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اللجنة المعنية بحاالت االختفاء القسري

المالحظات الختامية بشأن التقرير المقدم من أرمينيا بموجب الفقبر 1
من الماد  29من االتفاقية*
 - 1نظررال جنة ارري جحبااترري فررالل جل يف ررار جن ررا جنيف ا ررا جحب ررمن أررن ا أتاتررا مبوج ر
جن ر ر ر ر ر ررا  1أ ر ر ر ر ر ررن جحب ر ر ر ر ر ررا  29أ ر ر ر ر ر ررن جل ا ت ر ر ر ر ر رري  )CED/C/ARM/1جة ر ر ر ر ر ريفت ا  122و123
 CED/C/SR.122و )123جحبا ررو يف  3و 4شررطافربايج ا  .2015وجعيفمررمل جة ريف ا ،134
جحبا و  11شطافربايج ا  ،2015جحبالحظال جخليفاأتي جنيفانتي.

ألف -مقدمة
احر جنة ارري بررانيف ا ا جحب ررمن أررن ا أتاتررا مبوجر جن ررا  1أررن جحبررا  29أررن جل ا ترري
-2
 CED/C/ARM/1و )Corr.1وباحباةوأررال جنروج اتر  .و شررتم جنة ارري برراحلوج جنطاّررار جنر اجا ر
أع وام جنموني جنطاف بشأن جنيفمجبري جحبيفذ نيفا ت احكان جل ا تي .و ااب جنة اي عرن شركا ا
ا ض ررا نةمون رري جنط رراف عةر ر و ررا جخلطت رري  )CED/C/ARM/Q/1/Add.1عةر ر ا م رري جحب ررا
 ،)CED/C/ARM/Q/1جنيت جسيفكمةت مبمج الل اعضار جنوام.

باء -الجوان اإليجابية
ثين جنة اي عة جنموني جنطاف نيفصرم ا عةر أاظرع أاا رمجل جاأرع جحبيفقرم حل رو
-3
جإلن ان وباو وكولهتا جل يفتا ي.
 -4و اح جنة اي بانيفرمجبري جنريت جعيفمرمهتا جنمونري جنطراف بشرأن جحب را جحبيفصرةي بال ا تري،
وأا ا أا ةي:
__________

*

270315

جعيفممهتا جنة اي

270315

و هتا جنثاأاي  13-2شطافربايج ا .)2015
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نة

جعيفم ر ر ر ررا جنين ر ر ر رراأ جلس ر ر ر ر ج ت ي نإل ص ر ر ر ررالحال جن انونت ر ر ر رري وجن ض ر ر ر ررا تي
ا)
 30 ،2016- 2012حز اجنرب ونت 2012؛
طي جنام حلما ي ح و جإلن ان،

ب)

جعيفما

ج)

إنشار جنة اي جنيفأ طتي نةشاطي.

 27شطافربايج ا 2014؛

 -5و الحظ جنة اي ان  ،مبوج جحبا  5أن انون ا أتاتا بشأن جحباا مجل جنمونتري ،كرون
نال ا تررال جنمونترري حل ررو جإلن رران جنرريت جنضررمت إنت ررا ا أتاتررا او صررم ت عةت ررا ،مبررا ن ر
ج ا ترري جحلما رري أررن جل يف ررار جن ررا  ،اثررا أطاشررا جنمونرري جنطرراف وانر  ،مبوج ر جحبررا  6أررن
جنمس ريفو  ،اة روج احكرران جل ا تررال جنمونترري حانرري اا ر ا أررع جن روجنيف جحملةترري .كمررا الحررظ
جنة اي ان ميكن جلحيف اج بأحكان جل ا تي اأان جحملاكع جحملةتي.

