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اللجنة المعنية بحاالت االختفاء القسري

المالحظات الختامية بشأأأألم المعل مات ايةأأأأادية المقلمة م العرا بم
الفقرة  4م المادة  29م االتفاقية**
مقلمة
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ترحب اللجنة بالمعلومات اإلضافية التي قدمها العراق في أوانها بموجب الفقرة  4من المادة  29من

االتفاقية ،على نحو ما طلبت اللجنة في مالحظاتها الختامية بش أ أ أ أ أ أ

التقرير األولي المقدم من الدولة الطرف

( .)CED/C/IRQ/CO/1وتعرب اللجنة أيضأ أأا عن تقد رتا لتعاو الدولة الطرف طواج اإلج ار ات ،بما في
ذلك في الحوار البنا الذي جرى مع وفد الدولة الطرف الرفيع المسأتوى ررااةأة ورير العدج العراقي .وفي ذلك

الحوار ،ركز المش أ أ أ أ أ أ أأاركو على التأأدارلر التي اتخأأذتهأأا الأأدولأأة الطرف للوفأأا بأأالت ازمأأاتهأأا التعأأاتأأديأأة المتعلقأأة

بما لي(:أ) التقدم المحرر في عملية اعتماد مشروع قانو بش

االختفا القسري؛ و(ب) وضع الدولة الطرف

اةأ أأتراتيجيات لمنع االختفا القسأ أأري والألحخ عن األخأ أأخاا المختفلن والتحقل في حاالت االختفا القسأ أأري

المزعومة؛ و(ج) تفاعل الدولة الطرف مع اللجنة في ةياق إج ار اتها العاجلة.

ألف -الج ان اييجابية
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ترحب اللجنة بالجهود التي رذلتها الدولة الطرف لمعالجة ادعا ات االختفا القسأ أأري المرتفألة في

األ ارض أ أ أأي الخاض أ أ أأعة لوال تها القض أ أ أأااية ،بما في ذلك إنش أ أ أأا لجنتلن لتق أ أ أأي الحقاا (في عامي 2016

و ،)2018وبالخطوات المتخذة ل أ أأياشة مشأ أأروع قانو بشأ أ

عامي  2017و ،2019وقانو بشأ
تعزيز تعاونها مع اللجنة.

حماية األخأ أأخاا من االختفا القسأ أري في

الجرااض ضأأد اإلنسأأانية .وترحب اللجنة أيضأأا باةأأتعداد الدولة الطرف

باء -تنفيذ ت صيات اللجنة والتط رات الجليلة في اللولة الطرف
-3

تدرك اللجنة تماما التحديات العد دة والجدية التي تواجهها الدولة الطرف ،إال أنها ت ة أ أ أ

بش أ أ أأدة

لما الحظته من اة أ أ أ أ أأتمرار نمال من حاالت االختفا القس أ أ أ أ أأري في جز كبلر من أ ارض أ أ أ أ أأي الدولة الطرف،

وانتش أ أ أ أأار اإلفالت من العقاب ومعاودة اإل ذا  .وفي أشلب األحيا  ،ال تمتعل التشأ أ أ أ أريعات النافذة وتطبيقها

__________

*

**

أُعلد إصدارتا ألةألاب فنية في  2حزي ار  /ونيه .2021
اعتمدتها اللجنة في دورتها التاةعة عشرة المعقودة عبر اإلنترنت ( 7أ لوج/ةبتمبر  25 -تشرين العاني/نوفمبر .)2020
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وأدا السلطات المخت ة مهامها ألحكام االتفاقية .وتشعر اللجنة بالقل إ ار عدم وجود ريانات موثوقة عن

حأاالت االختفأا القسأ أ أ أ أ أ أأري ،وتأدني عأدد أحكأام اإلدانأة على تأذا الجريمأة ،وكعرة عأدد الجعأخ التي لض تض
التعرف عللها والمقارر الجماعية .وأخل ار ،تالحظ اللجنة أ تنفلذ التوصيات الواردة في مالحظاتها الختامية

بش

التقرير األولي للدولة الطرف ال زاج محدودا.

