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الفصل األول
املسائل التنظيمية ومسائل أخرى
ألف -الدول األطراف يف االتفاقية
 -1يف  18نيسأ ن/أبريل  ،2019يأأو اختتأ الأأدورة الس سأأة عشأأرة للجنأأة املعنيأأة حبأ الت
االختف ء القسري ،ك نت توجد  59ولة طرفأ يف االتف قيأة الدوليأة حلم يأة مجيأع األشأخ ص مأ
االختف أ أ أ ء القس أ أأري ،و 98ول أ أأة موقعأ أ أأة عل أ أ أ االتف قي أ أأة ،الأ أ أأيت اعتم أ أأد اجلمعي أ أأة الع مأ أ أأة يف
قراره  177/61املؤرخ  20كأ نون األول /يسأمر  ،2006وفُأتح ابب التوقيأع والتصأديق عليهأ
يف  6شب ط/فراير  2007وبدأ نف ذ ه االتف قية يف  23ك نون األول /يسمر  ،2010وفق
للم ة  )1(39م موا ّه
 -2وميك أ االطّأأالع عل أ الق ئمأأة َّ
احملد أأة للأأدول األط أرا  ،فضأأال ع أ املعلوم أ ت املتعلقأأة
ابإلعالانت الص رة مبوجب امل تني  31و 32وك لك التحفظ ت ،عل املوقع الشبكي ملكتأب
( )1
الشؤون الق نونية الت بع لألم نة الع مة

ابء -اجللسات والدورات
 -3عقدت اللجنة ور اخل مسة عشأرة يف مكتأب األمأم املتحأدة جبنيأ  ،يف الفأةة مأ 5
إىل  16تشأ أري الثأ أ ين/نوفمر  2018وعق أأدت يف إط رهأ أ  21جلس أأة ع م أأة وأق أأرت اللجن أأة
جدول األعم ل (الو يقأة  )CED/C/15/1يف جلسأته  256وافتأتح الأدورة اخل مسأة عشأرة رئأيس
فرع مع هدات حقوق اإلنس ن مبفوضية األمم املتحدة الس مية حلقوق اإلنس ن
 -4ورحب يف بي نه االفتت حي أبحدث تصديق عل االتف قية ،وهو تصأديق غ مبيأ  ،وأشأ ر
إىل أمهيأأة تشأأجيع املزيأأد مأ عمليأ ت التصأأديق وأضأ أن التعأ ون بأأني اللجنأأة والفريأأق الع مأأل
املعأأي حب أ الت االختف أ ء القسأأري أو غأأري الطأأوعي مهأأم ،وينبغأأي تعزيأأز يف املسأأتقبل وأش أ ر إىل
قضية الصحفي السعو ي مج ل خ شقجي ،ف ّكر أبن التحقيق ت يف حأ الت االختفأ ء القسأري
ينبغ أأي ائمأ أ أن تك أأون سأ أريعة وشأ أ ملة وفع ل أأة ونزيه أأة وش أأف فة وينبغ أأي أن تزي أأد اللجن أأة املعني أأة
حب الت االختف ء القسري (اللجنأة) مأ قيأ هيئأ ت املع هأدات األخأرى وآليأ ت حقأوق اإلنسأ ن
األخأأرى ومكتأأب األمأأني الع أ املس أ عد حلقأأوق اإلنس أ ن ابلتنسأأيق مأأع جه أ ت الوصأأل واملقأأرري
بش أ ن األعم أ ل االنتق ميأأة واختأأتم كلمتأأه ابلتشأأديد عل أ األمهيأأة احل مسأأة لتشأأجيع الأأدول عل أ
تقدمي املوار البشرية م أجل عم أعم ل هيئ ت املع هدات
 -5وعق أأدت اللجن أأة ور أ أ الس س أأة عش أأرة يف مكت أأب األم أأم املتح أأدة يف جنيأ أ يف الف أأةة
مأ  8إىل  18نيسأ ن/أبريل  2019وعقأأدت  18جلسأأة ع مأأة وأقأأرت اللجنأأة جأأدول األعم أ ل
(الو يقأأة  )CED/C/16/1يف جلسأأته  276وافتتحأأت الأأدورة الس سأأة عشأأرة رئيس أة قسأأم احلقأأوق
املدنية والسي سية واالقتص ية واالجتم عية والثق فية بفرع مع هدات حقوق اإلنس ن يف املفوضية
__________

