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اللجنة المعنية بحاالت االختفاء القسري

قائمة المسائل المتصلة بالتقرير المقدم من المكسيك بموجب الفقبر 1
من الماد  92من االتفاقية**
أوالا -معلومات عامة
للبت يف طلبات اإلجراء العاجل اليت ييلايتا
 -1يُرجى تقدمي معلومات عن اآلليات القائمة ّ
اللجنيتيتة ا الدةليتيتة ال يتيترلك ةتيتيتيل ل نطييتيتي ميتيتا ت لب يت اللجنيتيتة يف ايتيتيا الزيتيتيا ميتيتن تيتيتدا ا ا ييتيتة
ةتيتيتدا ياييتيتةُ ةيُرجيتيتى تقيتيتدمي معلوميتيتات وجيت ٍ خيتيتاع عيتيتن اآللييتيتات القائميتيتة لل طاعيتيتل ميت الو ييتيتات
ا يادية يف ايا الزيا ُ
 -2يُرجيت يتيتى تقيت يتيتدمي معلوميت يتيتات مطصيت يتيتلة عيت يتيتن اخ صاقيت يتيتات اللجنيت يتيتة الوطنييت يتيتة قيت يتيتو اإل زيت يتيتا
فيم يتيتا ي عل يتيتمي رال يتيتة ا خ ط يتيتاء القز يتيترتك ةت يتيتيل عم يتيتا طيتيت يت ا يتيتي اللجن يتيتة م يتيتن يت يت ة م ص يتيتلة
ا تطاقيةك مبا ي مل تقدمي مثليتة ديتدد عليايتاُ ةيُرجيتى يًيتايفك يف ايتيا الصيتددك دميتام معلوميتات
عيتيتن اتيتيتات ا خ طيتيتاء القزيتيترت اليت ليتيترت فيايتيتا اللجنيتيتة الوطنييتيتة قيتيتو اإل زيتيتا منيتيتي يتيتدء طيتيتا
ا تطاقيةك ةعن ال وقيات املقدمة هبيا ال أ ُ

ثانيا -تعريف االختفاء القسري وتجريمه (المواد من  1إلى )7
 -3خبصيتيتوع الطق يترات ميتيتن  103ا  113ميتيتن ال قرييتيترك يُرجيتيتى تقيتيتدمي معلوميتيتات عيتيتن ا اليتيتة
الراان يتيتة مل يتيترةل تع يتيتديل امل يتيتاد  212م يتيتن الق يتيتا و االن يتيتائو ا ي يتيتادتك ةت يتيتيل ع يتيتن ال يتيتا ي امل وقيت يت
ع ماد ايا ال عديل ةدخول يز النطا ُ تما يُرجى تقدمي معلوميتات عيتن ال يتدا املع ميتد ل جيترمي
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*
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ا خ ط يتيتاء القز يتيترت يف ييت يت الو ي يتيتات ا يادي يتيتة ةفقيت يتايف لل عرييت يت اليت يتوا د يف امل يتيتاد  2م يتيتن ا تطاقي يتيتةُ
ةيرجىك يًايفك يا ميتا اعُميتد ميتن تيتدا هتيتدل ا اع ميتاد قيتا و عيتاف مل افحيتة ا خ طيتاء القزيترت
ُ
تم يت يتيتا ةق يت يتيتى يت يت ت يت يتيتل م يت يتيتن الطري يت يتيتمي العام يت يتيتل املع يت يتيتغ يت يتيتا ت ا خ ط يت يتيتاء القز يت يتيترت ة ت يت يت ال يت يتيتوعو
(A/HRC/19/58/Add.2ك الطق يت يت يت يت يت يتر  )68ةالن يت يت يت يت يتيتة منااً يت يت يت يت يتيتة ال ع يت يت يت يت يتيتيي (CAT/C/MEX/CO/5-6ك
الطقر ( )12املادتا  2ةُ)2
 -2يُرجيتيتى ييتيتا اإلطيتيتا املعييتيتا ت النافيتيتيك عليتيتى الصيتيتعيد ا ييتيتادت ةعليتيتى قيتيتعيد الو ييتيتات عليتيتى
د سواءك الواج ت بيق فيما ي عليتمي مبيتا يليتوأ ( ) األفعيتال ال الييتة املنصيتوع عليايتا يف الطقيتر ) (1
ميتيتن امليتيتاد  8ميتيتن ا تطاقييتيتةأ األميتيتر ا ت يتيتاب جراليتيتة ا خ طيتيتاء القزيتيترت ة ال ح يتري عليتيتى ا ت اهبيتيتا
ة ال يتيترةل يف ا ت اهب يتيتاك ة ال واط يت يت ة امل يتيتاتة يف ا ت اهب يتيتاك ة ت فع يتيتل هخ يتيتر ا يتيتل يف طبيع يت يت
لألفعيتيتال امليتيتيتو ب ة(ب) مزيت ةلية الرإلسيتيتاء اإلدا ييتيتك ةفقيتايف أل يتيتاف الطقيتيتر (1ب) ميتيتن امليتيتاد  8ميتيتن
ا تطاقييتيتةُ تميتيتا يُرجيتيتىك خبصيتيتوع الطقيتيتر  116ميتيتن ال قرييتيترك يدييتيتد مًيتيتمو املق يت ت امل عليتيتمي عري يت