معل مأات ن حأاالت االختفأاء القسأأأأأأأأأري والتقألم المحرت في نمليأة انتمأاد مشأأأأأأأأأرو القأان م المتعل
باالختفاء القسري (الم اد )7-1

معلومات إح ااية عن حاالت االختفا القسري
-4

تعرب اللجنأأة عن قلقهأأا إ ار التألأأا ن رلن األرقأأام التي قأأدمتهأأا الأأدولأأة الطرف (مأأا رلن 13 993

و 16 000خأأخم مخت
ومللو خخم مخت

منذ عام  )1968واألرقام التي أرلغتها م أأادر أخرى موثوق رها (ما رلن 500 000

منذ عام  . )2003وت ة

اللجنة أل البيانات اإلح ااية المتاحة ال تتضمن أرقاما

واضحة ودقيقة وم نفة لألخخاا المختفلن منذ عام ( 1968المادة .)1
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ت صأأأي اللجنة اللولة الطرف بانشأأأاء بانلة بيانات م حلة نلي اللأأأعيل ال ني تسأأأج في ا

مي حاالت االختفاء في الع ار منذ نام  .1968ول ذا الغرض ،يج تجمي المعل مات م ملأأأأأأأأأادر

مختلفأة وترتيه أا ترتيًأان من جيأ نا بحيأن يمر هد ار أا في بأانألة الهيأانأات .وثنًغي تحأليأن بأانألة الهيأانأات
تحليثان من جيان وف رثان حتي يتسني للسلطات ت ليل هحلاءات م ث بة .وثنًغي أم تتضم بانلة الهيانات
نلي أب تقلير ما يلي:
( أ)

العلد اي مالي لجمي األشخاص المختفي وه ثت م؛
الجنس وال ثة الجنسأأأأانية والسأأ أ والجنسأأأأية ،ومنا قام نلل منطًقان ،الجمانة

(ب )

ن

(ج )

حالة ه راءات الًحن والتحقي  ،بما في نلل ،حسأأ أ االبتضأأأأاء ،معل مات مفلأأأألة

( د)

مرام االختفاء وتارثخه وظروفه ،بما في نلل مي العناصأأأأأأر الم مة لتحليل ما هنا

ايثنية أو االنتماء الليني للشخص المختفي؛

ن ه ارءات استخراج الجثن وتحليل ال ثة ونتائج التشرثح؛
اختفاء بسرثان.
كام االختفاء
ن

تعريف االختفا القسري والعقوبات المالامة
-6

تحيال اللجنة علما بمش أ أ أ أأروع قانو عام  2019بشأ أ أ أ أ

االختفا القس أ أ أ أأري المعرو

حاليا على

مجلس الور ار  .شلر أنها تش أ أ أ أأعر بالقل إ ار الت خلر في اعتماد مش أ أ أ أأروع القانو وما ترتب على ذلك من

عدم وجود تعريف صريح في التشريع المحلي لالختفا القسري روصفه جريمة مستقلة ،وفقا للمادتلن  2و4
من االتفاقية .ويساور اللجنة القل أيضا أل مشروع القانو ال تضمن إخارة إلى االختفا القسري باعتألارا

جريمة محتملة ض أ أ أ أأد اإلنس أ أ أ أأانية ،في حلن أ قانو المحكمة الجنااية العراقية العليا رقض  10يق أ أ أ أأر تذا
الوص أ أ أ أ

على حاالت االختفا القسأ أ أ أأري التي حدثت في الفترة ما رلن عامي  1968و .2003ويسأ أ أ أأاورتا

القل كذلك أل عقوبة اإلعدام ال تزاج إحدى العقوبات التي تنطب على الجرااض التي يُسأ أ أ أ أ أأتشأ أ أ أ أ أأهد رها في

معالجة حاالت االختفا القسري بموجب قانو العقوبات وفي مشروع القانو (المواد  2و 4و 5و.)7
-7

ت صأأأي اللجنة اللولة الطرف بتن يح مشأأأرو القان م المتعل باالختفاء القسأأأري ،بالتشأأأاور م

مي الج ات المعنية ،بما في نلل منظمات المجتم الملني المتخلألأأة ،والتعجي بانتمادي .وثنًغي أم
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يرف هذا التن يح ،في ملة أم ر ،هدراج رثمة االختفاء القسأري في التشأرثعات الجنائية المحلية ب صأف ا

رثمة مسأأأأأتقلة وفق نا للمادتي  2و 4م االتفاقية ،و رثمة ةأأأأأل اينسأأأأأانية وفق نا للمادة  5م االتفاقية،
بلأأرف النظر ن تارثا ارتباا الجرثمة .وثنًغي أم يتضأأم مشأأرو القان م أيضأان نق ةات مالئمة تلخذ
في االنتًار نلي النح ال ا

الطاب الًالغ الخط رة للجرثمة ،م تجن فرض نق ةة اينلام.

