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اللجنلدالمعنيلدبجاالتداالختفاءدالقسري د

دد
د

دد

دد

د دالمالحظةةاتدالختاميةةلدباةةقردالتقرعةةردالمقةةيقدمةةندالعةرا دبم ة دالفقةةر د1د
مندالماد د29دمنداالتفاقيل* د
 -1نظرت اللجنة املعنية حباالت االختفاء القسري يف التقرير املقـد مـا العـراو ب اـف الفقـرة 1
مــا املــا ة  29مــا االافاةيــة ) (CED/C/IRQ/1يف الســتي ا  140و CED/C/SR.140( 141و،)141
املعق ـ ا يف  7و 8أيل ل/س ـربت  .2015واعت ــدت ،يف الســت ا  151املعق ـ ة يف  16أيل ـ ل/
سربت  ،2015املالحظات اخلتامية التالية.

دألف -دمقيمل د
 -2ارح ــف اللجن ــة ي ــالتقرير املق ــد م ــا العـ ـراو ب ا ــف الفق ــرة  1م ــا امل ــا ة  29م ــا االافاةي ــة
وياملعل مــات ال ـ اف ة يــع .والعــر اللجنــة عــا اقــدير ا للح ـ اف الــدي ألاــري م ـ و ــد الدولــة ال ــر
عــا التــدايذ املتنــدة لتنفيــد أح.ــا االافاةيــة .ويا اــا ة لد للــط ،ا ــ.ر اللجنــة الدولــة ال ــر
عل ــد ف و ــا ال.تايي ــة ) (CED/C/IRQ/Q/1/Add.1عل ــد ةاا ــة املس ــاا ) ،(CED/C/IRQ/Q/1و ـ ـ
ف و استل .لت ير و ال د واملعل مات ا اا ية املقدمة خ ياً.

دباء -دالج ان داإلعجابيل د
 -3اثــا اللجنــة علــد الدولــة ال ــر لت ــديق ا علــد معظــم ــ .س األمــم املتحــدة األساســية
ا ــدو عل ــد معظ ــم
حلقـ ـ و ا نس ــا /و/أو انمـ ـ ام ا للي ــاال ل.ن ــا االح ــر أ /الدول ــة ال ــر
ال وا ك الت االختيافية و/أو انمم للي ا.
-4

وارحف اللجنة كدلط ياعت ا الدولة ال ر ادايذ يف جماالت اتعلق ياالافاةية ،ومن ا ما يل :
(أ)

ةان  /احمل .ة اجلنااية العراةية العليا (القان  /فةم  10لعا )2005ال

* اعت دهتا اللجنة يف وفهتا التاسعة ( 18-7أيل ل/سربت
)GE.15-17102 (A

131115
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111115

.)2015
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( ) املف اية العليا حلق و ا نسا( /القان  /فةم  53لعا )2008ال
(ج)

دد

دد
د

ةان  /محاية املقاير اجل اعية (القان  /فةم  5لعا .)2006

 -5واالحــر اللجنــة يافاي ــال أ /الدولــة ال ــر ةــد وا ــت ع ـ ة مفت ح ــة لد ي ـ امل.لف ـ
ي اليات يف لطاف ا اراءات اخلا ة التايعة جمللس حق و ا نسا /لزيافة الربلد.

د يم -ددـاعيدالقلقدالرئيسيلدـالت صيات د
 -6ا ــرل اللجن ــة ،و ـ ا ــدفس التح ــديات العدي ــدة واخل ــذة ال ـ ا اا ــا الدول ــة ال ــر  ،أ/
الت ـريعات الســافية املفعـ ل ،وانفيــد ا ،وأ اء يعــت الســل ات املنت ــة أمـ ف ليســت مت اا ــة ي ـ فة
كاملة م التزامات الدولة ال ر ب اـف االافاةيـة .وا ـعر اللجنـة يـالقلق علـد واـع اخل ـ ل اء
ا عــاءات افيــد حبــدو حــاالت اختفــاء علــد ن ــاو واسـ يف أاـزاء كربــذة مــا لةلــيم الدولــة ال ــر ،
مي.ا و ف العديد من ا حباالت اختفـاء ةسـري ،ويعمـ ا حـد يعـد خـ ل االافاةيـة حيـز النفـال.
واــدع اللجنــة الدولــة ال ــر لد انفيــد ا ــياهتا ،املقدمــة للي ــا يــرول ينــاءة ويــرول مــا التعــاو ،/مــا
أاـ ـ اـ ـ ا /انفي ــد االافاةي ــة انفي ــداً اامـ ـاً ةان نـ ـاً وواةعـ ـاً .ويف ــدا ال ــد  ،ا ــج اللجن ــة الدول ــة
ال ــر عل ــد افتن ــا ر ــة النظ ــر يف يع ــت املرب ــا فات الت ـريعية ،ال س ــي ا م ــرو ة ــان  /م.ا ح ــة
االختف ـ ــاء القس ـ ــري والتع ـ ــديف ،لتنفي ـ ــد الت ـ ــيات لات ال ـ ــاي الت ـ ـ ـريع الـ ـ ـ ة ـ ــدمت يف ـ ــد
املالحظات اخلتامية وا ا /انسجا لطاف ا الت ريع انسجاماً كامالً م االافاةية.

د دمعل ماتدعامل د
د داإل راءدالعا ل د
 -7اق ــدف اللجن ــة اع ــاو /الدول ــة ال ــر يف لط ــاف لاراا ــا العاا ـ ـ وحت ــيم عل ـ ـاً ياملعل م ــات
املقدمة ي ا يتعلق يالسل ات امل ا ِفكة يف معاجلة طلربات ا اراء العاا (املا ة .)30

د

 -8تةةيع داللجنةةلداليـلةةلدالىةةرزدزلةةادتعاعةةادتعاـن ةةادم ة داللجنةةلدعةةيدز ةةا دز رائ ةةادالعا ةةلد
ـزل ةةاداعتم ةةادد مية ة دالت ةةيابيردالالبم ةةلدلر ةةماردال ة ة دالفة ة يدع ةةيد مية ة داإل ة ةراءاتدالعا ل ةةلد
ـ ل اتدتيابيردالجماعلدالمؤقتلدالمجاللدمنداللجنلدـمتابعت ادمتابعلدمنتظمل.د د
د د ال الغاتدالمقيملدمنداألعراددـمنددـللدضيدأخرى د
اعــخ يعـ لـد ياخت ــا اللجنــة لتلقـ وحبـ الربالفــات
 -9االحــر اللجنــة أ /الدولــة ال ــر
املقدمة ما األ را وما ولة اد أخرل ب اف املا ا  31و 32ما االافاةية (املا اا 31 /و.)32
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دد
د