املز يت ةلية االنائي يتيتة للرإلس يتيتاء اإلدا ي يتيتك ة ي يتيتا تيطي يتيتة تواف يتيتمي ا يتيتيا املق يت ت م يت يتيتر الطق يتيتر (1ب) م يتيتن
املاد  8من ا تطاقية (املاد ُ)8
 -2يُرجيتيتى تقيتيتدمي معلوميتيتات د ّد يتيتة عيتيتن عيتيتدد األ يت اع امل طيتيتك يف الدةليتيتة ال يتيترلك مبيتيتا يف
ل عدد األ اع اليين يُلن هنيتم تعرويتوا لاخ طيتاء القزيترتك ميت ييتا املناجييتة املزيت دمة
ل حديد ايا الرقمُ ةخبصوع األ اع اليين يقال هنم تعرووا خ طيتاء قزيترتك يُرجيتى تقيتدمي
معلومات مصنطة ز ول االنس ةالزن ( الغ/قاقر) ةاالنزية ةالو ية ا يادييتة اليت يتد
فيايتيتا ا خ طيتيتاءُ ةيُرجيتيتى يً يتايف تقيتيتدمي معلوميتيتات عميتيتا ُ يتيتر ميتيتن تقيتيتدف يف يتيتاء قاعيتيتد البيا يتيتات
امل علقة البحث عن امل طك امل ا لياا يف الطقر  211من ال قرييترك ةعيتن البيا يتات اليت ينب يتو
د اجاا فيااك ةاملناجية املزم اسيت داماا للحطيتاع عليتى ييتديث ايتي البيا يتاتك ةتوويتيي تيطييتة
ط قاعد البيا ات اي الزيتجل اليتوطغ لبيا يتات املطقيتودين ة امل طيتك (الزيتجل)ك ة البيا يتات
امل علقيتة االثيتيتث اليت ع يُ عيتارل عليايتيتا يف دةائيتيتر ال يت ال يتيترعوُ ةيرجيتيتى يًيتايف ييتيتا ميتيتا ا تا يتيتت
البيا يتيتات امل علقيتيتة األ يت اع املطقيتيتودين املد جيتيتة يف الزيتيتجل م ا يتيتة ل يتيتل ميتيتن يام يت األميتيترك م يت
ا يت اف سيترية املعلوميتيتات ال صيتيتيةُ ة خيت ايفك يُرجيتيتى تقيتيتدمي معلوميتيتات عيتيتن ال يتيتدا املع ميتيتد هبيتيتدل
مً يتيتااا قواع يتيتد يا يتيتات امل ط يتيتك ةالبيا يتيتات العام يتيتة املوج يتيتود ل يتيتدؤ س ل يت يت م سز يتيتات الدةل يتيتة
ال يتيترلك ت يتيتاإلدا العام يتيتة (عل يتيتى الص يتيتعيد ا ي يتيتادت ةعل يتيتى ق يتيتعيد الو ي يتيتات عل يتيتى يتيتد سيت يتواء)ك
ةم ات يت يت امليت يتيتدعك العيت يتيتامك (م يت يت امليت يتيتدعو العيت يتيتاف للجماو ييت يتيتة ةم ات يت يت امليت يتيتدعك العيت يتيتامك يف
الو يات ا يادية على د سواء)ك ةاللجنة الوطنية قو اإل زا (املواد  3ة 12ةُ)22
 -8ةيف يتيتك ييتيتيط اللجنيتيتة املعنييتيتة يتيتا ت ا خ طيتيتاء القزيتيترت علم يتايف املعلوميتيتات ال يتوا د يف
الطقيترات ميتيتن  42ا  101ميتيتن ال قرييتيترك سيت و نّيتيتة ليتيتو م يتيتن موافاهتيتيتا مبعلوميت ٍ
يتات مطصيتيتلة عميتيتا
ُيل من جاود من جيتل ال حقييتمي يف األفعيتال اديتدد يف امليتاد  2ميتن ا تطاقييتةك اليت قيتد يرت بايتا
الدةليتيتة ة دعمايتيتا ة موافق ايتيتاك سيتيتيما عصيتيتا ات
يت اع ة وموعيتيتات ميتيتن األ يت اع دة
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االراليتيتة املنلميتيتةك ةاملعاقبيتيتة عليتيتو ايتيتي األفعيتيتالُ تميتيتا يُرجيتيتىك يف ايتيتيا الصيتيتددك ييتيتا عميتيتل س ل يت
اياتيتل ال حقييتمي ةاملا قيتة االنائييتة اليت تبا يتر ماامايتا هبيتيا ال يتأ ك فًيتايف عيتن تقيتدمي صيتيتاءات
تووي مدؤ فعالي اا (املاد ُ)3
 -1يُرج يتيتى تق يتيتدمي معلوم يتيتات ع يتيتن ال يتيتدا املع م يتيتد ك ةه ا ا يتيتاك لل حقي يتيتمي يف يتيتا ت اخ ط يتيتاء
املايتيتاجرينك اليت ال يتيتن ةقيت اليتيتبع منايتيتا أهنيتيتا يتيتا ت اخ طيتيتاء قزيتيترتك ةمعاقبيتيتة املزيت ةلك عيتيتن