األعماج التي ارتفبها ما يُسمى ‘الدولة اإلةالمية في العراق والشام‘ والجماعات المرتألطة رها
ترحأأب اللجنأأة بأأالجهود التي تبأأذلهأأا الأأدولأأة الطرف للت أ أ أ أ أ أ أ أأدي للجرااض ،بمأأا في ذلأأك عمليأأات

-8

االختطاف ،التي ارتفبها ما يُس أأمى بالدولة اإلة أأالمية في العراق والش أأام والجماعات المرتألطة رها في الفترة
رلن عأأامي  2014و .2017ومع ذلأأك ،تعرب اللجنأأة عن قلقهأأا إ ار العأأدد المحأأدود من التحقيقأأات التي
أجريت ،وت ة
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لعدم وجود معلومات عن المحاكمات واألحكام ال ادرة (المادتا  3و.)12

ت صي اللجنة اللولة الطرف بضمام ما يلي:
( أ)

ال يام بسأأأأرنة ودبنة ون اهة بت ثي

مي األفعام المحلدة في المادة  2م االتفاقية

التي ارتبه ا دوم هنم م ظفي اللولة أو دنم م أو م افقت م ما ُيسأأأأأأأمي باللولة ايسأأأأأأأالمية في الع ار

والشأأأأأام أو أي مانة أخرت والتحقي في تلل األفعام ،وتقليم المسأأأأ ولي نن ا هلي العلالة ومعابهت م

هنا ثهتت هدانت م؛

تضأأمي أي تشأأرث ُيعتمل للتلأألي لالختفاء القسأأري أحرام نا واةأأحة تبف التحقي
(ب )
السرث والمستق والمحايل في الحاالت المشار هلي ا في المادة  3م االتفاقية.

المسؤولية الجنااية للرؤةا والطاعة الواجألة
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تالحظ اللجنة إخ أ أ أأارة الوفد إلى التش أ أ أريعات الوطنية الحالية المتعلقة بالمس أ أ أأؤولية الجنااية للرؤةأ أ أأا

والطاعة الواجألة ،وترحب بإدراج المسأأؤولية الجنااية في مشأأروع القانو المتعل باالختفا القسأأري .ومع ذلك،

ال تزاج اللجنة تشأأعر بالقل أل التشأريعات الحالية للدولة الطرف ومشأأروع القانو ال ن أأا على المسأؤولية
الجنااية للرؤةا  ،وفقا للفقرة (1ب) من المادة  6من االتفاقية .ويساورتا القل أيضا أل المادة  40من قانو
العقوبات تنم على أ الموظ

أو الش أ أأخم المكل بخدمة عامة الذي رتفب جريمة اختفا قس أ أأري تنفلذا

ألمر ص أ أ أأادر إليه من رايس يمكن أ
ب

تذرع باألمر لتبرير االختفا القس أ أ أأري (الطاعة الواجألة) .وتذ ّكر اللجنة

القاعدة المن أ أ أأوا عللها في الفقرة  2م المادة  6من االتفاقية تشأ أ أأمل األوامر ال أ أ أأادرة عن أي رايس،

ةوا كا مدنيا أو عسكريا ،تمتع بسلطة قانونية أو فعلية على مرؤوس (المادة .)6
-11

تحن اللجنة اللولة الطرف نلي ةأمام أم تحظر التشأرثعات المحلية صأراح نة التذر بلوامر أو

تعليمأات صأأأأأأأأأادرة م رئيس لتهرثر رثمأة االختفأاء القسأأأأأأأأأري ،وأم تنص التشأأأأأأأأأرثعأات الجنأائيأة نلي

المس ولية الجنائية ،وفقان للفقرتي  1و 2م المادة  6م االتفاقية.

وةأ اللولة الطرف اسأتراتيجيات لمن االختفاء القسأري والًحن ن األشأخاص المختفي والتحقي في

حاالت االختفاء القسري الم ن مة (الم اد )15-8

حماية المبلغلن عن حالة اختفا قسري والمشاركلن في التحقل فلها
-12

تش أ أ أ أ أأعر اللجنة بقل بالا إ ار التقارير العد دة التي تفلد روقوع أعماج تخويف وانتقام على ض أ أ أ أ أأحايا

حاالت االختفا القس أ أ أ أأري المزعومة وأقاربهض بعد رفعهض خ أ أ أ أأكوى إلى الس أ أ أ أألطات الوطنية أو تقديمهض طلألا إلى
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اللجنأة التخأاذ إج ار عأاجأل .وتالحظ اللجنأة اعتمأاد القأانو رقض  58لعأام  ،2017شلر أنهأا ال تزاج تش أ أ أ أ أ أأعر

بالقل لعدم توفلر الحماية لجميع األخخاا المذكورين في الفقرة  1من المادة ( 12المواد  12و 24و.)30
-13

تطل اللجنة هلي اللولة الطرف اتخان مي التلابير الالتمة م أ
( أ)

من

ما يلي:

مي أنمام التخ ثف واالنتقام وحماية األشأأأأخاص المشأأأأار هلي م في الفقرة 1

م المادة  12والفقرة  1م  30م االتفاقية ،بسأأأأأأأه من ا قفالة تضأأأأأأأمي مشأأأأأأأرو القان م المتعل
باالختفاء القسري حرم نا ل ذا الغرض؛
(ب )

التحقي في مي ادناءات التخ ثف واالنتقام وةأأأأأمام محاكمة المسأأأ أ ولي نن ا

ومعابهت م نلي النح المالئم.

