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اللجنة املعنية حباالت االختفاء القسري

املالحظات اخلتامية بشأن التقرير املقدم من شيلي مبوجب الفقبر  1مبن
املاد  29من االتفاقية*
 -١نظرت اللجنة يف التقرير املقدم من شنلل مبوجن الفقنر  ١من املندة  29من االتفدقلنة
( )CED/C/CHL/1يف جلسننتل د  279و( 280انظننر الننوقلقتن  CED/C/SR.279و )280املعقننوةتن
يف  9و ١0نلسدن/أبريل  .20١9واعتمدت يف جلست د  ،290املعقوة يف  ١7نلسندن/أبريل ،20١9
هذه املالحظدت اخلتدملة.

ألف -مقدمة
 -2ترحن اللجننة ابلتقرينر املقندم من شننلل مبوجن الفقنر  ١من املندة  29من االتفدقلننة.
وتعرب اللجنة ع تقديرهد لنوعلة احلوار املفتوح والبنَّدء الذي أجرته مع وفد الدولة الطنر الرفلنع
املسنتو بشننن التنندابر املتخنذ لتنفلنذ أحكندم االتفدقلنة ،وهنو منند مسن بتبديند الكثننر من ةواعن
قلق ن نند .كم ن نند تع ن ننرب اللجن ن ننة ع ن ن ش ن ننكرهد للدول ن ننة الط ن ننر عل ن ن م ن نند قدمت ن ننه م ن ن رةوة كتدبل ن ننة
( )CED/C/CHL/Q/1/Add.1عل ن ن ن ن قدئمن ن ن ننة القضن ن ن نندا ( ،)CED/C/CHL/Q/1الن ن ن نني اسن ن ن ننتكملت
ابلبلدانت الشفوية الي أةىل هبد الوفد أقندء احلوار وابملعلومدت اإلضدفلة املقدمة كتدبلدً.

ابء -اجلوان اإلجيابية
 -٣ترح اللجنة بتصديق الدولة الطر علن مجلنع صنكو األمن املتحند األسدسنلة حلقنو
اإلنسدن ومعظ الربوتوكوالت االختلدرية امللحقة هبد ،وكذلك عل اتفدقلنة البلندان األمريكلنة املتعلقنة
ابالختفدء القسري لألشخدص ونظدم رومد األسدس للمحكمة اجلندئلة الدوللة.
 -٤وترح اللجنة ابعرتا الدولة الطنر ابختصندص اللجننة لتلقن البالغندت املقدمنة من
األفراة واملتبدةلة بن الدول والنظر فل د مبوج املدةتن  ٣١و ٣2م االتفدقلة.

__________

*

اعتمدهتد اللجنة يف ةورهتد السدةسة عشر ( ١8-8نلسدن/أبريل .)20١9
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 -٥وترح ن ن اللجنن ننة أيض ن ندً ابلتن نندابر الن نني اخت ننذهتد الدولن ننة الطن ننر ملعدجلن ننة مسن نندئل متصن ننلة
ابالتفدقلة ،مبد يف ذلك:
اعتمدة تدابر تشنريعلة خمتلفنة وغرهند من التندابر بشننن احلقلقنة والعدالنة وجنرب الضنرر
(أ)
فلمنند يتصننل حبنندالت االختفنندء القسننري وغرهنند من االنت دكنندت اجلسننلمة حلقننو اإلنسنندن النني ارتكبننت
إابن فرت احلك العسكري الدكتدتوري م  ١١أيلول/سبتمرب  ١97٣إىل  ١0آذار/مدرس ١990؛
(ب) اعتمنندة ةائننر االةعنندء العنندم الننبال رقن  ٣7يف عنندم  ،20١9الننذي حينندة ،يف
مجلة أمور ،التعللمدت واملبندة التوجل لنة العدمنة الني تسنم للمندعن العندمن مبقدضند املتنورين
يف االختفدء القسري يف ظل عدم وجوة جرمية منفصلة؛
(ج) إصن نندار الق ن نندنون رق ن ن  20٣٥7يف ع ن نندم  2009ال ن ننذي يعن ننر اجل ن نرائ ض ن نند
اإلنسدنلة واإلابة اجلمدعلة وجرائ احلرب؛
(ة)
حلقو اإلنسدن.

إص نندار الق نندنون رقن ن  20٤0٥يف ع نندم  2009ال ننذي ينشن ن املع نند ال ننويي

 -٦وتالحن اللجنننة مننع االرتلندح أن الدولننة الطننر وج ننت ةعنو ةائمننة إىل مجلننع املكلفننن
بوالات يف إيدر اإلجراءات اخلدصة جمللس حقو اإلنسدن لزار البلد .ويف هذا الصدة ،ترح
اللجنة ابلزار الي قدم هبد الفريق العدمل املعي حبدالت االختفدء القسنري أو غنر الطنوع لشنلل
يف عدم  ،20١2وتشجع الدولة الطر عل مواصلة التعدون مع تلك اآلللة يف إيدر واليت د.

