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اللجنة المعنية بحاالت االختفاء القسري

المالحظات الختامية بش أ ا التقر ر المق م مس يأأا س أرا بماقر الفقر  1مس
*
الماد  29مس االتفاقية
-1

نظرت اللجنة المعنية بحاالت االختفاء القس ر رررا تق التقرمر المق س يس ا ر رربمسر ر ر ار بمب
()1

يس المراة  29يس االتفراييرة

الفقر 1

()2

تق لس ر ر ر ر ر ر ررات را  339و 340و ، 342المعقبة تق الفتر يس  13إلى 15

نيسر ر ررال رم  ،2021وهق لسر ر ررات فق ت اتت ار ر ر رريا بسر ر ررح

اضحة يرس تورون بكونا ( بتو .)19-

وافتم ت تق لست ا  ،356المعقبة تق  4ياك يايب  ،2021هذه المالحظات الختايية.

ألف -مق مة
-2

ترح

اللجنة بالتقرمر الذا ق يته ا ر ر ر ر رربمس ر ر ر ر ر ار بمب

الفقر  1يس الماة  29يس االتفايية ،وهب

تقرمر ُف َّ وتقا لمباةض ا التب و ية .وتش ر ررو اللجنة تش ر رراوك ال ولة المرت يل ينظمات المجتمل الم نق ل
()4

إف اة التقرمر وإةكاج يالحظات ا فيه( .)3وهق تش ررار ال ولة المرت ذلل فلى بة الرةوة الماتببة

ق يت ا فلى قاضمة المساض التق يتعوس تناول ا(.)5
-3

وتعرب اللجنة يض ر ررا فس تق يرها للحباك الحنَّاء الذا

التق

رته يل وت ال ولة المرت بش ر ررتل الت ا ور

المتخذ تنفوذا ألحااس االتفايية ،األير الذا ة الكثور يس ش ر ربا ل ا ،وترح

فلى و ه الخب ر ررب

 ،رو

االنفتا التق تحلى ا البت ثناء الرة فلى األار ررالة التق هرحت ا .وتشر ررار ال ولة المرت فلى المعلبيات

والتب يحات اإل افية التق ق يت خالل الم اخالت الشفبمة ويا ق س ين ا تابة.

باء -الجاانر اإليجابية
-4

تق ذلل ف

تنظر اللجنة بعوس الر ر ررا إلى انضر ررماس ال ولة المرت إلى

البر ررابق ال ولية لحقبا اإلنسر ررال ،بما

روتب بالت اختياكمة يلحقة ا ،و ذلل إلى نظاس كويا األاااق للمحامة الجناضية ال ولية .

__________
*

افتم ت ا اللجنة تق ةوكت ا العشرمس ( 12نيسال رم  7 -ياك يايب .)2021

()1

.CED/C/CHE/1

()2

انظر  CED/SR.339و 340و.342

()3

الفقرات يس  157إلى .164

()4

.CED/C/CHE/RQ/1

()5

.CED/C/CHE/Q/1

()6

ابمس ار ليست هرتا تق االتفايية ال ولية لحماية حقبا ميل العمال الم ا رمس و تراة ارهم.
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-5

وترحر

اللجنرة برافترات الر ولرة المرت براختبر ر ر ر ر ر ررا

-6

وترح

اللجنة بالت ا ور التشررميية التق افتم ت ا ال ولة المرت تق المجاالت المتبرلة باالتفايية،

()

القانبل االتحاةا كقم  2-150البر ر رراةك تق  18انبل األول ةيسر ر ررمحر  2015بشر ر ررتل

(ب)

المرار ر رربس كقم  21-150البر ر رراةك تق  2تش ر ر ررمس الثانق نبتمحر  2016بشر ر ررتل القانبل

خر  ،بمب

األتراة و يس ةولة

اللجنرة تلقق وبحر

الحال رات المقر يرة يس

الماةتوس  31و 32يس االتفايية فلى التبالق.

بما تق ذلل يا يلق:

يس االختفاء القسرا؛

االتفايية ال ولية لحماية ميل األشخا

االتحاةا المتعلق باالتفايية ال ولية لحماية ميل األشخا
-7

يس االختفاء القسرا؛

تثنق اللجنة فلى ال ولة المرت إلحاهت ا فلما بالمباةئ التب و ية المتعلقة بابتو  19-واالختفاء

القس ر رررا التق افتم ت ا اللجنة والفرمق العاي المعنق بحاالت االختفاء القس ر رررا و ور المبفق .وتق هذا
الب ر ر ة ،ترح

بالت ا ور التق اتخذت ا ال ولة المرت تق إهاك اار ررتجا ت ا لجاضحة بتو 19-

ف ة نزالء السجبل وتس و إياانية اتبال األشخا
-8

وترح

المسلببق الحرمة بالعالم الخاك ق.