اإلرالغ عن حاالت االختفا القسري والتحقل فلها
-14

ترحأأب اللجنأأة بأأالجهود التي رأأذلتهأأا الأأدولأأة الطرف للتحقل في حأأاالت االختفأأا القسأ أ أ أ أ أ أأري التي

ارتُفبأت رلن عأامي  1968و 2003ومقأاضأ أ أ أ أ أ أأاة مرتفبلهأا .شلر أنهأا تعرب عن قلقهأا إ ار النطأاق المحأدود

للنتااج .وت ةأ أيضأا لعدم وجود معلومات واضأحة عن التحقل في حاالت االختفا القسأري التي ارتُفبت
بعد عام  2003وعن معاقألة مرتفبلها وجبر المتض أ أ أ أ أ أأررين منها ،بما في ذلك خالج المظاترات التي ردأت
في تش أرين األوج/أكتوبر  .2019وترحب اللجنة بمشأأروع إنشأأا ةخأأنألة لمناتضأأة االختفا القسأأرية الواردة
في مشأ أ أأروع القانو المتعل باالختفا القسأ أ أأري .ومع ذلك ،ال تزاج اللجنة تشأ أ أأعر بالقل إ ار عدم وضأ أ أأو

اإلج ار ات الواجألة التطبل  ،وإ ار تقسيض المسؤوليات رلن السلطات المكلفة بالألحخ والتحقل  .وتعرب اللجنة

عن قلقها أيض أ أأا إ ار التقارير التي تفلد ب

التهد دات الموجهة إلى ض أ أأحايا االختفا القس أ أأري وتخويفهض قد

ّأدت إلى نقم اإلرالغ عن الحاالت ،مما يسهض في إدامة اإلفالت من العقاب (المادتا  12و.)24

-15

ت صي اللجنة اللولة الطرف باتخان مي التلابير الالتمة لضمام ما يلي:
( أ)

التحقي في مي حاالت االختفاء القسأأأري تلقائيان بطرثقة سأأأرثعة وشأأأاملة ومحايلة

بسأ أه من ا ةأأأمام اتًا منظ ر نسأأأاني
ومسأأأتقلة تلخذ في االنتًار االحتيا ات الخاصأأأة لب حالةُ ،
ممن ج ،حتي هم لم تقلم شر ت رسمية؛
مقاةأأأأأأأأاة مي م ُيلني ارتباب م حالة م حاالت االختفاء القسأأأأأأأأري ،بم في م
(ب )
المسأ ول م العسأأررث م والملني م والمسأ ول م الحر مي م الذي أنط ا هنن م أو دنم م أو م افقت م،
ومعابهت م هنا ثهتت هدانت م ،بعق ةات مالئمة ،م تجن نق ةة اينلام؛

تحليل مسأأأ وليات مي السأأأألطات المشأأأأارقة في الًحن والتحقي تحليلان واةأأأأحان،
(ج )
ومنشاء آلية لتنسي أنشطت ا تنسيق نا فعا نال؛
ت وثل "شأأأأمًة مناهضأأأأة االختفاء القسأأأأري" أو ييرها م ال ي ات المرق ثة المنشأأأألة
( د)
للتلأألي لحاالت االختفاء القسأأري بما يل م ا م م ظفي متخل ألأأي وم ارد مالية وتقنية لالةأأطال
بعمل ا بفعالية؛
(تأ)

ل م مي ةأحايا االختفاء القسأري نلي هر قام  ،بما في نلل هنادة التلهي  ،يلخذ
ح أ

بسه من ا ةمام اتًا منظ ر نساني ممن ج.
في االنتًار االحتيا ات الخاصة بر حالةُ ،
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االحتجار السري
-16

تالحظ اللجنأة تأ كلأد الأدولأة الطرف عأدم وجود مراف احتجأار ةأ أ أ أ أ أ أريأة ،حسأ أ أ أ أ أ أأألمأا يحظرا القأانو

المحلي .إال أنها تعرب عن قلقها إ ار التقارير التي تفلد أ االحتجار السأ أ أ أ أأري ال زاج مسأ أ أ أ أأتخدما ،بما في

ذلك خالج المظاترات التي ردأت في تش أ أ أ أ أرين األوج/أكتوبر  .2019وتلقت اللجنة ،على وجه الخ أ أ أ أ أأوا،

ادعا ات تشأألر إلى وجود  420مكانا لالحتجار السأأري ،بما في ذلك في معسأأكر العدالة ومعسأأكر الشأأرف
وملج الجادرية وةجن مطار المعنى وةجن مطار بغداد ومد نة جرف ال خر (المادة .)17

