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اللجنة املعنية حباالت االختفاء القسري

املالحظات اخلتامية بشأن التقرير املقدم مد سدلفااييا وفبدا الفقدر 1
م املاد  29م االتفاقية*
 -١نظرت للجنةرا لنية را تررالخ لخ الرالر لل ارتق ي للا تمرت لن رراك ارمب جرج ال ال ر
للل ر ررت  ١ا ر ررمب لن ر ررال  ٢٩ا ر ررمب لخةلال ر ررا ) (CED/C/SVK/1ي جا ر ررا ال  ٢٩٩و( 300لنظ ر ررت
 CED/C/SR.299و ،)300لني ر ر ر ة ي  ٢و 3ةش ر ر رتممب لتوبر ا ر ر ر ت  .٢0١٩ولعامر ر ررا ي
جاا ال  ،30٩لني ي  ١0ةشتممب لتوبر ا ت  ،٢0١٩هذه لنالحظال لخلاالا ا.

ألف -مقممة
 -٢ةتح للجنةا ابلا تمت لن اك ارمب جرج ال ال ر للل رت  ١ارمب لنرال  ٢٩ارمب لخةلال را،
وهر ة تمررت ع ر ًا و رالئ لجمو رال ة للا ررا لنايج ررا ا ررال للا رالامت ،وابنيج ا رال لل ر لا ر  .وةيررت
للجنةرا مارالئ عررمب ة رامتهال لجرر لا للوةرالر للررذق تةر اررة و را للاولررا للبرتا شر للارال لنا ررذ
ةةل ررذلئ تح رالك لخةلال ررا ،لتاررت لل ررذق ررا لل ح ر اررمب خل ر ل ج ال ،وةتح ر عج ر و ر لخل ر
ال لةام لل ا امب لالر و ا ولنلاالح ي ا و ه عج لتجئجا لليت طتحا ال للجنةا.
 -3وعرالوئ عجر للر  ،ةيرت للجنةرا عرمب خلر تهال لجاولرا للبرتا عجر ارال ااار ارمب ا و
اال ا ( )CED/C/SVK/Q/1/Add.1عج الئما لل االاي ( ،)CED/C/SVK/Q/1ا ًمجائ ال اار
لل ا امب ا و ثةالر لحل لا وعج لنيج اال لإلضال ا لن ااا اال الئ.

ابء -اجلفانا اإلجيابية
 -٤ةحين للجنةا عجر للاولرا للبرتا خنارمالا ال جل رو ر م لتارم لناررا للتئ ار ا حل ر
لإلناال و توة خهتال لخ ا الاما ،و ذل جل نظالك اواال لتجالجي لجمر ما لجلةالئ ا للاول ا.
وةتح للجنةا ابعرتلا للاولا للبرتا اب ا رال للجنةرا لاج ري للوال رال لن اارا ارمب
-٥
ّ
لنال ة  3١و 3٢امب لخةلال ا.
لت تل ولناوال لا للاوب وللةظت ال
__________

*

لعاماة للجنةا ي واهتال للاال يا عشت ( 30مج برجوامرب  ١١ -ةشتممب لتوبر ا ت .)٢0١٩
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 -٦وةالحررا للجنةررا اررة لخاة رالح لنيج ارال للرريت ررااا ال للاولررا للبررتا وللرريت ةل ررا لخةلال ررا
ةش و ،و الئ لجاجا ا ،زرلئ خ مانز امب ةشتميالهتال لحملج ا ،وامب مث ي ال جا لجابو ق لنوالخلت.
 -٧ةتحر ر للجنة ررا ابلا ررال للاشر رتمي ا لل رريت لعام رراهتال للاول ررا للب ررتا ي لنا ررالئو لنايج ررا
الئ لتح الك للاالل ا امب لل الن لجلةالئي:
ابخةلال ا ،و
حتررا لنررال  ، ٤٢0للرريت مررتك لخ الررالر لل اررتق الخلر الئ اررة للايتمررو لل ر لا ي
()
لنررال  ٢اررمب لخةلال ررا ،لنا رراول ا لجلةالئ ررا لجتاجررالر ي حررالخ لخ ال ررالر لل اررتقِّ ومر ّرتك لنا رزل
لتطلررالب وةزومررت وج لررالر وجةررالا لنارراةال للرريت ةحوررة لأل مررا لحل ررا لنطلررالب للررذممب مايتضر
ضرري و
لالنارزل ِّ وحتررا للظررتوا لنشر ّا لال الررالر لل اررتق ار لاة وررة لجلت ررا ضررا خلر
ماماة ابحلمالما وا ةاووة لجلت ا اتا اين ب و ابل ال ِّ
و خل
( ) لنررال  ،)٢(٢٨للرريت ةررة عج ر عرراك جعلررالر ارتة ف يررالب لخ الررالر لل اررتق
امب لنالح ا لل االئ ا ح عةااال ةتة  ،ي مججا ا ا ،عمالئ تلا لختذة ججبا عم ا اِّ
لل اتق.

