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اللجنة املعنية حباالت االختفاء القسري

تقرير متابعة املالحظات اخلتامية للجنة املعنية حباالت االختفاء

القسري*

أوالا– مقدمة
 -1يوود ه اوولت تير ايووا تت اديتوولق تيوول جا ريفوول تياماووني د تيي و ا يتوول عووة ه ج يفوول ت لهيووني وواا
تيثليثووني وواا د و لع يترلع ووني يتخلتاليوول تنرليت ووني ع ووو عد اوول ل وود ،)CED/C/BFA/CO/1/Add.1
ج و و وود  ،)CED/C/TUN/CO/1/Add.1تجلب و و وو( ت و و ووده  ،)CED/C/MNE/CO/1/Add.1تي و و و واتع
 ،)CED/C/IRQ/CO/1/Add.1لزتخس و وورل  ،)CED/C/KAZ/CO/1/Add.1تير م و وولق تت و ووا تق
تيل ت رمديل د ه يل تيثليثني اا.
خو ووخليت ه ج تياما و ووني تيرل و و ني تي لنو وواا ،و ووا ت و ودت عاو وول يت و و تي و وود يت م ت رم و ووله
-2
تتخلتاوولق تنرليت ووني .ري ج ووي تير موولق تي ودت ها د اوولت تير ايووا ري ىل تيردص و لق تحملوودها تي ول
تخريق إل ات تترلع ني تيل طُاب ىل تيد يت ت طاتف أ ج دم يت اديتلق ع وهنل د غضد لم
تتوود ع وود ت رمووله تتخلتاوولق تنرليت ووني .ري ي ووي( اوولت تير ايووا ج مولً يراي وول ع و تتخلتاوولق
تنرليت ني تت ديتني ىل تيد يت ت طاتف ري يت ل ني عة اله تيد يت.
إل ات ج ميفل يام اديتلق تت ديتني يتن تيد يت ت طاتف تت ا ني ،جسرخدم تياماني تت ليي
-3
تتب اني أهانه:

ج م تياه ه
ألف -رد/إجراء مرض
ابء-

ه ُيت ٍ
اض علريً
رد/إجراء مرض جزئي ا

ُتُتلق ات تق يتامد ني ،يين يازم ج دمي يت اديتلق ضل ني
تُتلق ات تق أ ي ني ،يين يازم ج دمي يت اديتلق ضل ني تُتلذ تتزيد يتن تيردتعي
__________

*

ت رمدجه تياماني د ه يل تيثليثني
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ج م تياه ه
جيم -رد/إجراء غري مرض
ه تياه يين تإل ات تق تترخلا مل جؤه ىل جاي ل تيردص ني
ه تياه يياه ي

ذت صاني ابيردص لق

مل ياه ه ع و يتسويني حمدها ت ها د تيردص ني
دال -ال تعاون م اللجنة
مل ياه ه ع د جد ه ليني /لئ( جل ي
هاء -التدابري املتخذة خمالفة لتوصيات اللجنة
يديت تياه اى أ تيردتعي تترخلا خملييني يردص لق تياماني

اثنيا -تقييم املعلومات املتعلقة ابملتابعة
ألف -العراق
الدورة التاسعة (أيلول/سبت رب )2015

تي اتع
املالحظات اخلتامية:

 ،CED/C/IRQ/CO/1ت رُم و و و و وودق د  16أيا و و و و ووديت/
برمرب 2015

التوصيات املقرر متابعتها:

تيي اتق 34 29 14

الرد:

 ،CED/C/IRQ/CO/1/Add.1ت ريفو ووة يتيفاو ووني تير و وودمي
د  18أياديت /برمرب 2016؛ ل تياه د 15
نبلط /ربتيا 2017

معلومات وردت من منظ ات غري حكومية :تيياتيتني ،هق د  24متدز/يدي ه 2017
الفقةةرة  :14توصةةل اللجنةةة من تعت ةةد الدولةةة الاةةري التةةدابري الت ةريعية الال مةةة لض ة ان
القيام مبا يلل يف أقرب وقت ممكن:
أ) إدراج االختفة ةةاء القسة ةةري يف القة ةةانون اابلة ةةل ابرتبة ةةارة جرفة ةةة مسة ةةتقلة و ق ة ة ا
للتعريف الوارد يف املادة  2من االتفاقية ووض رقوابت مناسبة هلذة اجلرفة ترارل خاورهتةا
البالغة؛
ب) جترمي االختفاء القسري ابرتبارة جرفة ضةد اننسةانية و قةا لل عةايري املن ةوص
رليها مبوجب املادة  5من االتفاقية وب ري النظر رن اتريخ ارتكاهبا.
رد الدولة الاري
ميين تريطخلع اى ه تيد يني تيطاف د تيدث ني .CED/C/IRQ/CO/1/Add.1
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تقييم اللجنة