-17

تحن اللجنة اللولة الطرف نلي اتخان مي التلابير الالتمة لضأأمام نلم احتجات أي شأأخص

في مرام سأأري .وفي هذا السأأيا  ،يج نلي اللولة الطرف أم تبف لجمي األشأأخاص المحرومي م

حرثت م ،بحرم القأان م وةحرم ال اب  ،أم تتأال ل م منأذ بألايأة الحرمأام م الحرثأة ،مي الضأأأأأأأ أمأانأات
األساسية المنل ص نلي ا في المادة  17م االتفاقية .وثنًغي لللولة الطرف أيضان ال يام بما يلي:
(أ)

ه راء تحقي نا

االدناءات المتعلقة ب
ن

ومسأأأتق ون ثه في مي ادناءات االحتجات السأأأري ،بما في نلل

د  420مرانان لالحتجات السأري ،وةأمام تحليل مي هذي األماك رسأميان؛ وايفراج

مي األشأأأأأأأأأخاص المحرومي م حرثت م في تلل األماك هنا قام الحرمام م الحرثة يير بان ني؛

ومبالغ أبأارا األشأأأأأأأأخأاص المأذق رث أو األشأأأأأأأأخأاص الأذي يختأارون م ف انر ن مرأام و دهم؛ وتقأليم

المس ولي ن هذا االحتجات السري هلي العلالة ومعابهت م وفقان لخط رة أفعال م؛
(ب )

هيال أي مراف احتجأات سأأأأأأأأأرثأة أو تح ثل أا هلي مراك احتجأات نظأاميأة مسأأأأأأأأأجلأة

وخاةعة لإلشراف امتثا نال ألحرام االتفاقية والمعايير اللولية نات الللة.

الضمانات القانونية األةاةية
تحيال اللجنة علما باعتماد قانو إصأ أ أ أ أ أ أأال النزال والمودعلن في عام  .2018ومع ذلك ،تعرب
-18
اللجنأة عن قلقهأا إ ار االدعأا ات العأد أدة المتعلقأة بأانتهأاكأات حقوق األخأ أ أ أ أ أ أخأاا المحروملن من حريتهض.
وتش أ أ أ أ أ أألر التقارير إلى أ المش أ أ أ أ أ أأتأله في ارتفارهض أعماج إرتارية المحتجزين بموجب قانو مكافحة اإلرتاب

االتحادي رقض  13لسأنة  2005يُعتقلو دو أمر قضأااي ويُحرمو من االت أاج بمحام ،بما في ذلك أثنا
اةتجوارهض من قوات الشرطة أو قوات األمن األخرى ،وأ أقاربهض ال ُبلَّغو بمكا وجودتض .ويساور اللجنة
القل أيضا إ ار االدعا ات التي تفلد ب قوات األمن والملليشيات العراقية قد حرمت ،منذ رداية المظاترات

في تشأرين األوج/أكتوبر  ،2019آالف المتظاترين من حريتهض ،ومعظمهض دو أمر قضأااي ،وأودعتهض في
الحألس مع منع االت أ أ أ أ أأاج .وأخل ار ،ت ة أ أ أ أ أ

اللجنة أل جااحة فلروس كورونا (كوفلد ،)19-وفقا للمعلومات

التي قدمها الوفد ،أجبرت السلطات على تعلل الزيارات إلى السجو مؤقتا (المادة .)17

-19

ت ص ي اللجنة اللولة الطرف باتخان مي التلابير الالتمة لضمام ما يلي:

الحرمأأام م الحرثأأة ال يج ت أم يق م بأأه هال الم ظف م المخ ل م بأأان نأان انتقأأام
( أ)
واحتجات األشخاص ،في امتثام صارم للقان م؛
(ب )

تمري

مي األشأأأأأأأأخاص المحرومي م حرثت م ،بم في م المشأأأأأأأأتًه في ارتباب م

أنمام هرهابية ،م االسأأأأأتعانة بمحام منذ بلاية الحرمام م الحرثة والسأأأأأمال ل م باالتلأأأأأام دوم تلخير

بلبارة م أو بمحام أو بلي شخص يختارونه أو بالسلطات القنللية بالنسًة لأل ان  ،وم تلقي تثارت م؛
(ج )

ننأألمأأا تب م ال ثأأارات محأألودة بسأأأأأأأ أه أ

ظروف مث أ

أأائحأأة ق فيأأل ،19-ت وثأأل

األشخاص المحرومي م حرثت م بال سائ الالتمة لالتلام باألشخاص الذي يختارون م دوم تلخير.
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ةجالت األخخاا المحروملن من الحرية
-20