(ج)

لنررال  ،٨٨للرريت ةررة

عج ر

ررالن للا ررال ك خ مةبوررق عج ر

ت ررا لخ الررالر

 -٨وةتح للجنةا ماالئ ا ا للاولا للبتا عورالا ممارال ليرو االاجرا لحلمالمرا لل الن ن را
ا رتلئ اا ررار الئمم ،لناا ررا ي ةيتمررو لخ ال ررالر لل ا ررتق لل ر لا ي لن ررال  )١( ٤٢0ا ررمب لل ررالن
لجلةالئي مةوغي ممةلات ةا نا لاج م لجلالينمم ( ،CED/C/SVK/Q/1/Add.1للل ت .)١٥

بيم -دواعي القلق الرئيسية والتفصيات
 -٩ةي ررت للجنة ررا ع ررمب ة ررامتهال لجا ررال لل رريت لخت ررذهتال للاول ررا للب ررتا حر ر ل ا ررمب ررو
لخااحررالب تح ررالك لخةلال ررا .وةرراع للجنةررا للاولررا للبررتا جل ةةل ررذ ة ر الهتال لن ااررا ررتوح اررمب
للايالو  ،امب و لاللا ةةل ذ لخةلال ا ةةل ذلئ الاالئ ت م لل الن وت م لل ل ة.
 -1معلفمات عامة
املؤسسة الفطنية حلقفق اإلنسان
 -١0ةالحا للجنةا جق عاك لااحالب لنت ز لل طين للاج ال ي حل ر لإلنارال لااحرالخئ رالاالئ
لجمو ررال ة لنايج ررا ت ررز لناجا ررال لل طة ررا لايزم ررز وابالم ررا ح ر ر لإلنا ررال (او ررال ة ابامر ر ).
وجل ةالحررا للجنةررا اررة للا رامت ا زلن ررا لنت ررز لل ر طين ال ي ل ونررا لت ر ةارروا  ٤0ي
لنالئررا مررال ال عررا ا بل ر جررويا ار بل جضررال  ،ةيررت عررمب جررل ال ت لإل ررالح للاشرتميي
للتلاي جل حتار لإلطرالا لني رالاق لجمت رز للر طين للرذق ل رتحار لحل ارا خ مظر ابلراعم للرالاك
ي لجملج ر للر ر طين لجنم ام ررا للا ررج ال ا .وي ه ررذل لل ررا  ،ةالح ررا للجنة ررا ا ررة لخهام ررالك
ج الحالئ ا رتحالئ ج اك ات تى جل لجملج لل طين ي لللرت لن وجا.
 -١١تفصددي اللجنددة المولددة الاددر وفاصددلة وتا يددف بةفدىلددا الراميددة بع د املري د
الددفطا السددلفاايي حلقددفق اإلنسددان ت د الا امت دداالا اتم دا ملبدداداب ابسي د س ال سدديما م د خددال
اإلسراع يف اعتماد اإلصالحات التشريعية الالزمة لتحسني طاسه املعياسي.
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 -2املسؤولية اجلنائية والتعاون القضائي يف جما االختفاء القسري (املفاد م 8