ةقوعايتيتاك ة ي يتيتا تيطي يتيتة و يتيتما اط يتيتال ف يتراد األس يتيتر ةاألق يتيتا ب ة ثل يتيتيام عل يتيتى املعلوم يتيتات امل علق يتيتة
ال حقيق يتيتات ا ت يتيتا وا مقيم يتيتك خ يتيتا م الدةل يتيتة ال يتيترلُ ةيف ا يتيتيا الز يتيتيا ك يُرج يت يتى يًيت يتايف تق يتيتدمي
معلوم يتيتات ع يتيتن ال يتيتدا املع م يتيتد لً يتيتما ت يتيتوف ت يتيتل املعو يتيتة الا م يتيتة ملز يتيتاعد الً يتيتحايا ةت يتيتيل
املزيتيتاعد عليتيتى البحيتيتث عيتيتن امل طيتيتك ةيدييتيتد ميتواقعام ةاإلفيترام عيتيتنامك ةويتيتما ال عيتيتاة يف ايتيتيا
الصيتيتدد م يت اليتيتدةل األط يترال ال يت ي يتيتأ ر عاياايتيتا يتيتا ت ا خ طيتيتاء ايتيتي ُ (امل يتواد  3ة 12ة12
ة 12ةُ)22

ثالثا -اإلجب براءات القي ببائية والتع بباوا ل ببج المس ببائل الجنائي ببة (الم ببواد م ببن 8
إلى )11
 -6خبصوع الطقر  134من ال قرير امل علقة الو ية القًائية للمحاتم امل زي يةك يُرجيتى
تقدمي معلوميتات عيتن يتا ا يت ان ي ي يتو ا خ طيتاء القزيترت جراليتة يف البليتد اليتيت ةقيت فييت ي
ةه يتيتا ايتيتيا ا يت ان عليتيتى ا ل زاميتيتات النا يت ة عيتيتن الطق يترتك  1ة 2ميتيتن امليتيتاد  4ميتيتن ا تطاقييتيتةك
س يتيتيما ا تيت يتيتا ا خ طيت يتيتاء القزيت يتيترت يصيت يتيتن مسي يت يتايف تجراليت يتيتة يف الدةليت يتيتة ال يت يت ا تُ يت يت فيايت يتيتاُ
تميتيتا يُرجيتيتىك يف ايتيتيا الصيتيتددك يدييتيتد ميتيتا ا تيتيتا للمحيتيتاتم امل زيتيتي يةك اسيت نادايف ا امليتيتاد  8ميتيتن
القا و االنائو ا يادتك متا س ة ي اا القًائية اس نادايف ا املاد  4من ا تطاقية فحزيت ك
مبا ي مل يتا ت ا خ طيتاء القزيترت اليت ال يتن ت يتو قيتد ةقعيتت يف قليتيم دةليتة ليزيتت طرفيتايف
يف ا تطاقية (املاد ُ)4
 -4يُرج يتيتى تق يتيتدمي معلوم يتيتات ع يتيتن يتيتا اخ ص يتيتاع اد يتيتاتم العزيت يت رية يف الدةل يتيتة ال يتيترلك
سيتيتيما يف ويتيتوء تعيتيتديل قيتيتا و القًيتيتاء العزيت رت النافيتيتي منيتيتي زيرا /يو ييت  ُ2012تميتيتا يُرجيتيتى
توّل الزيتل ات املد ييتة ال حقييتمي منيتي البداييتة يف ييت
تقدمي معلومات عن ال دا امل ي لًما ّ
اتات جرائم ا خ طاء القزرت املداعى ا ت اهبا ميتن جا يت فيتراد عزيت ريكك ة ييتا ميتا ا تيتا
جييتيتو لألف يتراد العز يت ريك م يت ّد ييتيتد العيتيتو للزيتيتل ات املد ييتيتة يف طيتيتا ال حقييتيتمي يف ج يترائم ا خ طيتيتاء
القزيترتُ ةيُرجيتى يًيتايف يدييتد ميتا ا تا يتت توجيتد قًيتايا جييترت فيايتا ال حقييتمي يف دعيتاةؤ اخ طيتاء
قزيتيترت ة تيتزال قييتيتد النليتيتر يف اديتيتاتم العزيت ريةك فيتيتل تيتيتا األميتيتر تيتيتيل ك يُرجيتى تطصيتيتيل ال يتيتدا
امل ي إل الة اي القًايا ا اداتم املد ية (املاد ُ)11
 -10يُرجى تقدمي معلوميتات عيتن ال يتدا امل يتي ةميتدؤ فعالي ايتاك ل يتو يًُيتمنك عليتى قيتعيد
ا ييتيتاد ةعليتيتى قيتيتعيد الو ييتيتاتك يتيتدء البحيتيتث عيتيتن ال يت ر امليتداعى تعرو يت خ طيتيتاء قزيتيترت فيتيتو
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عل يتيتم الز يتيتل ات املعني يتيتة هب يتيتيا ا خ ط يتيتاءك ةل يتيتو تُ ط يتيتل فعالي يتيتة ال نز يتيتيمي يتيتك س ليت يت الز يتيتل اتك
ا يادييتيتة منايتيتا ةس يتيتل ات الو ييتيتات عل يتيتى يتيتد س يتواءك ةيُ طيتيتادؤ ت يتيتداخل ماامايتيتا ةاخ صاق يتيتاهتاك