 -10تا ةةج داللجن ةةلداليـل ةةلدالى ةةرزدعل ةةاداالعتة ةرازدباخت ةةاصداللجن ةةلدع ةةيدتلق ةةيدـبجة ة د
ال الغاتدالمقيملدمنداألعراددـمنددـللدضيدأخرىدبم دالمةادتيند31دـ32دمةنداالتفاقيةل د
علادالت الي دبغيلدتعاعادز ا دالجماعلدمندحاالتداالختفاءدالقسريدالذيدت عرهداالتفاقيل.د د

د دتعرعفداالختفاءدالقسريدـتجرعمهد(الم اددمند1دزلاد )7د
د دزح اءاتدباقرداألشخ اصدالذعندتعرض ادلالختفاءدالقسري د
 -11الــدفس اللجن ــة التح ــديات اخل ــذة ال ـ ا اا ــا الدول ــة ال ــر  ،ل.ن ــا ا ــعر ي ــالقلق ل اء
عــد اقــدد الدولــة ال ــر معل مــات لح ــااية ةيقــة وم ــنفة عــا األملــنا املنتف ـ  ،ال ســي ا
األملنا الديا اعرا ا لالختفاء القسري (امل ا  1و 3و 12و.)24

د

 -12عن غ ةةيدأردتتخ ةةذداليـل ةةلدالى ةةرزدالخى ة ة اتدالالبم ةةلدإلعج ةةاددزح ةةاءاتددقيق ةةلدعة ةةند
األشةةخاصدالةةذعندتعرض ة ادلالختفةةاءدالقسةةريدعمهةةنداعةةتخيام ادل ض ة دعياعةةاتدعامةةلدشةةامللد
ـمنسقلدمندأ لدمن دهةذهدالجرعمةلدالاةنعاءدـالتجقيةقدعي ةادـمعاق ةلدمرته ي ةادـالقرةاءدعلي ةا د
ـلرةةماردالجةةقدعةةيدمعرعةةلدالجقيقةةلدـعةةيدالج ة فدعلةةادتعة عي.دـعةةيدهةةذادال ةةيد دعن غةةيدأرد
تنظ ةةرداليـل ةةلدالى ةةرزدع ةةيدزنا ةةاءدع ةةجلدـ ن ةةيدم ح ةةيدل ش ةةخاصدالمختف ةةيندقسة ةرادعا ةةملد
الجةةاالتدالتةةيدا ته ة دعةةيدالماضةةيدـعه ة ردعلةةادالنج ة دالتةةالي دعةةيدالجةةيداألدنةةايد(أ)دعقةةيقد
معل مةةاتدشةةامللدـمف ةةللدعةةند مي ة دالجةةاالت دبمةةادعاةةملدمعل مةةاتدعةةند ةةنلدالاةةخ د
المختفةةيد دـعةةنهد دـ نسةةيتهد دـمجم عتةةهداإلثنيةةلدـالةةيعندالةةذيدعنتمةةيدزليةةهدـمهةةاردـتةةا عتداختفائةةه د
(ب)دعتر ةةمندمعل م ةةاتدعمه ةةنداع ةةتخيام ادلتجيع ةةيدم ةةادز اد انة ة دالجال ةةلدالمعني ةةلده ةةيدحال ةةلد
اختفة ةةاءدقسة ةةريد(المة ةةاد د2دمة ةةنداالتفاقية ةةل)دأـدحالة ةةلداختفة ةةاءدا ته ة ة ددـردت ة ة دم ة ة فيند
حه مييند(المةاد د3دمةنداالتفاقيةل) د( )دعتةي دتجمية دبيانةاتدزح ةائيلدعةندحةاالتداالختفةاءد
القسري دبمادعيد لة دالجةاالتدالتةيدتةمدت ضةيج ا د(د)دعترةمندمعل مةاتدتسةتنيدزلةادمعةاعيرد
ـاضجلدـمتسقل د(ه)دعم دعلادنج دع يدـمتسقدـشاملدـعجيث ددـ عا .د
د د رعملداالختفاءدالقسريد د
 -13ا ــعر اللجنــة يــالقلق لل اــدفج يف ا ـريعات الدولــة ال ــر يعـ لـد ارميــة االختفــاء القســري
ياعترباف ــا ارمي ــة مســتقلة .ويا ا ــا ة لد لل ــط ،االحــر اللجن ــة أ /ة ــان  /احمل .ــة اجلنااي ــة العراةي ــة
العليــا فةــم  10لُيــر االختفــاء القســري ياعتربــاف ارميــة اــد ا نســانية ،ول /كــا /للــط يتعلــق قــم
ياجلراام املرا.ربة ي عام  1968و( 2003امل ا  2و 4و 5و 6و.)7
 -14ت صةةيداللجنةةلدبةةقردتعتمةةيداليـلةةلدالىةةرزدالتةةيابيردالتا ةرععيلدالالبمةةلد ةةيدترةةمندعةةيد
أقربدـق دممهندمادعليي د
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د(أ) دزد ا داالختفةةاءدالقسةةريدعةةيدقان ن ةةادالمجلةةيدباعت ةةا هد رعمةةلدمسةةتقلل دـعقةةاد
للتعرعةةفدال ة ا ددعةةيدالمةةاد د2دمةةنداالتفاقيةةلدـأردتر ة دل ةةذهدالجرعمةةلدالعق بةةاتدالمالئمةةلدالتةةيد
تقخذدعيدالجس اردخى ت ادالايعي د