)15

الفالية القضائية
 -١٢حت ط للجنةا عجمالئ ابنيج ارال للريت رااا ال للاولرا للبرتا شر للاشرتميال للريت ةةبورق
عج ر لل خم ررا لل ا ررالئ ا حملال م ررال ،واة ررال لن ررال  )١(٧ا ررمب لل ررالن لجلة ررالئي ،لل رريت ةا ررممب حتم ررو
لنارراول ا لجلةالئ ررا عةررااال م ر اة ررال عج ررال ي ايالهررا ول ررا اجزاررا لجاولررا للبررتا .واررة
لل ر  ،جل أ ررذ ي لخعاوررالا لنررال  ٦اررمب لل ررالن لجلةررالئي ،ل ر اررمب لل لضررن ألررال اررال جلل النررة
لحمل ررال م لل طة ررا ررالام ،الخل ر ال ا ررة لن ررال  )٢(٩ا ررمب لخةلال ررا ،لل خم ررا لل ا ررالئ ا لنايج ررا ت ررا
لل الن لحملجي ،عةااال م اتة لجلت ا لنزعر ك ةو رال ا ر ل ي
لخ الالر لل اتق،
ج ج م رال و ممررو ج الارا لئمررا رال ،وعةررااال خ لرتق ةاررج م  ،وعةرااال خ مررتك ر لن للوجررا
للذق اعم لخ الالر لل اتق حاث لخ الالرَ لل اتق حتامالئ (لنال .)٩
 -١3تفصي اللجنة أبن تضم المولة الار أال تؤثر أي شروط غري منصفص عليةا يف
االتفاقيةس م التجرمي املد دو،س علدمم اسسدة مايمةدا لفاليتةدا القضدائية واقدا للمداد )2(9
لددنس تش ددجع اللجن ددة المولددة الا ددر عل ددمم النظ ددر يف دسا،
م د االتفاقي ددة .وابإلىل ددااة
االختفاء القسري (املاد 420أ مد القدانفن اجلندائي) يف قائمدة اجلدرائم الدفاسد يف املداد 5أ
م القانفن اجلنائيس اليت مت أساس الفالية القضائية العاملية.
 -٣التمابري الرامية

منع االختفاء القسري (املفاد م 16

)2٣

عم اإلعاد القسرية
 -١٤حت ط للجنةا عجمرالئ ابنيج ارال للريت رااا ال للاولرا للبرتا شر للاشرتميال للارالاما ي
جماليل للااج م وللبت لامال لحرتلك اوا عراك لإلعرال لل ارتما ،ل ة رال ةالحرا عراك واو جخلرالا
حما جل لخ الالر لل اتق .وةالحا للجنةا ماالئ جا الن ا للبيمب ي تلا لحمل ما ش ا و ل ا
طج ر للااررج م اررالك لحمل مررا لليج ررال .ر قررال ةشرريت ابل جررق ت لل رتلا للررذق ما ررذه وامررت لليرراب
ااررج م ابج ر اررال ،يررا للةظررت ي لن ررالطت لل الئمررا ي للاولررا للباللوررا ،ه ر رتلا قررالئي خ ررمب
للبيمب  .وعالو عج لل  ،ةشيت للجنةا ابل جق ت ةبو ق اوا عاك لإلعال لل اتما اا لا
لني ررين مشر ر و بر رتلئ عجر ر ا ررمب للاول ررا للب ررتا و م ررمب
ة امتم ررا جلل ا للاول ررا للشر ر
اباة ال ةرا ابلغا لخلب ا  ،و حو هتامالئ لجاولا للبتا (لنال .)١٦