جيم -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
 -7تالح ن ن اللجنن ننة من ننع االرتلن نندح التقن نندم الكبن ننر الن ننذي أحرزتن ننه الدولن ننة الطن ننر  ،منن ننذ اسن ننتعدة
الدميقرايلننة ،فلمنند يتعلننق ابحلقلقننة والعدالننة وجننرب الضننرر ارتبدي ندً حبنندالت االختفنندء القسننري النني ارتكبننت
إابن فننرت احلك ن العسننكري النندكتدتوري .غننر أن اللجنننة تننر أن اإلينندر التش نريع الننذي كنندن سنندراً يف
الدول ننة الطن نر  ،عن نند اعتم نندة ه ننذه املالحظ نندت اخلتدمل ننة ،مل يكن ن ميتث ننل التزام نندت ال نندول األين نرا يف
االتفدقلنة امتثندالً اتمندً .وتنث اللجنننة الدولنة الطننر علن تنفلننذ توصنلدهتد النني صنلتت بننروح التعندون البننندء
هبد مسدعد الدولة الطر عل الوفدء ،يف القدنون واملمدرسنة ،ابلتزامدهتند مبوجن االتفدقلنة ،وتشنجع د
علن ن اغتن نندم فرص ننة النظ ننر حدللن ندً يف مب نندةرات تشن نريعلة خمتلف ننة لتنفل ننذ التوص ننلدت ذات الط نندبع التشن نريع
املقدمة يف هذه املالحظدت اخلتدملة ،وعل ضمدن تطدبق نظدم د القدنوين ابلكدمل مع االتفدقلة.

تعريف االختفاء القسري وتصنيفه (املواد )7-1
تصنيف االختفاء القسري كجرمية منفصلة
 -8يسدور اللجننة القلنق ألن االختفندء القسنري مل يعنر حنى اآلن كجرمينة منفصنلة .ويف هنذا
الص نندة ،ترحن ن مبش ننرو الق نندنون املع نندل للق نندنون اجلن نندئ ال ننذي يرمن ن إىل إةراج جرمي ننة االختف نندء
القسري لألشخدص (النشر رق  ،)١7-98١8والذي يتضم  ،يف حدلته الراهنة ،تعريفدً لالختفندء
القسري يتمدش مع املدة  2م االتفدقلة وغرهند من األحكندم الني ستضنم  ،يف حندل اعتمدةهند،
امتثنندل االلتزامنندت األخننر املنصننوص علل نند يف االتفدقلننة .وأتمننل اللجنننة أن تعج نل الدولننة الطننر
ابعتمدة هذا التشريع ،متشلدً مع االلتزام الذي قدمته خالل احلوار (املواة  2و.)7-٤
2

GE.19-07609

CED/C/CHL/CO/1

 -9توصي اللجنة الدولة الطرف أبن تعتمد التدابري الضبرويية لضبمان تعريبف االختفباء
القسري ابعتبايه جرمية منفصبلة وفقبا للتعريبف البوايد يف املباد  2مبن االتفاقيبة ،وأبن حتبدد
هل ب ه اجلرميببة عقببوابت مناسبببة تراعببي خطويهتببا الشببديد  .ويف ه ب ا الصببدد ،توصببي اللجنببة
تعجل إجراءات اعتمباد مشبرو القبانون املعب ّدل للقبانون اجلنبائي والرامبي
الدولة الطرف أبن ّ
إىل إدياج جرميببة االختف بباء القس ببري لألشببخاص (النش ببر يق ببم  ،)17-9818وض ببمان أن
اتما م االتفاقية.
تتماشى األحكام املعتمد يف هناية املطاف متاشيا ّ
العقوابت املناسبة
 -١0تالح ن اللجنننة مننع القلننق أن تطبلننق مفنندهل قدنونلننة مثننل اعتمنندة التحل ن بسننلو غننر
معلن ن ن يف الس ن نندبق كعدم ن ننل خمفن ن نف (امل ن نندة  )٦(١١من ن ن الق ن نندنون اجلن ن نندئ ) ،والتق ن نندةم اجلزئن ن ن
(املندة  ١0٣من القندنون اجلنندئ ) ،فضنالً عن اسنتبدال األحكندم القضندئلة بتندابر ،مثنل اإلفنراج
تننت املراقبننة ،ومننن امتلنندزات يف إينندر نظنندم السننج  ،مثننل اإلف نراج املشننرو  ،أمننور أفضننت إىل
اسننتفدة بعن املتننورين يف حنندالت االختفنندء القسننري إابن فننرت احلكن النندكتدتوري وبعنندهد من
عقنوابت سننجنلة قصننر أو عندم إمتنندم عقننوبت ابلكدمنل .وهننذا يعنني أن اإلجنراءات العقدبلننة النني
اختننذهتد الدولننة الطننر ال تتندس ن مننع شنند جسنندمة اجلرميننة .وتننل اللجنننة علم ندً بتقنندم الدولننة
الطننر معلومنندت ع ن جمموعننة األحكنندم القضنندئلة الصنندةر بشنننن تطبلننق التقنندةم اجلزئ ن عل ن
حدالت االختفدء القسري املرتكبة إابن احلك الدكتدتوري ،وابعتمدة القدنون رق  2١١2٤الذي
يدرج مقتضلدت إضدفلة تنظ اإلفراج املشرو ع األشخدص املدانن (املدةاتن  7و.)١2
 -١١توصي اللجنة الدولة الطرف أبن تتخ التدابري الالزمبة لضبمان أن تفبر علبى مبرتكي
جرائم االختفاء القسري يف مجي األحوال عقوابت مناسبة تراعي خطويهتا الشديد .