[جةةيم  :حتو ا تياماووني امولً ابت اديتوولق تت ديتووني يتوون تيد يووني تيطوواف اب وور دتهال تدت يتووني ج واي ليل
تجلالئ ني يت تير ايف تيودت ه د تتولها  2يتون تريجيلي وني .ييون تياماوني ج وي ىل ودم جا يفول يت اديتولق
ل ووني ع ووو تلي ووني يت ووا ع تي وول د تت وول د د ه تيد ي ووني تيط وواف تت ر ووزم أ يرض وومن تريخري وول
تي ساي اب ربل ه اميني يتسر اني متلن لً يت تتلها  2يتن تريجيلي ني .جده تياماوني تيرو ود اوى أ وامي
تريخريل تي ساي اب ربل ه اميوني يتسور اني مييون أ ي وي( ضومل ني اليتوني ضود تإل وخلق يتون تي ولب
جوودعيتً يلئ ولً يضوومل وودم جيوات اووله تجلاميووني .ابيروولع ،ووه وودم ت ربوول اووله تجلاميووني يتسوور اني يوود
حيووديت ه وول تيد يووني تيطوواف ابيرزتيتليوول اليل حووني تإل ووخلق يتوون تي وولب ا يفوول ،ضوومل تو أي
ض ووح ني د يت ا ووني ت ووني ع ووو ووا ف تلي ووني يت وون ت وولريق تريخري وول تي س وواي يت ووي تي ووخ
تتخري و  ،وو( اميووني تريخريوول تي سوواي اميووني ي ليووب ا يفوول ع وودابق يتال ووبني الوول يرملنووى يت و
تتلها  7يتن تريجيلي وني .جخلتوا تياماوني وليم ودم ج ودمي يت اديتولق ون يتضومد يت وا ع تي ول د
أ تي وودابق تت ووا ا ا ووى امي ووني تريخري وول تي س وواي .جي ووا تياما ووني جدصو و ريفل جطا ووب ىل تيد ي ووني
تيطوواف ،اوود ج وودمي تت اديتوولق ولً ياي وواا  43يتوون يتخلتاليوول تنرليت ووني  ،)CED/C/IRQ/CO/1أ
جوود ا يت اديتوولق ون تيروودتعي تترخوولا يراي وول تيردص و ني .جخلتووا تياماووني ووليم وودم ج وودمي تيد يووني
تيطاف ت اديتلق ون جدصو ني تياماوني عضومل وامي تريخريول تي سواي اب ربول ه اميوني ضود تإل سول ني
ولً ياموولها  5يتوون تريجيلي ووني ع وواف تيااووا وون هب يوواب ت جيلتوول .ابيروولع ،جيووا تياماووني جدص و ريفل
جطاب ىل تيد يني تيطاف ،اد ج دمي تت اديتلق لً ياي اا  43يتن يتخلتاليول تنرليت وني ،أ جود ا
يت اديتلق ن تيردتعي تترخلا يراي ل تيردص ني.
الفقرة  :29ينبغل أن تعت د الدولة الاري ي التةدابري الال مةة لضة ان رةدم احتجةا أي
شخص ب كل سري باةرق منهةا افالةة ح ةول ية األشةخاص املسةلوبة حةريتهم قةانو ا
وممارسةةة ومةةن بدايةةة سةةلبهم حةريتهم رلةةمج ية الضة ا ت القانونيةةة األساسةةية املن ةةوص
رليهةةا يف املةةادة  17مةةن االتفاقيةةة ويف معاهةةدات حقةةوق اننسةةان األخةةرل الة انضةةم إليهةةا
العراق .وينبغل أن تض ن الدولة الاري رلمج وجه اخل وص ما يلل:
أ) أال ينفةذ سةةلب اعريةةة إال رلةةمج يةةد مةةوّفم اة نةوهلم القةةانون توقيةةف األشةةخاص
واحتجا هم وذلك يف ّل االمتثال ال ارم للقانون؛
ب) رةةدم احتجةةا األشةةخاص املسةةلوبة حةريتهم إال يف أمةةاان لسةةلب اعريةةة يكةةون
معرت ا هبا رمسي ا وتكون خاضعة لإلشراي؛
ج) متكم ي األشخاص املسلوبة حريتهم من التواصل ابنتظةام ودون أتخةري مة
أسرهم أو حمامييهم أو أي شخص آخةر اتةارون االت ةال بةه أو مة سةلااهتم القن ةلية إن
اانوا من األجانب؛
ه) تسةةجيل ي ة حةةاالت سةةلب اعريةةة دون اسةةتثناء يف سةةجالت و/أو ملفةةات
منتظ ة تتض ن رلمج األقل املعلومات املالوبة مبوجب املادة  )3(17من االتفاقية؛
ه) ملء وحتديث سجالت و/أو ملفات األشخاص املسلوبة حريتهم بسررة ودقة
وإخضارها لع ليات تدقيق دورية ومعاقبةة املةوّفم املسةيولم رلةمج النوةو املالئةم يف حةال
حدوث خمالفات؛
) متكةةم أي شةةخص لةةه م ةةلوة م ةةرورة مةةن اع ةةول بسةةررة وسةةهولة يف أي
مكةةان مةةن إقلةةيم الدولةةة الاةةري رلةةمج املعلومةةات الةةواردة يف املةةادة  )1(18مةةن االتفاقيةةة
رلمج األقل.
GE.17-18010
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رد الدولة الاري
ميين تريطخلع اى ه تيد يني تيطاف د تيدث ني .CED/C/IRQ/CO/1/Add.1
تقييم اللجنة
[جةةيم ع اموول حت و ا تياماووني ام ولً ابت اديتوولق تت ديتووني يتوون تيد يووني تيطوواف جاتووب عر وودمي يت ووا ع
يل د ديد ن هت ا تيسمد  ،ههنل جخلتا دم جز يدال الل ييي يتن تت اديتلق ون أيوني جودتعي
تُتليل تيد يني تيطاف يتال ت رمله يتخلتاليل تنرليت ني  )CED/C/IRQ/CO/1ع و يتل يا :
أ) ضمل ودم تترمولز أي نوخ ع وي( واي ،عطواع يتايفول يليوني ت وديت ع و
ت نخلص تتسوادعني توايريفم ،يول دانً سل وني ،يتون عدتيوني وابيفم توايريفم ،اوى ع و تيضوملانق
تي ل د ووني ت ل و ني تتا وودص ا يفوول د تتوولها  .17ج ووي تياماووني اووى ووه تن وودص ىل أ
تيد يووني مل ج وودم أيووني يت اديتوولق وون يتضوومد يت ووا ع تي وول د تجلديوود تتر او سهت ا تيسوومد وون
ي ني ت رملعني يدتئحه أتيليته يردص ني تياماني؛
ب) ض و وومل أري يُاي و وول و وواب ت اي و ووني ري ا و ووى ي و وود يت و وود ية و و وود م تي و وول د جدي و ووف
ت نخلص تترملزام ذيم د ( ترييترثوليت تي ول م يا ول د  ،أري ُحيرموز ت نوخلص تتسوادعني
تايريفم ري د أيتل ن يساب ت ايني ييد يت لً تل مس لً جيد خلض ني يإلناتف؛
ج) ض وومل أ ي وورمين ع و ت ن ووخلص تتس ووادعني ت وايريفم يت وون تيردتص وو( اب را وولم ه
أتخي يت أي نخ ورل تريج ليت عه ،أ يت اطليم تي ا ا ني ل دت يتن ت ل ب؛
ه) ض وومل جس ووم ( ع و و ت وولريق وواب ت اي ووني ،ه ت وورثال  ،د وومخلق /أ
يتايوولق يتارامووني جرضوومن اووى ت يوو( تت اديتوولق تتطادعووني الد ووب تتوولها  )3 17يتوون تريجيلي ووني،
يتوو( حتووديه اووله تيسوومخلق /أ تتايوولق عسووا ني هيووني خضوول يفل ي ما وولق جوودي ه يووني،
يت ليبني تتد ية تتسؤ ية اى تياحد تتخلئم د تليت تد ث خملييلق؛
او) متية أي نخ يه يت احني يت ا ني يتن ت ديت ،عسا ني يفديني ،د أي يتيول
يتن يا م تيد يني تيطاف ،اى تت اديتلق تيدت ها د تتلها  )1 18يتن تريجيلي ني ،اى ت ي(.
ابيروولع ،جيووا تياماووني جدص و ريفل جطاووب ىل تيد يووني تيطوواف ،اوود ج وودمي تت اديتوولق ولً
ياي اا  43يتن يتخلتاليل تنرليت ني ،أ ج دم يتل يا :
أ) يت اديت وولق ض وول ني وون تلي ووني تتدت ووني ا ووى يت ووا ع تي وول د  ،يتض وومد ه ي ووني
ت رملعني يدتئحه أتيليته يردص ني تياماني؛
ب) يت اديتلق ن أي ات يترخول يضومل ودم جاي ول ما ولق واب ت ايوني ري اوى يود
يتد ية ود م تي ل د جدي ف ت نخلص تترملزام ذيم د ( ترييترثليت تي ل م يا ل د ؛
ج) يت اديتلق ن تإل ات تق تترخلا يتن أ و( ضومل أري ُحيرموز ت نوخلص تتسوادعني
تايريفم ري د أيتل ن يساب ت ايني ييد يت لً تل مس ولً جيود خلضو ني يإلنواتف ،أ ييود
سيتي وولهنم تيردتص وو( اب را وولم ه أتخ ووي يت و أ وواام أ حم ووليت يفم أ أي ن ووخ آخ ووا ور وول
تريج ليت عه ،أ يت اطليم تي ا ا ني ل دت يتن ت ل ب؛
ه) يت اديتلق ن أيني جدتعي يترخلا يضمل جسم ( ع تلريق واب ت ايوني ،ه
ت وورثال  ،د وومخلق /أ يتاي وولق يتارام ووني جرض وومن ا ووى ت ي وو( تت اديت وولق تتطادع ووني الد ووب
تتو وولها  )3 17يتو وون تريجيلي و ووني ،يتو وو( حتو ووديه او ووله تيسو وومخلق /أ تتايو وولق عسو ووا ني هيو ووني
خض وول يفل ي ما وولق ج وودي ه ي ووني ،يت ليب ووني تت وود ية تتس ووؤ ية ا ووى تياح وود تتخلئ ووم د ت ووليت
تد ث خملييلق؛
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او) يت اديتوولق وون أي وات يترخوول يتوون أ وو( ضوومل متي وة أي نووخ يووه يت وواحني
يت ووا ني يتوون ت ووديت ،عسووا ني وويفديني ،د أي يتيوول يتوون تإليا و م ،اووى تت اديتوولق تي ودت ها د
تتلها  )1 18يتن تريجيلي ني ،اى ت ي(.
الفق ةةرة  :34ينبغ ةةل أن تض ةةارف الدول ةةة الا ةةري جهوده ةةا ا ةةل تضة ة ن البو ةةث ر ةةن ية ة
األشةةخاص املختفةةم قس ةرا والةةذين ال ي ةزال م ةةريهم مهةةوالا وحتديةةد أمةةاان وجةةودهم دون
أتخةةري وأن تكفةةل  -يف حةةال و ةةاهتم  -التعةةري رلةةمج ر ةةاهتم واحرتامهةةا وإرادهتةةا .ويف هةةذا
السياق ينبغل أن تض ن أيض ا التنسيق والتعاون بفعالية ي ا بم السلاات املعنية ابلبوث
رةةن األشةةخاص املختفةةم والتعةةري رلةةمج ر ةةاهتم يف حالةةة الو ةةاة والتأاةةد مةةن ح ةةوهلا رلةةمج
املوارد املالية والتقنية والب رية الال مة لت كينها مةن أداء ر لهةا بسةررة و عاليةة .وابنضةا ة
إىل ذلك ينبغل أن تعت ةد الدولةة الاةري التةدابري الال مةة لضة ان سةررة بةدء نفةاذ التعةديل
رلةةمج قةةانون ايةةة املقةةابر اجل اريةةة (القةةانون رقةةم  13لسةةنة  )2015ض ةالا رةةن التنفيةةذ
الفع ة ةةال لإلط ة ةةار الت ة ة ةريعل املتعل ة ةةق ابملق ة ةةابر اجل اري ة ةةة .وت ة ةةذ ناِّر اللجن ة ةةة أن ة ةةه يف ض ة ةةوء
املةةادة  )6(24مةةن االتفاقيةةة ينبغةةل أن تض ة ن الدولةةة الاةةري اسةةت رار التوقيقةةات ح ة
يتضح م ري ال خص املختفل.
رد الدولة الاري
ميين تريطخلع اى ه تيد يني تيطاف د تيدث ني .CED/C/IRQ/CO/1/Add.1
تقييم اللجنة
[جةةيم  :ع اموول حت و ا تياماووني ام ولً ابت اديتوولق تت ديتووني يتوون تيد يووني تيطوواف ،ههنوول جخلتووا وودم
جا يفل يت اديتلق ل ني ع و أيني ات تق يترخلا يراي ل جدص ريفل يتال ت رمله يتخلتاليل تنرليت ني
 .)CED/C/IRQ/CO/1ج وي تياماوني اوى وه تن ودص ىل أ تيد يوني مل ج ودم يت اديتولق ل ووني
ن أه ت تيساطلق تتل د ا ،أي جما تي ضل ت اى ،ن بني ت دع تإل سول  ،س وني يفولز
تريه وول تي وولم ،حميم ووني تيرح و  ،هت ا ت وودع تإل س وول د زت ا تي وود لع ،تي وود تئا تي س وويايني
ت يتا ووني ،يتؤ سووني تي وويفدت  ،د تيبحووه وون ع و ت نووخلص تيوولين تخري ودت يسووا ً مل يُ وواف
يت يام تو تن حتديود أيتول ايفم ،د تير واف اوى وليم لهيول د تليوني تيد ولا .د اولت
تن دص ،ج ي تياماني ليم ىل أهنل مل جرا يت اديتلق ن أيني ات تق تُتليل تيد يوني تيطواف
يضمل تيراس تير ل عي لي ني مل عة تجليفلق تتول د ا غياول يتون تيسواطلق تيول يود جيود
يتسووؤ يني وون تيبحووه وون تتخريووة يسووا ً تير وواف اووى ووليم د تليووني تيد وولا ،أ يت و ني د
ذيم ،ضمل أهنل يتز ها ابتدت ه تتلي ني تير ا ني تيب ايني تيخلزيتني يرمي ايفل يتن تريضوطخلع ع مايفول
عسا ني لي وني .أخويتً ،جخلتوا تياماوني أ تيد يوني مل ج ودم أيوني يت اديتولق ون تليوني ج ودي( يول د
محليووني تت وولعا تجلمل ووني تي وول د يووم  13يسوواني  ،)2015يتوول ذت وول يوود هخوو( ت ووز تيايوولذ ،أ
ن أيني جدتعي يترخلا يضمل تيراي ل تيي ليت يإلطل تير اي تتر ا ابت لعا تجلمل وني .ابيرولع،
جيووا تياماووني جدص و ريفل جطاووب ىل تيد يووني تيطوواف ،اوود ج وودمي تت اديتوولق ولً ياي وواا  43يتوون
يتخلتاليل تنرليت ني أ ج دم الل يا :
أ) ج دمي يت اديتلق ن تجليفده تيل عليريفل تيد يني تيطواف ون أيوني جودتعي يترخولا يتون
أ وو( ضوومل تيبحووه وون ع و ت نووخلص تتخريووة يسووا ً تيوولين مل يُ وواف يت وويام ت و تن
حتديد أيتل ايفم يتن ه أتخي ،تير اف اى ليم تت تيتيفل لهيل د تليني تيد لا؛
ب) ج دمي يت اديتولق ضول ني ون تيسواطلق تتول د ا د ه تيد يوني تيطواف ،غياول يتون
تيسوواطلق تيوول يوود جيوود يلئمووني ،تت وول ني د تيبحووه وون ت نووخلص تتخريووة تير وواف اووى
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تي اتع
ووليم د تليووني تيد وولا ،أ ج وودم جدض و حلق ع ووو أه ت جاووم تجليفوولق يت اديتوولق وون ي ووني
ج ل هنوول جاس و يفل جليفدها ول .جووده تياماووني أيض ولً جا و يت اديتوولق وون أيووني جوودتعي جرخوولال تيد يووني
تيط وواف يض وومل ت وولزا جا ووم تيس وواطلق يام ودت ه تتلي ووني تير ا ووني تيب وايني تيخلزيت ووني يرمي ايف وول يت وون
تريضطخلع ع مايفل عسا ني لي ني؛
ج) تيرو وود ا ووى يت وول ذت وول تير وودي( تت وودخ( ا ووى ي وول د محلي ووني تت وولعا تجلمل ووني
تي وول د يووم  13يسوواني  ،)2015جل اووه يتاطب ول أي ُ
ض ولً اووى تت وولعا تجلمل ووني تيوول يا و هب ويفوول
ً
يي ا يتل ع د لم  ،2003يد هخ( ت ز تيايلذ؛
ه) ج وودمي يت اديتوولق وون أي وني جوودتعي يترخوولا يضوومل تيراي وول تيي ووليت يإلطوول تير واي
تتر ا ابت لعا تجلمل ني.
انجراء املقرر اختاذة
يابغ جد ه ليني ىل تيد يني تيطاف جرضمن ج م تياماني.
تقدَّم املعلومات املتعلقة مبتابعة تنفيذ ي التوصيات حبلول 18 :أياديت /برمرب .2018