 -١٥تفصد ددي اللجند ددة أبن تاف د د المولد ددة الاد ددر اح د درا مبد ددمأ عد ددم اإلعد دداد القس د درية
املنصددفص عليددا يف الفقددر  1مد املدداد  16مد االتفاقيددة احرامد ا صدداسم ا يف مجيددع احلدداالت
دون است ناء .ويف ىلذا الصمدس تفصي اللجنة المولة الار وا يلي:
النظر يف دسا ،حام صريح يف تشريعةا احمللي حيظر تنفيذ قراسات الرحي
()
أو اإلعاد القسريةس أو الرد أو التسليم مىت يانت ىلندا أسدباو وبيةدة تدمعف االعتقداد
أبن الشخص املعا سيفابا خار التعرض لالختفاء القسري؛
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( ) ىلد ددمان ماانيد ددة الاع د د يف أي ق د دراس يتخد ددذ يف سد ددياق ب د دراءات الاد ددرد
أو اإلعدداد القس درية أو الددرد أو التسددليم ويناددفي علددمم تقيدديم للمخدداطر الدديت يفابةةددا أي
شخص يتعرض لالختفاء القسري والتأيم م أن هلذا الاع أثرا يقااي ا؛
(ج)

ىلمان عم سبط احرا مبمأ عم اإلعاد القسرية أبي شروط.

الضماانت القانفنية األساسية
 -١٦ةشيت للجنةرا ابل جرق جالر ايج ارال ةل را خل ال رالئ حمرتوا ارمب حرتما م ص م رج ل،
ي يررحل لحلررالخ  ،عج ر مج ررة للاررمالس لل الن ن ررا لتجالج ر ا اةررذ المررا حتاررالقم اررمب لحلتمررا،
ا ررمب ل ا ررالاهم تتا ررالقم ا ررمب لحلتم ررا.
خ جر ر مال لخة ررالب ر ررالك وج ررالص ج ررتهم و ق خلر ر
وابإلضررال ا جل لل ر  ،ةشرريت للجنةررا ابل جررق ت لنررال  3٤اررمب ررالن لإل رتلرل لجلةالئ ررا م ررز
رت
لحملرتوك ارمب حتمار و ق خلر
لاجبال جنلالل لل الن عاك ج الص حا رالا للشر
خياالاه عةااال ةتى امب خلر هرذل لإل ورالا مي رق ة ضر ن اال ارال لل ار ا وللار رق رال.
وةتح ر للجنةررا ررذل ابنيج اررال للرريت ررااا ال للاولررا للبررتا ش ر لجل ر لنوذولررا لاررمال
ةان و مج ة حالخ لحلتاال امب لحلتما عج للةر لل ر ن (لنال ات  ١٧و.)١٨
 -١٧تفصي اللجنة أبن تعتمم المولة الار التمابري الالزمة لتفارس يف املماسسة العمليةس
مجيددع الضددماانت القانفنيددة األساسددية املنصددفص عليةددا يف املدداد  1٧م د االتفاقيددة جلميددع
األشددخاص احملددرومني مد حدريتةمس مد بمايددة حرمددا م مد احلريددةس ال سدديما االتصددا وحددا س
و بددالأ أقدداسوم أو أي شددخص م د اختيدداسىلم وددذا احلرمددانس وابملاددان الددذي حيتج د ون ايددا.
وتفصددي اللجنددة المول ددة الاددر أيضد دا إبعدداد النظ ددر يف املدداد  ٣4مد د قددانفن اإلبد دراءات
اجلنائية لضمان امت اهلا امت االا يامالا ألحاا االتفاقية.
تفتيش أماي احلرمان م احلرية
جة ا ا لنال ة لليالك عمب لحل ةلا ش وا را لتارال مب لليالارا
 -١٨ةالحا للجنةا
لجرتاررال اررمب لحلتمررا وة ررال ة ر ال جل للاررجبال لن ا ررا ،ل ة ررال ةالحررا عرراك و ر ل ررا
حما لج الك زايال اةاظما جل مج ة لتاال مب لليت مب ال لحانالا لتخل ال لحملرتوا ارمب
حتما م .وابإلضال ا جل للر  ،ةالحرا للجنةرا للاولرا للبرتا وًيرة ل ة رال ص ة را يرا عجر
للربوة ر ب لخ ا رالاق خةلال ررا اةالهاررا للايررذم و ر ه اررمب ضررتو لنيالاجررا و للي ررا لل الج ر ا و
للالجناالن ا و لن ةا ،وحت ط عجمالئ والا للياب متق للارج و لل الن ين للرالاك ،جل النر ل ررتلح
إبنشر رالر ل ررا و الئ ررا وطة ررا ،و ررو للش ررتو ي عمج ررا للا ررامق .وة ررتى للجنة ررا للا ررامق عج ر ر
للربوة ب لخ ا الاق ،االئ عمب جنشالر ل ا و الئ ا وطة ا و الئ تح الا  ،رمب م ر ال رالئ ي
اةة لخ الالر لل اتق و ه امب لنا ال ال لحل ولخلازلاال لل لا ي لخةلال ا (لنال .)١٧
 -١٩تفصددي اللجنددة المولددة الاددر إبنشدداء مليددة مددمد ومسددتقلة للقيددا س دون عفائددقس
ب د اسات منتظمددة مفابئددة مجيددع األمدداي الدديت قددم يفبددم ايةددا أشددخاص مسددلفبف احلريددةس
بغض النظر ع طبيعة ىلذه األمداي  .ويف ىلدذا الصدمدس تشدجع اللجندة المولدة الادر علدمم
تسدريع العمليددة الراميددة التصددميق علددمم الخوتفيددف االختيدداسي التفاقيددة مناىلضددة التعددذيا
وغددريه مد ىلددروو املعاملددة أو العقفبددة القاسددية أو الال نسددانية أو املةينددة و نشدداء مليددة وقائيددة
وطنية تافن منسجمة معا يليا.
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وصف األشخاص وي املصلحة املشروعة