وق يتيتطاا الز يتيتل ات امل لط يتيتة البح يتيتث ع يتيتن امل ط يتيتك ةال حقي يتيتمي يف يتيتا ت ا خ ط يتيتاء القز يتيترتُ
ةيرجيتيتى يف ايتيتيا الزيتيتيا يًيتايف تقيتيتدمي معلوميتيتات عيتيتن ال زيتيتايات اليت يوفرايتيتا قيتيتا و طيتيتا ا قيتيتو
الدس و ية االديد يف ايا الصدد لأل اع الراتبك يف مبا ر عملية ث (املاد ُ)12
 -11ةاللجن يتيتة ي يتيتيط علميت يتايف املعلوم يتيتات املقدم يتيتة يف الطقيت يترات  13ة 12ة 182م يتيتن ال قري يتيترك
فز و نّة لو م ن موافاهتيتا بيا ٍ
يتات صيتائية د اد يتة منيتي يتدء طيتا ا تطاقييتةك ةمصيتنّطة زيت
يتيتول االيتيتنس ةالزيتيتن ( يتيتالغ ة قاقيتيتر) ةاالنز يتيتية ةالو ييتيتة ا يادييتيتةك عميتيتا يليتيتوأ ( ) عيتيتدد البات يتيتات
الوا د ا ت اخ طاء قزرت مزعومةب ة(ب) ال حقيقات ال ُجرييتت فيايتا ة ائجايتاك مبيتا يف ليت
العقو يتيتات ال يت فُرويتيتت عليتيتى املز يت ةلك عيتيتن يتيتدة ااب ة(م) تيتيتدا االيتيترب ال يت ُتيحيتيتت للًيتيتحاياُ
ةعاة عليتى ليت ك يُرجيتىك فيميتا ي عليتمي الو يتد امل صصيتة يف البحيتث عيتن امل طيتكك ال ا عيتة لطيترل
املدعو العاف املعغ قو اإل زا ةمن االراليتة ةتيتوف اميتدمات اع معييتةك تقيتدمي معلوميتات
م
عميتيتا يليتيتوأ ( ) عيتيتدد الباتيتيتات اليت تل ّق ايتيتا ة ّققيتيتت فيايتيتا منيتيتي يتيتائااك ميت تطصيتيتيل املعلوميتيتات ميتيتن
يث مااية االرالة ادقامي فيايتاك ة يتائه ايتي ال حقيقيتاتب ة(ب) ميتا ليتدياا ميتن ميتوا د يترية ةمالييتة
ةتقنييتيتةب ة(م) ال يتيتدا املع ميتيتد لًيتيتما تنزيتيتيمي عملايتيتا ميت الزيتيتل ات ا يادييتيتة ةسيتيتل ات الو ييتيتات
األخيتيترؤ امل لّطيتيتة يتيتلجراء ال حقيقيتيتاتك مبيتيتا فيايتيتا فيتيترل م يت امليتيتدعو العيتيتاف امل صيتيتر يف ال حقييتيتمي يف
االراليتيتة املنلميتيتةك ةاللجنيتيتة ال نطييييتيتة لرعاييتيتة الًيتيتحاياك ةاإلدا العاميتيتة املعنييتيتة صيتيتو قيتيتو اإل زيتيتا
ةال ا عيتيتة ليتيتو ا الداخلييتيتةب ة(د) ميتيتا ا تا يتيتت ايتيتي الو يتيتد س صيتيتة يً يتايف يف يتيتا ت ا خ طيتيتاء ال يت
جييترت ال حقييتيتمي فيايتا ويتيتمن الو ييتيتة القًيتائية لزيتيتل ات الو ييتاتك فيتيتل ع ي يتيتن األميتر تيتيتيل ك يُرجيتيتى
تقدمي معلومات عما ا تا ت اناك هليات ا لة هلا على قعيد الو يات (املادتا  12ةُ)22
 -12يُرج يتيتى تقيت يتيتدمي معلوميت يتيتات مطصيت يتيتلة ةد ّد يت يتيتة ع يتيتن ميت يتيتدؤ تقيت يتيتدف ة يت يتيتائه ال حقيقيت يتيتات يف ج يت يترائم
ا خ طيتيتاء القزيتيترت ال يت قيتيتد ت يتيتو ا تُ بيتيتت يتيتا الط يت املعرةفيتيتة اسيتيتم يا يتيترب القيتيتي يك ةيدييتيتدايف منيتيتي
ليتيتة اليتيتة ال حقيقيتيتات ا جايتيتا ال نزيتيتيمي العيتيتاف املعيتيتغ ال حقيقيتيتاتُ ةهبيتيتيا امصيتيتوعك يُرجيتيتى دميتيتام
معلومات عما يلوأ ( ) عدد ال حقيقات االا ية ة ال اا الراانة ةااليترائم اليت ا لقيتت عليتى ساسيتاا
ا يتيتي ال حقيق يتيتاتب ة(ب) ع يتيتدد امل ام يتيتك ة /ة امل يتيتدا كب ة(م) م يتيتا ا ت يتيتا م يتيتن القً يتيتايا م يتيتا س يتيتقط
ال ق يتيتادفك ف يتيتل ت يتيتا األم يتيتر ت يتيتيل ك ف ج يتيتى ي يتيتا األس يتيتس اليت يت اسيت يتُند ليا يتيتاُ ةيرج يتيتى ت يتيتيل تق يتيتدمي