ابء -اجلبل األسود
الدورة التاسعة (أيلول/سبت رب )2015

تجلب( ت ده
املالحظات اخلتامية:

 ،CED/C/MNE/CO/1ت رُمدق د  16أياديت /برمرب 2015

الرد:

 ،CED/C/MNE/CO/1/Add.1ت ريفو ووة يتيفاو ووني تير و وودمي د  18أياو ووديت/
برمرب 2016؛ ل تياه د  8ل د ت يت/هيسمرب 2016

التوصيات املقرر متابعتها :تيي اتق 29 25 9

الفقرة  :9توصل اللجنة من تتخةذ الدولةة الاةري التةدابري الال مةة جلعةل االختفةاء القسةري
جرفةةة مسةةتقلة متاشةةيا م ة التعريةةف الةةوارد يف املةةادة  2مةةن االتفاقيةةة .وتوصةةل اةةذلك من
يعاقَةةب رل ةةمج اجلرف ةةة بعق ةةوابت مناس ةةبة ترار ةةل خاورهت ةةا البالغ ةةة ومن يابَّ ةةق رليه ةةا نظ ةةام
ملسيولية رئيس الع ل يتوا ق م املادة ()1(6ب) من االتفاقية.
رد الدولة الاري
ميين تريطخلع اى ه تيد يني تيطاف د تيدث ني .CED/C/MNE/CO/1/Add.1
تقييم اللجنة
[ج ةةيم  :حتو و ا تياما ووني امو ولً ابت اديت وولق تت ديت ووني يت وون تيد ي ووني تيط وواف س لهي وول تريخري وول
تي س وواي خلض و ياراا و م تي دع ووني د تجلب وو( ت ووده ،أ ووه ري جد وود تل ووني ىل ووامي تريخري وول
تي ساي اب ربل ه اميني يتسر اني .ييايفل ج اب ن تي ا يتن أ ه غوم ووديت تير واي لق د تجلبو(
ت ده ي الصا يتر ا ني ابريخريل تي ساي ،ههنل غي ل ني يرضم ع و تي الصوا تيطاتئو تنلصوني
ابريخريوول تي سوواي اووى تياحوود تت وواف د تتوولها  2يتوون تريجيلي ووني .جووده تياماووني تيرو وود اووى أ
امي تريخريل تي سواي اب ربول ه اميوني يتسور اني مييون أ ي وي( ضومل ني اليتوني ضود تإل وخلق يتون
تي وولب جوودعيتً يلئ ولً يضوومل وودم جيوات اووله تجلاميووني .ابيروولع ،ووه وودم ت ربوول اووله تجلاميووني
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تجلب( ت ده
يتسوور اني ي وود حيووديت ه وول تيد يووني تيط وواف ابيرزتيتلي وول اليل حووني تإل ووخلق يتوون تي وولب ا يف وول،
ضوومل ت و أي ضووح ني د يت ا ووني ت ووني ع ووو ووا ف تليووني يتوون توولريق تريخريوول تي سوواي
يت ي تي خ تتخري  ( ،اميني تريخريل تي ساي اميوني ي ليوب ا يفول ع ودابق يتال وبني
الل يرملنى يت تتلها  7يتن تريجيلي ني .ابإلضل ني ىل ذيم ،جخلتا تياماني دم ج دمي يت اديتولق
وون أي ووني وات تق يترخ وولا يض وومل ت وورحدتث وودابق يتال ووبني نط وود ا ا ووله تجلامي ووني .أخ وويتً،
مل جرا تياماني أيني يت اديتلق ن أيني جدتعي ت رُمدق يضومل ت طبولع اولم تسوؤ ي ني ئو تي مو(
ا ووى ا ووله تجلامي ووني و ولً يام وولها  )1 6ب) يت وون تريجيلي ووني .ا وواتً ت وول ه أ ووخله ،جي ووا تياما ووني
جدص و ريفل جطا ووب ىل تيد ي ووني تيط وواف ،ا وود ج وودمي تت اديت وولق ولً ياي وواا  40يت وون يتخلتالي وول
تنرليت ني  ،)CED/C/MNE/CO/1أ جباغ ن أيني جدتعي ات تق جرخل يتن أ ( جاي ل تيردص ني.
الفق ةةرة  :25توص ةةل اللجن ةةة من تتخ ةةذ الدول ةةة الا ةةري الت ةةدابري الال م ةةة الة ة تضة ة ن يف
امل ارسة الع لية جل ي األشةخاص املسةلوبة حةريتهم إمكانيةة االت ةال دون أتخةري مسةرهم
أو مي شةةخص اتارونةةه وإمكانيةةة االسةةتعانة مبوةةامم مسةةتقلم مةةن بدايةةة سةةلبهم حةريتهم.
وتوصةةل أيض ةا جدراج اعةةق يف الاعةةن يف شةةررية االحتجةةا يف قائ ةةة اعقةةوق ال ة ال فكةةن
تقييةةدها أءنةةاء حةةال اعةةرب أو الاةةوار  .وينبغةةل للدولةةة الاةةري أيض ة ا أن تتأاةةد مةةن أن
املعلومات املتعلقة جب ي األشخاص املسلوبة حريتهم تدرج عليا يف سةجالت و/أو ملفةات
و ق ةا لربوتواةةوالت موحةةدة وأن املعلومةةات الةةواردة يهةةا تضةةم يف اعةةد األد املعلومةةات
املالوبة مبوجب املادة  )3(17من االتفاقية.
رد الدولة الاري
ميين تريطخلع اى ه تيد يني تيطاف د تيدث ني .CED/C/MNE/CO/1/Add.1