املعلفمات

لن رت مم للر لا ي لنرال  ١١٦ارمب لل رالن
 -٢0ةالحا للجنةا اة لل جق ةيتمرو ممللشر
لناين ،للرذق ل تةر للاولرا للبرتا ي ايرتا لإلخلرالا جل لتخلر ال للرذممب رة م لحل ر ب عجر
ر ح رالك لن رال  ١٨اررمب لخةلال ررا ،هر ةيتمررو ة رراق ،و اررمب لل رري جثو رال
لنيج ارال
لخااحالب خخلرتلط لعاوالا خل ال امب لت الا لنوالخلتممب خل ال الئ ا ت  .واة لل  ،ةالحرا
للجنةررا ابهام رالك أ ررا للاولررا للبررتا ااررج مل لحلتمررا ررة م ،ي لنمالاجررا لليمج ررا ،لخة رالب
خل ال ا ت و للاجبال لن ا ا خ ةيرتا عج ل ا الالهتم (لنال .)١٨
 -٢١تفصي اللجنة أبن تتخذ المولة الار التمابري الالزمة اليت تاف ألي شخص ي بدت
أن لددا مصددلحة مشددروعة ماانيددة الفصددف السددة والسدريع املعلفمدداتس علددمم األقد س علددمم
لددنس تشددجع اللجنددة
النحددف املنصددفص عليددا يف املدداد  )1(18م د االتفاقيددة .وابإلىلددااة
المولددة الاددر علددمم تعددمي تعريفةددا يللشددخص املقددروي حبي د يتماشددمم مددع املدداد )1(18
م االتفاقية.
التمسيا
 -٢٢ةالحرا للجنةررا للاولررا للبرتا خ ةر ت للارراام لحملررا ولنةراظم عجر لخةلال ررا وعجر
ت ا لخ الالر لل اتق .وةالحا للجنةرا لتجروال للريت رااا ال للاولرا للبرتا خنيرالك للاراام
لحملررا  ،ررال ي لل ر ن ر لخل رربلر للررذممب مارراب ي ة ر ه ،ل ة ررال ةررذ ّ ت لنررال  )١(٢3اررمب
لخةلال ررا ةاررة للازلارالئ عجر للرراوب لتطرتلا لاللررا ةاررم ةرراام لنر بل لليمر ا لنية ر
للاح و ولنيج ارال للالاارا شر لتح رالك لل لل رجا ارمب لخةلال را .وي هرذل لل را  ،ةتحر
للجنةررا ابخهامررالك للررذق اةر للاولررا للبررتا اج ري للرراعم ي اررال مايجررق ابلارراام عجر حررالخ
لخ الالر لل اتق (لنال .)٢3
 -٢3تفصددي اللجنددة المولددة الاددر أبن تاف د جلميددع مددفنفي نفددا القددانفن والعدداملني يف
قادداع األم د س سدفاء أيددانفا م د املددمنيني أو العسددارينيس والعدداملني يف انيددا الا د س واملددفنفني
احلاددفميني وسددائر األشددخاص الددذي اد أن يشدداسيفا يف حراسددة أو معاملددة أشددخاص سددلبت
حد دريتةمس ود د يف لد ددن القض ددا واملد ددمعفن الع ددامفن وس د دفاىلم مد د املد ددفنفني املس ددؤولني ع د د
قامدة العدم س احلصددف علدمم تددمسيا مدمد ومنددتظم بشدأن أحاددا االتفاقيدة واقد ا للفقدر  1مد
لددنس تشددجع اللجنددة المولددة الاددر علددمم تددفاري التددمسيا
املدداد  2٣منةددا .وابإلىلددااة
للقضا بشأن بر ة االختفاء القسريس ال سديما مد أبد يفالدة التابيدق السدليمس ويفالدة دوا
اعتباس عباس ي دا جيعد اسسدة احلمايدة القانفنيدة أمدرا مسدتحيالايس الدفاسد يف املداد 420أ()1
م القانفن اجلنائيس نتيجة للعناصر املافنة جلر ة االختفاء القسري وليست عنصر قصم.
 -4تمابري بخ الضرس ومحاية األطفا م االختفاء القسري (املاداتن  24و)25
احلق يف بخ الضرس ويف تعفيض سريع ومنصف ومالئم
 -٢٤حتر ط للجنةرا عجمرالئ ابلرةظم لن اجلررا لجر ر ب عجر ةير محل ي للاولرا للبررتا .ر قررال
ةشرريت ابل جررق ت لل ررالن لحملجرري خ م لررو ابل الاررو حررق ضرررالاي لخ الررالر لل اررتق ي لحل ر ب
عج ال ي لنرال  )٥(٢٤ارمب لخةلال را ي جطرالا
عج ةي محل االئم ومج ة خل الب لجلرب لنة
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ااراول ا للاولرا .وعجر و ر لخل ر  ،ةشريت للجنةرا ابل جررق جالر لل ر لنلتوضررا عجر لحلررق ي
للاير محل لل ر لا ي ررالن للارررالاي ،ررال ي لل ر اررال مجرري ) ( :خ ررةن للاي ر محل جلم ررة ضرررالاي
لخ الرالر لل ارتق ،ر خ ررةن لغر لنر لطة  ،عجر جرو و لنحررالب ،جلل النرة لجلت ررا لاة وررة ي