جيم -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
ررال جنة ا رري انر ر  ،ن ررمل جعيفم ررا ر ر مل جحبالحظ ررال جخليفاأت رري ،ك ررن جن ر روجنيف جن ررا ي
-6
جحب اول جنموني جنطاف حباع جل يف ار جن ا وجحباا طي عةت أيفوجا ي وجا ا كاأال أع جلنيفزجأرال
مبوج جل ا تي .وإ الحظ جنة اي ان جنموني جنطاف م بمال عمةتي شرا اتي اأري إى ا تر
جلعيفطا وصتاهتا ،جنيت مِّأت باوح باار و ااونتري،
جل ا تي ا ت ج كاأال ،وصت ا بأن أ
بغرراض ررمان روج ن جإلطررا جن ررانوه وكت ترري ا ت ر مل جنمونرري جنطرراف أررع جحل ررو وجلنيفزجأ رال
جحباصوص عةت را جل ا تري .و ر ج جنصرم  ،شر ع جنة اري جنمونري جنطراف عةر جةيفاران ااصري
جحباا شال ججلا ي بشأن جإلصالحال جنيفشا اتي نضمان وجاق وجنتا ا أع جل ا تي وجا ا كاأال.

معلومات عامة
بالغات األفراد والبالغات التي تقدمها دولة بشأن دولة أخرى
الح ررظ جنة ا رري ان جنمون رري جنط رراف ا ر ف با ررم با يفص رراص جنة ا رري بيفة رري بالة ررال
-7
جاااج وجنطالةال جنيت مأ ا وني بشأن وني ا ال وجناظا ات ا مبوج جحبا يف  31و 32أن
جل ا تي ،عة جنيفوجيل ،ونكا ا بصم جناظا إأكانتي جن تان ب ن جحبا ان  31و.)32
 -8تحث اللجنة الدولبة الربرع علبن أن تعتبرع دون تبأخير باختلباص اللجنبة بتلقبي
بالغببات األف براد والبالغببات التببي تقببدمها دولببة بشببأن دولببة أخببرى والنظببر فيهببا بموج ب
المادتين  31و 32من االتفاقية ،وذلك بغبر تعييبي نظبام الحمايبة مبن االختفباء القسبري
المنلوص عليه في االتفاقيبة ،وتحثهبا علبن معمبا الحبق المعتبرع ببه فبي المباد  18مبن
دستور أرمينيا.
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المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان
الحرظ جنة ارري با ترراح ان أكيفر جحبررمجاع عرن ح ررو جإلن رران ا أتاتررا ضررطةع عةر
-9
ول رري اأ رريف جحبظ ررا وول رري جآلنت رري جنو ا ت رري جنوطات رري أار را مبوجر ر جنيو وك ررول جل يفت ررا ل ا ت رري
وان ر أررن جحب ررا إنشررار أاص ر اأرريف أظررا ع رركا  .ةررري ان جنة ارري شرراا
أاا ضرري جنيفا ر
برران ةق إءجر ن ررو جحبروج جنالءأرري نةمكيفر ا جر ول يفر ب اانترري وجسريف النتي وا را نةمطررا ا جحبيفاة رري
بو ع جحبؤس ال جنوطاتي نيفاز ز ح و جإلن ان ومحا يف ا أطا ا با س).
 -10توصببي اللجنببة الدولببة الرببرع بببأن تتخببو الخرببوات الاللمببة لدفالببة تيويببد مدت ب
المدافع عن حقوق اإلنسبان ببالموارد الماليبة والماديبة والبشبرية الاللمبة لالوبراله بواليتبه
بفعالية واستقاللية ،وفقاً لمبادئ باريس.