تقييم اللجنة

[جيم  :ع امل جاتب تياماني ابت اديتلق تت ديتني يتن تيد يني تيطاف ،جوا أهنول ري متاوم يتول يييو
يت و وون تت اديت و وولق و وون تإل و وات تق تترخ و وولا يراي و وول جدص و و ريفل يتا و وول ت رم و ووله يتخلتالي و وول تنرليت و ووني
 .)CED/C/MNE/CO/1ج ووي تياما ووني ىل أ تيد ي ووني تيط وواف مل ج وودم يت اديت وولق وون أي ووني ج وودتعي
يترخوولا يتوون أ وو( أ جضوومن ،د تتمل ووني تي ما ووني ،جلم و ت نووخلص تتسووادعني توايريفم يتيل ووني
تريج ليت ه أتخي اام أ ي نخ ورل ه ،يتيل ني تري ر ل ني الحليتة يتسر اة يتن
عدتيني ابيفم تايريفم .ضخلً ن ذيم ،جخلتا تياماني أهنل مل جراو أيوني يت اديتولق ون أي وات
تُتلجه تيد يني تيطاف إله تج ت د تيط ن د نا ني تريترمولز د يلئموني ت ودع تيول ري مييون
ج دال خخليت تليل ت اب أ تيطودت  ..أخويتً ،ذ حتو ا تياماوني امولً الول يواه د ه ه تيد يوني
تيطو واف ع ووو تي وول د تتر او و س ي وولذ ت تي وولم ابيس وومن تيغاتيت وولق تير وودتعي ت يتا ووني ريئح ووني
تي دت د ،ههنل ج ي ىل دم جا يفل يت اديتلق ل ني ع و ي ني ضومل اوله تير واي لق غياول
يتن تير اي لق تيردتعي تيسل يني هخليت تت اديتلق ن ع ت نوخلص تتسوادعني توايريفم ع وي(
ووليت د وومخلق /أ يتايوولق ولً يرب جد وودريق يتدتوودا ،وووديت تت اديتوولق تي ودت ها يفوول -
حوود أه  -يام اديتوولق تتطادعووني الد ووب تتوولها  )3 17يتوون تريجيلي ووني .ابيروولع ،جيووا تياماووني
جدص و ريفل جطا ووب ىل تيد ي ووني تيط وواف ،ا وود ج وودمي تت اديت وولق ولً ياي وواا  40يت وون يتخلتالي وول
تنرليت ني ،أ ج دم يتل يا :
أ) يت اديت وولق جرو و ا ياما ووني تيرو وود أ ع و و ت ن ووخلص تتس ووادعني تو وايريفم د ط وول
تيدريي ووني تي ض وولئ ني يامب وو( ت ووده يرمر وود  ،د تتمل ووني تي ما ووني ،سيتيل ووني تري وور ل ني الح ووليتة
ا ،ع( يتن عدتيني ابيفم تايريفم؛
يتسر اة ،ي خخليت ما ني تيرح
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تجلب( ت ده
ب) يت اديتو وولق و وون أيو ووني ج و ودتعي يترخو وولا يتو وون أ و وو( ه تج ت و و د تيط و وون د نو ووا ني
تريترملز د يلئمني ت دع تيل ري ميين ج دال خخليت تليل ت اب أ تيطدت .؛
ج) يت اديتوولق ضوول ني وون ووم( ع وولانق تحملرموزين تتديوود ة ،الوول ي ووم( ع وول يتوول ذت
و وول يرضو وومن ع و و تت اديتو وولق تتطادعو ووني الد و ووب تتو وولها  )3 17يتو وون تريجيلي و ووني .او ووى و ووه
تن دص ،ير ة اى تيد يوني تيطواف تإلنول ا ىل ه تج أتيولم تتولها  )3 17ب) ه) اوو)
) ز) ح) يتن تريجيلي ني.
الفقةةرة  :29ينبغةةل للدولةةة الاةةري أن تنظ ةةر يف اسةةتوداث التعةةديالت الت ةريعية الال م ةةة
لوض تعريف للضوية يتوا ق مة التعريةف الةوارد يف املةادة  )1(24مةن االتفاقيةة مةن أجةل
ض ة ان الت ت ة الكامةةل ألي شةةخص يلوةةق بةةه ضةةرر انتيجةةة مباشةةرة عالةةة اختفةةاء قسةةري
ابعق ةةوق املن ةةوص رليه ةةا يف االتفاقي ةةة وال س ةةي ا اع ةةق يف معر ةةة اعقيق ةةة واع ةةق يف ج ةةرب
الضرر املكرسم يف املادة  )2(24و( )4و(.)5
رد الدولة الاري
ميين تريطخلع اى ه تيد يني تيطاف د تيدث ني .CED/C/MNE/CO/1/Add.1
تقييم اللجنة
[جيم  :ع امل حت ا تياماني امولً اب تيولم تي ل د وني تتر ا وني ق ودع تيضوح ني تيول ذ ايول تيد يوني
تيطوواف ،ههنوول جخلتووا وودم جز يوودال ال اديتوولق ل ووني ع ووو أي وات يترخوول يتوون أ وو( جاي وول
جدصو ريفل يتاوول ت رمووله يتخلتاليوول تنرليت ووني  .)CED/C/MNE/CO/1ج ووي تياماووني ووليم ىل وودم
ج دمي تيد يني تيطاف ت اديتلق ميين أ جر ا ياماني أت ود يتول ذت ول ضوح ني تريخريول تي سواي
يتازيت ولً عا و ه وود الئ ووني ت و ي روورب ووليم .ج وواب تياماووني وون يا يفوول أيض ولً زت وودم ووده
أتيوولم د ج واي لق تيد يووني تيطوواف ع ووو اوولم نووليت( ياموورب يي و اووى وود ليتوو( ال رض و لق
تتولها  )5 )4 )2 24يتون تريجيلي وني يسواي اوى ع و تولريق تريخريول تي سواي .اووى
ه تن دص ،مل جُ ا تيد يني تيطاف ىل أنيليت أخوا يتون تجلورب يتثو( ه ت ودع ه تري ربول
تي ض و ني ضووملانق وودم تيري وات  ،ت ووه ج وود ضووا يني د توولريق تريخريوول تي سوواي .أخوويتً،
ج وواب تياماووني وون تي او يتوون أ تو تيضووح ني د يت ا ووني ت ووني ع ووو يت ووي تي ووخ تتخريو
غ ووي يتض وومد ع ووي( ص وايا .ا وواتً ت وول ه أ ووخله ،ج وول ا تياما ووني ابيي وواا  29يت وون يتخلتالي وول
تنرليت ني جيا جدص ريفل .جطاب ىل تيد يني تيطواف ،اود ج ودمي تت اديتولق ولً ياي واا  40يتون
يتخلتاليل تنرليت ني ،أ ج دم يت اديتلق ن تيردتعي تترخلا يتن أ ( جاي ل تيردص ني.
انجراء املقرر اختاذة
يابغ جد ه ليني ىل تيد يني تيطاف جرضمن ج م تياماني.
تقدَّم املعلومات املتعلقة مبتابعة تنفيذ ي التوصيات حبلول 18 :أياديت /برمرب .2021
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جيم -بوراينا اسو
الدورة العاشرة (آذار/مارس )2016

عد ال ل د
املالحظات اخلتامية:

 ،CED/C/BFA/CO/1ت رمدق د  16آذت /يتل س 2016

التوصيات املقرر متابعتها:

تيي اتق 32 14 10

الرد:

 ،CED/C/BFA/CO/1/Add.1ت ريف و و و و ووة يتيفا و و و و ووني تير و و و و وودمي د 18
آذت /يتل س 2017؛ ل تياه د  23آذت /يتل س .2017

