكمااة يف الدةجااة
األوىل معلقا طوا مد اإلجراءات (املا .)8
 -19تةةدعو اللجنةةة الدولةةة الطةةر إىل أن تنظةةر ،عنةةد جتةةرمي االختفةةاء القسةةري ابعتبةةاة
جرميةةة عل ة حةةدة وجرميةةة يف حةةق اإلنسةةانية ،يف اعتمةةاد قةةانون يةةن عل ة أن هةةذ اجلرميةةة
ال تسقط ابلتقادم.
الوالية القضائية العسكرية
 -20تالح اللجنة لقل يب السلطات العسكرية مطالبة إبلاال السالطات القضاائية العا ياة
والعسكرية معا أبية وقائ ميكن يب تشك جرمية قد يالح مرتكب ا حبكم املنص  ،مبا يف ذلا،
االختفاااء القسااري .واللجنااة منشااغلة ييضااا إزاء عاادم وجااو يحكااام صاارحية لتوقيا مااوظف إنفاااذ
القانوب املدنين املشتبه يف توةط م يف االختفاء القسري عن عمل م (املا .)9
 -21توصي اللجنة أبن تتخذ الدولة الطر مجي التدابر الالزمة لضمان أن يوقةف عةن
العم ة ة موظفة ةةو إنفة ةةا القة ةةانون أو األمنية ةةون املشة ةةتبه يف اةتكة ةةا م جرمية ةةة اختفة ةةاء قسة ةةري
وأال يشاة وا يف التحقيقات ات الصلة.
واجب التحقيق والبحث عن األشخاص املختفني
 -22تالح ا ا اللجنا ااة يب جرميا ااة االختطا ااا يالح ا ا مرتكبوها ااا حبكا اام املنص ا ا ويب هنا اااك
مماةسات مكرسة هب ا اخلصوص يف املكات القضائية للنيااابت العاماة اإلقليمياة .كا ل ،تالحا
اللجنااة الاادوة الرئيس ا الا ي يو يااه املفااو السااام املعااي ابألشااخاص املفقااو ين ضاامن اإلطاااة
الوطي للبحث يف الدولة الطر  .ليد يب اللجنة منشغلة إزاء التقاةير املتعلقة ابختفاء يطفا مان
مراكز استقبا الالجئن ،وخباصة ما يسمى ”النقاط الساخنة“ (املوا  10و 11و.)12
 -23توصةةي اللجنةةة أبن تتخةةذ الدولةةة الطةةر التةةدابر الالزمةةة ملن ة اختفةةاء املهةةاجرين،
وال سةةيما األطفةةال ،ولتوضةةي مصةةر املفقةةودين ابلفع ة  .وتوصةةي اللجنةةة أبن تتخةةذ الدولةةة
الطر التدابر التشريعية واإلداةية الالزمة العتماد مماةسات حتقيةق يف القةانون احمللةي ،وفقةا
للمواد  10و 11و 12من االتفاقية.
املساعدة املتبادلة وتسليم اجملرمني
 -24حتي اللجناة علماا إبطااة الدولاة الطار الراما إىل ضاماب التعااوب القضاائ واملسااعد
املتبا لااة فيمااا يتعل ا حباااالت االختفاااء القسااري ،ابالسااتنا إىل االتفاقااات الثنائيااة ومباادي اجملاملااة
الدولية .وتالح اللجنة ييضا يب توفر املساعد القضائية إىل ولة يخر يتوق  ،يف حا عدم
وجو يساس قانوي و) من ه ا القبي  ،على حتديد ما إذا كاب شارط التجارم املاز و مساتو،،
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كمااا هااو احلااا ابلنساابة إىل جرميااة االختفاااء القسااري .ليااد يب اللجنااة منشااغلة ألب وزياار العااد
يتخ القراة الن ائ لش ب طلبات املساعد القضائية وتسليم اجملرمن ( 13و 14و.)15
 -25توصةي اللجنةةة أبن تكفة الدولةةة الطةةر يف ة احلةةاالت تةةوفر املسةةاعدة القضةةائية
الالزمة ،مبا يف ل إاتحة ما حبوز ا من أدلة ،إىل سلطات دولةة أخةرى قةد تطلةب تلة
املسةةاعدة يف سةةياق حتقيقا ةا يف حةةاالت اختفةةاء قسةةري حمتملةةة .وتوصةةي اللجنةةة أيضةةا أبن
تسةةاهم الدولةةة الطةةر بفعاليةةة يف تةةدعيم املسةةاعدة املتبادلةةة بةةني السةةلطات القضةةائية بغيةةة
تيسر تبادل املعلومات واألدلة والبحث عن املختفني واملفقودين والتعةر علةيهم ،ال سةيما
يف حالةةة املهةةاجرين املفقةةودين .وعةةالوة علة لة  ،توصةةي اللجنةةة أبن تعمةةم الدولةةة الطةةر
عل مجي الدول األطرا يف االتفاقية مماةسة تسليم اجملرمني وعةدم الةرد ابالسةتناد إىل قةراة
قضائي ،وهي املماةسة اليت تتبعها يف التعام م الدول األعضاء يف االحتاد األوةويب.