تعريف جريمة االختفاء القسري (المواد من  1ملن )7
جريمة االختفاء القسري
 -11بتام ر ررا الح ر ررظ جنة ا ر رري ان ع ر ررم ج أ ر ررن أ ر روج جن ر ررانون ججلا ر ررا ي جا أت ر ررين ،مب ر ررا ن ر ر
جحبر ر روج  131و 133و 308و 309و 348و ،392يفض ر ررمن عااص ر ررا ر ررم ك ر ررون جل ص ر ررةي
بال يف ررار جن ررا  ،ا رري ل رزجل شرراا برران ةق ان ر مل جحب روج ل ك رري نإلحاطرري عة ر جناقررو
جنك ررا عمت ررع أكون ررال جامي رري جل يف ررار جن ررا  ،كم ررا رري أااا رري جحب ررا  2أ ررن جل ا ت رري،
وبانيفايل نةواار بالنيفزجن جنااشئ عن جحبا  .4كما ااب جنة اي عن اس ا نامن اا ف جل يف ار
جن ررا بوص ر جاميرري أا صررةي جن ررانون جنرروطين .و ررال جنة ارري ان اا را نال يف ررار جن ررا
جحبا  2وميتزمل عن ججلاج ع جا ال ،أن شأن
بوص جاميي أا صةي ،يفوجاق أع جنيفاا ف جنوج
ان ِّ
ميكن جنموني جنطاف أن جنواار بالنيفزجن جحباصوص عةت جحبا  ،4جن را ط ج طاطرا وثت را
جحباا ررم بشررأن جن روجنيف ،أررن طتر ةر جنرريت ررا جحبروج  6و7
بالنيفزجأررال جا ررال جنروج
و .8و ررال جنة ا رري ان أ ررن ش ررأن ر ر ج جنيفاا ررف ا ض ررا ان يف ررت إأكانت رري جإلحاط رري عةر ر جناق ررو
جنصقت باحل و جن انونتي جنام م جنيت ؤثا ات ا جاج ع جل يف ار جن ا  .و أسف جنة اي نامن
وج ررو أاةوأ ررال بش ررأن كت ت رري روج ن جحب ررا  47أ ررن جن ررانون ججلا ررا ي جا أت ررين أ ررع جحب ررا  6أ ررن
جل ا تري .و الحررظ جنة اري با يفمرران جحباةوأرال جنرريت رمأيف ا جنمونرري جنطراف بشررأن أاججاري جن ررانون
ججلاا ي ،مبا ن ام جحبا  392جحبيفاة ي مبم جنيف ا ن جحبوج  2و 4و 6و 7و.)8
 -12توصببي اللجنببة الدولببة الرببرع بببأن تدف ب انسببجام التعببدي علببن القببانون الجنببائي
انس ببجاماً ك ببامالً م ببع االلتيام ببات ال ببوارد ف ببي االتفاقي ببة بجدم ببات جمي ببع التع ببديالت الاللم ببة
لالمتث ببا ألحد ببام االتفاقي ببة .وينبغ ببي للدول ببة الر ببرع ،عل ببن وج ببه الخل ببوص ،أن تع ببرع
االختفباء القسببري بوصببفه جريمبة منفلببلة وفقباً للتعريبف الببوارد فببي المباد  2مببن االتفاقيببة
وأن تدف ب المعاقبببة علببن تلببك الجريمببة بعقوبببات تأخببو فببي االعتبببار خرورتهببا الشببديد .
وتدعو اللجنة الدولبة الربرع ملبن أن تنظبر ،لبدى تجريمهبا لفعب االختفباء القسبري بوصبفه
GE.15-05019

3

CED/C/ARM/CO/1

جريمة قائمة بواتها ،في مسألة مقرار ظروع التخفيف والتشديد الخاصة المنلوص عليهبا
فببي الفقببر  2مببن المبباد  7مببن االتفاقيببة .كمببا توصببي الدولببة الرببرع بببأن تدفب أال تببؤدي
ظروع التخفيف بأي حا من األحوا ملن عدم منيا العقوبة المناسبة.
 -13وتببود اللجنببة أن تؤكببد علببن الربيعببة المسببتمر لجريمببة االختفبباء القسببري ،وفق باً
لمبادئ االتفاقية ،والتوكير بالشروط اللارمة الوارد في الماد التي تحدد ووابط التقادم
بالنسبببة لهببور الجريمببة ،وأن تشببدد علببن طابعهببا بوصببفها جريمببة ال تخضببع للتقببادم متببن
اعتبرت جريمة ود اإلنسانية وفقاً للماد  5من االتفاقية.