معلوم يتيتات د اد يتيتة ع يتيتن ال يتيتدا امل يتيتي ل حدي يتيتد م يتيتاتن ةج يتيتود األ يت يت اع اد م يتيتل ةق يتيتوعام و يتيتحايا
لاخ طاء القزرت ا تل الط (املادتا  12ةُ)22
 -13يُرجيتيتى تقيتيتدمي معلوميتيتات مطصيتيتلة عيتيتن اآللييتيتات القائميتيتة لًيتيتما ياييتيتة املبل يتيتك ةال يتيتاود
ة ق يتيتا ب ال يت يت ر امل ط يتيتو ةدامييت يت ك ةت يتيتيل امل يتيتاتك يف ال حقي يتيتميك م يتيتن ييت يت يت يت ال س يتيتوء
املعاملة ة ال اي ال قد ي عرويتو هليتا زيتب تقيتدمي الباتيتات ة اإلد ء يتأت تصيترييك فًيتايف
عن تقدمي معلومات صائية عيتن اسيت داف ايتي اآللييتات فعلييتايفُ ةيُرجيتى يًيتايفك يف ايتيا الصيتددك
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تًيتيتمك معلوميتيتات عيتيتن ال يتيتدا ال يت ال يتيتن للنيا يتيتة العاميتيتة ا ا ايتيتا ل يتيتوف األميتيتن ةتقيتيتدمي املزيتيتاعد
للًيتيتحايا ةال يتيتاود (الطقيتيتر  126ميتيتن ال قرييتيتر)ُ تميتيتا يُرجيتيتى تقيتيتدمي معلوميتيتات عيتيتن ال يتيتدا امل يتيتي
ملن ال اي ة /ة سوء املعاملة ال قد ي عرض هليتا امليتدافعو عيتن قيتو اإل زيتا العيتاملو عليتى
م افحيتيتة جيترائم ا خ طيتيتاء القزيتيترت ةتيتيتوف ا ماييتيتة للًيتيتحاياك ةال حقييتيتمي يف ايتيتي األفعيتيتال ةمعاقبيتيتة
مرت بياا (املادتا  12ةُ)22
مطص يت يتيتلة ع يت يتيتن ال يت يتيتدا املنص يت يتيتوع عليا يت يتيتا يف النل يت يتيتاف الق يت يتيتا و
 -12يُرج يت يتيتى تق يت يتيتدمي معلوم يت يتيتات ّ
فيميتيتا ي عليتيتمي مبن يت امل يت ب يف ا ت يتيتاهبم جراليتيتة اخ طيتيتاء قزيتيترت ميتيتن ال يتيتأ يف ويتيترؤ ال حقييتيتمي طيتيترض
و ون على األ اع امل اتك في ة ا ت اب فعال وي ة ا قاف يف قامك مبا يف ل
ال يتيتدا ةا ياطيتيتات ال يت ال يتيتن للنيا يتيتة العاميتيتة ا ا ايتيتا هبيتيتيا ال يتيتأ (الطقيتيتر  126ميتيتن ال قرييتيتر)ُ
ةيرجى يًايف تقدمي معلومات عما ا تا القا و ينر على توقي امل ب في عن العميتل نيتاء
س ال حقيمي ا تا موظطايف يف الدةلةك ةيديد ما ا تا ت توجد هليات س بعاد قوات النلاف
ة األميتن ميتيتن ال حقييتمي يف جراليتيتة اخ طيتاء قزيتيترت ا تيتيتا يتد فرادايتيتا ة تثيتر م اميتيتك ا ت يتيتاب
تل االرالة (املاد ُ)12

رابعا -الت ببدابير الرامي ببة إل ببى من ببع ف بباالت االختف بباء القس ببري (المببواد م ببن 11
إلى )92
 -12يُرجى تقدمي معلومات عن الزيتل ات اليت تقيتر طيترد يت ر ة تر يليت ة عادتيت قزيترايف
ةيدييتيتد املعيتيتاي اليت تزيت ند ليايتيتا يف ليت ُ ةيُرجيتيتىك تيتيتيل ك يدييتيتد ميتيتا ا تيتيتا ال يتيتن ال عيتيتن يف
قرا جييز ال رد ة اإلعاد القزرية ة ا س زاف ة ال زليمب ة تا األميتر تيتيل ك فليتدؤ ت
اي يتيتةك ةةفيتيتمي ت ج يتراءك ةايتيتل لل عيتيتن يتيتر يقيتيتايفك ةميتيتا االايتيتة امل ّوليتيتة ل يت ُ ةيرجيتيتىك يف ام يتيتافك
تقدمي معلومات عن اآلليات ةاملعاي املزيت دمة يف طيتا جيتراءات ال يترد ة اإلعيتاد القزيترية ة
ا س زيتيتاف ة ال زيتيتليم م يتن جيتيتل تقييتيتيم امل يتيتاطر اد مليتيتة ل عيت ّيترض ت يت ر لاخ طيتيتاء القزيتيترت
ةال حقمي من ل ك (املاد ُ)18
 -18يُرجى تقدمي معلومات عما ا تا يتت توجيتد يتاف قا و ييتة ة ت ايتا تقًيتو يتل ا سيتر
ال ر مزلوب ا رية ة ت ر هخر خي ا ك عليتى الطيتو ك ا جيتا ةمت يتك ت مناميتا ميتن
ا تصال ك ةيُرجىك يف اي ا الةك ييتا ميتا ا تا يتت ايتي األ يتاف ةاجبيتة ال بييتمي فيتو يتدة