 -4التدابر الرامية إىل من االختفاء القسري (املواد من  16إىل )23
عدم الرد
 -26تالح اللجناة يب الدولاة الطار تعتار يب مبادي عادم الار حمما مبوجا صاكوك ولياة
يخر حلقو اإلنساب صدق علي ا الدولة الطر مث اتفاقية محاية حقاو اإلنسااب واحلارتت
األساس ا ااية (االتفاقي ا ااة األوةولي ا ااة حلق ا ااو اإلنس ا اااب) .وحت ا ااي اللجن ا ااة علم ا ااا ابملرس ا ااوم التشا ا اريع
املا اانق 286ر( 96الا اان املوحا ااد لش ا ا ب اهلجا اار ) ،ال ا ا ي حيظا اار ة القصا اار غا اار املصا ااحولن.
واعتمدت الدولة الطر جمموعة من املعاير لتقيايم ماا إذا كااب ة امل ااجرين إىل للاداهنم األصالية
سيكوب آمنا ،إىل جان إجراءات حمد لتقييم طلبات اللجوء .ليد يب الدولاة الطار قلقاة ألب
مبدي عدم الر ال ُحيارتم يف ية الواقا  .واللجناة قلقاة كا ل ،إزاء املعلوماات املتعلقاة لعادم تعااوب
الدولااة الطاار علااى الصااعيد الاادو) م ا و يخاار فيمااا يتعلا ابألشااخاص املفقااو ين ماان لاان
امل اجرين يف سيا حاالت الوصو الواساعة النطاا عان طريا البحار ،وذلا ،فيماا يتعلا أبماوة
من ا تقدم املساعد إىل األجان ضحات االختفاء القسري.
 -27توصي اللجنة أبن تكف الدولة الطر اح ام مبدأ عةدم الةرد املكةر يف الفقةرة  1مةن
املادة  16من االتفاقية اح اما صاةما يف مجي الظرو ابختا التدابر الالزمة ،ال سيما التالية
أن تكف يف املماةسة العملية عةدم طةرد أي شةخ أو إعادتةه أو تسةليمه
(ي)
إىل دولة أخرى يكون فيها معرضا خلطر الوقوع ضحية لالختفاء القسري
( ) أن متتنة عةةن طةةرد املهةةاجرين بصةةوةة مجاعيةةة ،مبةةا يف ل ة يف سةةياق سةةفن
املهاجرين اليت تص إليها عن طريق البحر
( )
()
قراةات الطرد
(ه)
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الضماانت املتصلة ابحتجاز املهاجرين
 -28تالح ا ا اللجن ا ااة يب مكت ا ا الض ا ااامن ال ا ااوطي ،وه ا ااو الس ا االطة الوطني ا ااة املعني ا ااة حبق ا ااو
األش ااخاص احملتج ازين يو املس االولة ح اريت م ،يض ااطل ابإلش ارا الفعل ا عل ااى حال ااة األش ااخاص
املسلولة حريت م .وتالح اللجنة ييضا يب الضامن الوطي يضطل لوظيفة اآللياة الوقائياة الوطنياة
يف إطاااة الروتوكااو االختياااةي التفاقيااة مناهضااة التعا ي وغاار ماان ضاارو املعاملااة يو العقولااة
القاسية يو الالإنسانية يو امل ينة .وإذ تالح اللجنة يب الضامن الوطي حيظى لوصو غر مقياد
إىل مجيا مرافا االحتجاااز حبكاام القااانوب يو حبكاام الواقا  ،يساااوةها القلا ما ذلاا ،ألب توسااي
قائمة مراكز احتجاز امل اجرين ،عق اعتما مشرو القانوب ةقم 113ر ،2018مل يُفص عناه
للعمااوم ،مااا حااا وب زتة الضااامن الااوطي لتلاا ،املراكااز .واللجنااة منشااغلة ييضااا ألب ظاارو
االحتجاز يف مراكز امل اجرين قد ال تكوب متفقة ويحكام املا  17من االتفاقية (املا .)17
 -29توصي اللجنة أبن تفص الدولة الطةر علة الفةوة عةن املعلومةات املتعلقةة بقائمةة
مرا ز احتجاز املهةاجرين ،وأن تكفة تةوافر مجية الظةرو الالزمةة لوصةول الضةامن الةوطي
إليها ،وتتخذ التدابر الضروةية المتثال أحكةام املةادة  17مةن االتفاقيةة بكامة نطاقهةا.