الفقةةرة  :10ت ةةج اللجنةةة الدولةةة الاةةري رلةةمج التعجيةةل بع ليةةة تعةةديل القةةانون املن ة
للجنة الوطنية عقوق اننسان جلعلها مستقلة متامة ا ورلةمج خت ةيص املةوارد الب ةرية واملاليةة
الكا ية لت كينها من الع ل ب ورة سلي ة يف توا ق اتم م مباد ابريةس .وتةدرو الدولةة
الاري إىل إدراج مسألة االختفاء القسري صراحة يف واليتها.
رد الدولة الاري
ميين تريطخلع اى ه تيد يني تيطاف د تيدث ني.CED/C/BFA/CO/1/Add.1 :
تقييم اللجنة
[ابء  :حتو و ا تياما ووني امو ولً ابت اديت وولق تت ديت ووني يت وون تيد ي ووني تيط وواف جات ووب اب رم ووله تي وول د
و وول تياما و ووني تيدطا و ووني و وودع
ي و ووم  ،001-2016/ANتت و ووؤ  24آذت /يت و وول س  ،2016ع و ووو
تإل سل  ،اب رمله يتا دم ن جاا م تياماني ي مايفل د  9آذت /يتل س  .2017يت ذيم،
ج ي تياماني ىل أ تياماني تيدطا ني مل ج م( ع د أ تريخريل تي ساي غي يتل د ع ي( صايا
د طوولع رييريفوول .ابيروولع ،ذ جوول ا تياماووني عردص و ريفل ،ههنوول جطاووب ىل تيد يووني تيطوواف ،اوود
ج وودمي تت اديتوولق ولً ياي وواا  47يتوون يتخلتاليوول تنرليت ووني  ،)CED/C/BFA/CO/1أ جباووغ وون
ه تج يتسووويني تريخريوول تي سوواي د رييووني تياماووني تيدطا ووني؛ أ ج وودم أيووني يت اديتوولق أخووا ع ووو
ما ووني ج ووغ ( تياما ووني تيدطا ووني؛ أ ج وود ج يت اديت وولق وون تير وودتعي تترخ وولا يض وومل ُت و و
يتل ييي يتن تتدت ه تيب ايني تتلي ني ياماني تيدطا ني يرمي ايفل يتن أهت يتيفليتيفل ع ي( ا م.
الفقرة  :14توصل اللجنة من تعجل الدولة الاري ابلتعديل الذي سةيدخل رلةمج القةانون
اجلنائل وامل ة م لتنفيةذ االتفاقيةة وذلةك هبةدي تعريةف وجتةرمي االختفةاء القسةري ابرتبةارة
جرفةةة منف ةةلة و ق ةا للتعريةةف الةةوارد يف املةةادة  2مةةن االتفاقيةةة يعاقةةب رليهةةا بعقةةوابت
مناسبة ترارل خاورهتا البالغة م استبعاد رقوبة انردام.
رد الدولة الاري
ميين تريطخلع اى ه تيد يني تيطاف د تيدث ني .CED/C/BFA/CO/1/Add.1
تقييم اللجنة

[جيم  :حت ا تياماني امولً ابت اديتولق تت ديتوني يتون تيد يوني تيطواف جاتوب س لهيول تي ول د
تجلاولئ تجلديوود و اف الووام تريخريوول تي سوواي اب ربول ه اميووني يتاي وواني .ييوون تياماووني جخلتووا
أ تي وول د تجلاوولئ تجلديوود ري يوزتيت ي وود تري وور اتض ابيروولع جاوو( اميووني تريخريوول تي سوواي غووي
يت ا ني جمايتني الل يرملنى يت تتلها  2يتن تريجيلي ني .جده تياماني تيرو ود اوى أ وامي تريخريول
تي ساي اب ربل ه اميني يتسر اني ميين أ ي ي( ضومل ني اليتوني ضود تإل وخلق يتون تي ولب جودعيتً
GE.17-18010
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عد ال ل د
يلئ لً يضمل دم جيوات اوله تجلاميوني .ابيرولع ،وه ودم ت ربول اوله تجلاميوني يتسور اني يود حيوديت
ه وول تيد ي ووني تيط وواف ابيرزتيتلي وول اليل ح ووني تإل ووخلق يت وون تي وولب ا يف وول ،ض وومل ت و أي
ضووح ني د يت ا ووني ت ووني ع ووو ووا ف تليووني يتوون توولريق تريخريوول تي سوواي يت ووي تي ووخ
تتخريو  ،و( اميوني تريخريول تي سواي اميوني ي ليوب ا يفول ع ودابق يتال وبني الول يرملنوى يتو
تتلها  7يتن تريجيلي ني .ابيرلع ،ذ جل ا تياماني عردص ريفل ،ههنل جطاب ىل تيد يني تيطاف ،اد
ج و وودمي تت اديتو وولق و ولً ياي و وواا  47يتو وون يتخلتاليو وول تنرليت و ووني  ،)CED/C/BFA/CO/1أ ج و وودم
يت اديتو وولق /أ أي حتو ووديه ع و ووو ه تج ج ايو ووف يخلخريو وول تي سو وواي اميو ووه اب ربو وول ه اميو ووني
يتاي اني ،الل يرملنى يت تتلهجة  4 2يتن تريجيلي وني ،تت ليبوني ا يفول ع ودابق يتخلئموني جرال وب
يت خطد يل تيبليغني ،يت اب اض دعني تإل دتم.
الفقةةرة  :32ت ةةج اللجنةةة الدولةةة الاةةري رلةةمج اختةةاذ التةةدابري الضةةرورية لكةةل تةةنص يف
ت ةريعاهتا اجلنائيةةة رلةةمج سةةبيل حمةةدد لالنت ةةاي فَكةةن ي ة ملةةات األشةةخاص امل ة ولم
ابالتفاقية من إقامة درول أمام اابك ة لكل تبت دون أتخري يف م رورية احتجا هم وأتمر
ابن ةراج رةنهم إذا اةةان االحتجةا غةري قةةانوك وذلةك و قةا ألحكةةام املةادة ()2(17و) مةةن
االتفاقية وغريها من املعايري الدولية ذات ال لة.
رد الدولة الاري
ميين تريطخلع اى ه تيد يني تيطاف د تيدث ني .CED/C/BFA/CO/1/Add.1
تقييم اللجنة
[جيم  :حت ا تياماني املً يت تير ديا اب دع تتيا ني د تتودته 148 147 146 144
يتوون تي وول د تجلاوولئ ياد يووني تيطوواف .يت و ذيووم ووه اوولت تير واي ري ي ووي ىل ووب ( ت ر وولف
حمده ميين ت رخدتيته ياط ن د يت ا ني تريترملز أيتلم حميمني خمر ني ه عطل  ،متلن لً يت
تتوولها  ) )2 17يتوون تريجيلي ووني .يتوون ف ،ووه تت ودته تيوول ج ووي ي يفوول تيد يووني تيطوواف ري جُا و
ووب ( ت ر وولف يضوولئ واي يرو ا جلم و ت نووخلص تت وومدية ابريجيلي ووني تيط وون د يت ووا ني
تترموولزام .ابيروولع ،ووه تياماووني ،ذ جوول ا عردص و ريفل ،جطاووب ىل تيد يووني تيطوواف ،اوود ج وودمي
تت اديتوولق ولً ياي وواا  47يتوون يتخلتاليوول تنرليت ووني  ،)CED/C/BFA/CO/1أ ج وودم يت اديتوولق
ن أيني جدتعي يترخولا ياوا اوى وب ( ت ر ولف حموده د ج واي ليل تجلالئ وني يتون نوو ه أ يرو ا
جلم ت نخلص تت مدية ابريجيلي ني يليتني ه د أيتلم حميمني خمر ني يي جبة ه أتخي د
يت ووا ني تترموولزام أتيتووا ابإل واتج ووايفم ذت وول تريترموولز غووي يوول دو ،ذيووم ولً تيوولم
تتلها  ) )2 17يتن تريجيلي ني.
انجراء املقرر اختاذة
يابغ جد ه ليني ىل تيد يني تيطاف جرضمن ج م تياماني.
تقدَّم املعلومات املتعلقة مبتابعة تنفيذ ي التوصيات حبلول 18 :آذت /يتل س .2022
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دال -اا اخستان
الدورة العاشرة (آذار/مارس )2016

لزتخسرل
املالحظات اخلتامية:

 ،CED/C/KAZ/CO/1ت رُمدق د  16آذت /يتل س 2016

التوصيات املقرر متابعتها:

تيي اتق 22 20 12

الرد:

 ،CED/C/KAZ/CO/1/Add.1ت ريف و و ووة يتيفا و و ووني تير و و وودمي د 18
آذت /يتل س 2017؛ ل تياه د  29آذت /يتل س 2017