سيتيتل ا رييتيتةك ةميتيتا ا تا يتيتت انيتيتاك اس يت ثناءاتُ تميتيتا يُرجيتيتى تقيتيتدمي معلوميتيتات عيتيتن ال يتيتدا امل يتيتي
لًيتيتما اإل يتيتا الطيتيتو ت عملي يتايفك ة سيتيتيما يف اليتيتة خًيتيتول ال يت ر ل يتيتد ا جيتيتا عليتيتى ميتيتة
ال حقيمي ة يف الة املااجرين املودعك يف مراتز ا جا املااجرين (املاد ُ)11
 -11ةفيما ي علمي زجيل األ
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يُرج يتيتى يدي يتيتد م يتيتا ا تا يتيتت يتيتا ت ا ج يتيتا املدة يتيتة يف س يتيتجل ا ج يتيتا
()
اإلدا ت لل رطة ا يادية (الطقر  162من ال قرير) مزجلة يًايف يف ليتاف تزيتجيل اد جيتزين يف
س يتيتيا ج يترائم ت يتيتدخل و يتيتمن اخ ص يتيتاع م يت امل يتيتدعو الع يتيتاف للجماو ي يتيتة (الطق يترات م يتيتن 146
ا )203ك ةم يتيتا ا ت يتيتا تاه يتيتا يب يتيتك تزلز يتيتل يتيتبس األ يت يت اع مز يتيتلويب ا ري يتيتة من يتيتي داي يتيتة
ا جا ام ىت طا سرا امب
(ب) يُرجى يا ميتا ا تيتا ليتاف تزيتجيل اد جيتزين يف سيتيا جيترائم تيتدخل ويتمن
املدعو العاف للجماو ية ي ًمن معلومات عن ي مزلويب ا ريةك يايف تا ت
اخ صاع م
الو ييتة ا يادييتة اليت يقيت فيايتا مرتيتز سيتل ا رييتة ة ييتايف تا يتت طبيع يت (مراتيتز ا جيتا املايتيتاجرينك
مثايف)ُ فل ع ي ن األمر تيل ك يُرجى تقدمي معلومات مطصلة عن الزجات األخرؤ اماقيتة
يتيتاءك س يتيتجل ج يتيتام
مبز يتيتلويب ا ري يتيتة يف الدةل يتيتة ال يتيترلك ة ي يتيتا م يتيتا ا ت يتيتا يوج يتيتدك ة يُ وقيت يت
للمعلومات امل علقة ل مزلويب ا ريةب
(م) يُرجيتيتى تقيتيتدمي معلوميتيتات عيتيتن ال يتيتدا املع ميتيتد لًيتيتما ات ميتيتال ي يت سيتيتجات
مزلويب ا رية ةيديثاا على النحو الواج ك مبا يف ل تدا اإل رالب
(د) يُرجى تقدمي معلوميتات عميتا ا تا يتت قيتد ة دت اتيتات يتا ت ع يُزيتجل فيايتا
املوظطيتيتو املعنييتيتو يتيتدؤ عملييتيتات سيتيتل ا ري يتيتة ة ت معلوميتيتة خيتيترؤ م ص يتيتلة يتيتيل يف س يتيتجات
مزيتيتلويب ا رييتيتةك ة تيتيتا األميتيتر تيتيتيل ك يُرجيتيتى تقيتيتدمي معلوميتيتات عميتيتا يتُ ّطيتيتي ميتيتن ج يتراءات ةفُيتيترض ميتيتن
عقو ات ةا خ ي من تدا ل جن ايا ال قص مز قبايفك م اإل ا ا مزألة تد ي املوظطكُ
 -16يُرجيتيتى تقيتيتدمي معلوميتيتات عيتيتن اإلج يتراءات ةاآللييتيتات املوجيتيتود ك عليتيتى الصيتيتعيد ا ييتيتادت ةعليتيتى
قيتيتعيد الو ييتيتاتك لًيتيتما اطيتيتال ف يتراد األسيتيتر ة ت يت ر ل يت مصيتيتلحة م يتيترةعة عليتيتى املعلوميتيتات
امل ا لياا يف املاد  16من ا تطاقية (املاد ُ)16
 -14يُرجيتى تقيتدمي معلوميتيتات عميتا ا تيتا يتيتا اخ صيتاع اللجنيتة الوطنييتيتة قيتو اإل زيتيتا ك
وقيتيتطاا اآللييتيتة الوطنييتيتة ملنيت ال عيتيتيي ك ي يتيتمل ييت املراتيتيتز اليت قيتيتد يوجيتيتد هبيتيتا يت اع مزيتيتلو و
ا رييتيتةك صيتيترل النليتيتر عيتيتن طبيع ايتيتا ة م اهنيتيتاُ ةيُرجيتيتى يً يتايف تقيتيتدمي معلوميتيتات عيتيتن الًيتيتما ات
القائميتيتة ال يت ت طيتيتل للجنيتيتة الوطنييتيتة قيتيتو اإل زيتيتا م ا ييتيتة الوقيتيتول الطيتيتو ت ةت يت امل يتيترةن ا
ي مراتز سل ا ريةُ تما يُرجى تقدمي معلومات مطصلة عن اآلليات األخرؤ ل ط يش مراتيتز
سل ا ريةك ُةجدتك مبيتا يف ليت معلوميتات عيتن الزيتل ة اليت ًيت هليتا ايتي اآللييتات ةعيتن