لخلررالاج عج ر مررا ا ر بلي للاولررا للبررتا و شررالا ا م ،وخ جل للارررالاي للررذممب مت ا ر جعبررالر
ا ر ل ا م عج ر ررار لإل رتلرل لجلةالئ رراِّ ( ) خ ررةن ضرررالاي لخ الررالر لل اررتق ةي ماررال عررمب
للاررتا لنية ر قِّ (ج) مةوغرري ة رراك اباللوررال للاي ر محل يررا ر ب لإل رتلرل لجلةالئ ررا ح ررز
للةلررالل ،خل رتمبا ما رراك للاررر ا بج ر لجر ر ب عج ر ةي ر محل ثةررالر ةج ر لإل رتلرل و وررو
لخنا الر امب لنتحجا للاال ا لجمرال ما (لنال .)٢٤
 -٢٥ينبغددي أن تضددم المولددة الاددر احلددق يف بددخ الضددرس ويف تعددفيض اددفسي وعدداد
ومناسا جلميع األشخاص الذي حلق وم ىلرس مباشر م براء اختفاء قسريس بغض النظر
ع بنسيتةم .ويف ىلذا الصمدس تفصي اللجنة المولة الار ابعتمداد التدمابري الالزمدةس ودا يف
لددن تنقدديح قددانفن الضددحااس لضددمان أن تددنص تش دريعاظا احملليددة علددمم نظددا شددام للتعددفيض
واجلددخ يتفااددق متام د ا مددع املدداد  )4(24و( )5م د االتفاقيددة وغريىلددا م د املعددايري الموليددة ات
الص ددلةس ويرت ددا مس ددؤولية عل ددمم المول ددة؛ ويناب ددق ح ددىت ا ج يش ددرع يف أي بد دراءات بنائي ددة؛
ويراعي الظدرو الفرديدة للضدحاا حبيد يفخدذ يف االعتبداسس علدمم سدبي امل دا س اجلدن وامليد
اجلنسي واهلفية اجلنسانية والعمر واألص اإلثا واحلالة االبتماعية واإلعاقة.
الفىلع القانفين للشخص املختفي الذي ج يتضح مصريه وألقاسبا
 -٢٦ةتى للجنةا للةظالك للذق م م لل ضة لل رالن ين لنخلر ال لن الر للرذممب ص م ضرن
ا ر هم خ مي ر ر ا ررا ا رراى ةي ررا لخ ال ررالر لل ا ررتق .وةش رريت للجنة ررا ابل ج ررق ،عجر ر و ر ر
جلل بررو
لخل ر  ،ت لل ررالن لنرراين ر للاةررالاعي مررة عج ر جا الن ررا جعررال و ررال للش ر
ا رال و ر ه ر ايررتوا ممللرررت ط مجررامم وجلل ص خيج ر ممللار ررق ي لإل رتلرل لجلةالئ ررا جل ق
ايج اال جضال ا عمب ا رال و ر همم ( ،CED/C/SVK/Q/Add.1للل رت  .)٨٨وةي را للجنةرا أ را
لرا اجم جرا ،ابلةظرت
ا ل ال للذق مل ا ن خ م ا امب ح ث لنوا  ،وارال ص محورة ع ر للر
لن الرري ررا
جل طو يررا لخ ال رالر لل ا ررتق لناررامت  ،ق ج ررو مرراع جل لخ ررتلا للش ر
ا رال ا رال لك ص مااررن ا ر ه .حت ر ط للجنةررا عجم رالئ إبا الن ررا ةي ر و رري رالن ين حلمالم ررا ا رال
لتخل ر ال لن ال ر  ،ل ة رال أجررو ليرراك ةج رري ايج ا رال ال ررا عررمب لل ضررة لل رالن ين لنخل ر ال
لن ال  ،وت الاهبم ي جمالخ احو للامال لخ امالعي و الن لتجت (لنال .)٢٤
 -٢٧يف ىلفء الفقر  6م املاد  24م االتفاقيةس تفصي اللجنة المولدة الادر ابذدا
التمابري الالزمة للتأيم م أن التشريعات احمللية تعاجل علمم النحدف املناسدا الفىلدع القدانفين
لألشددخاص املختفددني الددذي ج يتضددح مص دريىلمس والفىلددع القددانفين ألقدداسوم يف جمدداالت م د
الرعايددة االبتماعيددةس واملسددائ املاليددةس وقددانفن األسددر س وحقددفق امللايددةس دون االىلدداراس
عالن واا الشخص املختفي .ويف ىلدذا الصدمدس تشدجع اللجندة المولدة الادر علدمم وىلدع
براء يسمح ابحلصف علمم عالن الغياو بسبا االختفاء القسري.
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دا  -النشر واملتابعة
دذيرر الدمو اباللت امدات الديت قاعتةدا علدمم نفسدةا عندم انضدمامةا
 -٢٨تفد اللجنة أن ت ِّ
االتفاقيةس وحت يف ىلذا السياق المولة الار علمم ىلمان اتفاق مجيع ما تعتممه مد تدمابريس
أاا يانددت طبيعتةددا وأاا يانددت السددلاة الدديت تتخددذىلاس اتفاق د ا اتم د ا مددع االلت امددات الدديت تعةددمت
ابلفااء وا عنمما أصبحت طراا يف االتفاقية وغريىلا م الصاف المولية ات الصلة.