ت خفض

اللجنة بال وك الذا تض ر ر ر ر ررملل به ال ولة المرت تق الترومج لالتفايية تق المحات ال ولية

وتق إهاك اياات ا تق يجال التعاول ال ولق.

وتالحظ اللجنة بعوس الر ر ررا ل ال ولة المرت ق و ع ت ةفب ةاضمة إلى ميل المالفوس باليات
-9
تق إهاك اإل راءات الخاصة لمجلس حقبا اإلنسال لزماك الحل .

قيم -دواعي القلق الرئيسية والتاصيات
-10

تحيط اللجنة فلما بالت ا ور التق اتخذت ا ال ولة المرت ايتثاال ألحااس االتفايية .ويل ذلل ،تر اللجنة

نه ال يس المماس ،حتى لحظة ص ر ر ر رريا ة هذه المالحظات الختايية ،تعزمز اإلهاك التشر ر ر ر ررمعق والم ار ر ر ر رس ر ر ر ررق

المعمبل به تق ال ولة المرت لمنل حاالت االختفاء القسر ر ر ر ر رررا وقمع ا فلى نحب تض ر ر ر ر ر ر  .ولذلل ،ت فب اللجنة
ال ولة المرت إلى إيالء االهتماس البا

لتنفوذ التبصر رريات الباكة ةناه فلى يسر ررتبمق االتحاة والكانتبنات ،وهق

تبصيات افتم ت ا رو ناء تبخيا للتعاول يس
-1

مال تنفوذ االتفايية فلى م و ه.

معلامات عامة

الم اسة البهنية لحقبا اإلنسال
-11

تعرب اللجنة فس ار ررف ا لتت و إنشر رراء ي ا ر رسر ررة وهنية لحقبا اإلنسر ررال تق ال ولة المرت حتى

فاس  ،2023فلى الر م يس التبصر ر ر رريات التق ق يت ا وليات حقبا اإلنسر ر ر ررال تق هذا الشر ر ر ررتل .وفالو فلى
ذلل ،تالحظ اللجنة بقلق ل يشر ر رررون القانبل المتعلق بانشر ر رراء الم ا ر ر رسر ر ررة يسر ر ررتثنق والية الرص ر ر ر ويعالجة

الشرااو الفرةية ،يل ل ف ة الشرااو المتعلقة بحاالت ترةية التق تلقت ا اللجنة البهنية لمنل التعذي ي ل

فلى الحا ة إلى يث هذا اإل راء.
-12

تشأأأأجع اللجنة ال ولة العرى علر تسأأأأر ع عملية سنشأأأأاء محيأأأأسأأأأة و نية لحقا اإلنسأأأأاا

تتماشأر مع المااد المتعلقة بمرز المحيأسأات الا نية لتع

وحماية حقا اإلنسأاا دمااد با

وتضأأأعلع بم ام الرصأ أ ومعالجة الشأأأداو الفردية .وتشأأأجع ال ولة العرى أيضأأأا علر أا ت ج بشأأأد
صر ح ،م مة تع

2

وحماية الحقا المنصاص علي ا في االتفاقية ،في والية هذه المحيسة.
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تعر ف االختفاء القسري وتجر مه دالمااد مس  1سلر 7

رممة االختفاء القسرا
-13

تالحظ اللجنة اختياك ال ولة المرت ن ج االا ر ر ر ر ررتناة إلى األحااس الجناضية الس ر ر ر ر رراكمة ،بما تق ذلل

األحااس المتعلقة بالجراضم

ر ر ر ر اإلنسر ر ر ررانية ،لتجرمم االختفاء القسر ر ر رررا بمب

الماة  185يار اك يس قانبل

العقببات .وتالحظ اللجنة يض ر ررا ل كا ر ررالة المجلس االتحاةا الم كخة  29تشر ر ررمس الثانق نبتمحر ،2013

والتق تقض ر ر ررق باقراك وتنفوذ االتفايية ال ولية لحماية ميل األش ر ر ررخا

يس االختفاء القس ر ر رررا ،تق س تفس ر ر ررو ار

كاررميا لبعض فناصررر التعرما الباكة تق الماة  185يار اك يس قانبل العقببات يتماشررى يل االتفايية ،بما

تق ذلل "المباتقة" و"يبور الشخص" ،و"نية حريال الشخص يس حماية القانبل" و"تتر يمبلة" .وق تكبل
هذه التفس ر ر ر ررورات يفو للقض ر ر ر ررا  ،ور ل اللجنة تر ل تعرما هذه الجرممة يظ
للضررحايا و ورهم يس األشررخا