المسببؤولية الجنائيببة والتعبباون القضببائي بشببأن مسببألة االختفبباء القسببري (المببواد
من  8ملن )15
التحقيق في جريمة االختفاء القسري
 -14حتت جنة اي عةما باحباةوأال جنيت مأيف ا جنموني جنطاف بشرأن إنشرار ج را جنيفق ت رال
جخلاصرري جنرريت حتررا حت ت ررال اونترري جن ضررا ا ججلاا ترري جحبيفاة رري بيفوجطررؤ أررو ي جنمونرري .ةررري ا ررا
ش رراا ب رران ةق ان و ت ررف جحب ررو يف جنر ر ن شر ريفط ج ك ررافع ااا ررال جل يف ررار جن ررا ن ررتس
أضمونا ج ما نمل إجاجر جنيفق ت ال ججلاا تي جحبا .)12
 -15ينبغي للدولة الربرع أن تتخبو الخربوات الاللمبة لضبمان التحقيبق دون تبأخير فبي
جميع قضايا االختفاء القسري الميعوم ،حتن في الحاالت التي لبم تققبدم فيهبا أي شبدوى
رسببمية ،ومعاقبببة المسببؤولين عنهببا حسب خرببور أفعببالهم .وتعييببياً لإلطببار القببانوني القببائم
ووماناً لمنع جميع األفعا التي قد تعيق تقدم التحقيقات والمعاقبة عليها ،وفقاً للفقر 4
مببن المبباد  12مببن االتفاقيببة ،ووببماناً علببن وجببه الخلببوص لعببدم وجببود أي مببن جميببع
األشخاص الوين يشبتبه فبي ارتدبابهم جبرائم االختفباء القسبري فبي موقبع يتبيل لهبم التبأ ير
بشببد مباشببر أو غيببر مباشببر فببي سببير التحقيقببات ،ممببا بأنفسببهم أو مببن خببال خ برين،
توصي اللجنة الدولة الررع باعتماد أحدام قانونية تنص صبراحة علبن مبا يلبيأ (أ) توقيبف
أي موظ ببف يقش ببتبه ف ببي ارتداب ببه جريم ببة اختف بباء قس ببري ع ببن العمب ب خ ببال م ببد التحقي ببق
(ب) و ليببة تدفب اسببتبعاد قببوات األمببن أو منفبباذ القببوانين ،المدنيببة منهببا والعسببدرية ،التببي
يشتبه في ارتداب أفرادها جريمة اختفاء قسري ،من المشاركة في التحقيق.