الفقةةرة  :12توصةةل اللجنةةة من تعت ةةد الدولةةة الاةةري التةةدابري الت ةريعية الال مةةة لض ة ان
القيام مبا يلل يف أقرب وقت ممكن:
أ) إدراج االختفة ةةاء القسة ةةري يف القة ةةانون اابلة ةةل ابرتبة ةةارة جرفة ةةة مسة ةةتقلة و ق ة ة ا
للتعري ةةف ال ةةوارد يف امل ةةادة  2م ةةن االتفاقي ةةة ووضة ة رق ةةوابت مناس ةةبة هل ةةذة اجلرف ةةة ترار ةةل
خاورهتا البالغة م جتنب رض رقوبة انردام؛
ب) جترمي االختفاء القسري ابرتبارة جرفة ضةد اننسةانية و قةا لل عةايري املن ةوص
رليها يف املادة  5من االتفاقية.
رد الدولة الاري
ميين تريطخلع اى ه تيد يني تيطاف د تيدث ني .CED/C/KAZ/CO/1/Add.1
تقييم اللجنة
[جيم  :ع امل حت ا تياماني املً ابت اديتولق تت ديتوني يتون تيد يوني تيطواف جاتوب اب رزتيتيفول يوخل
تتزيوود يتوون تيااووا ووله تتسووويني د خطووني مايفوول ياي و ا  ،2021-2017ههنوول جخلتووا أ اميووني
تريخريوول تي سوواي ري ج وزتيت غووي يتد ووني د تير واي تحملا و اب ربل اوول اميووني يتسوور اني ،متلن و لً يت و
تتلها  2يتن تريجيلي ني .جده تياماني تيرو د اى أ امي تريخريل تي ساي اب ربل ه اميني يتسر اني
ميين أ ي ي( ضمل ني اليتني ضود تإل وخلق يتون تي ولب جودعيتً يلئ ولً يضومل ودم جيوات اوله
تجلاميني .ابيرلع ،ه دم ت ربل اله تجلاميني يتسر اني يد حيديت ه ل تيد يني تيطاف ابيرزتيتليل
اليل حوني تإل ووخلق يتوون تي وولب ا يفوول ،ضوومل تو أي ضووح ني د يت ا ووني ت ووني ع ووو ووا ف
تليني يتون تولريق تريخريول تي سواي يت وي تي وخ تتخريو  ،و( اميوني تريخريول تي سواي
اميووني ي ليووب ا يفوول ع وودابق يتال ووبني الوول يرملنووى يت و تتوولها  7يتوون تريجيلي ووني .جخلتووا تياماووني
ليم دم ج دمي تيد يني تيطاف ت اديتلق ن أيني جدتعي يترخلا يضمل امي تريخريل تي ساي
اب ربوول ه امي ووني ض وود تإل س وول ني ولً يام ووليي تتا وودص ا يف وول الد ووب تت وولها  5يت وون تريجيلي ووني.
ابيرلع ،جيا تياماني جدص ريفل جطاب ىل تيد يني تيطاف ،اد ج دمي تت اديتلق لً ياي اا 37
يتن يتخلتاليل تنرليت ني  ،)CED/C/KAZ/CO/1أ ج دم يتل يا :
أ) يت اديتلق ن تير دم تحملاز د ب ( امي تريخريل تي ساي اب ربل ه اميني يتسر اني
الل يرملنى يت تتلها  2يتن تريجيلي ني؛
ب) يت اديتلق ن تنطدتق تترخلا يضمل تت ليبني اى اله تجلاميني ع ودابق يتال وبني
جات و خطد ي وول تيبليغ ووني ،يتو و ت وورب له وواض دع ووني تإل وودتم ،ج اي ووا تيا ووا ف تحمل وودها تتخيي ووني
تت دها تتا دص ا يفل د تتلها  )2 7يتن تريجيلي ني؛
ج) يت اديتوولق وون أي وني جوودتعي يترخوولا يضوومل ووامي تريخريوول تي سوواي اب ربوول ه اميووني
ضد تإل سل ني لً ياملها  5يتن تريجيلي ني.
GE.17-18010
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الفق ةةرة  :20توص ةةل اللجن ةةة من تعت ةةد الدول ةةة الا ةةري الت ةةدابري الال م ةةة لك ةةل تضة ة ن يف
امل ارسة الع لية ومن بداية سلب اعرية إمكانية استعانة ية األشةخاص مبوةام وإبةال
أقةةارهبم أو أي شةةخص آخةةر م ةةن اختيةةارهم وسةةلااهتم القن ةةلية إن اةةانوا مةةن األجان ةةب
بسلب حريتهم ومبكان احتجا هم .ا ا توصل من تض ن الدولة الاري أيضا يف امل ارسةة
الع لية إنزال العقوابت املناسبة مبرتكيب أية أ عال تعرقل احرتام هذة اعقوق.
رد الدولة الاري
ميين تريطخلع اى ه تيد يني تيطاف د تيدث ني .CED/C/KAZ/CO/1/Add.1
تقييم اللجنة
[جة ة ةةيم  :جات و ووب تياما و ووني ابت اديت و وولق تت ديت و ووني يت و وون تيد ي و ووني تيط و وواف حت و و و ا ام و و ولً تي و وولم
تت و و وولها  )2 16يت و و وون تيد و و وورد تتو و و ودته  135-131 67يت و و وون ي و و وول د تإل و و و وات تق تجلالئ و و ووني
تتلها  )4 414يتن تي ل د تجلالئ  .ييايفل جخلتا أ تيد يني مل ج دم يت اديتلق ن أيني جودتعي
يترخوولا يراي وول جدص و ريفل يتاوول ت رمووله يتخلتاليوول تنرليت ووني  .)CED/C/KAZ/CO/1يسوول تياماووني
تي ا  ،اى ه تن ودص ،يتون أ وه ولً يار واي لق تتول د ا د ه ه تيد يوني تيطواف ،يبود أ
الئ ووني ،غووي يتضوومد ني يتوون عدتيووني
يتيل ووني تري وور ل ني الحوولم يت ر وواا اووى يتوون يدت يفوود ه وول
وواب ت ايووني .ابإلضوول ني ىل ذيووم ،جخلتووا تياماووني أهنوول مل جراو أيووني يت اديتوولق ع ووو تإل وات تق
تترخوولا يضوومل وزتيت تي وودابق تتال ووبني ال واجيا أيووني أ ووليت ج ايوو( تت و تم ت وودع تتوول د ا د
تيي اا  20يتن يتخلتاليول تنرليت وني .ابيرولع ،جيوا تياماوني جدصو ريفل جطاوب ىل تيد يوني تيطواف،
اد ج دمي تت اديتلق لً ياي اا  37يتن يتخلتاليل تنرليت ني ،أ ج دم يتل يا :
أ) يت اديتوولق وون أيووني وات تق يترخوولا يضوومل يتيل ووني ت وور ل ني ع و ت ن ووخلص
ا اد يليتني ه د الئ ني ،ع( يتن عدتيني اب ت ايني؛
الحلم ،د تتمل ني تي ما ني ،ي
ب) يت اديتو وولق و وون تيرو وودتعي تترخو وولا يضو وومل و وزتيت و وودابق يتال و ووبني ،د تتمل و ووني
تي ما ني ،الاجيا أيني أ ليت ج اي( تت تم اله ت دع.
الفقرة  :22توصل اللجنة الدولة الاري ابختاذ اخلاوات الال مة لض ان ما يلل:
أ) تدوين ية حةاالت سةلب اعريةة يف سةجالت و/أو ملفةات منتظ ةة ت ة ل
اود أد املعلومات املالوبة مبوجب املادة  )3(17من االتفاقية؛
ب) ملء وحتديث سجالت و/أو ملفات األشخاص املسلوبة حريتهم بسررة ودقة
وإخضارها لع ليات تدقيق دورية ومعاقبةة املةوّفم املسةيولم رلةمج النوةو املالئةم يف حةال
حدوث خمالفات.
رد الدولة الاري

ميين تريطخلع اى ه تيد يني تيطاف د تيدث ني .CED/C/KAZ/CO/1/Add.1
تقييم اللجنة
[اب ] :حتو ا تياماووني امولً ابت اديتوولق تت ديتووني يتوون تيد يووني تيطوواف جاتووب ابتدت ووني اووى تياودتئا
تتر ا ني عرسم ( ت نخلص تحملرمزين د تتات و تإلصوخلت ني الد وب ت يتوا يوم  107تتوؤ 13
نو ووبلط /ربتيا  .2017جاتو ووب تياماو ووني أيض و ولً اب و وورحدتث او وولم يي و و و يو ووا تيسو وومخلق
يألنووخلص تيزتئ واين إوولق يوولذ تي وول د أ يتوون يوورم تضوول ام يامثووديت أيتليتيفوول .ييوون تياماووني
جخلت و ووا أهن و وول مل جراو و و يت اديت و و ولق و وون أي و و وات يترخ و وول ،يتا و وول ت رم و ووله يتخلتالي و وول تنرليت و ووني
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 ،)CED/C/KAZ/CO/1يضوومل وووديت ع و تيسوومخلق /أ تتايوولق ،حوود أه  ،يام اديتوولق
تتطادعووني الد ووب تتوولها  )3 17يتوون تريجيلي ووني .ابإلضوول ني ىل ذيووم ،جخلتووا تياماووني وودم ج وودمي
تيد ي ووني تيط وواف ت اديت وولق وون جدصو و ريفل عض وومل خض وولع وومخلق /أ يتاي وولق ت ن ووخلص
تتسووادعني توايريفم ي ما وولق جوودي ه يووني يت ليبووني تتود ية تتسووؤ ية اووى تياحوود تتخلئووم د تووليت
تد ث خملييلق .ابيرلع ه تياماني ،ذ جل ا عردص ريفل ،جطاب ىل تيد يني تيطاف ،اد ج دمي
تت اديتلق لً ياي اا  37يتن يتخلتاليل تنرليت ني ،أ ج دم يتل يا :
أ) يت اديتلق ضل ني ن تيسمخلق تي لئمني ،الل د ذيم يتل ذت ل ة جرضمن ،حد
أه  ،تت اديتلق تتطادعني الد ب تتلها  )3 17يتن تريجيلي ني؛
ب) يت اديت و وولق و وون أي و ووني ج و وودتعي يترخ و وولا يض و وومل خض و وولع و وومخلق /أ يتاي و وولق
ت ن ووخلص تتس ووادعني ت وايريفم ي ما وولق ج وودي ه ي ووني ،يت ليب ووني تت ود ية تتس ووؤ ية ا ووى تياح وود
تتخلئم د تليت تد ث خملييلق.
انجراء املقرر اختاذة
يابغ جد ه ليني ىل تيد يني تيطاف جرضمن ج م تياماني

.