د

د(ب) دتج ة ةرعمداالختفة ةةاءدالقسة ةةريدباعت ة ةةا هد رعمة ةةلدضة ةةيداإلنسة ةةانيلدـعقة ةةادللمعة ةةاعيرد
المن صدعلي ادعيدالماد د5دمنداالتفاقيلدبغيدالنظردعندتا عتدا تهاب ا .د
د د المسؤـليلدالجنائيلدله ا دالمسؤـليندـالىاعلدال ا لد د
 -15االحــر اللجنــة يقلــق أ /الت ـريعات النا ــدة ليســت منســج ة انســجاماً كــامالً م ـ االلت ـزا
النامل ــت بقتم ــد امل ــا ة  ) ()1(6م ــا االافاةي ــة ،واملتعل ــق ياملسـ ـ ولية اجلنااي ــة للر س ــاء املرباملـ ـريا.
وعـالوة علـد للـط ،ا ـعر اللجنــة يـالقلق مـا التـداعيات احملت لــة لل ـا ة  40مـا القـان  /العق يــات،
ال انص علد أنـع ال ارميـة للا وةـ الفعـ مـا م ـف أو ملـنص م.لـف ةدمـة عامـة انفيـداً ألمـر
ــا ف للي ــع م ــا فا ــيس ــف علي ــع طاعت ــع أو اعتق ــد أ /طاعت ــع واارب ــة علي ــع ،عل ــد انفي ــد االلتـ ـزا
بحاك ة ي األملنا املت فط يف افا.ا حاالت االختفاء القسري (املا ة .)6

دد
د

 -16ت صةةيداللجنةةلدبةةقردتتخةةذداليـلةةلدالىةةرزدالتةةيابيردالالبمةةلدللتق ةةيدمةةندأردالتا ةرععاتد
المجلية ةةلدتة ةةن دتجيعة ةةياددعلة ةةادمة ةةادعلة ةةييد(أ)دالمسة ةةؤـليلدالجنائية ةةلدللر عة ةةاءدالم اش ة ةرعندـعقة ةةاد
للم ةةاد د()1(6ب)م ةةنداالتفاقي ةةل د(ب)دحظ ةةردالت ةةذ تدب ةةقـامردأـدتعليم ةةاتدالر ع ةةاءدالم اشة ةرعند
لت رعردا تهابد رعملداالختفاءدالقسري دـ ل دـعقادللماد د)2(6دمنداالتفاقيل .د

د دالمسؤـليلدالجنائيلدـالتعاـردالقرةائيدعةيدمجةافداالختفةاءدالقسةريد(المة اددمةند8د
زلاد )15د
د داالخت اص د
 -17االح ــر اللجن ــة يقل ــق أ /أح .ــا ة ــان  /العق ي ــات الـ ـ حت .ــم اخت ــا
ال ات املد م االلتزامات الناملئة عا املا ة  9ما االافاةية (املا ة .)9

د

احمل ــاكم العراةي ــة

 -18ت صةةيداللجنةةلدبةةقردتعتمةةيداليـلةةلدالىةةرزدالتةةيابيردالتاةرععيلدالالبمةةلدإلقةرا داخت اصة اد
بال دعيدأعمةافداالختفةاءدالقسةريدـعقةاددل حهةاقدالمةذ دعةيدالفقةرتيند1دـ2دمةندالمةاد د9د
منداالتفاقيل .د
د د المااعمدالمتعلقلدبجاالتداالختفاءدالقسريد د
 -19االحــر اللجنــة أ /احمل .ــة اجلناايــة العراةيــة العليــا أ انــت ،يف يــس ةمــايا ،مس ـ ول كربــاف
مـا النظـا السـايق يافا.ـا اـراام اختفـاء ةسـري معتـ ة ليا ـا ارميـة اـد ا نسـانية اـراربم ياأل عــال
اجلرمي ـ ــة املرا.رب ـ ــة ي ـ ـ ع ـ ــام  1968و .2003ل .ـ ــا اللجن ـ ــة ا ـ ــعر ياألس ـ ــف لع ـ ــد القي ـ ــا أي ـ ــة
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ا اــيحات عــا عــد اجلنــاة املــدان وعــد المــحايا امل ـ ل هبــد األ عــال .ولل اذخــد اللجنــة يف
االعتربـاف مــا ةالتـع الدولــة ال ــر يـذ /ارميــة االختفـاء القســري اثـ نواحـدة مــا أ ـم أســاليف النظــا
الــدي.تاا فين (انظ ــر  ،CED/C/IRQ/1الفق ــرة  ،)5العــر ع ــا أس ــف ا لعــد القي ــا معل م ــات كا ي ــة
عـا التحقيقـات األخـرل الـ أاريـت يف حـاالت االختفـاء القسـري املتعلقـة يـالفخة نفسـ ا والـ فبــا
ال اـزال اافيــة .وعــالوة علــد للــط ،ا ــعر اللجنــة يــالقلق ل اء اال عــاءات الـ ا ــذ لد العديــد مــا
حــاالت االختفــاء القســري ال ـ يلــدعد أاــا افا.ربــت يف الدولــة ال ــر منــد عــا  2003علــد يــد
مـ ف ح.ـ مي أو ملي ــيات اع ـ يـ ل /أو عــم مـا مـ ف ح.ـ مي أو بـ ا قت م .ويف ــدا
ال ــد  ،ا ــعر اللجن ــة ياألس ــف لع ــد القي ــا معل م ــات ع ــا التق ــافير املتعلق ــة حب ــاالت االختف ــاء
القس ــري وال ـ ـ ةل ــدمت يع ــد ع ــا  ،2003وال ع ــا التحقيق ــات ال ـ ـ ألاري ــت وال ع ــا نت ــاا ــد
التحقيقات ،با يف للط األح.ا ال ا فة يف حق اجلناة (امل ا  1و 12و.)24
 -20ت صيداللجنلداليـللدالىرزدباتخا د مي دالتيابيردالالبملدلرماردمادعليي د
د(أ) دقي ةةاقدهيم ةةلدمس ةةتقللدب ةةالتجقيقدالا ةةاملدـالناع ةةهدـالفة ة يدع ةةيد مية ة دح ةةاالتد
االختفاءدالقسريدالتةيدا ته ة دعةيدأيدزقلةيمدخاضة دل العت ةادالقرةائيل دحتةادلة دلةمدتقةيقدأعةلد
شه ىد عميل د
د(ب) دمقاضةةا د مية داألشةةخاصدالمتة يندعةةيدا تهةةابدحالةةلدمةةندحةةاالتداالختفةةاءد
القسري دبمادعيد ل دالمسؤـل ردالعسهرع ردـالميني ردـالمسةؤـل ردالجه مية ردالةذعندأ ا نة اد
للملياياتدبالقياقدبذل دأـددعم هادأـدـاعق ادعلادمادقام دبه دـمعاق ت مدز ادث تة دزدانةت م د
بجس دخى دأععال م دحتادبعيداعتجالءدم يردالمختفيندـمعرعلدأما ندـ دهم د
د( ) دت قيةةفدأيدم ةةفدحه ة ميدعا ة تهدعةةيدت ةةهدعةةيدا تهةةابدحالةةلدمةةندحةةاالتد
االختف ةةاءدالقس ةةريدع ةةندالعم ةةلد ة ة افدعت ةةر دالتجقي ةةقدـع ةةيقدما ةةا لدأ ةةا دزنف ةةا دالق ةةان ردأـد
األ ةةا داألمنيةةل دمينيةةلد انة دأقدعسةةهرعل دالتةةيدعاةةت هدعةةيدتة دأعرةةائ ادعةةيدا تهةةابدحالةةلد
مندحاالتداالختفاءدالقسريدعيدعملياتدالتجقيق .د
 -21ـتاةةج داللجنةةلداليـلةةلدالىةةرزدعلةةادالنظةةردعةةيدزناةةاءدـحةةي دمتخ ةةلدللتجقيةةقدعةةيد
حاالتداالختفاءدالقسريدته ردتابعةلدللنيابةلدالعامةلدأـدألعةلدهيمةلدمخت ةلدأخةرىدعلةادأردتة عرد
ل ذهدال حي دالم ا ددالهاعيةل دالدعةيمادتة عيردمة فيندمتعةيديداالخت اصةاتدـمةي بيندتةي ع اد
خاصةةاددل ةةذهدالغاعةةل دمةةندأ ةةلدم اصةةللدالتجقيقةةاتدـتنسةةيقدعياعةةلدالمالحقةةلدالجنائيةةلدعةةيدهةةذاد
المجاف .د
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د داألعم ةةافدالت ةةيدعرته ةةادم ةةادعس ةةماد‘ اليـل ةةلداإلع ةةالميلدع ةةيدالع ةةرا دـالا ةةاق‘دـالمجم ع ةةاتد
التابعلدله د
 -22ادفس اللجنة ااماً التحديات اخل ـذة الـ ا اا ـا الدولـة ال ـر منـد حزيرا//ي نيـع 2014
يسـربف الفظــاا الـ يرا.رب ــا مــا يسـ د ‘الدولــة ا سـالمية يف العـراو وال ــا ‘ واجمل عـات التايعــة لــع،
ال ـ ةيــدت مــا ســي رة الدولــة ال ــر علــد أا ـزاء مــا لةلي ــا .وا ــعر اللجنــة يــالقلق ل اء التقــافير
العدي ــدة الـ ـ ا ــزعم افا .ــا ــد اجمل ع ــات انت اك ــات اس ــي ة حلقـ ـ و ا نس ــا ،/يين ــا ح ــاالت
خ ف .ويف ـدا ال ـد  ،حتـيم اللجنـة عل ـاً ياملعل مـات الـ ةـدم ا ال ـد والـ افيـد يتلقـ احمل .ـة
اجلناايــة املركزيــة ملــ.اول ومل ـ ا ات عديــدة عــا ا ـراام افا.ربت ــا ــد اجمل عــات ويــذ /أح.ام ـاً ةــد
ا فت يف دا ال ذ( /املا ة .)3