ور وا ر ر ر ر بالنس ر ر ر رربة

الذيس ق يلجتول إليه .وتشررور اللجنة يضررا إلى ل صرري ة الفقر (ب) يس

الماة  185يار اك يس قانبل العقببات ت ف تكر "يباتقة" ال ولة (الماةتال  2والماة .)4
-14

ت عا اللجنة ال ولة العرى سلر سعاد النظر في تعر ف االختفاء القسري الاا د في الماد 185

مدر ا مس قاناا العقابات لضأأأماا تماشأأأيه بالعام مع التعر ف الاا د في الماد  2مس االتفاقية ،وإزالة
ماا س الغماض العامنة في العناصر المدانة للتعر ف وتاضيح المعنر المقصاد للجميع.

العقببات المناابة
-15

تحيط اللجنة فلما بالتب ر ر ر ر ر رريحات التق ق يت ا ال ولة المرت بش ر ر ر ر ر ررتل قباف النمق باألحااس تق

التشر ررمعات البهنية ،بما تق ذلل الظروت المشر ر ة و المخففة .وتحيط اللجنة فلما بالش ررر الذا يفو بتل

العقببة ال نيا اإللزايية تق رممة االختفاء القس رررا ،وهق يح ة تق ا ررنة واح بمب

يس قانبل العقببات ،ال تنمحق إال تق الحاالت التق تكبل تو ا وظيفة يرتك

الماة  185يار اك

الجرممة ،فلى اررحو المثال،

وظيفة ثانبمة وتكبل يشر رراك ته تق اكتكاب الجرممة يح وة  ،ور ن ا ال تزال تشر ررعر بالقلق ألل هذا الحام
ساية هذه الجرممة (الماة .)7

ال يتناا

يل ش

-16

تشأأأجع اللجنة ال ولة العرى علر سعاد النظر في العقابة المنصأأأاص علي ا في الماد 185

مدر ا مس قأاناا العقابأات ،مس أقأ مااءمأة العقابأة الأ نيأا لجر مأة االختفأاء القسأأأأأأأأأري مع المأاد  7مس
االتفاقية ،لتعد

شأ قسأأامة الجر مة زما يجر .وباإلضأأافة سلر دلو ،ت عا اللجنة ال ولة العرى سلر

أا تبيس في تشأأأأأأأر عات ا الجنائية الظروى المخففة والظروى المشأأأأأأأ د التي تنعبق تح ي ا في قر مة

االختفأاء القسأأأأأأأأأري ،مع الحرص علر أال تحدي الظروى المخففأة ،في أي حأالأة مس الحأاالت ،سلر عأ م

فرض العقابة المناياة.

المس ولية الجناضية للرؤااء
-17

تحيط اللجنة فلما باألحااس المنب ر ررب

فلو ا تق الماة  ) (114يس قانبل العقببات العس ر ررارا

بش ررتل "قا لية الرضيس للعقاب" ،ولكن ا تش ررعر بالقلق ألل قانبل العقببات ال يفق ،فلى يا يح و ،بمقتض رريات

الفقر (1ب) يس الماة  6يس االتفايية ،ال تق األحااس المتعلقة باكتكاب رممة يس راء التقب ر ر ررور وال تق
األحااس المتعلقة باااء ااتعمال السلمة (الماةتال  11و 312يس قانبل العقببات فلى التبالق) .ومساوكها

القلق يضر ررا إزاء خلب قانبل العقببات يس حااس بشر ررتل اار ررتبعاة إياانية التذكن بتير صر رراةك ،وتقا للفقر 2

يس الماة  6يس االتفايية (الماة .)6
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-18

تاصأأأي اللجنة ال ولة العرى ب ا ت ج في قاناا العقابات مب أ تحمي الرءيأأأاء مسأأأحولية قنائية

في حاالت االختفاء القسأأأأري ،وفقا ألحدام الفقر 1دب مس الماد  6مس االتفاقية .وتاصأأأأي أيضأأأأا ب ا تعف
ال ولة العرى ع م التذ ع ب ي أمر أو تعليمات صاد عس يلعة عامة لتبر ر قر مة االختفاء القسري.