على الرشض من أ اللجنة تالحظ وجود ة أ أ أأجالت عد دة لألخ أ أ أأخاا المحروملن من حريتهض ،فإنها

تشأعر بالقل أل تذا السأجالت شلر مترابطة فيما رلنها ،وال تتضأمن جميع المعلومات المشأار إللها في الفقرة

 3من المادة  17من االتفاقية ،وأل البيانات التي تتضأ أ أأمنها شالألا ما تفو شلر دقيقة .ويسأ أ أأاور اللجنة القل

أل التش أريعات الوطنية الحالية ال تففل ال تي وال مشأأروع القانو المتعل باالختفا القسأأري إمكانية ح أأوج

أي خ أ أ أ أأخم ذي م أ أ أ أألحة مش أ أ أ أأروعة على المعلومات الواردة في الفقرة  1من المادة  18من االتفاقية .وتذا

الوض أ أأع يعّقد إلى حد كبلر أي بحخ عن أخ أ أأخاا محروملن من حريتهض وتحد د مكانهض ،ويعرض أ أأهض لخطر

االختفا القسري ،ويسبب الضل والمعاناة ألقاربهض (المواد  17و 18و 20و.)22
-21

ت صي اللجنة اللولة الطرف باتخان مي التلابير الالتمة م أ
( أ)

هيلا السأأجالت الم

(ب )

ةأأأأأمام تسأأأأأجي

ما يلي:

دة لألشأأخاص المحرومي م الحرثة في سأأج مرق ي واحل

يتضم نلي أب تقلير المعل مات المطل ةة بم

الفقرة  3م المادة  17م االتفاقية؛

مي حاالت الحرمام م الحرثة نلي النح ال ا

المرق ي ،وتحلين المعل مات المسجلة بانتظام وفحل ا دورثان؛

في السأأأأأج

ةأأأأأأمام أم يتمر ق شأأأأأأخص له ملأأأأأألحة مشأأأأأأرونة م اال ال سأأأأأأرثعان نلي
(ج )
المعل مات المشار هلي ا في الفقرة  1م المادة  18م االتفاقية؛
( د)

ةأأأأأأأمام التحقي في أن ا السأأأأأأأل

االتفاقية والمعاقًة نلي ا نلي النح المالئم.

ال ارد وصأأأأأأأف ا في المادة (22ا) و(ج) م

الألحخ عن المختفلن وتسليض رفات المتوفلن منهض
-22

ترحب اللجنة رتعد ل قانو حماية المقارر الجماعية (القانو رقض  13لسأ أ أ أ أ أ أأنة  )2015ليشأ أ أ أ أ أ أأمل

المقارر الجماعية التي أقيمت بعد عام  .2003شلر أنها ال تزاج تشأعر بالقل أل القانو ال يشأمل الجرااض

المنس أ أ أ أ أأوبة إلى موظفي الدولة .وتش أ أ أ أ أأعر اللجنة بالقل أيض أ أ أ أ أأا إ ار التقدم المحدود المحرر في الألحخ عن
األخ أ أ أأخاا المختفلن ،وفي التعرف على رفاتهض وإعادته ،وال ة أ أ أأيما فيما تعل بعدد يُقدر بمللو خ أ أ أأخم

ُدفنوا في مقارر جماعية .وت ة

اللجنة لمحدودية الموارد التقنية والمالية والألشرية لمد رية المقارر الجماعية

لضأ أ أ أأما تخزين الرفات وتحد د تويته على نحو مالاض .وت ةأ أ أ أ

اللجنة أيضأ أ أ أأا لل أ أ أ أأعوبات التي واجهها

الضحايا في المشاركة في الألحخ عن أقاربهض المختفلن والتحقل في اختفااهض (المادتا  12و.)24

-23

ت صأأأي اللجنة بلم تضأأأاوف اللولة الطرف

دها للًحن ن األشأأأخاص المختفي ولتحليل

أماكن م ومخالء سأأهيل م ،وةأأمام هنادة الرفات هنادة قرثمة في حام العث ر نلي م مت في  .ونلي و ه

الخل ص ،ينًغي ل ا ال يام بما يلي:
( أ)

ةأمام اسأتمرار الًحن ن األشأخاص المختفي حتي تحليل مرام و دهم ،ومتابعة

أي تحقي في اختفائ م هلي حي ت ةيح ال بائ وتحليل ه ثة الجناة؛
(ب )

وةأأأأأأ نملية واةأأأأأأأحة وفعالة بم

القان م تتيح ألبارا األشأأأأأأأخاص المختفي

همرأانيأة اال ال نلي مي المعل مات المتعلقأة بالًحأن والتحقي  ،وتمرن م م المشأأأأأأأأأارقة الفعليأة في

العملية هنا ريه ا في نلل؛
(ج )

ةأأمام التنسأأي والتعاوم ومقارنة الهيانات بي السأألطات المسأ ولة ن الًحن ن

المختفي والسلطات المس ولة ن تحليل ه ثة رفات م ،في حام العث ر نلي م مت في ؛
6
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تعلي بان م حماية المقابر الجماوية ( )2015بحين يشأأأأأأأأم أيضأأأأأأ أان األفعام التي
( د)
يرتبه ا م ظف اللولة؛
(تأ)

ةأمام أم ير م للت دائرة شأ وم وحماية المقابر الجماوية الم ارد المالية والتقنية

والًشرثة الالتمة لالةطال بم ام ا وفقان للمعايير اللولية وأفض الممارسات.