د

 -23ت صةةيداللجنةةلدبةةقردتهوةةفداليـلةةلدالىةةرزد دهةةادلمنة دأيدانت ةةايدلالتفاقيةةل دبمةةادعةةيد
لة ة دع ةةيدالمن ةةا قدالت ةةيدعس ةةيىردعلي ةةادم ةةادعس ةةمادباليـل ةةلداإلع ةةالميلدع ةةيدالعة ةرا دـالا ةةاقد
ـالمجم عةةاتدالتابعةةلدلةةه.دـت صةةيداللجنةةلدأعرةةادبةةقردتعةةابداليـلةةلدالىةةرزد دهةةادمةةندأ ةةلد
ضةةماردت ثيةةقد مية دالمعل مةةاتدالمتعلقةةلدباألععةةافدالمجةةيد دعةةيدالمةةاد د2دمةةنداالتفاقيةةلدالتةةيد
ا ته ادمادعسمادباليـلةلداإلعةالميلدعةيدالعةرا دـالاةاقدأـدأيدمجم عةلدأخةرىدمةنداألشةخاصد
دـردز ردمةةندمس ةةؤـليندحه ة مييندأـددع ةةمدم ةةن مدأـدم ة اعقت م دـالتجقي ةةقدعةةيده ةةذهداألعع ةةافد
ب ة ة دع عة ةةلدـشة ةةامللدـناع ة ةةل دـمجا مة ةةلدالمسة ةةؤـليندعن ة ةةادـمعة ةةاق ت مدز ادث ت ة ة دزدانة ةةت م د
بجس ة دخى ة دأععةةال م.دـعةةالـ دعلةةاد ل ة دت صةةيداللجنةةلداليـلةةلدالىةةرزدباعتمةةاددالتةةيابيرد
الالبم ةةلدلر ةةماردالتفت ةةي دع ةةند مية ة داألش ةةخاصدال ةةذعندع ةةل ت مده ةةذهدالمجم ع ةةاتدحة ةرعت مد
ـالذعندالدعاافدم يرهمدمج الد دـتجيعيدأما ن م.د د
د د حماعلداألشخاصدالماا يندعيدالتجقيقاتد د
 -24االحــر اللجنــة يا ت ــا أ /م ــرو ةــان  /متعلــق حب ايــة ال ـ ةــد ــي و ـ ا  /ةيــد
الدفس ،ول /كانت ال ات ر لدي ا معل مات مف لة عا حمت ا (املا ة .)12
 -25ت صيداللجنلدبقردتعتميداليـللدالىةرزدالتةيابيردالالبمةلدلتسةرع داعتمةاددماةرـتدقةان رد
حماعةةلدالا ة ددـضةةماردتى يةةقدالةةن دالمعتمةةيدتى يقةةادععةةاالدعلةةاد مي ة داألشةةخاصدالماةةا د
زلي مدعيدالماد د)1(12دمنداالتفاقيل.دـزضاعلدزلةاد لة دتاةج داللجنةلداليـلةلدالىةرزدعلةاد
أردتنا ة دمةةندخةةالفدهةةذهدالم ةةاد دالتا ةرععيل دـحةةي دلجماعةةلدالا ة ددـاألشةةخاصدا خ ةرعند
الماةةا يندعةةيدالتجقيةةقدعةةيدحةةاالتداالختفةةاءدالقسةةري دـهةةيدـحةةي دعمه ةندأردته ة ردأعرةةاد
مخت ةةلدعةةيدتنفيةةذدالتةةيابيردالمؤقتةةلدال ةةاد دعةةنداللجنةةلدعةةيدز ةةا دز رائ ةةادالعا ةةلدعيمةةادعتعلةةقد
ب ؤالءداألشخاص .د
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د