وتوصي اللجنة أبن تتخةذ الدولةة الطةر مجية التةدابر الالزمةة لضةمان تسةجي هويةة مجية
األشخاص يف مجي مرا ز املهاجرين تسجيال سريعا وفوةي عند دخوهلم.
التدةيب
 -30حتي اللجنة علما لتنظيم جمموعاة واساعة مان الادوةات التدةيبياة املتعلقاة ابلقاانوب الادو)
حلقو اإلنساب والقانوب الدو) اإلنساي لفائد املوظفن املدنين والعسكرين يف الدولة الطر .
وتالح ا اللجنااة ييضااا عاادم وجااو وةات تدةيبيااة حمااد لش ا ب االختفاااء القسااري ،عااالو علااى
لرامج التعليم احملد املتعلقة ابالتفاقية واخلاصة أبفرا قوات الدةك.
 -31تشةةج اللجنةةة الدولةةة الطةةر عل ة املضةةي يف ضةةمان تلقةةي مجي ة مةةوظفي إنفةةا
القةةانون واألمنيةةني  -املةةدنيني مةةنهم والعسةةكريني  -والعةةاملني يف القطةةاع الطةةي واملةةوظفني
العمةةوميني وغةةرهم ممةةن قةةد يش ةةاة ون يف احتجةةاز أو معاملةةة األشةةخاص املسةةلوبة حة ةريتهم
واملهةةاجرين ،مبةةن يف ل ة القضةةاة واملةةدعون العةةامون وسةةواهم مةةن املةةوظفني املسةةؤولني عةةن
إقامة العدل ،تدةيبا حمددا ومنتظما بشأن أحكام االتفاقية ،وفقا للفقرة  1من املادة .23
 -5تدابر جرب الضرة ومحاية األطفال من االختفاء القسري (املاداتن  24و)25
تعريف الضحاي ،وحقوقهم ،واحلق يف اجلرب ويف احلصول عل تعويض عادل ومناسب
 -32يساااوة اللجنااة القلا ألب تعريا الضااحات يف القااانوب احمللا  -مبااا يف ذلاا ،التشاريعات
الا اايت تقا اار التوجيا ااه  2012/29/EUالصا ااا ة عا اان االحتا ااا األوةويب واجملل ا ا يف  25تش ا ارين األو ر
يكتولر  2012واملتعل ابملعاير الدنيا حلقو ضحات اجلرمية و عم م ومحايت م ،وال ي ح حما
الق اراة اإلطاااةي للمجل ا  - 2001/220/JHAال يتماشااى وتعري ا الضااحات املنصااوص عليااه يف
املا  24من االتفاقية .وتالح اللجناة يب الدولاة الطار تعتار يب األحكاام الاواة يف القاانوب
اجلنااائ لش ا ب التعويضااات تغط ا قائمااة التاادالر املعروضااة يف املااا  24ماان االتفاقيااة .ويف ه ا ا
اخلصوص ،حتي اللجناة علماا مبجموعاة املعااير واملساتوتت اإلجباةياة للتعويضاات الايت اعتمادهتا
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احملاكم احمللية والايت جيا علاى مجيا القضاا تطبيق اا يف الدولاة الطار  .لياد يب اللجناة قلقاة إزاء
النطااا احملاادو لنظااام التعويضااات القااائم يف الدولااة الطاار  .وخبصااوص احلا يف معرفااة احلقيقااة،
تالح اللجنة ابنشغا يب الدولة الطر تشر حصرا إىل احلقيقة القضائية (املا .)24
 -33توصي اللجنة أبن تعيد الدولةة الطةر النظةر يف تشةريعا ا احملليةة ةي تةدم بصةوةة
فعليةةة تعريةةف الضةةحاي بكامة نطاقةةه وتكفة إعمةةال احلةةق يف احلصةةول علة اجلةةرب واحلةةق يف
معرفة احلقيقة متاشيا م املادة  24من االتفاقية.