تدابير الوقاية من االختفاء القسري (المواد من  16ملن )23
عدم اإلعاد القسرية
 -16الحررظ جنة ارري ان جحبررا  )3 16أررن جن ررانون ججلاررا ي حتظررا جإلعررا جن ررا ي ،ونكا را
ااض اجاطتا أاا ج خلطا بانغ .و اراب
ل م ج جل يف ار جن ا صاجحي من جناوجأ جنيت م ِّ
4
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جنة اي عن ة ا خبصروص عرمن وجرو أاةوأرال بشرأن ا) رمانال أارع جل يف رار جن را
حانرري جنيف ررةتع او جنطررا ب) وا ررمانال بةوأاسررتي طة ررا ا أتاتررا نررمل إعررا طرران جنة ررور
إى جنطةمجن ججملاو  .وعالو عة ن  ،شاطا جنة اي وجعي ةرق جنة اري جحبااتري ف رو جإلن ران
بشررأن و ررع طرران جنة ررور جن ر ن الح ررون ضررا تا و اررا طون مبوج ر جحبررا  329أررن جن ررانون
ججلا ر ر ررا ي جمل ر ر ررا ر ر ررو ع جنطة ر ر ررم بطا ر ر رري ة ر ر ررري ش ر ر رراعتي  ،CCPR/C/ARM/CO/2جن ر ر ررا )17
جحبا .)16
 -17توصببي اللجنببة الدولببة الرببرع بببأن تنظببر فببي مسببألة مدرات نببص صبريل فببي القببانون
المحلببي يحظببر الرببرد أو اإلعبباد القسبرية أو التسببليم فببي الحبباالت التببي توجببد فيهببا دواه
قويببة لالعتقبباد بببأن الشببخص قببد يواجببه خرببر التعببر لالختفبباء القسببري .وتحببث اللجنببة
الدولبة الربرع أيضباً علبن أن تدفب امتثبا السببلرات المختلبة امتثبباالً صبارماً لإلجبراءات
المنربقب ببة فيمب ببا يتعلب ببق بالتسب ببليم أو اإلعب بباد القس ب برية أو الرب ببرد وأن تدف ب ب  ،علب ببن وجب ببه
الخلوص ،دراسبة كب حالبة علبن حبد لتحديبد مبا مذا كانبا مبة دواه قويبة لالعتقباد ببأن
الشببخص قببد يواجببه خرببر التعببر لالختفبباء القسببري .وتببدعو اللجنببة الدولببة الرببرع ملببن
االمتناه عن طل وقبو الضمانات الدبلوماسية من دولة توجد بشأنها دواه قوية لالعتقاد
بأن الشخص الوي يعاد مليها قد يواجه خرر التعر لالختفاء القسري.
سج األشخاص المحرومين من حريتهم
 -18حتررت جنة ارري عةمررا باحبررا  29أررن جن ررانون جحبيفاةررق برراحمليف ز ن وجاشررذاص جحبررو عيف
جحلطس جلحيفتاطي جنيت يفاةق ب الل جاشذاص جحملراوأيف أرن حرا يف ع .ةرري ا را شراطا جلاري
 ،CAT/C/ARM/CO/3جن ر ررا  )11وجع ر رري ة ر ررا ان أ ر ررو ي جنش ر رراطي
أاا ض ر رري جنيفار ر ر
ل حييف ظون جنوج ع ب الل ت ي جلمتع ا جل جحلاأان أن جحلا ي جحبا ان  17و.)22
 -19ينبغي للدولة الررع أن تتخو الخروات الاللمة لضمان ما يليأ
أن تقسب ببج المعلوم ب ببات المتعلق ب ببة بجميب ببع األش ب ببخاص المح ب ببرومين م ب ببن
(أ)
ح بريتهم ،دون اسببتثناء ،فببي سببجالت وتأو ملفببات وفق باً لبروتوكببوالت موحببد وأن تشببم
المعلومات الوارد فيها ،علن األق  ،تلك المرلوبة بموج الفقبر  3مبن المباد  17مبن
االتفاقية
(ب) أن تقسب ببتدم وتقحب ببدي جميب ببع سب ببجالت وتأو ملفب ببات المحب ببرومين مب ببن
حريتهم بدقة وعلن الفور