د دتيابيردمن دحاالتداالختفاءدالقسريد(الم ادد )23-16د
د دعيقداإلعاد دالقسرعل د
 -26ا ــعر اللجنــة ياألســف لعــد القي ــا معل مــات مف ــلة عــا ا ليــات القاا ــة واملعــايذ امل ربقــة
يف لطاف لاراءات ال ر أو ا عا ة أو الر أو التسـليم لتقيـيم املنـاطر الـ مي.ـا أ /عـ ال ـنص
املع ــا معرا ـ ـاً لالختفـ ــاء القسـ ــري والتحقـ ــق م ــا للـ ــط .ويا اـ ــا ة لد للـ ــط ،االحـ ــر اللجنـ ــة أ/
القــان  /احملل ـ ال يــنص علــد حظــر ـريل للج ـ ء لد ال ــر أو ا عــا ة أو الــر أو التســليم حيث ــا
كانت ناس أسـربا حقيقيـة اـدع لد االعتقـا أ /ال ـنص املعـا سـي / .معراـاً خل ـر االختفـاء
القسري (املا ة .)16

د

 -27ت صةةيداللجنةةلدبةةقردتنظةةرداليـلةةلدالىةةرزدعةةيدزمهانيةةلدترةةميندتاةرععات ادالمجليةةلدحظةراد
ص ةرعجادللج ة ءدزلةةادالىةةرددأـداإلعةةاد دأـدالةةرددأـدالتس ةليمدحيومةةاد ان ة دهنةةايدأع ة ابدحقيقيةةلد
تةةيع دزلةةاداالعتقةةاددبةةقردالاةةخ دالمعنةةيدعةةيه ردمعرضةةادلخىةةرداالختفةةاءدالقسةةري.دـت صةةيد
أعرادبقردتعتميداليـللدالىةرزدالتةيابيردالالبمةلدلرةمارداحتةراقدم ةيأدعةيقداإلعةاد دالقسةرعلدعةيد
المما ع ةةلدالعملي ةةل دبسة ة لدمن ةةادض ةةماردز ة ةراءدد اع ةةلدللجال ةةلدبعين ةةادق ةةلداللجة ة ءدزل ةةاد ةةردد
األش ةةخاصدأـدزع ةةادت مدأـد ده ةةمدأـدتس ةةليم م دـ لة ة دبتجيع ةةيدم ةةادز اد انة ة دهن ةةايدأعة ة ابد
ـ ي لدتيع دزلاداالعتقاددبقردالاخ دالمعنيدقيدعه ردعرضلدلالختفاءدالقسري .د
د داالحتجابدالسري د
 -28حت ــيم اللجن ــة عل ـ ـاً يتذكي ــد الدول ــة ال ــر ع ــد واـ ـ مرا ــق لالحتج ــا الس ــري ،ل.ن ــا
ا ــعر ي ــالقلق ل اء مـ ـزاعم اتح ــد ع ــا اللجـ ـ ء يالفعـ ـ لد االحتج ــا الس ــري ،ح ــا يف الس ــن ات
األخ ــذة .ويف ــدا ال ــد  ،ا ــعر اللجن ــة ي ــالقلق أيمـ ـاً ل اء املـ ـزاعم الـ ـ افي ــد ي ــذ /ــة ،يف يع ــت
احلـ ــاالت( :أ) عـ ــد اح ـ ـخا حـ ــق مسـ ــل احلريـ ــة يف ليـ ــال أسـ ــر م ـ ـ فاً يسـ ــجن م أو يـ ــنقل م لد
م سســة أخــرلال ( ) عــد احتفــاج املس ـ ول يســجالت ةيقــة حلــاالت ســلف احلريــة (امل ـ ا 17
و 18و.)22
 -29عن غ ةةيدأردتعتم ةةيداليـل ةةلدالى ةةرزد مية ة دالت ةةيابيردالالبم ةةلدلر ةةماردع ةةيقداحتج ةةابدأيد
شخ دعةيدمهةاردعةري دبمةادعةيد لة دضةماردح ة فد مية دالمجةرـميندمةندحةرعت م دقان نةادد
ـمما عل دمنداللجظلداألـلادلجرمان مدمندحةرعت مدعلةاد مية دالرةماناتدالقان نيةلداألعاعةيلد
المن ة صدعلي ةةادعةةيدالمةةاد د17دمةةنداالتفاقيةةلدـعةةيدمعاهةةياتدحقة داإلنسةةارداألخةةرىدالتةةيد
انرمدزلي ادالعرا  .دـعن غيدأردترمنداليـللدالىرزدعلادـ هدالخ صدمادعليي د
د(أ) دأردعه ردتنفيذدز راءاتدالجرمةاردمةندالجرعةلدعقةطدعلةادعةيدمة فيندعخة ل مد
القان ر دت قيفداألشخاصدـاحتجابهمدـ ل دعيد لداالمتوافدال ا قدللقان ر د