-3

المسحولية الجنائية والتعاوا القضائي في قضايا االختفاء القسري دالمااد مس  8سلر 15

البالية القضاضية العسارمة
-19

تالحظ اللجنة بقلق ل المحا م العسر ر ررارمة يجبز ل ا ل تنظر تق حاالت االختفاء القسر ر رررا التق

ق يقف وكاءها تراة فسر ررارمبل ،بما تق ذلل فن يا يابل الضر ررحية يس الم نووس .وتذ ر بتل ميل حاالت
االختفاء القس رررا يج  ،يس حو

المحا م العس رارمة و ل

المح  ،ل تس ررتبع ص رراحة يس نماا اختب ررا

تقتبر والية النظر تو ا فلى السلمات الم نية العاةية المختبة ةول اباها (الماة .)11
-20

تشأأير اللجنة سلر بيان ا بش أ ا حاالت االختفاء القسأأري والاالية القضأأائية العسأأدر ة ،وتاصأأي

ال ولة العرى بايأأأتءناء م ام التحقيق في حاالت االختفاء القسأأأري ومالحقة مرتعبي ا أمام القضأأأاء مس
الاالية القضأأأأائية العسأأأأدر ةد . 7وفي هذا الصأأأ د ،تشأأأأجع اللجنة ال ولة العرى علر سلغاء األحدام دات

الصلة مس قاناا العقابات العسدري.

البح فس األشخا
-21

ترح

المختفوس

اللجنة بانشراء شرباة االتبراالت وس االتحاة والكانتبنات بمب

المراربس كقم .21-150

وتحيط اللجنة فلما بتل ي السر ررتة ياس التق ح ةت ا الماة  4يس المرار رربس لتلحية هل
الح األةنى ،ور ن ا تر ل هذه الم ال تتناا ر ر ر ر ر

المعلبيات ال تمث

يل المابل المل لجميل حاالت االختفاء القسر ر ر ر رررا.

ومسر رراوك اللجنة القلق ألل الماة  5يس هذا المرار رربس تحبر ررر البح

يح ضيا ،تق بعض "ي ا ر رسر ررات" ار ررل

الحرمة .وفالو فلى ذلل ،تحيط اللجنة فلما نظاس التنحق المنب ر ر ر ر ر ررب

فليه تق التشر ر ر ر ر ر ررمعات البهنية،

وتعرب فس ارف ا لخلب هذا المراربس يس الضرمانات اإل راضية التق تكف ف س يشراك ة األشرخا

يابنبا يتبكهوس تق حالة اختفاء و فلى ص ر ر ر ر ر ررلة بتش ر ر ر ر ر ررخا

يعلبيات (الماة  12والماة .)24
-22

الذيس ق

يحتم تبكه م تو ا ،تق فملية البح فس

تاقأه اللجنأة انتاأاه الأ ولأة العرى سلر الماأاد التاقي يأة للاحأخ عس األشأأأأأأأ أخأاص المختفيس،

وتاصأأأي بادخال التع يالت الالزمة في المريأأأام قم  21-150الصأأأاد في عام  2016بشأ أ ا القاناا

االتحادي المتعلق باالتفاقية ،مع مراعا الضرو ات التالية:
()

تح ي م لة للرد م ت ا  24يأأاعة لب ء أي عملية بحخ تقام ب ا الشأأادة ،ما لم يرد

(ب)

تايأأأيع نعا اختصأأأاص الشأأأادة بشأأأد صأأأر ح ليشأأأم قميع أما س يأأألر الحر ة

لر تم ي معل علر النحا الااقر ،في س ا الشروط التي يح دها المريام؛

وزذلو أي مداا آخر عن ما تعاا هناك أيأأأأأااب معقالة ت عا لالعتقاد باقاد الشأأأأأخف المختفي يه،
بما في دلو تح ي اإلقراءات والسلعات والماا د التي يمدس تعبئت ا ل ذا الغرض؛
(ج)

ضأماا االيأتقاللية والن اهة المعلقتيس في عمليات الاحخ عس المعلامات ،مس خالل

وضأأع ضأأمانات تعف ع م مشأأا زة أي شأأخف ق يداا متا ا في حالة اختفاء قسأأري أو علر صأألة
بشخف يحتم تا ه في ا في الاحخ عس المعلامات ،وع م ق ته علر الت ثير علر مسا التحقيق.

__________
()7
4

المرتق الثال

يس البثيقة .A/70/56
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ت ابير منع حاالت االختفاء القسري دالمااد مس  16سلر 23

ف س اإلفاة القسرمة
-23

تحيط اللجنة فلما بالتب ر ر ر ر رريحات التق ق يت ا ال ولة المرت بش ر ر ر ر ررتل إ راء اللجبء الذا تعتم ه،

والسر ررما لمال اللجبء بتل يثور ،تق ا يرحلة يس يراح إ راءات اللجبء ،يسر ررتلة و بة خمر فليه يس

التعرس لالختفاء القسر ر ر رررا تق حالة هرةه ،ولكن ا ال تزال تشر ر ر ررعر بالقلق ألل تقويم المخاهر الذا يسر ر ر ررحق

اتخاذ ير اإلبعاة ال يتمرا لمف بس "االختفاء القسرا" بببك افية وينتظمة (الماة .)16
-24