تعريف الضحايا والتعويضات
-24

ال تزاج اللجنة تش أ أأعر بالقل أل تعريف الض أ أأحية في التشأ أ أريعات الوطنية الحالية وفي مش أ أأروع

القانو المتعل باالختفا القسأأري ال يمتعل للتعريف الوارد في الفقرة  1من المادة  24من االتفاقية .وعالوة

على ذلك ،ت ة أ أ أ أ أ اللجنة لعدم تقديض الدولة الطرف معلومات عن التعويض أ أ أ أ أأات التي ُمنح إياتا ض أ أ أ أ أأحايا
االختفا القس أأري .وتش أأعر اللجنة بالقل أيض أأا أل المس أأؤولية عن تعويف ض أأحايا االختفا القس أأري ،وفقا
للمادة  10من قانو أصوج المحاكمات الجزااية ،تقع على الجاني ال على الدولة.

-25

ت صي اللجنة اللولة الطرف باتخان مي التلابير الالتمة لضمام ما يلي:

اتسأأا تعرثف الضأأحية في القان م المحلي اتسأأابان تام نا م الفقرة  1م المادة 24
( أ)
م االتفاقية ،بحين يشم أي شخص لح به ةرر مًاشر م راء اختفاء بسري؛
هبامة نظام شأأأام لجهر الضأأأرر والتع ثل في القان م المحلي وفق نا للفقرتي  4و5
(ب )
ال للتطهي حتي هم لم ُتتخأذ أي
م المأادة  24م االتفأاقيأة ،تب م الألولأة مسأأأأأأأ أ ولأة ننأه وثر م بأاب ن
ه راءات نائية؛
(ج )

مراناة نظام منح التع ثضأات الظروف الشأخلأية للضأحايا ،مث ن

الجنسانية والس واألص ايثني وال ة اال تماني واينابة.

الجنس وال ثة

إعال الغياب
-26

يسأ أ أ أأاور اللجنة القل أل التش أ أ أ أري عات الوطنية الحالية ،بغية تنظيض الوضأ أ أ أأع القانوني للشأ أ أ أأخم

المختفي وأقاربه ،تش أ أ أأترل أ تعلن المحكمة وفاته ،وذلك عادة بعد مرور ة أ أ أأنتلن على اإلرالغ عن فقدانه.

ويس أ أ أأاورتا القل أيض أ أ أأا إ ار التقارير التي تفلد أ أقارب األخ أ أ أأخاا المش أ أ أأتأله في انتمااهض إلى ما يس أ أ أأمى

بالدولة اإلةأ أ أ أ أ أ أأال مية في العراق والشأ أ أ أ أ أ أأام ال تتا لهض إمكانية اللجو إلى تذا اإلج ار  .وال يمكن ،من حلخ
المبدأ ،افت ار

-27

وفاة الشخم المختفي إال بعد توضيح م لرا (المادة .)24

ت صأأأأأأأأي اللجنة اللولة الطرف باتخان التلابير الالتمة لبي تبف  ،وفق نا للفقرة  6م المادة 24

م االتفاقية ،تنظيم ال ةأ القان ني لألشأأخاص المختفي  ،بم في م األشأأخاص المشأأتًه في انتمائ م

هلي ما يسأمي باللولة ايسأالمية في الع ار والشأام ،وال ةأ القان ني ألبارة م ،في مجاالت مث الحماية

اال تماوية وبان م األسأأرة وحق

الملبية ،دوم اشأأتراع اينالم ن افتراض وفاة الشأأخص المختفي.