(ت) أن تقفحبص بانتظببام جميبع سببجالت وتأو ملفبات المحببرومين مبن حبريتهم
ويعاق الموظفون المسؤولون عن المخالفات في حالة وجودها.
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اآللية الوقائية الوطنية
 -20الحررظ جنة ارري بيف ررم ا ان جنمونرري جنطرراف عتاررت جحبررمجاع عررن ح ررو جإلن رران ا أتاتررا
نة ترران بررمو جآلنترري جنو ا ترري جنوطاترري ع ر صررم ا عرران  2006عة ر جنيو وكررول جل يفتررا
وة رريمل أررن رراوب
ل ا ترري أاا ضرري جنيفا ر  .و الحررظ ا ض را ان جنة ارري جن اعترري حباررع جنيفا ر
جحبااأةرري او جنا وبرري جن اسررتي او جنالإن ررانتي او جحب تارري ررمأت عررم ج أررن جنيفوصررتال جحب مرري ع ر
ء ا هتررا إى ا أتات ررا عرران  2013بغ رراض ررمد أ رراعم جسيفشررا ي إى جآلنت رري جنو ا ترري جنوطات رري
جنظ ررا  .)CAT/OP/ARM/1ة ررري ان جنة ا رري ش رراا ب رران ةق إءجر ع ررمن ك ا رري جاس رراع جنيفش ررا اي
نآلنتي جنو ا تي جنوطاتي وإءجر عمن ك ا ي جحبتزجنتي جحبذصصي نضمان إعطار جنطابع جحبؤس ي حبشاكي
ججمليفمررع جحبررمه انش رطيف ا .وحتررت جنة ارري عةمررا باحباةوأررال جنرريت ررمأ ا جنواررم بشررأن جحباا ش رري
ججلا ي بشأن ام جن انون جحبيفاةق باحبمجاع عن ح و جإلن ان جحبا .)17
 -21ينبغي للدولة الررع أن تدف توافر ما يدفي من الموارد المالية والبشبرية والتقنيبة
لمدتب المببدافع عببن حقببوق اإلنسببان فببي أرمينيببا ألداء دورر بفعاليببة بوصببفه اآلليببة الوقائيببة
الوطنية ومبنل جميبع السبلرات الحدوميبة المعنيبة التسبهيالت واإلمدانيبات لهبوا المدتب
م ببن أجب ب تنفي ببو واليت ببه تنفي ببواً يتماش ببن تمامب باً م ببع أحد ببام البروتوك ببو االختي بباري التفاقي ببة
مناهضة التعوي .
التدري علن أحدام االتفاقية
 -22الحررظ جنة ارري ان جحبررو يف جحبكة رريف بذن ررا جن روجنيف وجحبررمعيف جنارراأيف حيصررةون عة ر
لررال ح ررو جإلن رران ،نكا ررا أسررف ناررمن وجررو أاةوأررال بشررأن ررواري جنيفررم
جنيفررم
عةر ر احك رران جل ا ت رري نةم ررو يف جحب ررمنتيف او جنا رركا يف جحبكة رريف بذن ررا جن ر روجنيف ونةم ررو يف
جنططترريف وجحبررو يف جنامرروأتيف وةررري ع وررن ررم كررون ررع و حاجسرري ا شررذو ورراون أررن
جحلا ي او جنيفااأ أا جحبا .)23
 -23توص ب ببي اللجن ب ببة الدولب ب بة الر ب ببرع ب ب ببأن تتخ ب ببو الت ب ببدابير الاللم ب ببة تدفب ب ب لجمي ب ببع
المببوظفين العسببدرين والمببدنيين المدلفببين بجنفبباذ القببوانين والمببوظفين الربيببين والمببوظفين
العمببوميين وغيببرهم ممببن قببد يدببون لهببم دور فببي حراسببة المحببرومين مببن ح بريتهم أو فببي
التعامب معهببم  -بمببن فببيهم القضببا والمببدعون العببامون وغيببرهم مببن المببوظفين المسببؤولين
عببن مقامببة العببد  -حلببولهم بانتظببام علببن المعلومببات المناسبببة بشببأن أحدببام االتفاقيببة،
وفقاً للماد .23