املسؤولية اجلنائية والتعاون القضائي يف جمال االختفاء القسري (املواد من  8إىل )15
تقادم اجلرائم
 -١2ترح اللجنة بتنكلد الدولة الطر أن أفعدل االختفدء القسري ختضع ،وفقدً للمنذاه
والس نوابق القضنندئلة السنندئد  ،للتقنندةم ،حننى عننندمد ال تشننكل جننرائ ضنند اإلنسنندنلة ،ألن األمننر
يتعلننق جبنرائ مسننتمر ( ،CED/C/CHL/1الفقننر  .)8٥بلنند أن اللجنننة تالحن مننع القلننق أن هننذا
املبدأ غر منصنوص عللنه يف التشنريعدت احملللنة .ويف هنذا الصندة ،تشنر اللجننة إىل أن املندة 9٥
م ن ن الق نندنون اجلن نندئ ت ننن عل ن ن أن ف ننرت التق نندةم تب نندأ ي ننوم ارتك نندب اجلرمي ننة ،وال ت ننن عل ن ن
استثندءات يف حدلة اجلرائ ذات الطدبع املستمر (املدة .)8
 -١٣توصي اللجنة الدولبة الطبرف ابختبا التبدابري الالزمبة لكبي تبديج صبراحة يف تشبريعاهتا
اجلنائية أن فرت التقادم ابلنسبة للدعوى اجلنائية ينبغي أن تكون طويلة ،يف حال تطبيق التقادم
علببى االختفبباء القسببري ،وأن تبببدأ مببن حلظببة هنايببة جرميببة االختفبباء القسببري ،ابلنظببر إىل طبباب
بج اللجنببة الدولببة الطببرف علببى اعتمبباد مشببرو القببانون املنشب جلرميببة
اجلرميببة املسببتمر .وتشب ّ
بنّ ،يف مجلبة أمبوي ،علبى عبدم تطبيبق
االختفاء القسري (النشر يقم  ،)17-9818ال ي ي ّ
التقادم فيما يتعلق ابإلجراءات اجلنائية والعقوابت املفروضة على جرمية االختفاء القسري.