()1
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 -6وأش رت يف بي هن االفتت حي إىل التعليق العأ رقأم  36للجنأة املعنيأة حبقأوق اإلنسأ ن ()2018
بش أ ن احلأأق يف احلي أ ة ،ال أ ي أش أ رت فيأأه ،يف مجلأأة أمأأور ،إىل أن االختف أ ء القسأأري ميثأأل ائم أ
ديأ أأدا خط أ أريا للح أ أأق يف احلي أ أ ة وأض أ أ فت أن اجلمعي أ أأة الع م أ أأة ،يف قراره أ أ  178/73املتعل أ أأق
ابألش أأخ ص املفق أأو ي  ،ق أأد ع أأت مجي أأع ال أأدول ال أأيت مل تفع أأل ذل أأك بع أأد إىل النظ أأر يف التوقي أأع
أو التصديق عل االتف قية أو االنضم إليه واالعةا ابختصأ ص اللجنأة مبوجأب املأ تني 31
و 32م أ االتف قيأأة ويف تطأأور مهأأم يف اجت أ القض أ ء عل أ االختف أ ء القسأأري ،قبلأأت املكسأأيك
مجيأع التوصأي ت املتعلقأأة بأ املسأ لة والأأيت ك نأت قأأد تلقتهأ خأالل االسأأتعرا الأدوري الشأ مل
املتعل أأق بأ أ وخت مأ أ  ،أ ن أأت علأ أ العم أأل املض أأطلع ب أأه بشأ أ ن املبأ أ ئ التوجيهي أأة للبح أأث عأ أ
األشخ ص املختفني والتقد احملر يف اجت اعتم ه

جيم -العضوية واحلضور
 -7حض أأر مجي أأع أعضأ أ ء اللجن أأة ورتيهأ أ اخل مس أأة عش أأرة والس س أأة عش أأرة وت أأر يف الأ أراب
 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CED/Pages/Membership.aspxق ئمأأة ابألعض أ ء احل أ ليني
توضح مدة واليتهم
ّ

دال -مقررات اللجنة
-8

قررت اللجنة يف ور اخل مسة عشرة ،يف مجلة أمور ،م يلي:

تعيني مقرري قطريني إلعدا ق ئميت مس ئل فيم يتصل ابلتقريري املقدمني م
(أ)
بوليفي ( ولة  -املتعد ة القومي ت) وسلوف كي مبوجب امل ة  )1(29م االتف قية؛
(ب) اعتمأ أ مالحظ أ أ ت خت مي أأة بشأ أ ن التقري أ أري املق أأدَّمني مأ أ الي أ أ ابن والرتغ أ أ ل
مبوجب امل ة  )1(29م االتف قية؛
(ج) اعتم أ مالحظ أ ت مت بعأأة بش أ ن املعلوم أ ت اإلض أ فية َّ
املقدمأأة م أ املكسأأيك
مبوجب امل ة  )4(29م االتف قية؛
( ) اعتمأ ق أوائم ابملسأ ئل فيم أ يتصأأل ابلتق أ رير َّ
املقدمأأة مأ إيط ليأ وبأأريو وشأأيلي
مبوجب امل ة  )1(29م االتف قية؛
(هأ) اعتم تق رير مت بعة للمالحظ ت اخلت مية بش ن التق رير املقدَّمة م إكأوا ور،
والبوسنة واهلرسك ،والسنغ ل ،وكواب ،وكولومبي مبوجب امل ة  )1(29م االتف قية؛
(و)

اعتم تقرير مت بعة بش ن اإلجراءات الع جلة؛

()