تاصأأأأأي اللجنة ال ولة العرى ب ا تعف سقراء تقييم فردي وشأأأأأام لم

وقاد خعر علر أي

شأخف مس التعرض لالختفاء القسأري قب الشأروع في سقراءات العرد أو اإلعاد القسأر ة أو اإلحالة أو
التسأأأأأأليم ،بما في دلو في الحاالت التي يتخذ في ا ق ار الرفل في المعا وعلر الح ود .وفي حال زاا

الشأأأأخف ينتمي سلر دولة تعتبر ةآمنةة ،يجر أيضأأأأا تقييم احتمال نقله الحقا سلر دولة ق يتعرض في ا

لخعر االختفاء القسأأري .وفي هذا الص أ د ،تاصأأي اللجنة بتع

الت ر الذي يتاح للماظفيس المعنييس

باقراءات اللجاء أو اإلعاد القسأر ة أو اإلحالة أو التسأليم ،و تاح بصأفة عامة ،لماظفي سنفاد القاناا،

بش ا مف ام ةاالختفاء القسرية وتقييم المخا ر دات الصلة.

الضمانات القانبنية األاااية
-25

تحيط اللجنة فلما بالشررر الذا ق يته ال ولة المرت بشررتل التمووز وس االفتقال المنبررب

فليه تق

الماة  215يس قانبل اإل راءات الجناضية وبوس إلقاء القبض المنبرب

فليه تق الماة  217يس نفس القانبل.

يابل القبر ر يس االفتقال هب الحت فيما إذا ال الشر ررخص ق اكتك

رممة ،ول القانبل يجوز اقتياة الشر ررخص

ور ل اللجنة تالحظ بقلق ل قانبل اإل راءات الجناضية ال يحوس إهالقا حقبا الش ر ر ر ر ررخص المعتق  ،حتى فن يا

إلى المخفر ،وتقا للفقر األولى يس الماة  .215ومسر ر ر ر رراوك اللجنة القلق يضر ر ر ر ررا إزاء ف س و بة ا إحبر ر ر ر رراءات
للشااو المق ية بشتل ف س احتراس الضمانات المتعلقة بسل الحرمة (الضمانتال  17و.)18

-26

تحخ اللجنة ال ولة العرى علر أا تعف  ،في القاناا والمما يأأأأأأأة ،سمدانية ايأأأأأأأتعانة الشأأأأأأأخف

المسألاب الحر ة بمحام ،وتمدنه مس االتصأال فا ا ب قا به أو ب ي شأخف يختا ه عقر يألر الحر ة مااشأر ،
بصأأرى النظر عس الم المقر لسأألر الحر ة .وتاصأأي اللجنة ال ولة العرى أيضأأا باضأأع سحصأأاءات عس

الشداو أو االدعاءات المتعلقة بع م احترام الضمانات المرتاعة بسلر الحر ة وأي عقابات ق تعاا فرضت.

ااتح اث إ راء يح ة للمعس تق شرعية االحتجاز
-27

تحيط اللجنة فلما بجباز يياس المحايق تق يم هعس نيابة فس يب له حتى يتسر ر ر ر ر ر ررنى للمحامة ل

تحت تق قرب وقت تق شر رررعية قراك ار ررل

الحرمة .و ن ا تشر ررعر بالقلق لع س

ر ررمال حق يماث بشر ررا

صرم ألا شخص له يبلحة يشروفة ،فيما ف ا إ راء التحليغ تق القضايا الجناضية (الماة .)17
-28

ت عا اللجنة ال ولة العرى سلر اتخاد الت ابير الالزمة ،بما في دلو سمدانية ايأأأأأأأأأتح ا سقراء

مح د للععس ،لضماا ما يلي:
()

أا يسأتافي صأ شأر ية ق ار يألر الحر ة وأي عس دي صألة شأرط ةالبت في أقرب

(ب)

أا يداا بامداا أي شأخف له مصألحة مشأروعة مما يأة هذا الحق في الععس في

وقتة الاا د في الفقر 2دو مس الماد  17مس االتفاقية؛
قميع الظروى.
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اهالن األشخا
-29

الذيس ل م يبلحة يشروفة فلى المعلبيات

تحيط اللجنررة فلمررا بررتل المرراة  214يس قررانبل اإل راءات الجنرراضيررة تجوز للسر ر ر ر ر ر ررلمررة كتض نقر

المعلبيرات إذا رال ال رس يس التحقوق الجنراضق يمنل ذلرل و إذا افترس الشر ر ر ر ر ر ررخص فلى ذلرل .ور ن ا

تشرعر بالقلق لع س

رمال المابل "السررمل والفعلق" للمعس القضراضق المق س تق قراك الرتض .ومسراوكها القلق