تقدَّم املعلومات املتعلقة مبتابعة تنفيذ ي التوصيات حبلول 18 :آذت /يتل س .2022

هاء -تونس
الدورة العاشرة (آذار/مارس )2016

جد
املالحظات اخلتامية:
التوصيات املقرر متابعتها:

الرد:

 ،CED/C/TUN/CO/1ت رُمدق د  15آذت /يتل س 2016
تيي اتق 30 23 15

 ،CED/C/TUN/CO/1/Add.1ت ريف و و ووة يتيفا و و ووني تير و و و وودمي د 18
آذت /يتل س 2017؛ ل تياه د  24آذت /يتل س 2017

الفقةةرة  :15توصةةل اللجنةةة من تعت ةةد الدولةةة الاةةري التةةدابري الت ةريعية الال مةةة لض ة ان
القيام مبا يلل يف أقرب وقت ممكن:
أ) إدراج االختفة ةةاء القسة ةةري يف القة ةةانون اابلة ةةل ابرتبة ةةارة جرفة ةةة مسة ةةتقلة و ق ة ة ا
للتعري ةةف ال ةةوارد يف امل ةةادة  2م ةةن االتفاقي ةةة ووضة ة رق ةةوابت مناس ةةبة هل ةةذة اجلرف ةةة ترار ةةل
خاورهتةةا البالغةةة م ة جتنةةب ةةرض رقوبةةة انرةةدام .وتةةدرو اللجنةةة الدولةةة الاةةري أيض ةا إىل
تقرير الظروي اابددة املخففة وامل ددة املن وص رليها يف املادة  )2(7من االتفاقية؛
ب) جترمي االختفاء القسري ابرتبارة جرفة ضةد اننسةانية و قةا لل عةايري املن ةوص
رليها يف املادة  5من االتفاقية.
رد الدولة الاري
ميين تريطخلع اى ه تيد يني تيطاف د تيدث ني .CED/C/TUN/CO/1/Add.1
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[ابء  :حت و ا تياماووني ام ولً ابت اديتوولق تت ديتووني يتوون تيد يووني تيطوواف جاتووب س وول اي و موو(
ي لغني يت ا ع يول د ديود ع وو تريخريول تي سواي ،ودف ي ا وه اب ربول ه اميوني يتسور اني ،الول
يرملنووى يتو تتوولها  2يتوون تريجيلي ووني؛ يووا اووى وودابق يتخلئمووني جات و خطوود ا تجلاميووني؛ ي ووا
تياا ف تحملدها تتخييني تت دها متلن لً يت تتلها  )2 7يتن تريجيلي ني .يين تياماوني جخلتوا أ
يت ووا ع تي وول د تتوول د مل يوودخ( ع وود ت ووز تيايوولذ ،أهنوول مل جرا و يت اديتوولق ل ووني وون يتضوومد ه
موول ير ا و ع و لغني ج ايووف تريخريوول تي سوواي تي وودابق تتا وودص ا يفوول ع ووو اووله تجلاميووني
تيا ووا ف تتخيي ووني تت وودها تحمل وودها .ج ووده تياما ووني تيرو وود ا ووى أ ووامي تريخري وول تي س وواي
اب ربوول ه اميووني يتسوور اني مييوون أ ي ووي( ضوومل ني اليتووني ضوود تإل ووخلق يتوون تي وولب جوودعيتً يلئ ولً
يضوومل وودم جيوات اووله تجلاميووني .ابيروولع ،ووه وودم ت ربوول اووله تجلاميووني يتسوور اني يوود حيووديت ه
ل تيد يني تيطاف ابيرزتيتليل اليل حوني تإل وخلق يتون تي ولب ا يفول ،ضومل تو أي ضوح ني د
يت ا ووني ت ووني ع ووو ووا ف تليووني يتوون توولريق تريخريوول تي سوواي يت ووي تي ووخ تتخري و ،
( اميني تريخريل تي ساي اميني ي ليب ا يفل ع دابق يتال بني الل يرملنى يت تتولها  7يتون
تريجيلي ووني .أخوويتً ،جخلتووا تياماووني ووليم وودم ج وودمي يت اديتوولق ع ووو جدص و ريفل عضوومل ووامي
تريخريوول تي سوواي اب ربوول ه اميووني ضوود تإل سوول ني ولً يام ووليي تتا وودص ا يفوول الد ووب تتوولها 5
يتن تريجيلي وني .ابيرولع ،جيوا تياماوني جدصو ريفل جطاوب ىل تيد يوني تيطواف ،اود ج ودمي تت اديتولق
لً ياي اا  40يتن يتخلتاليل تنرليت ني  ،)CED/C/TUN/CO/1أ ج دم يتل يا :
أ) يت اديتو وولق ضو وول ني و وون يت و ووا ع تي و وول د تتو وول د أ و ووخله ،الو وول ي و ووم( تي و وودابق
تياووا ف تت وودها تتخييووني ،ووليم تير وودم تحملوواز د ووب ( ووامي تريخريوول تي سوواي اب رب وول ه
اميني يتسر اني الل يرملنى يت تير ايف تيدت ه د تتلها  2يتن تريجيلي ني؛
ب) يت اديت وولق وون تإل و وات تق تترخ وولا يض وومل تت ليب ووني ا ووى ا ووله تجلامي ووني ع وودابق
يتخلئمني جات خطد يل تيبليغني ،يت اوب واض دعوني تإل ودتم ،ج ايوا تياوا ف تحملودها تتخييوني
تت دها تتا دص ا يفل د تتلها  )2 7يتن تريجيلي ني؛
ج) يت اديتوولق وون أيووني جوودتعي يترخوولا يضوومل ووامي تريخريوول تي سوواي اب ربوول ه اميووني
ضد تإل سل ني لً يام ليي تتا دص ا يفل الد ب تتلها  5يتن تريجيلي ني.
الفقرة  :23توصل اللجنة من تكثف الدولة الاري من جهودها لض ان القيام مبا يلةل مةن
دون أتخري:
أ) التوقيق ال امل والنزيه يف ي حاالت االختفاء القسري السابقة واست رار
التوقيقات ح يك ف رن م ري املختفم؛
ب) حماا ة ي املتورطم يف أي من حاالت االختفاء القسري مبةن ةيهم راسةاء
الع ل العسكريون واملدنيون ومعاقبتهم حسب خاورة أ عاهلم يف حالة إدانتهم؛
ج) البوةةث رةةن ي ة مةةن اختفةةوا قس ةرا وم يعةةري م ةةريهم بعةةد وحتديةةد أمةةاان
وجودهم والتعري رلمج ر اهتم واحرتامها وإرادهتا يف حال و اهتم؛
ه) مةةنح ية مةن تضةةرروا انتيجةةة مباشةةرة لالختفةةاء القسةةري اجلةةرب الكةةايف الةةذي
ي ل سبل إرادة أتهيلهم ويرارل االرتبارات اجلنسانية واذلك التعويض السةري والعةادل
والكايف.
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رد الدولة الاري
ميين تريطخلع اى ه تيد يني تيطاف د تيدث ني .CED/C/TUN/CO/1/Add.1
تقييم اللجنة