اعتم ق ئمة ابملس ئل يف غي ب تقرير نيجرياي أ ن ء ور الس سة عشرة؛

(ح) إرس أ ل بي هن أ  ،املعتمأأد يف ور أ الرابعأأة عش أأرة ،بش أ ن مش أأروع امل أوا املتعلق أأة
ابجلرائم ضد اإلنس نية إىل أم نة جلنة الق نون الدويل؛
(ط) إع ة أتكيد مقرره الق ضي بفحأ احل لأة يف الأدول األطأرا يف ح لأة عأد وجأو
أتخر تقدميه ألكثر م مخس سنوات (الرا يل وم يل ونيجرياي)؛
تقرير عندم تكون التق رير قد ّ
2
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(ي) إطالق عملية تش ور مع مجيع اجله ت املهتمة ص حبة املصلحة بشأ ن مشأروع
املب ئ التوجيهية للبحث ع األشخ ص املختفني؛
(ك) إرسأ أ ل رسأ أ ئل إىل مجي أأع ال أأدول ال أأيت أعرب أأت عأ أ اهتم مهأ أ ابلتص أأديق علأ أ
االتف قية أ ن ء االستعرا الدوري الش مل يف تشري الث ين/نوفمر 2018؛
(ل) حتديأ أأد أي الأ أأدول األط أ أرا مل تتع أ أ ون مأ أأع تأ أأدابري اإلج أ أراء الع جأ أأل مبوجأ أأب
َّ
املقد إىل اجلمعية الع مة؛
االتف قية يف تقرير اللجنة السنوي الق
( ) إرسأ ل رسأ لة تأ كري إىل العأراق لتقأأدمي املعلومأ ت اإلضأ فية مبوجأأب املأ ة )4(29
م االتف قية ،اليت م املقرر تقدميه يف أيلول/سبتمر 2018؛
(ن) أن تكأأرر عو أ إىل مجيأأع اجلهأ ت صأ حبة املصأألحة للتشأأجيع علأ التصأأديق
عل االتف قية ،مب يف ذلك يف إط ر محلة املفو الس مي لع  2017الرامية إىل مضأ عفة عأد
التصديق ت يف غضون مخس سنوات؛

-9

(س)

اعتم التقرير غري الرمسي املتعلق بدور اخل مسة عشرة؛

(ع)

ستدرج يف جدول األعم ل املؤقت لدور الس سة عشرة
اعتم ق ئمة املس ئل اليت َ

وقررت اللجنة يف ور الس سة عشرة ،يف مجلة أمور ،م يلي:

تعيني مقرري قطريني إلعدا ق ئميت مس ئل فيم يتصل ابلتقريري املقدَّمني م
(أ)
منغولي أ وسويس أرا مبوجأأب امل أ ة  )1(29م أ االتف قيأأة وتعيأأني مقأ ّأرر جديأأد يُعأأى بدولأأة بوليفي أ
املتعد ة القومي ت؛
(ب) اعتم أ مالحظ أ ت خت ميأأة بش أ ن التق أ رير َّ
املقدمأأة م أ إيط لي أ وبأأريو وشأأيلي
مبوجب امل ة  )1(29م االتف قية؛
(ج) اعتم أ ق أ ئميت مس أ ئل فيم أ يتص أأل ابلتقري أري املقأأدمني م أ بوليفي أ ( ول أأة -
املتعد ة القومي ت) وسلوف كي ؛
()
(ه)
الس بعة عشرة؛

اعتم تقرير مت بعة بش ن اإلجراءات الع جلة؛
أتجيأأل اعتم أ ق ئمأأة مس أ ئل ،يف ظأأل عأأد وجأأو تقريأأر نيجأأرياي ،حأأىت ور أ

(و) تكليأ األم نأأة إبرسأ ل مأ كرات شأأفوية إىل البعثتأأني الأأدائمتني للرا يأأل ومأ يل
لأأدى مكتأأب األمأأم املتحأأدة واملنظم أ ت الدوليأأة األخأأرى يف جني أ  ،تطلأأب إليهم أ فيه أ تقأأدمي
أتخر تقدميه ألكثأر مأ
تق ريرمه املت خرة يف ع  2019وت كريمه أبنه عندم تكون التق رير قد ّ
مخس سنوات ،تشرع اللجنة يف اعتم قوائم املس ئل يف غي ب التقرير؛
( ) إرسأ ل رسأ لة تأ كري إىل العأراق ،يطلَأب إليأأه فيهأ القيأ يف أقأأرب وقأأت ممكأ
بتقدمي املعلوم ت اإلض فية مبوجب امل ة  )4(29م االتف قية ،اليت أتخر تقدميه ؛
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(ح)

اعتم املب ئ التوجيهية للبحث ع األشخ ص املختفني؛

(ط)