GE.19-07609

3

CED/C/CHL/CO/1

الوالية القضائية العسكرية
 -١٤تالح اللجنة مع االرتلدح أن املدنلن والقصر ال خيضعون ،مبوج التشريعدت احلدللة،
للواليننة القضنندئلة العسننكرية تننت أي ظننر كنندن .وتالح ن اللجنننة أن ج نرائ القنندنون العنندم النني
يقوم هبند أفنراة القنوات املسنلحة أو قنوات الشنرية ضند أفنراة آخنري من هنذه القنوات ال تقنع هن
األخننر  ،وفق ندً للمعلومنندت النني قنندمت د الدولننة الطننر أقننندء احل نوار ،ضننم اختصنندص احملنندك
العسكرية .غر أهند تشعر ابلقلق ألن االستثندء م القضدء العسكري يف مثنل هنذه احلندالت غنر
منصوص علله يف القدنون عل حنو حمدة (املدة .)١١
 -١٥إ تشري اللجنة إىل بياهنبا بشبأن حباالت االختفباء القسبري والواليبة القضبائية العسبكرية
(انظبر الوثيقبة  ،A/70/56املرفببق الثالب)) ،توصبي الدولببة الطبرف ابختبا اخلطبوات الالزمبة لضببمان
أن ينّ التشري الوطين صراحة علبى إبقباء التحقيبق يف حباالت االختفباء القسبري البي يرتكبهبا
أفراد القوات املسلحة أو الشرطة ضد أفراد آخرين مبن هب ه القبوات ،ومقاضبا املتبويطن فيهبا،
خايج نطاق الوالية القضائية العسكرية ،وأن حيقق مب املتبويطن يف هب ه احلباالت وحيباكمون مبن
قبل حماكم عادية .ويف هب ا الصبدد ،تشبج اللجنبة الدولبة الطبرف علبى اعتمباد مشبرو القبانون
بنّ ص براحة ،يف مجلببة
املنش ب جلرميببة االختفبباء القسببري (النشببر يقببم  ،)17-9818ال ب ي يب ّ
أموي ،على أن تظل حاالت االختفاء القسري خايج نطاق الوالية القضائية العسكرية.
التحقيق يف حاالت االختفاء القسري
 -١٦تسل اللجنة ابلتقدم احملرز يف التحقلنق يف حندالت االختفندء القسنري الني ارتكبنت إابن
فننرت احلكن النندكتدتوري ،وتالحن أنننه مل يبننت حننى اآلن يف  8٣٤حدلننة اختطنند واحتجنندز غنر
قنندنوين وتعننذي واختفنندء .وتشننعر اللجنننة ابلقلننق لوجنوة  ٣٥٥حدلننة تتعلننق بضننحدا معننرت هبن
مل تبدش ننر بشن نننهند حن ننى اآلن اإلج ن نراءات القدنونلن ننة ،لكن نند تالح ن ن أن وحن نند حقن ننو اإلنسن نندن
ستستعرض هذه احلدالت يف عدم  20١9ملعرفة مد إذا كدن ممكنند عمللندً مقدضند املتنورين فل ند.
وتالحن اللجنننة مننع القلننق أن التحقلقنندت ينظم نند قنندنون اإلجنراءات اجلندئلننة القنندم الننذي يننن
علن إجنراء التحقلقنندت األوللننة يف كنننف السنرية ،لكن نند تالحن أتكلنند الدولننة الطننر أننه غدلبندً
منند يكننون مقنندمو الشننكدو  ،يف املمدرسننة العمللننة ،عل ن عل ن ابلتحقلننق ومنند يس نم للمت مننن
ابلوصننول إىل حمتننوات التحقلننق حدملنند يعرضننون علن احملدكمننة .كمنند تالحن اللجنننة أننه مل يعتمنند
حى اآلن مشرو القدنون الذي سلسم للمحدك ابحلصول عل املعلومندت الني مجعت ند اللجننة
الوينلننة املكلفننة بقضنندا السننجندء السلدسننلن والتعننذي (النشننر رق ن  .)07-١088٣وترح ن
اللجنننة بتنكلنند الدولننة الطننر أن احملنندك مل تطب نق حننى اآلن مرسننوم قنندنون العفننو (رق ن )2١9١
الصنندةر يف عنندم  ،١998لكن نند قلق نة ألن مرسننوم القنندنون يظننل سنندراً وم ن مث ميك ن تطبلقننه إذا
حدث تتلر يف السوابق القضدئلة (املدةاتن  ١2و.)2٤
 -١7توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
مواصببلة ومضبباعفة جهودهببا الراميببة إىل فببت حتقيقببات عاجلببة يف حبباالت
(أ)
االختفاء القسري الي ايتكبت ّإابن فبرت احلكبم البدكتاتويي وإىل ضبمان حماكمبة األشبخاص
ال ب ين تويطببوا يف حبباالت االختفبباء ه ب ه ومعبباقبتهم ،إ ا مببا ثبببت أهنببم م ب نبون ،بعقببوابت
مناسبة تراعي شد جسامة ه ه األفعال؛
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(ب) اختببا التببدابري املناسبببة لضببمان قببدي أي شببخّ حلقببه ضببري كنتيجببة مباشببر
لالختفاء القسري على ممايسة حقه يف معرفة احلقيقة بشأن مدى تقدم التحقيقات ونتائجها؛
(ج) اختب ببا التب ببدابري الالزمب ببة لضب ببمان وصب ببول سب ببلطات التحقيب ببق يف حب بباالت
االختفباء القسببري إىل مجيب الواثئببق وغريهببا مببن املعلومببات ات الصببلة كببي تسببتطي إجبراء
حتقيقات فعّالة؛
(د) كفالة عدم تضمن التشريعات احملليبة أحكامبا مبن شبأهنا أن تسبم إبعفباء
م برتكي االختفبباء القسببري مببن أي إج براءات قانونيببة أو عقببوابت جنائيببة مناسبببة .ويف ه ب ا
الصدد ،توصي اللجنة إبعالن مرسوم قانون العفو (يقم  )2191الغيا؛