هليات ال نزيمي م اآللية الوطنية ملن ال عيي (املاد ُ)11
 -20ةخبصيتيتوع الطق يترات ميتيتن  232ا  222ميتيتن ال قرييتيترك يُرجيتيتى ييتيتا ميتيتا ا تا يتيتت الدةليتيتة
ال رل قد اس حد ت ت مناجية ت يي تقييم مدؤ فعالييتة يترامه ال يتد ي ك سيتيما فيميتا ي عليتمي
مبن يت ةقيتيتول يتيتا ت اخ طيتيتاء قزيتيترت ةال حقييتيتمي يف ا يتيتا ت ال يت ةقعيتيتتُ ة تيتيتا األميتيتر تيتيتيل ك
يُرجى تقدمي معلومات مطصلة هبيا ال أ (املاد ُ)23
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خامسا -تدابير الجبر وفماية األطفال من االختفاء القسري (المادتاا  92و)91
 -21يُرجيتيتى ييتيتا تعرييت يالًيتيتحيةي يف النليتيتاف القيتيتا و اليتيتداخلوك ة سيتيتيما يف القيتيتا و العيتيتاف
امل علمي الًحاياك ة يا تيطية اتطاق م ال عري الوا د يف الطقر  1من املاد  22من ا تطاقييتةُ
ةيُرجيتيتى يً يتايف ييتيتا ال يتيترةن الواج يت اس يت يطاإلاا ع بيتيتا ال يت ر ويتيتحية مبق ًيتيتى ايتيتيا القيتيتا و
ةمنحيت ا قيتيتو اليت ييتيتنر عليايتاك ةيُرجيتيتىك تيتيتيل ك يدييتيتد ميتيتا ا تيتا حييتيتمي لل يت ر اليتيتيت ةقيت
ويتحية اخ طيتاء قزيترت قبيتل يتيتدء طيتا ايتيا القيتا و ال م يت يًيتايف املزاييتا املنصيتوع عليايتا فييت ُ تميتيتا
يُرجى تقدمي معلومات عن الة تنطيي ايا القا و على الصعيد ا يادت ةعلى قعيد الو ييتات
ة يا عدد وحايا ا خ طاء القزيترت اليتيين قُيتدمت هليتم املزيتاعد مبق ًيتى ايتيا القيتا و منيتي يتدء
طيتيتا ك ةاميتيتدمات اليت قُيتيتدمت هليتيتمك مبيتيتا ي يتيتملك عليتيتى ةجيت امصيتيتوعك تيتيتدا االيتيترب ال اميتيتل اليت
ُتيحت هلمُ ةيُرجى يًايف تقدمي معلومات عن عدد األ اع ويتحايا ا خ طيتاء القزيترت اليتيين
امليتدعو ا ج ميتاعو ملزيتاعد ويتحايا االراليتة الزيتا ميك مبيتا
قُدمت هلم املزاعد من جا م
يف ل معلومات عن امدمات ال قُدمت هليتمك ةعيتن تيطييتة ت اميتل ةظيتائ امل يت ميت عميتل
اللجنة ال نطييية ملزاعد الًحاياُ ةيُرجى يًايف تقدمي معلومات عن الن يتائه اليت ر هتيتا اللجنيتة
ال نطييية ىت اآل ة يا تيطية م اتة الًحايا يف عملااُ ة خ ايفك يُرجيتى تقيتدمي معلوميتات عميتا
ا تا يتيتت توجيتيتد يترامه إلعيتيتاد تأاييتيتل ويتيتحايا ا خ طيتيتاء القزيتيترتك ة تيتيتا األميتيتر تيتيتيل ك يُرجيتيتى
ييتا الو ييتات ا يادييتة اليت تُن اطيتي فيايتا ايتي اليتربامهك فًيتايف عيتن عيتدد الًيتحايا املزيت طيدين منايتيتا
مني دء طا ا تطاقية (املاد ُ)22
 -22ةفيما ي علمي الطقرات من  23ا  28ميتن ال قرييترك يُرجيتى تقيتدمي معلوميتات مطصيتلة عيتن
ت يت يتيتدا اال يت يتيترب اليت يت يت تا ا يت يتيتا لً يت يتيتحايا ا خ ط يت يتيتاء القز يت يتيترت يت يتيتىت ا يت يتيتيا ال يت يتيتا ي اللجن يت يتيتة امل ع يت يتيتدد
ال صصيتيتات اليتيترب الًيتيتر اليتيتيت ةق يت عليتيتى ويتيتحايا ا ااتيتيتات قيتيتو اإل زيتيتا ال يت تعيتيترض هليتيتا
املن رطيتيتو يف ا رتيتيتات ا ج ماعييتيتة ةالزياسيتيتية خيتيتال عقيتيتدت الز يت ينات ةالزيتيتبعينات ميتيتن القيتيتر
املاويتيتوك ة ليت يف ا يتيتا ت البيتيتالغ عيتيتدداا  212اليتيتة اليت يتيتا ت ليايتيتا اللجنيتيتة الوطنييتيتة قيتيتو
اإل زا يف توقي اا قم  ُ2011/28ةيف يتال عيتدف صيتول عيت ويتحايا ا خ طيتاء القزيترت