تدابير جبر الضرر وتدابير حماية األطفا من االختفاء القسري (المادتان  24و)25
الحق في جبر الضرر وفي الحلو علن التعويض الفوري والعاد والدافي
ررري و ر كت ترري جن ر ان جن ررةطي جنيف م ا رري
 -24ل رزجل جنة ارري شرراا برران ةق ناررمن إ راج
جنيت يفت إعالن شذو أا قتي وج يفتا و ث انوه نةضقتي مبوج جحبا يف  58و 80أرن
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جن انون ججلاا ي وةريمل أن جن وجنيف جحباطط ي جنموني جنطاف أع جحبا  24أن جل ا تي .و أسف
وجنيف جنموني جنطاف جحبا .)24
جنة اي نةيفاا ف جنيف تتم نةضقا ا بصتغيف جنوج
 -25توصببي اللجنببة الدولببة الرببرع بببأن تتخببو التببدابير الاللمببة لضببمان انسببجام تعريببف
"الضحية" في القانون الجنبائي وغيبرر مبن القبوانين المنربقبة فبي أرمينيبا انسبجاماً كبامالً مبع
الفقر  1من الماد  24من االتفاقية.
 -26وبتامر ررا الحر ررظ جنة ار رري با ر ر جاحكر رران جن انونتر رري جحبيفاة ر رري ف ر ررو جنضر ررقا ا مبوج ر ر
جحبررا  59أررن جن ررانون ججلاررا ي وجن ررانون جا أتررين جحبيفاةررق باحب رراعم جلجيفماعترري ،رراو ا جن ةررق
نا ررمن و و ا حك ررع ر روجنيف جنمون رري جنط رراف رراو عةر ر نظ رران ش رراأ جل رري جنض ررا ر ريفو
جن را يف  4و 5أرن جحبرا  24أرن جل ا تري جسريف ار كراأال و اططرق عةر عترع
جنشاوف جنوج
حالل جل يف ار جن ا  .وعالو عة ن  ،شاا جنة اري بران ةق ان حرق جنضرقا ا أاااري
جحل ت ي اتما يفاةق مبصري جنشذو جحبذيف ي ةري أضمون بشك صا جحبا .)24
 -27توصببي اللجن ببة الدول ببة الر ببرع ب ببأن تعتم ببد م ببا يل ببيم م ببن الت ببدابير التشب بريعية وغي ببر
التشريعية من أج ما يليأ
وببمان حببق جميببع مببن لحقهببم وببرراً مباشببراً ج براء حالببة اختفبباء قسببري فببي
(أ)
الحلو علن التعويض الفوري والعاد والدافي وجميع أشبدا جببر الضبرر األخبرى ،بمبا فبي
ذلك رد الممتلدات ومعاد التأهي والتروية وومانات عبدم التدبرار ،دون الحاجبة ملبن م ببات
وفا الشخص المختفي ،وذلك وفقاً للفقرتين  4و 5من الماد  24من االتفاقية