(هب) ضب ببمان متت ب ب املؤسسب ببات املعنيب ببة ابلتحقيب ببق يف حب بباالت االختفب بباء القسب ببري
مبا يكفي من املوايد املالية والتقنية واملوظفن املؤهلن كي تستطي أداء عملها بسرعة وفعالية.
 -١8تالح ن اللجنننة مننع القلننق إح نراز تقنندم بط ن ء يف التحقلقنندت املتعلقننة بننثالث م ن أربننع
حدالت اختفدء قسري يزع أهند وقعت بعد انت دء احلك الدكتدتوري (املدةاتن  ١2و.)2٤
 -١9توصببي اللجنببة الدولببة الطببرف مبواصببلة وتكثيببف جهودهببا الراميببة إىل من ب حبباالت
وفعالبة يف مجيب حباالت االختفباء
االختفاء القسري ،وضمان إجراء حتقيقات سريعة وشاملة ّ
القسري؛ ومقاضا اجلنا ومعاقبتهم ،يف حال إدانتهم ،بعقوابت مناسبة تراعي شبد جسبامة
ه ب ه األفعببال؛ وحصببول مجي ب الضببحاا علببى اجلببر الكامببل للضببري وفق با للمبباد )٤(2٤
و( )5من االتفاقية.

التدابري الرامية إىل من االختفاء القسري (املواد من  16إىل )23
التديي على االتفاقية
 -20ت ننل اللجن ننة علمن ندً ابملعلوم نندت ال نني ق نندمت د الدول ننة الط ننر بش نننن الت نندري علن ن حق ننو
اإلنسدن يف املؤسسدت املدنلة والعسكرية املكلفنة إبنفندذ القندنون ،وتالحن منع االرتلندح إةراج موضنو
االختفدء القسري يف بع األنشطة التدريبلة .بلد أن اللجنة تالح عدم تنوفر تندري حمندة ومننتظ
بشنن األحكدم ذات الصلة املنصوص علل د يف االتفدقلة وفقدً ملدةهتد ( 2٣املدة .)2٣
 -2١توصببي اللجنببة الدولببة الطببرف أبن تواصببل جهودهببا فيمببا يتعلببق بتببديي املببوظفن
احلك ببومين يف جم ببال حق ببوق اإلنس ببان وأن تض ببمن ،عل ببى اخلص ببوص ،تلق ببي مجيب ب امل ببوظفن
املببدنين والعسببكرين املكلفببن إبنفببا القببانون ،واملببوظفن الطبي بن ،ومببوظفي اخلدمببة املدنيببة
وسبواهم مببن األشبخاص الب ين ميكبن أن يتببدخلوا يف حراسبة أو معاملببة األشبخاص احملبرومن
مببن ح بريتهم ،مبببن فببيهم القضببا واملببدعون العببامون وغببريهم مببن املببوظفن املكلفببن إبقامببة
العدل ،تدييبا حمددا على أحكام االتفاقية ،وفقا للفقر  1من املاد  23منها.
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تدابري جر الضري ومحاية األطفال من االختفاء القسري (املاداتن  2٤و)25
تعريف الضحية
 -22تر اللجنة أن اجلرة الكدمل ،بندء عل نظندم األسنبقلة ،لألشنخدص النذي ميكن اعتبندره
ضحدا جرمية مبوج املندة  ١08من قندنون اإلجنراءات اجلندئلنة ال يتفنق متدمندً منع تعرينف الضنحلة
املنصوص علله يف املدة  )١(2٤م االتفدقلة .ويف هذا الصدة ،ترح بتنكلد الدولة الطنر أقنندء
احلوار أن ةائر االةعدء العدم تطبق ،يف املمدرسة العمللة ،تعريفدً واسعدً للضحلة عنندمد يتعلنق األمنر،
عل ن ن سن ننبلل املثن نندل ،بتن ننوفر احلمدين ننة واملعلومن نندت .غن ننر أنن ننه يسن نندورهد القلن ننق ألن الصن ننلدغة احلدللن ننة
للمنندة  ١08م ن قنندنون اإلج نراءات اجلندئلننة ميك ن أن تننول ةون ممدرسننة بع ن األشننخدص الننذي
حلق ضرر مبدشر جراء االختفدء القسري جلملع حقوق مبوج االتفدقلة (املدة .)2٤
 -2٣توصببي اللجنببة الدولببة الطببرف ابلنظببر يف اختببا التببدابري الالزمببة لكفالببة أن تتضببمن
التشريعات الوطنية تعريفا لضبحية االختفباء القسبري يتسبق مب التعريبف املنصبوص عليبه يف
املبباد  )1(2٤مببن االتفاقيببة ،بغيببة التأكببد مببن قببدي مجي ب األشببخاص ال ب ين حلقهببم ضببري
مباشببر جبراء هب ا االختفبباء القسببري علببى ممايسببة حقببوقهم املكرسببة يف االتفاقيببة ،وال سببيما
احلق يف العدالة واحلقيقة وجر الضري ،ممايسة كاملة.