وفي هذا الللد ،ت صي اللجنة اللولة الطرف بجع بان ن ا يقر هنالم الغياا بسه االختفاء القسري.
تفان اللولة الطرف م اللجنة في سيا اي راءات العا لة التي تتخذها اللجنة (المادة )30

-28

تأذ ّكر اللجنأة بأ نأه يجور ،بموجأب المأادة  ، 30ألقأارب الش أ أ أ أ أ أأخم المختفي أو ممعليأه القأانونللن أو

محاميه أو أي خأخم مفو

منهض ،أو ألي خأخم آخر له م ألحة مشأروعة ،أ يقدموا ب أفة عاجلة إلى

اللجنة طلألات التخاذ إج ار ات عاجلة ،دو الحاجة إلى اةتنفاد ةبل االنت اف المحلية ،خريطة إرالغ الحالة
إلى أي من الهلئات المخت أ أأة في الدولة الطرف المعنية بالقض أ أأية ،توجد فلها تذا اإلمكانية .وتالحظ اللجنة
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أ العراق تو حاليا الدولة الطرف التي ة أ أ أ أ أ أأجلت اللجنة بخ أ أ أ أ أ أأوص أ أ أ أ أ أأها أكبر عدد من اإلج ار ات العاجلة.

ويسأأاورتا القل أل  275من اإلج ار ات العاجلة المسأأجلة الألالا عددتا  492إج ار ال تزاج حتى وقت اعتماد
تذا المالحظات بش أ

المعلومات اإلضأأافية دو رد ،رشض رةأأاال التذكلر المتفررة ،وأ الردود الواردة ال تقدم

عادة معلومات عن االة أ أأتراتيجيات التي اعتمدتها الس أ أألطات المخت أ أأة أو الخطوات التي اتخذتها للألحخ عن
األخخاا المختفلن والتحقل في اختفااهض (المادة .)30

-29

تألن اللجنأة الألولأة الطرف هلي تع ث تعأاون أا مع أا لضأأأأأأأ أمأام معأالجأة مي

لًأات اتخأان

ه راءات نأا لأة نلي الف ر ومحأالت أا هلي السأأأأأأأأألطأات المرلفأة بأالحأالأة المر ميأة؛ واتخأان ه راءات ف رثأة

للًحأن ن األشأأأأأأأ أخأاص المختفي والتحقي في اختفأائ م؛ وم افأاة اللجنأة،

ملم سة ن اي راءات المتخذة ون التقلم المحرت في الحالة.

ام اي راءات ،بمعل مأات

يم -النشر والمتابعة
-30

تود اللجنأأة أ توجأأه االنتألأأاا إلى االلت ازمأأات التي تقع على عأأات الأأدوج عنأأد الت أ أ أ أ أ أ أأد

على

االتفاقية وتحخ الدولة الطرف ،في تذا ال أأدد ،على ض أأما تواف جميع التدارلر التي تعتمدتا توافقا تاما

مع أحكام االتفاقية وشلرتا من ال أ أ أ أ أأكوك الدولية ذات ال أ أ أ أ أألة .وتحخ اللجنة الدولة الطرف روجه خاا

على ضأأما التحقل بفعالية في جميع حاالت االختفا القسأأري وإعماج حقوق الضأأحايا المن أأوا عللها

في االتفاقية إعماال كامال.
-31

وتشأ أ أ أ أ أأجع اللجنة الدولة الطرف على أ تنشأ أ أ أ أ أأر على نطاق واةأ أ أ أ أ أأع نم االتفاقية ،والمعلومات

اإلض أ أ أ أ أ أ أأافيأة المقأدمأة بموجأب الفقرة  4من المأادة  29من االتفأاقيأة وتأذا المالحظأات ،رهأدف توعيأة جميع
السلطات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وعموم الجمهور.

-32

وبموجأأب الفقرة  4من المأأادة  29من االتفأأاقيأأة ،تطلأأب اللجنأأة إلى ا لأأدولأأة الطرف أ تقأأدم ،في

موعد أق أ أ أ أ أ أأاا  25تشأ أ أ أ أ أ أرين العاني/نوفمبر  ،2021معلومات محدَّثة ومحددة عن تنفلذ كل توص أ أ أ أ أ أأية من

التوصأ أ أ أأيات الواردة في تذا المالحظات المتعلقة بالمعلومات اإلضأ أ أ أأافية ،مع التركلز روجه خاا على ما
لي( :أ) التق أأدم المحرر في مراجع أأة التشأ أ أ أ أ أ أريع أأات المتعلق أأة ب أأاالختف أأا القسأ أ أ أ أ أ أأري واعتم أأادت أأا وتنفل أأذت أأا؛

و(ب) االحتجار السأ أأري؛ و(ج) تعويف الضأ أأحايا؛ و(د) التش أ أريعات والممارةأ أأات المتعلقة بانتزاع األطفاج

بغلر وجأه ح  .ويجور للأدولأة الطرف أيض أ أ أ أ أ أ أأا أ تقأدم أي معلومأات أخرى تعتبرتأا ذات صأ أ أ أ أ أ ألأة بأالوفأا

بالتزاماتها التعاتدية .وتش أأجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز وتيس أألر مش أأاركة المجتمع المدني ،ال ة أأيما
منظمات الضحايا ،في عملية إعداد تذا المعلومات.
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