يض ر ر ررا إزاء وكوة اةفاء ات تفو بتل تق يم المعلبيات لألقاكب يتتخر فاة بقراك يس ح

بسح

-30

ر ر ررباة الش ر ر رررهة

"احتمال التباه " (المباة  20-17والماة .)22

تاصأأي اللجنة ال ولة العرى ب ا تضأأمس لصشأأخاص المشأأا سلي م في الفقر  1مس الماد 18

مس االتفاقية سمدانية الععس القضأائي السأر ع والفعلي ل لحصأال في أقرب وقت علر المعلامات المذزا

في تلو الفقر  .وتاصأأأأأي ال ولة العرى أيضأأأأأا بمنع فل تق يم هذه المعلامات أو تق يم معلامات غير
صحيحة والمعاقاة علر هذه التصرفات.

اللجنة البهنية لمنل التعذي
-31

تالحظ اللجنة بقلق ف س فاية المباكة المخبر ر ر ر رب ر ر ر ررة للجنة البهنية لمنل التعذي

ينتظمة إلى ميل ي ارسررات اررل

لتنظيم زماكات

الحرمة تق ال ولة المرت .ومسرراوكها القلق يضررا إزاء اكتباة هذه اللجنة

بزاك الع ل والشرهة االتحاةية ،وهب يا يس شتنه ل ي ة ق كت ا فلى اإلةاك الذاتية وااتقالل ا.

-32

تاصأأأأأأي اللجنة ال ولة العرى بت و اللجنة الا نية لمنع التعذير بالماا د المالية والاشأأأأأأر ة

العا ية زي يتسنر ل ا تنظيم ز ا ات منتظمة سلر قميع أما س يلر الحر ة .وتاصي ال ولة العرى أيضا

بضماا االيتقالل ال يدلي للجنة عس السلعة التنفيذية.
-5

ت ابير حماية حقا ضحايا االختفاء القسري وضماا هذه الحقا دالماد 24

الحق تق حر الضرك والحببل فلى تعبمض بشا ارمل وينبف ويالضم
-33

تالحظ اللجنررة ل نمرراا القررانبل االتحرراةا كقم  5-312الب ر ر ر ر ر ر رراةك تق  23وذاك يراكن 2007

بشتل يساف

حايا الجرممة ،المنبب

فليه تق الماةتوس  3و( 17الفقر  )1يس القانبل ،والمستن إلى

رحية انت ا ات سريمة

اوس الذيس وقعبا
يح اإلقليمية ،يسرتثنق يس االارتحقاقات المنبرب فلو ا ،الال ل
لحقبا اإلنسال اكتكحت تق الخاكج ،بما تق ذلل حاالت االختفاء القسرا (الماة .)24

تاصأأي اللجنة ال ولة العرى ب ا تعف ألي شأأخف لحق به ضأأرر مااشأأر مس قراء االختفاء
-34
القسأأأأري الحق في قبر الضأأأأر  ،وفقا للفقرتيس  4و 5مس الماد  24مس االتفاقية ،بما في دلو سدا زاا
الشخف ماقادا في الخا ج أثناء وقاع الحادثة.

الب ل القانبنق لألشخا
-35

المختفوس الذيس لم يتض يبورهم والب ل القانبنق ألقاكب م

تر اللجنرة ل نظراس إفالل الايراب الممحق تق الر ولرة المرت ،والرذا يسر ر ر ر ر ر ررتنر إلى يحر اتتراس

البتا  ،ليس يناار رربا لحاالت االختفاء القسر رررا .وت

اللجنة يس

ي نه ال يب

يس حو

يثحت فاس ذلل بتةلة يلمباة ،بالنظر إلى هابل ااتمراك االختفاء القسرا ،ا اح
ل الشخص المختفق ق يات يا ةاس لم يتض يبوره (الماة .)24

-36

المح  ،ويا لم

ي فب إلى االتتراس

في ضأأأأأأأأأاء الفقر  6مس المأاد  24مس االتفأاقيأة ،تاصأأأأأأأأأي اللجنأة الأ ولأة العرى بمراقعأة

تشأأأر عات ا ب ى تاضأأأيح الاضأأأع القاناني لصشأأأخا ص المختفيس الذيس لم يتضأأأح مصأأأيرهم ،والاضأأأع

القأاناني ألقأا ب م في مجأاالت مءأ الرعأايأة االقتمأا يأة ،والمسأأأأأأأأأائأ المأاليأة ،وقأاناا األيأأأأأأأأأر  ،وحقا
6
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الملعية ،مس دوا أا يداا افتراض وفا الشأأأأأخف المختفي أم ار ضأأأأأرو ا .وفي هذا الصأأأأ د ،تشأأأأأجع
اللجنة ال ولة العرى علر النظر في وضأع ايأتح ا سقراء يسأمح بالحصأال علر سعالا البياب بسأبر