GE.15-17102

7/11

CED/C/IRQ/CO/1

د(ب) دعةةيقدزعةةياتدالاةةخ دالةةذيدعجةةرقدمةةندحرعتةةهدزالدعةةيدمهةةاردمعتةةرزدبةةهد عةةمياد
ـخاض دللمراق ل د
د( ) دتمه ةةيند مية ة دمس ةةل بيدالجرع ةةلدم ةةندالت اص ةةلدعة ة اددـبانتظ ةةاقدمة ة دأع ةةرهمدأـد
مج ةةاميي مدأـدأيدش ةةخ د خ ةةردعخت ةةا ـرداالت ةةافدب ةةه دـع ةةيدحال ةةلداأل انة ة دتمهي ةةن مدم ةةند
الت اصلدم دعلىات مدالقن ليل د
د(د) دتسةةجيلد مي ة دحةةاالتداالحتجةةاب ددـرداعةةتوناء دعةةيدعةةجالتدـ أـدملفةةاتد
دالماد د)3(17دمنداالتفاقيل د
م حي دتترمندعلاداألقلدالمعل ماتدالمىل بلدبم
د(ه) دمةةلءدالسةةجالتدـ أـدالملفةةاتدعةةندمسةةل بيدالجرعةةلدـتجةةيعو ادبسةةرعلدـدقةةلد
ـزخرة ةةاع ادلعملية ةةاتدالتة ةةيقيقداليـ عة ةةلدـمعاق ة ةةلدالم ة ة فيندالمسة ةةؤـلين دعة ةةيدحة ةةافدحة ةةيـثد
مخالفات دعقاباد دمالئماد د
د(ـ) دتمهيندأيدشةخ دلةهدم ةلجلدماةرـعلدمةندالج ة ف دعة ادد دـبسة للدعةيدأيد
مهةاردمةةندزقلةةيمداليـلةةلدالىةةرز دعلةةاداألقةةلدعلةةادالمعل مةةاتدالة ا د دعةةيدالمةةاد د)1(18دمةةند
االتفاقيل .د

دد
د

 -30دعن غةةيدأردتجقةةقداليـلةةلدالىةةرزدأعرةةادعةةيد مية دالم ةااعمدالمتعلقةةلدباالحتجةةابدالسةةريد
ـأردتر ةةمندم ةةادعل ةةييد(أ)دغل ةةقدأيدمرع ةةقدأـدمه ةةاردلالحتج ةةابدالس ةةريدأـدتج عل ةةهدزل ةةادمر ةةاد
احتجابدنظاميدبمادعتماشادمة دأحهةاقداالتفاقيةلدـالمعةاعيرداليـليةلد اتدال ةلل د(ب)دمجا مةلد
األش ةةخاصدالمتة ة يندع ةةيداحتج ةةابدأش ةةخاصدع ةةيدأم ةةا ندعة ةرعلدـمع ةةاق ت مدبجسة ة دخىة ة د
أععال م د( )دتمهيندالرجاعادمندالج فدعلاد ردمالئم دبمادعيد ل دزعاد دالتقهيل.د د

د دتيابيردالج ردـحماعلداأل فافدمنداالختفاءدالقسريد(المادتارد24دـ )25د
د دالجقدعيدالج فدعلادالج ر د دـالتع عيدالسرع دـالمن فدـالمالئم د
 -31االح ــر اللجن ــة يقل ــق أ /الت ــدايذ املتن ــدة للجـ ـ يف ح ــاالت انت اك ــات حقـ ـ و ا نس ــا/
املرا.رب ــة يف املاا ـ  ،ال س ــي ا الق ـ ان فة ــم  3وفة ــم  4لع ــا  2006وفة ــم  20لع ــا  ،2009ارك ــز
أساسـ ـاً ،ي ــا يرب ــدو ،عل ــد التعـ ـ يت امل ــا  ،و ـ ـ اذس ــف يف ــدا ال ــد لع ــد القي ــا معل م ــات
مف ــلة ع ــا أمل ــ.ال اجل ـ ـ األخ ــرل املقدم ــة لم ــحايا االختف ــاء القس ــري ،ك ع ــا ة التذ ي ـ ـ م ــثالً.
واالحــر اللجنــة يقلــق أيم ـاً أنــع ياســتثناء ــد الت ـريعات ال ـ اتنــاول حــاالت حمــد ة ،ال يتم ـ ا
يـ اــدايذ اجلـ املن ـ
القــان  /احمللـ نظامـاً للجـ ال ــام ا.ـ  /الدولــة مسـ ولة عنــع وي ـ
علي ا يف املا ة  )5(24ما االافاةية (املا ة .)24
 -32عن غةةيدأردتنظةةرداليـلةةلدالىةةرزدعةةيداتخةةا دالتةةيابيردالتا ةرععيلدالالبمةةلدالعتمةةاددتعرعةةفد
للرةةجيلدعتماشةةادمة دالتعرعةةفدالة ا ددعةةيدالمةةاد د)1(24دمةةنداالتفاقيةةل دلرةةماردتمتة دأيدعةةردد
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د