القصر غر املصحوبني
 -34ترح اللجنة ابعتما الدولة الطر قانون حماد ا لشا ب تادالر احلماياة اخلاصاة ابلقصار
األجانا غاار املصااحولن (القااانوب ةقاام 2017ر ،)47مبااا يف ذلاا ،ضاامانت خاصااة مثا عاادم
الر وحظر اإلعا القسرية وتوفر محاية حمد من االجتاة ابلبشر .وتالح اللجنة ك ل ،وجو
مشا اارو لروتوكا ااو لتنسا ااي القواعا ااد اإلجرائيا ااة ذات الصا االة علا ااى الصا ااعيد الا ااوطي فيما ااا يتعل ا ا
إبجا ا اراءات حتدي ا ااد اهلوي ا ااة وتقي ا اايم الس ا اان .لي ا ااد يب اللجن ا ااة قلق ا ااة ألب القص ا اار غ ا اار املص ا ااحولن
قد يتعرضوب خلطر االختفاء من مراكز استقبا الالجئن (املا .)25
 -35توصي اللجنة أبن تتخذ الدولة الطر التدابر الالزمة لتحقيق األهدا التالية
ضمان إحالة القصر غر املصحوبني علة وجةه السةرعة إىل سةلطات محايةة
(ي)
الطف يف أقر وق ممكن بعد وصوهلم إىل مر ز الحتجاز املهاجرين
( ) ضمان الفعالية يف تطبيق إجراءات تقيةيم السةن اجلديةدة املنسةقة واملتعةددة
التخصصات يف مجي مرا ز احتجاز املهاجرين ،والتأ د من معاملة من يةدعي أنةه طفة
عل أنه ذل إىل حني إجراء تقييم للسن يكون شامال ومالئما للطف
( ) حتسني نظام البياانت املتعلق ابلقصر غر املصحوبني بةذويهم أو املنفصةلني
عنهم وضمان مجة إحصةاءات بشةأن القصةر غةر املصةحوبني واألطفةال املختفةني مةن مرا ةز
االستقبال
()

من اختفاء األطفال من مرا ز االستقبال وتوضي مصر

املفقودين ابلفع .

دال -النشر واملتابعة
 -36تود اللجنة أن تذ ِّر الدول اباللتزامات اليت قطعتها عل نفسها عنةد انضةمامها إىل
االتفاقيةةة ،وحتةةث يف هةةذا السةةياق الدولةةة الطةةر عل ة ضةةمان اتفةةاق مجي ة مةةا تعتمةةد مةةن
تةةدابر ،أي انة طبيعتهةةا وأي انة السةةلطة الةةيت تتخةةذها ،اتفاقةةا اتمةةا مة االلتزامةةات الةةيت
تعهة ةةدت ابلوفة ةةاء ة ةةا عنة ةةدما أصة ةةبح طرفة ةةا يف االتفاقية ةةة وغرهة ةةا مة ةةن الصة ةةكو الدولية ةةة
ات الصلة.