احلق يف جر الضري ويف احلصول على تعويض سري ومنصف ومالئم
 -2٤ترحن اللجنننة ابجل ننوة الكبننر النني بننذلت د الدولننة الطننر لضننمدن حننق ضننحدا االختفنندء
القسننري املرتكن إابن فننرت احلكن النندكتدتوري يف جننرب الضننرر ،مبنند يف ذلننك وضننع بنرانم التعننوي
والرعدية الصحلة الشدملة .وتعرب اللجنة ع أسف د ألن املعلومدت املقدمة م الدولنة الطنر تفلند
أبن نه لننلس م ن أولواهتنند املطلقننة إنشنندء جلنننة ةائمننة لتصنننلف الضننحدا ،مننع أنننه م ن شنننن ذلننك أن
يسدعد يف تديد مد إذا كدن مثة ضحدا لالختفدء القسري مل تعرت هب جلدن تقص احلقدئق .ومنع
ذلننك ،تالح ن اللجنننة مننع االهتمنندم حصننول ضننحدا االختفنندء القسننري الننذي مل تعننرت هب ن جل ندن
تقص احلقدئق ولك احملدك تعرت هل هبذه الصفة عل االستحقدقدت االجتمدعلنة الني يتمتنع هبند
األشخدص املندرجون علن قنوائ الضنحدا الني وضنعت د جلندن تقصن احلقندئق .وتالحن اللجننة منع
االرتلنندح أن احملكمننة العللنند أينندت منننذ عنندم  20١١ع ندم تقنندةم النندعدو املدنلننة املرفوعننة بسننب
األض ن نرار الندمجن ننة ع ن ن حن نندالت االختفن نندء القسن ننري الن نني ارتكبن ننت إابن فن ننرت احلك ن ن الن نندكتدتوري؛
كمد تالح أن عدم سران التقدةم هذا غر منصوص علله يف القدنون الداخل (املدة .)2٤
 -2٥توصببي اللجنببة الدولببة الطببرف مبببا يلببي( :أ) مواصببلة جهودهببا لضببمان حصببول مجي ب
األشخاص ال ين حلقهم ضري مباشر جبراء حباالت االختفباء القسبري البي ايتكببت ّإابن فبرت
احلكم الدكتاتويي ،مببن فبيهم الضبحاا الب ين مل تعبرتف هلبم جلبان تقصبي احلقبائق هبب ه الصبفة،
على جر كامل للضري؛ و(ب) ضمان متت املؤسسات املكلفة جببر الضبري ،مببا يف لب اجلبر
الرمبب،ي ،مبببا يكفببي مببن املببوايد املاليببة والتقنيببة واملببوظفن املببؤهلن .كمببا تشببج اللجنببة الدولببة
الطببرف علببى أن تببديج يف تش بريعاهتا موقببف احملكمببة العليببا فيمببا يتعلببق بعببدم تقببادم الببدعاوى
املدنيببة املرفوعببة بسببب األض براي النامجببة عببن حبباالت االختفبباء القسببري؛ وتوصببيها ،يف حببال
تطبيق التقادم علبى دعباوى مدنيبة مبن هب ا النبو  ،ابختبا اخلطبوات الالزمبة لكبي تضبمن ،عبن
طريق تشريعاهتا ،أن تكون مد التقادم طويلة وأن تبدأ من حلظة هناية االختفاء القسري.
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البح) عن األشخاص املختفن
 -2٦تعننرت اللجنننة ابجل ننوة النني تبننذهلد الدولننة الطننر للبحننث عن األشننخدص الننذي يننزع
أهنن تعرضنوا لالختفندء القسننري إابن فننرت احلكن النندكتدتوري ،وتنندر التحندات النني تواج نند يف
هذا الصدة ،وال سلمد بسب مرور الوقت .غر أهند تشعر ابلقلنق إزاء العندة احملندوة لألشنخدص
ال ن ننذي تعرضن ن نوا لالختف ن نندء القس ن ننري إابن احلكن ن ن ال ن نندكتدتوري وال ن ننذي عث ن ننر عل ن ننل ح ن ننى اآلن.
كمنند يسنندورهد القلننق ألن نه مل حينندة بعنند مكنندن األشننخدص األربعننة الننذي تعرض نوا عل ن منند يبنندو
لالختفدء القسري بعد انت دء احلك الدكتدتوري (املدة .)2٤
 -27توصببي اللجنببة الدولببة الطببرف مبواصببلة وتكثيببف جهودهببا الراميببة إىل حتديببد أمبباكن
تعرض ببوا لالختف بباء القس ببري ّإابن ف ببرت احلك ببم ال ببديكتاتويي أو بع ببدها
وج ببود أي أش ببخاص ّ
ومل يعببرف مصببريهم بعببد ،والقيببام ،يف حالببة وفبباهتم ،ابلتعببرف علببى يفبباهتم وإعادهتببا بصببوي