تعرضدلرر دأصةابهد ةراءداالختفةاءدالقسةريدتمتعةادد ةامالددبةالجق دالمةذ دعةيداالتفاقيةل دبمةاد
عيد ل دالجةقدعةيدالج ةر.دـعن غةيدأردترةمنداليـلةلدالىةرزدأعرةادح ة فدأيدشةخ دتعةرضد
لرةةر دأصةةابهد ةراءداالختفةةاءدالقسةةريدعلةةادالج ةةردـعقةةادللمةةاد د)5(24دمةةنداالتفاقيةةلدـعلةةاد
تع عيدعة يدـمن ةفدـ ح
ةاز دحتةادعةيدحالةلدعةيقدتجرعة دأعةلدز ةراءاتد نائيةلدبجةقدالجنةا د
المجتملةةيندـحتةةادعةةيدحالةةلدعةةيقدالتعةةرزدعلةةادهةةؤالءدالجنةةا .دـعةةيدهةةذادال ةةيد دعن غةةيدأرد
تنا ة داليـلةةلدالىةةرزدنظامةةادشةةامالدللج ةةردعتماشةةادتمامةةادم ة دأحهةةاقدالمةةاد د4(24دـ)5دمةةند
االتفاقيةةلدـمة دالمعةةاعيرداليـليةةلداألخةةرىد اتدال ةةللدـأردتهفةةلدمراعةةا دالفة ا دبةةيندالجنسةةيند
ع ةةيدأع ةةلدت ةةيابيردتتخ ةةذهادبا ةةقردحقة ة دالر ةةجاعادـأردتراع ةةيده ةةذهدالت ةةيابيردال ضة ة دالخ ةةاصد
ل فافدالمتقثرعندبجاالتداالختفاءدالقسري.د د
د دال ج دعندالمختفين د
 -33حت ــيم اللجن ــة عل ـاً ياكت ــا مق ــاير اعي ــة ،وأحيانـ ـاً ياالحتف ــاج هب ــا ،يف من ــاطق تلف ــة
اعـ لد ـخات تلفــة ،ل.ن ــا اــرل أ /ــد االكت ــا ات ال اع.ــس علــد مــا يربــدو األيعــا ال.املــة
حلالــة االختفــاء القســري يف الدولــة ال ــر  .ويا اــا ة لد للــط ،ارحــف اللجنــة يســا ةــان  /محايــة
املق ــاير اجل اعي ــة (الق ــان  /فة ــم  5لع ــا  )2006ل.ن ــا اذس ــف ،ي ــالنظر لد املعل م ــات املقدم ــة يف
الــر و علــد ةاا ــة املســاا (انظــر  ،CED/C/IRQ/Q/1/Add.1الفقــرة  ،)36لعــد القي ــا ا اــيحات
ع ــا للا ك ــا /اعــدي ــدا القــان  /لت ربيق ــع أيم ـاً عل ــد املقــاير اجل اعي ــة ال ـ يع ـ ااف ــا لد ــخة
م ــا يع ــد ع ــا ( 2003الق ــان  /فة ــم  13لع ــا  )2015ة ــد نل ــر يالفع ـ يف اجلري ــدة الر ي ــة و خ ـ
يالتا حيز النفال (املا ة .)24
 -34عن غيدأردترةاعفداليـلةلدالىةرزد دهةاد ةيدترةمندالتفتةي دعةند مية داألشةخاصد
المختفةةيندقس ةرادـاألشةةخاصدالةةذعندالدع ةاافدم ةةيرهمدمج ة الددـتجيعةةيدأمةةا ندـ ة دهمددـرد
ت ةةقخيردـأردتهف ةةل دع ةةيدح ةةافدـع ةةات م دالتع ةةرزدعل ةةاد ع ةةات مدـاحترام ةةادـزعادت ةةا.د دـع ةةيده ةةذاد
السيا دعن غيدأردترةمندأعرةادالتنسةيقدـالتعةاـردبفعاليةلدبةيندالسةلىاتدالمعنيةلدبةالتفتي دعةند
األشةةخاصدالمختفةةيندـالها ةةفدعةةند عةةات مدع ةةيدحةةافدـعةةات م د دـالتق ةةيدمةةندح ة ل ادعل ةةاد
المة ا ددالماليةةلدـالتقنيةةلدـال اةرعلدالالبمةةلدلتمهين ةةادمةةندأداءدعمل ةةادبسةةرعلدـععاليةةل.دـباإلضةةاعلد
زلةةاد لة دعن غةةيدأردتعتمةةيداليـلةةلدالىةةرزدالتةةيابيردالالبمةةلدلرةةماردعةةرعلدبةةيءدعةرعاردمفع ة فد
التعةةيعلدعلةةادقةةان ردحماعةةلدالمقةةابردالجماعيةةلد(القةةان رد قةةمد13دلعةةاقد )2015دعرةةالدعةةند
تنفيةذداإل ةةا دالتاةرععيدالمتعلةةقدبالمقةةابردالجماعيةةلدتنفيةةذاددععةةاالد.دـتةةذ رداللجنةةلدأنةةه دعةةيدضة ءد
المةةاد د)6(24دمةةنداالتفاقيةةل دعن غةةيدأردترةةمنداليـلةةلدالىةةرزدم اصةةللدالتجقيقةةاتدزلةةادحةةيند
اتراحدم يردالاخ دالمختفي .د د
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د د ال ض دالقان نيدل شخاصدالمختفيندالذعندلمدععرزدم يرهم دـال ض دالقان نيدألقا ب م د
 -35االحـ ــر اللجنـ ــة يقلـ ــق أ /ا طـ ــاف القـ ــان ال ـ ـ طا املتعلـ ــق يال ا ـ ـ القـ ــان ل ملـ ــنا
املنتف ـ وألةــافهبم ال يع.ــس يدةــة ال ربيعــة احملــد ة لظــا رة االختفــاء القســري .و ـ ا ــعر يــالقلق
علــد واــع خــا مــا لم.انيــة لعــال /و ــاة ملــنص مــا يف حــاالت يين ــا مــروف أفي ـ ســن ات علــد
ا يــال عــا اختفااــع .ويــالنظر لد ال ربيعــة املت ا ــلة لالختفــاء القســري ،اــرل اللجنــة أنــع ال ي اــد،
ما حي املربدأ ،سربف ال خاض و اة ال نص املنتف ما يتمل م ذ (املا ة .)24

د

 -36ع ةةيدضة ة ءدالم ةةاد د)6(24دم ةةنداالتفاقي ةةل دت ص ةةيداللجن ةةلدب ةةقردتعتم ةةيداليـل ةةلدالى ةةرزد
التةةيابيردالالبمةةلدلرةةماردمعالجةةلدال ض ة دالقةةان نيدللاةةخ دالمختفةةيدـلذـعةةه دعةةيدمجةةاالتد
موةةلدالرعاعةةلداال تماعيةةلدـالمسةةائلدالماليةةلدـقةةان رداألعةةر دـحق ة دالملهيةةل دمعالجةةلدمالئمةةلد
دـردالجا ةةلدزلةةادزعةةالردـعةةا دالاةةخ دالمختفةةي.دـعةةيدهةةذادال ةةيد دتاةةج داللجنةةلداليـلةةلد
الىةةرزدعلةةاداعتمةةاددز ةراءدعمهةةندبم ةةهدالج ة فدعلةةادت ةرع دبالغيةةابدنتيجةةلداالختفةةاءد
القسري.د د
د دالتارع د المتعلقدبانتااتداأل فافدبغيردـ هدحق د
 -37االحــر اللجنــة يقلــق عــد وا ـ أح.ــا يف الت ـريعات النا ــدة ــر علــد واــع التحديــد
ا اراءات املتعلقة يانتزا األطفال امل اف للي م يف املا ة  )1(25ما االافاةية (املا ة .)25