[جةةيم  :ع اموول جاتووب تياماووني ابت اديتوولق تت ديتووني يتوون تيد يووني تيطوواف ،ههنوول ج روورب أهنوول مل جرا و
يت اديت وولق ل ووني ع ووو تإل و وات تق تترخ وولا يراي وول جدصو و ريفل يتا وول ت رم ووله يتخلتالي وول تنرليت ووني
 .)CED/C/TUN/CO/1اووى ووه تن وودص ،جخلتووا تياماووني أهنوول مل جراو أيووني يت اديتوولق وون أيووني
جدتعي يترخلا ،يب( هخديت يت ا ع تي ل د تت ين ابريخريل تي ساي ت ز تيايلذ ،يتن أ ( ضمل
تيرح تي ليت( تيازيوه د ع و تولريق تريخريول تي سواي تيسولع ني ،ت ورمات تيرح ولق تو
يُي ف ن يت وي تتخريوة .جخلتوا تياماوني أيضولً أهنول مل جراو أيوني يت اديتولق ون أيوني وات تق
يترخلا يضمل حمل مني ع تترد طة د ت جيلب أي يتون تولريق تريخريول تي سواي ،الون و يفم
ؤ و وول تي مو وو( تي سو وويايد تتو وود د  ،يت و ووليبريفم تسو ووب خطو وود ا أ و وول م د تليو ووني هت و ووريفم.
ابإلضوول ني ىل ذيووم ،جخلتووا تياماووني أ تيد يووني مل ج وودم أيووني يت اديتوولق موول ير او يووني وات تق
يترخ وولا يض وومل تيبح ووه وون ع و يت ون تخري ودت يس واتً مل يُ وواف يت وويام ع وود ،حتدي وود أيت وول ن
وودهام ،تير وواف اووى ووليم تت تيتيفوول لهيوول د تووليت ووليم .أخوويتً ،جخلتووا تياماووني أ
تيد يووني تيطوواف مل ج وودم يت اديتوولق ل ووني وون أي وات يترخوول يض وومل يتوواا ع و يتوون جض ووا ت
ار موني يتبلنواا يخلخريول تي سواي ،الول د ذيووم أ يإوم تيولين الول ري ي ومايفم تي ول د ت ل و
ي ووم  53تت ووؤ  24وول د ت يت/هيس وومرب  ،2013تجل وورب تيي وولد تي وولي يرض وومن ووب( وولها
أتا و ايفم ووليم تير ووديل تيس واي تي وولهيت تييوولد .ابيروولع ووه تياماووني ،ذ جوول ا عردص و ريفل،
جطاووب ىل تيد يووني تيطوواف ،اوود ج وودمي تت اديتوولق ولً ياي وواا  40يتوون يتخلتاليوول تنرليت ووني ،أ
ج دم يتل يا :
أ) يت اديتوولق وون أيووني جوودتعي يترخوولا ،يبوو( هخووديت يت ووا ع تي وول د تت ووين ابريخريوول
تي س وواي ت ووز تياي وولذ ،يض وومل تيرح و و تي ووليت( تيازي ووه د ع و و ت وولريق تريخري وول تي س وواي
تيسلع ني ،ت رمات تيرح لق ت يُي ف ن يت ي تتخرية؛
ب) يت اديتلق ن تيارلئج تيل حت ة مل ير ا الحل مني ع و تترود طة د ت جيولب
أي يتن تلريق تريخريل تي ساي ،الن يفم ؤ ل تي م( تي سيايد تتد د  ،يت اديتلق ون
تي دابق تي له ا ،د تليني هت ريفم؛
ج) يت اديت وولق وون تير وودتعي تتامد ووني تترخ وولا يابح ووه وون ع و و يت وون تخري و ودت يس و واتً
مل يُ اف يت يام ع د ،حتديد أيتل ن دهام ،تيردتعي تترخلا يار اف اى وليم تت تيتيفول
لهيل ىل أ اام د تليت ليم؛
ه) يت اديتوولق وون تياروولئج تيوول حت ووة موول ير ا و ابجلوورب تير ووديل تييوول ة ع ووو
ت وودع ضووحل تريخريوول تي سوواي ،الوول د ذيووم أ يإووم تيوولين الوول ري ي وومايفم تي وول د ت ل و
يم  53تتؤ  24ل د ت يت/هيسمرب  ،2013ذيم لً ياملها  24يتن تريجيلي ني.
الفقةةرة  :30توصةةل اللجنةةة من تعت ةةد الدولةةة الاةةري ي ة التةةدابري الال مةةة لض ة ان مةةنح
ي ة األشةةخاص املسةةلوبة ح ةريتهم ب ةةري النظةةر رةةن اجل ةرائم املته ةةم ابرتكاهبةةا حبكةةم
القةانون وحبكةم الواقة ومةن بدايةةة سةلبهم حةريتهم اةةل الضة ا ت القانونيةةة األساسةية الة
تنص رليها املادة  17من االتفاقية .وتوصل بوجه خاص من تض ن الدولة الاري ما يلل:
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أ) متكم ي األشخاص املسلوبة حريتهم من االستعانة مبوام مةن بدايةة سةلبهم
حة ةريتهم وم ةةن االت ةةال دون أتخ ةةري مق ةةارهبم أو أي ش ةةخص م ةةن اختي ةةارهم أو بس ةةلااهتم
القن لية إن اانوا من األجانب؛
ب) متكةةم أي شةةخص لةةه م ةةلوة م ةةرورة مةةن اع ةةول بسةةررة وسةةهولة رلةةمج
املعلوم ةةات ال ةةواردة يف امل ةةادة  )1(18م ةةن االتفاقي ةةة رل ةةمج األق ةةل مب ةةا يف ذل ةةك أءن ةةاء ةةرتة
االحتجا ؛
ج) تسةجيل ية حةاالت سةلب اعريةة دون اسةتثناء يف سةجالت و/أو ملفةات
منتظ ة تتض ن رلمج األقل املعلومات املالوبة مبوجب املادة  )3(17من االتفاقية؛
ه) ملء وحتديث سجالت و/أو ملفات األشخاص املسلوبة حريتهم بسررة ودقة
وإخضارها لع ليات تدقيق دورية ومعاقبةة املةوّفم املسةيولم رلةمج النوةو املالئةم يف حةال
حدوث خمالفات.
رد الدولة الاري
ميين تريطخلع اى ه تيد يني تيطاف د تيدث ني .CED/C/TUN/CO/1/Add.1
تقييم اللجنة
[ابء  :حتو و ا تياما ووني امو ولً ابت اديت وولق تت ديت ووني يت وون تيد ي ووني تيط وواف جات ووب ابير وودي( تجلدي وود
تتدخ( اى يل د تإل ات تق تجلزتئ وني ،تيولي هخو( ت وز تيايولذ د تزيات /يد وه  .2016ييون
تياماووني ،ع اموول حت و ا ام ولً ابت اديتوولق تي ودت ها د تيي وواا  ،15جخلتووا أهنوول مل جراو أيووني يت اديتوولق
جر او ابيروودتعي تترخوولا يرميووة أي نووخ يووه يت وواحني يت ووا ني يتوون ت ووديت اووى تت اديتوولق
تيدت ها د تتلها  )1 18يتن تريجيلي ني ،اى ت ي( ،الل د ذيم خخليت ا تريترملز .ابإلضل ني
ىل ذيم ،ج اب تياماني ون تي او زت تي وده تتردي وني د تي ول د تجلديود ،ت وه ج ر وا يتيل وني
تري وور ل ني الحوولم اووى وول لق تي موو( ي ر ووا يووة ي وول تي ووخ تتسووادعني تايرووه اووى 30
هي ووني طو ودتيت و و ا تريترم وولز .د ا وولت تن وودص ،جخلت ووا تياما ووني أ تيد ي ووني تيط وواف مل ج وودم
يت اديتلق ل ني ن أيني جدتعي يترخلا يضمل يتيل ني ت ر ل ني ت نخلص تتسادعني تايريفم الحلم
يتن عدتيني ابيفم تايريفم .ضخلً ن ذيم ،جخلتا تياماوني أ تيد يوني تيطواف مل ج ودم يت اديتولق
وون أيووني جوودتعي يترخوولا يتوون أ وو( ضوومل يتيل ووني تج ووليت ع و ت نووخلص تتسووادعني توايريفم ه
أتخ ووي يو وول تم أ أي ن ووخ يتو وون تخر وول ام ،الو وول ي ووم( تيسو وواطلق تي ا ووا ني و وول دت يتو وون
ت ل ووب .أخوويتً ،يسوول تياماووني تي او يتوون أ حمروود ق تيسووم( تنوولص تتوول د د تيي وواا 17
يتن ه تيد يني تيطاف اوى تتخلتاولق تنرليت وني ياماوني  )CED/C/TUN/CO/1/Add.1ري جردت و يتو
تت اديتوولق تتطادعووني الد ووب تتوولها  )3 17يتوون تريجيلي ووني .د اوولت تي ووده ،جخلتووا تياماووني أهنوول
مل جرا يت اديتلق ن أيني مخلق أخا يد جيد يتد دها حمرد يل ،أ ن أيني جودتعي يترخولا
يضمل خضلع ع مخلق /أ يتايلق ت نخلص تتسادعني توايريفم ي ما ولق جودي ه يوني
يت ليبني تتد ية تتسؤ ية اى تياحد تتخلئم د تليت تد ث خملييلق .ابيرلع ه تياماني ،ذ
جل ا عردص ريفل ،جطاب ىل تيد يني تيطاف ،اد ج دمي تت اديتلق لً ياي اا  40يتون يتخلتاليول
تنرليت ني  ،)CED/C/TUN/CO/1أ ج دم تت اديتلق تيرلي ني:
أ) يت اديتوولق ضوول ني وون ووم( ع وولانق تحملرموزين تتديوود ة ،الوول ي ووم( ع وول يتوول ذت
و وول يرضو وومن ع و و تت اديتو وولق تتطادعو ووني الد و ووب تتو وولها  )3 17يتو وون تريجيلي و ووني .او ووى و ووه
تن دص ،ير ة اى تيد يني تيطاف تإلنول ا ىل ه تج أتيولم تتولها  )3 17ج) ه) )
ز) ح) يتن تريجيلي ني؛
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ب) تيردتعي تترخلا يضمل خضلع ع ومخلق /أ يتايولق ت نوخلص تتسوادعني
توايريفم ي ما وولق جوودي ه يووني يت ليبووني تتوود ية تتسووؤ ية اووى تياحوود تتخلئووم د تووليت توود ث
خملييلق؛
ج) يت اديتوولق جر و ا ياماووني أت وود أ ووه سيتيوول ع و ت نووخلص تتسووادعني ت وايريفم ،د
تتمل ني تي ما ني ،تري ر ل ني الحلم يتسر ( يتن عدتيني ابيفم توايريفم ،أ سيتيولهنم تريج وليت ي
أنخلص يتن تخر ل ام ،الل د ذيم تيساطلق تي ا ا ني ل دت يتن ت ل ب.
انجراء املقرر اختاذة
يابغ جد ه ليني ىل تيد يني تيطاف جرضمن ج م تياماني.
تقدَّم املعلومات املتعلقة مبتابعة تنفيذ ي التوصيات حبلول 18 :آذت /يتل س .2022

GE.17-18010

17