االختفاء القسري.
-6

ت ابير حماية األ فال مس االختفاء القسري دالماد 25

اختفاء القبر ور المبحببوس
-37

تحيط اللجن ررة فلمر را ب ررالتر ر ا ور المتخ ررذ فيم ررا يتعلق ب رراختف رراء ه ررالحق اللجبء يس القبر ر ر ر ر ر ررر ور

المبحببوس المسجلوس ت ق ال ولة المرت .و ن ا ال تزال تشعر بالقلق إزاء هذه الظاهر ،وقلة ف ة حاالت
األش ررخا

الذيس اتض ر يب ررورهم ،و ذلل إزاء احتمال تعرس ه الء القب ررر لالختفاء القس رررا (المباة 12

و 14و 16و.)25
-38

تاصأأأأي اللجنة ال ولة العرى بما يلي :دأ سقراء عملية مسأأأأح لعلاات اللجاء التي ُحفظت بسأأأأبر

اختفاء البي اللجاء مس القصأر غير المصأحابيس؛ دب سقراء تحقيقات شأاملة في هذه القضأايا ،بما في دلو

مس خالل تاادل المسأأاع القانانية مع ال ول التي تعاني مس نف

الظاهر ؛ دج القيام بعمليات بحخ للعءا

علر القصأر المختفيس؛ ودد اعتماد ت ابير ق ي لمنع اختفاء القصأر غير المصأحابيس مس م ار
بما في دلو مس خالل االيتفاد مس المما يات الجي المتاعة في دول أخر .

االيأتقاال،

انتزان األهفال
-39

ترح

اللجنة بافتماة المجلس االتحاةا للتقرمر البر رراةك تق  11انبل األول ةيسر ررمحر  2020تق

إهاك يتابعة الفر ر ر ر ر ر ررية كقم  4181-17التق هرحت ا كمحياا كومز تحت فنبال "إلقاء الض ر ر ر ر ر رربء فلى حاالت

التحنق ور القانبنية تق ا رربمسر ر ار تق الثمانونات يس القرل الما ررق ألهفال يس ا رررا النكا" .وتالحظ اللجنة،
فلى و ه الخب ر ر ر ر ر ررب

 ،افترات المجلس االتحاةا بالمخالفات التق اكتكحت ا ال ولة المرت واألا ر ر ر ر ر ررف الذا

ُفرب فنه تجاه األشر ر ررخا

األشر ر ر ررخا

ار رربمس ر ر ار

المتحنوس و ار ر رررهم .وتالحظ اللجنة يضر ر ررا ل ال ولة المرت تنظر تق ةفم

بة

المتحنوس للبح فس صر ر ر رربل م ،وتق إهالا ي اولة وار ر ر ررل نماقا بشر ر ر ررتل حالة التحنق ال ولق تق

ت هر الحلبل ،بما تق ذلل يس خالل اإلصر ررالحات التش ر ررميية .وتالحظ اللجنة يضر ررا ل وت

ال ر ولررة المرت قر بررتل فمليررات التحنق ور القررانبنيررة ق ر تكبل ،تق بعض الحرراالت ،نررا مررة فس االختفرراء
القس رررا و انتزان األهفال الخا ررعوس الختفاء قس رررا و الذيس يخض ررل ح

بم م و يمثل م القانبنق الختفاء

قس ر رررا ،و األهفال الذيس يبل ول ثناء و بة ي ات م تق األا ر ررر نتيجة الختفاء قس ر رررا .وتالحظ اللجنة بقلق
البر ر ر ررعببات التق يبا

ا األشر ر ر ررخا

المعنوبل تق الحبر ر ر رربل فلى يا يحتا بنه يس يعلبيات ويسر ر ر رراف .

ومسر ر ر ر ر رراوكها القلق يضر ر ر ر ر ررا ألل ال ولة المرت ال تعتزس ،فيما يح و ،اتخاذ ت ا ور لمحا مة يرتكحق الجراضم التق
وقعت واالفترات بحق الضحايا تق التعبمض وإنفاذ هذا الحق (المباة  9و 12و 14و 15و 24و.)25

-40

تحخ اللجنة ال ولة العرى علر ما يلي:
()

سقراء تحقيقأات شأأأأأأأأأاملأة ون أة لتحأ يأ مأا سدا زأاا األ فأال الأذيس قر تبني م في

يأأري النعا خالل الءمانينات والتسأأعينات مس القرا الماضأأي ق وقعاا ضأأحايا عمليات اختفاء قسأأري أو
انت اع أ فأال ،ومأا سدا زأانأت قرائم أخر مءأ ت و ر وثأائق ال ا أة أو سخفأائ أا أو ستالف أا قأ ا تعبأت في
مء هذه الحاالت مس أق تح ي مرتعبي هذه الجرائم ومعاقبت م؛
(ب)