 -٢٩وتددفد اللجنددة أيضد ا أن تشددمد علددمم أن االختفدداء القسددري ألددف أثدرا شددميم القسددف
عل ددمم حق ددفق اإلنس ددان املاففل ددة للنسد دداء واألطف ددا  .االنس دداء ىل ددحاا االختف دداء القسد ددري
معرىلددات بفبددا خدداص للعنددف اجلنسددي وغددريه مد ىلددروو العنددف القددائم علددمم نددفع اجلددن .
وي ددربح بفب ددا خ دداص أن تع دداين النس دداء قريب ددات األش ددخاص املختف ددني مد د م س ابتماعي ددة
حتميدم
واقتصادية سلبية خاري وأن يتعرىل للعنف واالىلاةاد واالنتقدا نتيجدة سدعية
ما ددان قد دريبة املختف ددي .ويا ددفن األطف ددا ىل ددحاا االختف دداء القس ددريس م ددا لتعرىل ددةم ىل ددم
أنفسددةم لالختفدداء أو بسددبا عفاقددا اختفدداء أقدداسومس معرىلددني بشددا خدداص للعميددم م د
انتةايات حقفق اإلنسانس وا يف لن تبمي اهلفيدة .ويف ىلدذا السدياقس تشدمد اللجندة بفبدا
خدداص علددمم ىلددروس أن تافد المولددة الاددر مراعددا املنظددفس اجلنسدداين واعتمدداد د مراعيددة
للاف عنم عما احلقفق وااللت امات املبينة يف االتفاقية.
 -30وتشجع اللجنة المولة الار علمم أن تنشر علدمم ناداق واسدع االتفاقيدةس وتقريرىلدا
املقددم وفبددا الفقددر  1م د املدداد  29م د االتفاقيددةس وىلددذه املالحظددات اخلتاميددة وددم
تفعيددة السددلاات القضددائية والتش دريعية واإلداسيددة وانيتمددع املددمين واملنظمددات غددري احلافميددة
العاملة يف المولدة الادر وعامدة اجلمةدفس .وتشدجع اللجندة المولدة الادر أيضد ا علدمم تع يد
مشاسية انيتمع املمين يف اإلبراءات املتخذ عمالا وذه املالحظات اخلتامية.