كرمية .وتوصي اللجنة الدولة الطرف ،على وجه اخلصوص ،مبا يلي:
مواصلة جهودها بغبر كفالبة التنسبيق الفعبال والتعباون ومطابقبة البيباتت
(أ)
بببن الوك باالت املكلفببة ابلتحقيببق يف حبباالت االختفبباء القسببري ،والبحبب) عببن األشببخاص
املختفن والتعرف على يفاهتم يف حالة الوفا ؛
(ب) ض ببمان أن تتمتب ب الوك بباالت املكلف ببة ابلبح بب) ع ببن األش ببخاص املختفب بن
والتعببرف علببى يفبباهتم يف حالببة الوفببا مبببا يلبب،م مببن املببوايد املاليببة والتقنيببة واملببوظفن املبؤهلن
ألداء عملها بسرعة وفعالية؛
(ج) ضمان تويل السلطات املختصة عمليات البح) مبشايكة نشطة من أقبرابء
الشخّ املختفن ،يف حال طلبهم ل ؛
(د) ضمان استمراي البح) إىل حن حتديبد مصبري الشبخّ املختفبي .ويشبمل
ل حتديد مجي األماكن الي يشتبه يف أن يعثر فيها على يفات األشخاص املختفن.
الوض القانوين للشخّ املختفي ال ي مل يتض مصريه وك ل ألقايبه
 -28تالح ن اللجنننة مننع التقنندير أن القنندنون رق ن  20٣77يتننوخ إمكدنلننة إعننالن التتل ن
بس ننب االختف نندء القس ننري املتص ننل حب نندالت االختف نندء القس ننري ال نني ارتكب ننت إابن ف ننرت احلكن ن
الدكتدتوري .غر أهند أتسف لعدم تلقل د أي توضل بشنن مد إذا كدن التشريع احلديل ينن علن
إمكدنلننة إعننالن حدلننة اختفنندء قسننري فلمنند يتصننل حبنندالت االختفنندء القسننري النني ارتكبننت بعنند
انت دء احلك الدكتدتوري (املدة .)2٤
بج اللجن ببة الدول ببة الط ببرف عل ببى اخت ببا اخلط ببوات الالزم ببة لض ببمان أن حت ببدد
 -29تش ب ّ
التشبريعات اإلجبراء الب ي ميكببن احلصببول مبوجبببه علببى إعببالن تغيّب بسببب اختفبباء قسببري
بصرف النظر عن اتييب ببدء االختفباء ،مبن أجبل ضبمان تنظبيم الوضب القبانوين لألشبخاص
املختفن ال ين مل يتض بعد مصريهم ،وك ل ألسرهم ،تنظيما مناسبا.
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انت،ا األطفال
 -٣0تن نل اللجن ننة علمن ندً جبن نرائ اختط نند األيف نندل وتزوي ننر الواثئ ننق الرمسل ننة ،وك ننذا أبحك نندم
الق ندنون اجلننندئ النني تعدق ن عل ن اسننتالم األيفنندل أو تسننللم مبدشننر ةون اتبنند اإلج نراءات
املنصننوص علل نند يف قنندنون التبنني ،لك ن يسنندورهد القلننق ألن التش نريع احلننديل ال يتضننم أحكدم ندً
حمدة جترم مجلنع األعمندل املتصنلة ابنتنزا األيفندل ،مبوجن املندة  )١(2٥من االتفدقلنة .وتنل
اللجنة علمدً ابملعلومدت الي قندمت د الدولنة الطنر فلمند يتعلنق ابلتحقلقندت اجلدرينة بشننن ٣٤١
حدلة اختطد قدصر و/أو تبنله بصور غر نظدملة ،ويزع أن  279حدلة من ند وقعنت إابن فنرت
احلك ن النندكتدتوري .وتالح ن اللجنننة أيض ندً فننت ملننف خنندص بشنننن احتجنندز  ١0نسنندء حوامننل
إابن فرت احلك الدكتدتوري ،فرمبد أيفدهل ولندوا يف األسنر وهن ابقنون علن قلند احللند  .وتالحن
اللجنة أن هؤالء األيفدل رمبد كدنوا األكثر عرضة إلجراء تبديل اهلوية (املدة .)2٥
 -٣١توصببي اللجنببة الدولببة الطببرف أبن تعتمببد التببدابري التش بريعية الالزمببة هبببدف إدياج
األفعال املبينبة يف الفقبر (1أ) مبن املباد  25مبن االتفاقيبة كجبرائم حمبدد يف قوانينهبا وأبن
تببنّ علببى عقببوابت مناسبببة تراعببي شببد خطببوي هب ه األفعببال .كمببا توصببي الدولببة الطببرف
مبا يلي( :أ) تعجيل التحقيقات يف حاالت اختطاف القصبر و/أو تبنبيهم بصبوي غبري نظاميبة
ويف حبباالت اختفبباء النسبباء احلوامببل؛ و(ب) ضببمان قببدي الضببحاا علببى ممايسببة حقهببم يف
اسرتداد هويتهم إ ا تبن أنه جرى تبديل هويتهم.