يتيتىت اآل عليت يتيتى اال يتيترب املناس يت يت ك يُرج يتيتى توويت يتيتيي سيت يتيتباب ال يتيتأخ ك م يت يت مراع يتيتا اللجنيت يتيتة قيت يتيتد
ُ ت يف عاف  ُ2001تما يُرجى يا ما ا تا يُع زف توسيتي يتا تيتدا االيترب لي يتمل ت
يت اع هخيترين مبيتيتا تيتيتا وا ويتيتحايا اخ طيتيتاء قزيتيترت خيتيتال الطيت طزيتيتاا ةع ت تيتيتد اللجنيتيتة الوطنييتيتة
قو اإل زا ا هتم يف طا توقي اا ( 2011/28املاد ُ)22
 -23يُرجى تقدمي معلومات عن دةائر ال يت ال يترعو املوجيتود يف الدةليتة ال يترلك اليت ت يتوا
ال عيت ّيترل عليتيتى فيتيتات األ يت اع امل يتيتوفك اليتيتيين قُ ليتوا ة عادهتيتيتاُ ةهبيتيتيا امصيتيتوعك يُرجيتيتى يً يتايف
تقدمي معلومات عن ال دا امل ي لًما ال نزيمي فيميتا يتك دةائيتر ال يت ال يترعو املوجيتود يف
الدةل يتيتة ال يتيترلك ةت يتيتيل لً يتما تزةي يتيتداا يتيتاملوا د الب يترية ةاملالي يتيتة ةال قني يتيتة املناس يتيتبة لاو يت ال
عملايتيتا طعالييتيتةُ تميتيتا يُرجيتيتى تقيتيتدمي معلوميتيتات د ّد يتيتة عميتيتا ا ُ يتيتي ميتيتن تيتيتدا ةُ يتيتر ميتيتن يتيتائه ميتيتن
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جا يت تيتيتل ميتيتن الطرييتيتمي الطرعيتيتو م يترباء ال يت ال يتيترعو ةالطرييتيتمي الطرعيتيتو لل نولوجييتيتا ةمنيتيتا م ال لبيتيتات
عك للطرييتمي العاميتل املعيتغ يتا ت ا خ طيتاء القزيترتك مبيتا يف ليت تقيتدمي معلوميتات عيتن مزيتألة
ال ا ن
اء سجل مو د للجثث ةسجل مو د لأل ياءك ةعما ُ ر من تقيتدف يف تنطييتي الربةتوتيتول املو ّ يتد
عرل االنيتائو عليتى االثيتث عليتى قيتعيد الو ييتات (الطقيتر  231ميتن ال قرييتر)ُ ة خيت ايفك يُرجيتى تقيتدمي
لل ّ
معلوميتيتات ع يتن ال يتيتدا امل يتيتي ل حدييتيتد مواق يت املقيتيتا ر االماعي يتيتة الز يتريةك ةت يتيتيل عيتيتن البيا يتيتات
اعمع يتيتة من يتيتي يتيتدء ط يتيتا ا تطاقي يتيتة ع يتيتن األ يت يت اع ال يتيتيين ُ يتيتددت م يتيتاتن ةج يتيتودام
اإل ص يتيتائية ّ
ةاوييتاهتم ة ع ُييتيتدد اوييتاهتم عيتيتدك ميت ييتيتا العقبيتيتات اليت ال يتيتن تواجاايتيتا الدةليتيتة ال يتيترل يف
ايا املًما (املاد ُ)22
 -22يرجى تقدمي معلومات عن ال ريعات النافي ك على الصعيد ا يادت ةعلى قعيد الو ييتات
على د سواءك فيما ي علمي الوو القيتا و للم طيتك اليتيين ع يُعيترل مصيت ام ةليتيةيام يف ويتا ت
من قبيل الًما ا ج ماعو ةاملزائل املالية ةقا و األسر ةقوا ك املل ية (املاد ُ)22
 -22يرجيتيتى تقيتيتدمي معلوميتيتات عيتيتن ال يتريعات االنائييتيتة املعميتيتول هبيتيتاك عليتيتى الصيتيتعيد ا ييتيتادت
ةعلى قعيد الو يات على د سواءك فيما ي علمي األفعال املبيّنة يف الطقر  1من امليتاد  22ميتن
ا تطاقيةُ ةيُرجى تيل تقدمي معلوميتات عيتن اإلجيتراءات القائميتةك عليتى الصيتعيد ا ييتادت ةعليتى
قعيد الو يات عليتى يتد سيتواءك ملراجعيتة ت قيترا ات ا خ يتيت يتأ تبيتغ األططيتال ة ةويتعام يف
م سزيتيتة ة س يتوااا ة ًيتيتا ام ا تا يتيتت قائميتيتة عل يتيتى يتيتا ت اخ ط يتيتاء قزيتيترتك ةإلل يتيتاء ا يتيتي
القرا ات عنيتد الًيترة ُ فيتل ع تُزيت حد عيتد ايتي اإلجيتراءاتك يرجيتى ييتا ميتا ا تا يتت انيتاك
يتاف الطقيتر  2ميتن
ت مباد العل ال ريعات ا يادييتة ة /ة ت يتريعات الو ييتات م وافقيتة ميت
املاد  22من ا تطاقية (املاد ُ)22
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