(ب) مدرات نص صريل في القانون بخلوص حبق الضبحايا فبي معرفبة الحقيقبة
فيما يتعلق بظروع حالة االختفاء القسري وملير الشخص المختفي.

القانون المتعلق بانتياه األطفا
 -28بتام ررا الح ررظ جنة ا رري ان جن ص ر  20أ ررن جن ررانون ججلا ررا ي رراو عةر ر جحب ررؤونتي ع ررن
ججلر راج ع جحبا كط رري ررم أص رراو جاس ررا وجنط ر ر  ،أس ررف نك ررون جن ر روجنيف ججلاا ت رري نةمون رري جنط رراف
ل يفض ررمن احكاأر را اا ر ر عةر ر وا س رري جنيفر رزجأل جاط ررال حتم ررمج ،عةر ر جناق ررو جحبش ررا إنتر ر
جن ا  1أن جحبا  25أن جل ا تي جحبا .)25
 -29توصي اللجنة الدولبة الربرع ببأن تعتمبد التبدابير التشبريعية الاللمبة لجعب األفعبا
الموصببوفة فببي الفقببر  1مببن المبباد  25مببن االتفاقيببة ج برائم محببدد وتحديببد مج براءات
للمعاقبة عليها تتناس وشد خرورتها.

دا  -النشر والمتابعة
 -30ررو جنة ارري ان ر ّكا بالنيفزجأررال جنرريت طايف ررا جنررمول عة ر ن ر ا عاررم صررم ا عة ر
ج جنصم  ،عة مان ج ا عتع أرا ايفمرممل أرن رمجبري،
جل ا تي ،وحتث جنموني جنطاف،
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ا را كانررت ططتايف ررا وا ررا كانررت جن ررةطي جنرريت يفذ ر ا ،ج ا ررا اأررا أررع جلنيفزجأررال جنرريت ا ّ ررمل
بانواررار فررا عاررم ص ررم ا عة ر جل ا ترري وةري ررا أ ررن جنصرركو جنمونترري جل جنصررةي .و ر ج
جنشأن ،حترث جنة اري جنمونري جنطراف بوجر راص عةر رمان جنيفق ترق جن ارال عترع حرالل
جل يف ار جن ا و مان إعمال ح و جنضقا ا إعمال اأا كما ي أكاسي جل ا تي.
 -31كمررا ررو جنة ارري ان ؤكررم أررا حلررالل جل يف ررار جن ررا أررن اثررا شررم م جن ررو عة ر
ح و جإلن ان جحبك وني نةا ار وجاط ال .اانا ار جنال ري يفاا رن نال يف رار جن را أاا رال
بوجر ر رراص نةاا ررف ججلا رري وةر رريمل أ ررن انر روجأل جناا ررف ججلا رراه .كم ررا ان جنا ررار اار راج اس ررا
جنشذو جحبذيف ي أاا ال بوج اص نةماانا أن آثا ججيفماعتي وج يفصرا ي طرري  ،وكر ن
أن جنااف وجل ط ا وجاعمال جلنيف اأتي نيفت ي واونيف ن حتم م أكران اعرزج ن جحب رو ن .اأرا
جاط ررال ررقا ا جل يف ررار جن ررا  ،إأ ررا نك ررو ع جنض ررقا ا جحبطاش ررا ن او حباان رراهتع إث ررا ج يف ررار
و ررع ،ا رع أاا ررون بوجر رراص لنيف اكررال أيفاررم حل ررو جإلن رران ،مبررا نر جسريفطمجل
ررو يف ع .و ر ج جن ررتا  ،شررم جنة ارري بوج ر رراص عة ر رراو ان ايفمررم جنمونرري جنطرراف
جحباظررو ججلا رراه وجنررا جحباجعترري نو ررع جاط ررال آنترري إعمررال جحل ررو وجلنيفزجأررال جحبكاسرري
جل ا تي.
 -32و شر ع جنة ارري جنمونرري جنطرراف عةر ان اشررا عةر نطررا وجسررع نررو جل ا ترري ،ونررو
ا ا ا جحب مان مبوج جن ا  1أن جحبا  29أن جل ا تي ،و و را جخلطتري عةر ا مري جن ضرا ا
جن رريت اع ررمهتا جنة ا رري ،و ر ر مل جحبالحظ ررال جخليفاأت رري ف ررمف وعت رري جن ررةطال جن ض ررا تي وجنيفش ررا اتي
وجإل ج ي وججمليفمع جحبمه وجحباظمرال ةرري جحلكوأتري جنااأةري جنمونري جنطراف ،وعاأري جناراع .كمرا
ش ع جنة اي جنموني جنطاف عة از ز أشاكي ججمليفمع جحبمه جإلجاجرجل جحبيفذر نيفا تر ر مل
جحبالحظال جخليفاأتي.
 -33ووا ر را ناظ رران جنة ا رري جن ررمج ةي ،اطغ رري نةمون رري جنط رراف ان ررمن ،اجر ر ا صر رامل 13
شررطافربايج ا  ،2016أاةوأررال جل صررةي بشررأن جإلج راجرجل جحبيفذ ر جس ريف ابي نةيفوصررتال جنرريت
مأيف ا جنة اي جن اجل  12و 19و 27اعالمل.
 -34ومبوج جن را  4أرن جحبرا  29أرن جل ا تري ،طةر جنة اري أرن جنمونري جنطراف ا ضرا
ان رمن ،اجر ا صرامل  13شررطافربايج ا  ،2021أاةوأرال وررم وو امثري بشررأن جإلجراجرجل
جحبيفذ ر ر جس ر ريف ابي جلمتر ررع وصر ررتاهتا ،اضر ررال عر ررن ا أاةوأر ررال جم ر ررم ا ر ررال يفاةر ررق بانوار ررار
بالنيفزجأال جحباصوص عةت ا جل ا تي .و اطغي إعمج جنوثت ي جنيت يفضمن مل جحباةوأرال وا را
نةم ررا  39أ ررن جحبط ررا ا جنيفوجت ت رري جحبيفاة رري بش ررك وأض ررمون جنيف ررا ا جن رريت يفا رريف عةر ر جن ررمول
جاطاجف ممي ا مبوج جحبا  29أن جل ا تي  .)CED/C/2وحتث جنة اي جنموني جنطاف عة
ش ع و ت ّ را أشراكي ججمليفمرع جحبرمه ،ول سرتما أاظمرال و جنضرقا ا ،عمةتري إعرمج ر مل
جحباةوأال.
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