دال -النشر واملتابعة
 -٣2ت ببود اللجن ببة أن تب ب ّكر اباللت،ام ببات ال ببي قطعته ببا ال ببدول بتص ببديقها عل ببى االتفاقي ببة
وحت) ،يف ه ا الصدد ،الدولة الطرف على أن تضمن اتفاق مجي ما تتخ ه مبن تبدابري ،أا
كانت طبيعتها والسلطة البي أصبديهتا ،اتفاقبا اتمبا مب االلت،امبات البي قطعتهبا علبى نفسبها
بتصديقها على االتفاقية وغريها من الصكوك الدولية ات الصلة.
 -٣٣وتود اللجنة ك ل أن تؤكد مبا حلباالت االختفباء القسبري مبن أثبر شبديد القسبو علبى
حقببوق اإلنسببان للنسبباء واألطفببال .فالنسبباء ضببحاا االختفبباء القسببري معرضببات بوجببه خبباص
للعنف اجلنسي وغريه من ضروب العنف القبائم علبى نبو اجلبن ..ويبرج بوجبه خباص أن تعباين
يتعرضببن
النسبباء قريبببات األشببخاص املختفببن مببن صببعوابت اجتماعيببة واقتصببادية خطببري وأن ّ
للعنببف واالضببطهاد واالنتقببام نتيجببة سببعيهن إىل حتديببد مكببان وجببود ق بريبهن املختفببي .ويكببون
األطفببال ض ببحاا االختفبباء القس ببري ،إمببا لتعرض ببهم هببم أنفس ببهم لالختفبباء أو بس ببب عواقب ب
اختفاء أقايهبم ،معرضن بشكل خاص للعديد من انتهاكات حقوق اإلنسان ،مببا يف لب تببديل
اهلوي ببة .وهكب ب ا ،تش ببدد اللجن ببة بوج ببه خ بباص عل ببى ض ببروي أن تراع ببي الدول ببة الط ببرف املنظ ببوي
اجلنساين والنبهج املراعية للطفل عند إعمال احلقوق والوفاء اباللت،امات املبينة يف االتفاقية.
تشج اللجنة الدولة الطرف على أن تنشر علبى نطباق واسب االتفاقيبة ،وتقريرهبا املقبدم
 -٣٤و ّ
مبوجب الفقببر  1مببن املبباد  29مببن االتفاقيببة ،ويدودهببا الكتابيببة علببى قائمببة املسببائل الببي أعببدهتا
اللجنة ،وه ه املالحظات اخلتامية ،هبدف توعيبة السبلطات القضبائية والتشبريعية واإلداييبة واجملتمب
بج اللجنببة
املببدين واملنظمببات غببري احلكوميببة العاملببة يف الدولببة الطببرف وعامببة اجلمهببوي .كمببا تشب ّ
الدولة الطرف على تع،ي ،مشايكة اجملتم املدين يف عملية تنفي ه ه املالحظات اخلتامية.
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 -٣٥ووفقب ببا لنظب ببام اللجنب ببة الب ببداخلي ،يطل ب ب إىل الدولب ببة الطب ببرف أن تقب ببدم ،يف موعب ببد
أقصاه  18نيسان/أبريل  ،2020معلومات ات صلة عبن تنفيب توصبيات اللجنبة البوايد
يف الفقب برات ( 9تعري ببف االختف بباء القس ببري كجرمي ببة منفص ببلة) و( 17التحقي ببق يف ح بباالت
االختفاء القسري) و( 27البح) عن األشخاص املختفن) من ه ه املالحظات اخلتامية.
 -٣٦ومبوجب الفقببر  ٤مببن املبباد  29مببن االتفاقيببة ،تطلب اللجنببة إىل الدولببة الطببرف
أن تقببدم ،يف موعببد أقصبباه  18نيسببان/أبريل  ،2025معلومببات حمببدد وحمدثببة عببن تنفي ب
مجي توصياهتا ،فضال عن أي معلومات أخرى جديبد تتعلبق ابمتثبال االلت،امبات البوايد يف
االتفاقية ،و ل يف وثيقة تع ّد وفقا للمبادئ التوجيهية املتعلقة بشكل وحمتبوى التقبايير البي
يتعببن علببى ال ببدول األط براف تق ببدميها مبوج ب املبباد  29م ببن االتفاقيببة (انظ ببر ،CED/C/2
بج اللجنببة الدولببة الطببرف علببى التشبباوي م ب اجملتم ب املببدين ،وال سببيما
الفقببر  .)39وتشب ّ
منظمات أقايب الضحاا ،عند إعداد ه ه املعلومات.
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