 -37وتود اللجنة أيضا التشديد علة مةا لالختفةاء القسةري مةن آاثة ابلغةة القسةوة علة
حقة ةةوق اإلنسة ةةان اخلاصة ةةة ابلنسة ةةاء واألطفة ةةال .فالنسة ةةاء الة ةةالي يتعرضة ةةن الختفة ةةاء قسة ةةري
معرضةةات بوجةةه خةةاص للعنةةف اجلنسةةي وغةةر مةةن أشةةكال العنةةف اجلنسةةاي .ويةةرج بوجةةه
خةةاص أن تعةةاي النسةةاء قريبةةات األشةةخاص املختفةةني آاثةا اجتماعيةةة واقتصةةادية خطةةرة وأن
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يتعرضةةن للعنةةف واالض ةةطهاد واالنتقةةام نتيج ةةة سةةعيهن إىل حتديةةد مك ةةان ق ةريبهن املختف ةةي.
ويكةةون األطفةةال ضةةحاي االختفةةاء القسةةري ،إمةةا لتعرضةةهم هةةم أنفسةةهم لالختفةةاء أو بسةةبب
عواقب اختفاء أقاة م ،معرضني بشك خاص للعديد من انتها ات حقوق اإلنسان ،مبةا يف
ل ة تبةةدي اهلويةةة .ويف هةةذا السةةياق ،تشةةدد اللجنةةة بوجةةه خةةاص عل ة ضةةروةة أن تكف ة
الدولةةة الطةةر مراعةةاة املنظةةوة اجلنسةةاي واعتمةةاد هُن ة مراعيةةة للطف ة عنةةد إعمةةال احلقةةوق
وااللتزامات املبينة يف االتفاقية.
 -38وتشج اللجنة الدولة الطر عل أن تنشر علة نطةاق واسة االتفاقيةة ،وتقريرهةا
املق ةةدم مبوج ةةب الفق ةةرة  1م ةةن امل ةةادة  29م ةةن االتفاقي ةةة ،وةدوده ةةا الكتابي ةةة علة ة قائم ةةة
املسةةائ الةةيت أعةةد ا اللجنةةة ،وهةةذ املالحظةةات اخلتاميةةة ةةد توعيةةة السةةلطات القضةةائية
والتش ةريعية واإلداةيةةة واجملتم ة املةةدي واملنظمةةات غةةر احلكوميةةة العاملةةة يف الدولةةة الطةةر
وعامةة اجلمهةوة .وتشةج اللجنةة الدولةة الطةةر أيضةا علة تعزيةز مشةاة ة اجملتمة املةةدي يف
اإلجراءات املتخذة عمال ذ املالحظات اخلتامية.
 -39وعم ةةال بنظ ةةام اللجن ةةة ال ةةداخلي ،يتع ةةني علة ة الدول ةةة الط ةةر أن تق ةةدم ،يف أجة ة
أقص ةةا  18نيس ةةانرأبري  ،2020معلوم ةةات ع ةةن اإلجة ةراءات املتخ ةةذة تنفي ةةذا لتوص ةةيات
اللجنة ةةة الة ةةواةدة يف الفق ة ةرات ( 15جرمية ةةة االختفة ةةاء القسة ةةري) ،و( 33تعرية ةةف الضة ةةحاي،
وحقوقهم ،واحلق يف اجلرب ويف احلصول عل تعويض سري وعادل ومناسةب) و( 35القصةر
غر املصحوبني).
 -40ومبقتض الفقةرة  4مةن املةادة  29مةن االتفاقيةة ،تطلةب اللجنةة إىل الدولةة الطةر
أن تق ة ةةدم ،يف أجة ة ة أقص ة ةةا  18نيس ة ةةانرأبري  ،2025معلوم ة ةةات حم ة ةةددة وحمدث ة ةةة ع ة ةةن
اإلجراءات املتخةذة لوضة مجية توصةيا ا موضة التنفيةذ ،إىل جانةب أي معلومةات جديةدة
أخ ةةرى ع ةةن الوف ةةاء اباللتزام ةةات املنص ةةوص عليه ةةا يف االتفاقي ةةة ،و لة ة يف وثيق ةةة تع ةةد وفق ةةا
للمبةةاد التوجيهيةةة املتعلقةةة بشةةك ومضةةمون التقةةاةير الةةيت يتعةةني عل ة الةةدول األطة ةرا
تقةةدميها مبوجةةب املةةادة  29مةةن االتفاقيةةة ( ،CED/C/2الفقةةرة  .)39وحتةةث اللجنةةة الدولةةة
الطر عل أن تشج وتيسر مشاة ة اجملتم املدي يف إعداد هذ املعلومات.
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