دد

 -38ت صةةيداللجنةةلدبةةقردتعتمةةيداليـلةةلدالىةةرزدالتةةيابيردالتا ةرععيلدالالبمةةلدلجعةةلداألععةةافد
الم ينلدعيدالفقر د1دمندالماد د25دمنداالتفاقيلد رائمدقائمةلدبةذات ادـأردتفةرضدعلةادمرته ةيد
هذهداألععافدعق باتدتتناع دم دشي دخى ت ا.د د
دداف -دالناردـالمتابعل د
 -39ا ـ ـ اللجن ــة أ /ا ــد لكر ال ــدول يااللتزام ــات ال ـ ـ ة عت ــا عل ــد نفس ـ ـ ا عن ــد انم ـ ـ ام ا لد
االافاةية ،و يف دا السياو حت الدولة ال ـر علـد اـ ا /اافـاو يـ مـا اعت ـد مـا اـدايذ،
أيـاً كانــت طربيعت ــا وأيـاً كانــت الســل ة الـ اتنــد ا ،اافاةـاً اامـاً مـ االلتزامــات الـ اع ــدت يال ــاء
هبــا عنــد ا ــديق ا علــد االافاةيــة وفذ ــا مــا ال ــ .س الدوليــة لات ال ــلة .وحت ـ اللجنــة الدولــة
ال ر ي اع خا علـد اـ ا /لاـراء حتقيقـات عالـة يف يـ حـاالت االختفـاء القسـري ولع ـال
حق و المحايا امل.رسة يف االافاةية لع االً ااماً.
 -40وا ـ اللجنــة أيم ـاً التذكيــد علــد مــا لالختفــاء القســري مــا علــاف يال ــة القس ـ ة علــد حق ـ و
ا نس ــا /اخلا ــة يالنس ــاء واألطف ــال .واملـ ـرأة الـ ـ اتع ــرض لالختف ــاء القس ــري عرا ــة ي ا ــع خ ــا
لالست الل اجلنس وفذ مـا أملـ.ال العنـف اجلنسـا  .ويلـرال ي اـع خـا أ /اتعـرض النسـاء ـا
تفـ ألواـع احلرمـا /ال ـديد مـا املزايـا االات اعيـة واالةت ـا ية وأ /يتعراـا
ا أةـاف أملـنا
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للعنـ ــف واالا ـ ـ ا واالنتقـ ــا نتيجـ ــة سـ ــعي ا للعث ـ ـ ف علـ ــد لوي ـ ــا .واألطفـ ــال اـ ــحايا االختفـ ــاء
القســري ،لمــا لتعرا ـ م ــم أنفس ـ م لالختفــاء أو يس ـربف ع اةــف اختفــاء أةــافهبم ،معرا ـ  /ي ــ.
خــا للعدي ــد مــا انت اك ــات حق ـ و ا نس ــا ،/بــا يف لل ــط ا يــذ ا ي ــة .ويف ــدا الس ــياو ،ارك ــز
اللجنــة ي اــع خــا علــد اــروفة أ /ا.ف ـ الدولــة ال ــر مراعــاة املنظ ـ ف اجلنســا واعت ــا ا ـ
مراعية لل ف يف ا اراءات املتندة ع ال احلق و وال اء يااللتزامات املربينة يف االافاةية.
 -41وا ــج اللجن ــة الدول ــة ال ــر عل ــد أ /ان ــر عل ــد ن ــاو واسـ ـ ن ــص االافاةي ــة ،ون ــص
اقرير ــا املقــد ب اــف الفقــرة  1مــا املــا ة  29مــا االافاةيــة ،وف و ــا اخل يــة علــد ةاا ــة املســاا
ال ـ ـ أعـ ــدهتا اللجنـ ــة ،و ـ ــد املالحظـ ــات اخلتاميـ ــة هبـ ــد ا عيـ ــة السـ ــل ات القمـ ــااية والت ـ ـريعية
وا افي ــة واجملت ـ ـ امل ــد واملنظ ــات ف ــذ احل .مي ــة العامل ــة يف الدول ــة ال ــر  ،وعام ــة اجل ـ ـ ف.
وا ــج اللجنــة الدولــة ال ــر أيم ـاً عل ـد اعزيــز م ــافكة اجملت ـ املــد  ،ال ســي ا منظ ــات أةــاف
المحايا ،يف ا اراءات املتندة ع الً هبد املالحظات اخلتامية.
 -42وع ـالً ينظــا اللجنــة الــداخل  ،يتع ـ علــد الدولــة ال ــر أ /اقــد  ،يف أا ـ أة ــا 18
أيل ل/س ـ ـربت  ،2016معل م ـ ــات ع ـ ــا ا ا ـ ـراءات املتن ـ ــدة انفي ـ ــداً لت ـ ــيات اللجن ـ ــة ال ـ ـ اف ة يف
الفقرات  14و 29و.34
 -43وبقتمد الفقرة  4ما املـا ة  29مـا االافاةيـة ،ا لـف اللجنـة لد الدولـة ال ـر أ /اقـد ،
يف أاـ ـ أة ــا  18أيل ل/سـ ـربت  ،2018معل م ــات حم ــد ة وحمدل ــة ي ــذ /ا اـ ـراءات املتن ــدة
استجاية جل ي ا ياهتا ،لد اانـف أي معل مـات اديـدة أخـرل عـا ال ـاء يااللتزامـات املن ـ
علي ــا يف االافاةي ــة ،ولل ــط يف وليق ــة اع ــد و قـ ـاً للفق ــرة  39م ــا املرب ــا ج الت اي ي ــة املتعلق ــة ي ــ.
ومم ـ ـ  /التقـ ــافير ال ـ ـ يتع ـ ـ علـ ــد الـ ــدول األط ـ ـرا اقـ ــدمي ا ب اـ ــف املـ ــا ة  29مـ ــا االافاةيـ ــة
( .)CED/C/2وهتي ــف اللجن ــة يالدول ــة ال ــر أ /ا ــج وايس ــر م ــافكة اجملت ـ ـ امل ــد  ،وال س ــي ا
منظ ات لوي المحايا ،يف لعدا د املعل مات.
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