 -3١وواق د د ا لنظد ددا اللجند ددة الد ددماخليس يالد ددا المولد ددة الاد ددر أن تقد ددم س يف مفعد ددم
أقصاه  11تشري األو /أيتفبر  2020معلفمدات عد تنفيدذ التفصديات املقممدة ليةدا مد
اللجندة يف الفقدرات ( 11املؤسسدة الفطنيددة حلقدفق اإلنسدان) و( 2٣التدمسيا) و( 25احلددق
يف اجلخ ويف تعفيض افسي ومنصف ومالئم) م ىلذه املالحظات اخلتامية.
 -3٢ووقتضمم الفقدر  4مد املداد  29مد االتفاقيدةس تالدا اللجندة المولدة الادر
أن تقم س يف أبد أقصداه  11تشدري األو /أيتدفبر 2025س معلفمدات مدمد وممثدة عد
اإلبراءات املتخدذ لفىلدع مجيدع تفصدياظا مفىلدع التنفيدذس باندا أي معلفمدات بميدم
أخ ددرن عد د الفا دداء اباللت ام ددات املنص ددفص علية ددا يف االتفاقي ددةس و ل ددن يف وثيق ددة تع ددم واقد د ا
للمبدداداب التفبيةيددة املتعلقددة بشددا ومضددمفن التقدداسير الدديت يتعددني علددمم الددمو األطد درا
تقددم ةا وفبددا املدداد  29م د االتفاقيددة (CED/C/2س الفقددر  .)٣9وحت د اللجنددة المولددة
وتيسر مشاسية انيتمع املمين يف عماد ىلذه املعلفمات.
الار علمم أن تشجع ِّ
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