العم  ،بالتشأأأأأأاو مع األشأأأأأأخاص المعنييس ،علر تح ي ضأأأأأأحايا عمليات االختفاء

القسري أو انت اع األ فال ودعم م بما يحتاقاا سليه لتح ي ها ت م ونسب م وزشف مالبسات تبني م؛
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ضأأماا حق التعا ل ألي شأأخف لحقه ضأأرر مااشأأر مس قراء االختفاء القسأأري،
(ج)
بغل النظر عس تا خ ا تعاب هذا الفع  ،بما في دلو سدا زانت دولة أخر هي منشأ أ الضأأأر  ،حتر لا

لم تتخذ سقراءات قنائية ض الجنا الم عاميس أو لم ُيتعرى علر ها ت م؛
(ة)

التمأا

التعأاوا مس يأأأأأأأأأري النعأا بماقأر المااد  14و 15و 25مس االتفأاقيأة ،لعأ

غاية مفي  ،وتنفيذا للتاصيات الاا د أدناه.

دال -النشر والمتابعة
-41

تاد اللجنة أا تذزر بااللت امات التي تقع علر عاتق ال ول عن التص يق علر االتفاقية وتحخ

ال ولة العرى ،في هذا الصأ د ،علر ضأماا تاافق قميع الت ابير التي تعتم ها تاافقا تاما مع االلت امات

التي باتت تقع علر عاتق ا بانضمام ا سلر هذه االتفاقية وإلر الصداك ال ولية األخر دات الصلة.
-42

وتاد اللجنة أيضأا التشأ ي علر اثثا الاالغة القسأا لالختفاء القسأري علر النسأاء واأل فال.

فالم أر التي تقع ضأحية اختفاء قسأري تعاا معرضأة بشأ

لاليأتغالل الجنسأي وغيره مس أشأدال العنف

الجنسأأاني .ومس المحتم ق ا أا تتعرض النسأأاء مس أقا ب األشأأخاص المختفيس للحرماا الش أ ي علر

الصأأعي يس االقتماعي واالقتصأأادي والعنف واالضأأع اد واالنتقام بسأأبر مسأأاعي س للعءا علر دو س.
و داا العف الذي يقع ضأأحية اختفاء قسأأري ،ي أااء تعرض له شأأخصأأيا أو مس قراء اختفاء أح أفراد

أيأأرته ،معرضأأا بش أ

للع ي مس انت ا ات حقا اإلنسأأاا .ولذلو تش أ د اللجنة علر ضأأرو أا تراعي

ا ل ولة العرى بانتظام المنظا الجنسأأأاني واحتياقات النسأأأاء واأل فال عن تنفيذ هذه التاصأأأيات وإنفاد
قميع الحقا وااللت امات المنصاص علي ا في االتفاقية.

-43

وتشأجع اللجنة ال ولة العرى علر أا تنشأر علر نعا وايأع االتفاقية ،وتقر رها المق م بماقر

الفقر  1مس الماد  29مس االتفاقية ،وهذه المالحظات الختامية ب ى فع مسأأأأأأأتا الاعي في أويأأأأأأأاط
يأأأألعات ال ولة والج ات الفاعلة في المجتمع الم ني وعامة النا  .وتشأأأأجع اللجنة ال ولة العرى أيضأأأأا
علر تع

-44

مشا زة المجتمع الم ني في اإلقراءات المتخذ في س ا تنفيذ هذه المالحظات الختامية.

ووفقأأا للنظأأام ال أ اخلي للجنأأة ،يتعيس علر ال أ ولأأة العرى أا تق أ م ،في ماع أ أقصأأأأأأأأأأاه 7

أيأا ممأايا  ، 2022معلامأات دات صأأأأأأأ ألأة عس التأ ابير التي تتخأذهأا لتنفيأذ تاصأأأأأأأ أيأات اللجنأة الاا د في

الفقرات  14دتعر ف االختفاء القسأأأأأأأأأري و 30دالحصأأأأأأأأأال علر المعلامات و 40داأل فال الذيس قر
تبني م في يري النعا مس هذه المالحظات الختامية.

-45

يجاز للجنأأأة ،وفقأأأا للفقر  4مس المأأأاد  29مس االتفأأأاقيأأأة ،أا تعلأأأر سلر الأأ ول األ راى

معلامأأات تعميليأأة عس تعبيق االتفأأاقيأأة ،بمأأا في دلأأو معلامأأات عس الت أ ابير المتخأأذ لتنفيأأذ قميع

التاصيات الاا د في هذه المالحظات الختامية.
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