اعتم مب ئ توجيهية بش ن اعتم قوائم املس ئل يف ح لة عد وجو تقرير؛
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(ي) أن يُطلب إىل األم نأة أن تواصأل ،مأع البعثتأني الأدائمتني لألرجنتأني وفرنسأ لأدى
األمأأم املتحأأدة يف نيويأأورك ،استكش أ إمك نيأأة عقأأد ح أوار موضأأوعي بش أ ن تنفي أ االتف قيأأة أ ن أ ء
االجتم ع اخل مس الق للدول األطرا  ،املقرر عقد يف نيويورك يف  25حزيران/يونيه 2019؛
(ك) نقأأل موقأ اللجنأأة فيمأ يتعلأأق ابسأأتعرا هيئأ ت املع هأأدات لعأ  2020يف
االجتم ع الق لرؤس ء هيئ ت املع هدات ،وإىل املفوضة الس مية حلقوق اإلنس ن؛
(ل) أن يطلَأ أ أب إىل األم أ أأني الع أ أ أ  ،يف تقري أ أأر الق أ أ أ ع أ أ أ تنفي أ أ أ ق أ أ أرار اجلمعي أ أأة
أدرج يف ذلأأك الق أرار ،مب أ يف ذلأأك
الع مأأة  ،268/68أن يعكأأس مجيأأع أنشأأطة اللجنأأة الأأيت مل تأ َ
اإلجأراءات الع جلأأة ،واألنشأأطة املتصأألة ابإلجأراءات املتعلقأأة مبع جلأأة املعلوم أ ت اإلض أ فية َّ
املقدمأأة
م أ الأأدول األط أرا مبوجأأب امل أ ة  )4(29م أ االتف قيأأة ،وال أزايرات الأأيت يُضأأطلع ب أ مبوجأأب
امل ة  33م االتف قية؛
( ) تك أرار طلبه أ إىل املفوض أأية بتنفي أ األس أأبوع اخل أ مس م أ وق أأت االجتم ع أ ت
ال ي خصصته اجلمعية الع مة للجنة؛
(ن) تك أ أرار قراره أ أ بعق أأد اجتم ع أ أ ت منتظم أأة م أأع الفري أأق الع م أأل املع أأي حب أ أ الت
االختف ء القسري أو غري الطوعي؛
(س) أن يُطل أأب إىل املفوض أأية حت أأديث ص أأحيفة الوقأ أ ئع املتعلق أأة حبأ أ الت االختفأ أ ء
القسري أو غري الطوعي؛
(ع)
مبت بعة البالغ ت؛

إرسأ أ ل مأ أ كرة ش أأفوية إىل البعث أأة الدائم أأة لألرجنت أأني بشأ أ ن إجراءا أ أ املتعلق أأة

( ) إرس أ ل م أ كرة شأأفوية إىل البعثأأة الدائمأأة للمكسأأيك تكأأرر فيه أ طلبه أ القي أ
بزايرة مبوجب امل ة  33م االتف قية؛
(ص) اعتم تقريره السنوي إىل اجلمعية الع مة لتقدميه يف الدورة الرابعة والسبعني للجمعية؛
(ق)

اعتم ق ئمة املس ئل اليت ستدرج يف جدول األعم ل املؤقت لدور الس بعة عشرة

هاء -اعتماد التقرير السنوي
 -10اعتمدت اللجنة ،يف هن ية ور الس سة عشرة ،وامتث ال للم ة  )1(36م االتف قية،
َّ
املقد إىل اجلمعية الع مة ،ع ورتيه اخل مسة عشرة والس سة عشرة
تقريره الث م
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الفصل الثاين
أساليب العمل
 -11ك نت اللغ ت اإلسب نية واإلنكليزية والفرنسية هي لغ ت العمل اليت اسأتخدمته اللجنأة
أ ن ء ورتيه اخل مسة عشرة والس سة عشرة
 -12وانقشت اللجنة املس ئل الت لية أ ن ء ورتيه اخل مسة عشرة والس سة عشرة:

GE.19-12763

(أ)

أس ليب العمل املتصلة ابملوا م  29إىل  34م االتف قية؛

(ب)

االسةاتيجية الرامية إىل اي ة ح الت التصديق عل االتف قية؛

(ج)

املوار املخصصة للجنة؛

()

مس ئل أخرى
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الفصل الثالث
العالقات مع اجلهات صاحبة املصلحة
ألف -االجتماعات املعقودة مع الدول األعضاء
 -13يف  13تشري الثأ ين/نوفمر  ،2018عقأدت اللجنأة اجتم عأ ع مأ مأع الأدول األعضأ ء،
حض أرته  23ولأأة هأأي :األرجنتأأني ،وألب ني أ  ،وأمل ني أ  ،وأوروغ أواي ،وبلجيك أ  ،وتوغأأو ،ومجهوريأأة الو
الدميقراطيأأة الشأأعبية ،وسأأري النكأ  ،وشأأيلي ،والعأراق ،وعمأ ن ،وفرنسأ  ،والفلبأأني ،وقأأرص ،وقطأأر،
وكولومبي أ أ  ،ولبن أ أ ن ،واملغأ أأرب ،واملكسأ أأيك ،والنأ أأروي  ،والنمس أ أ  ،ونيك أ أ راغوا ،والي أ أ ابن ويف أ ن أ أ ء
االجتم عَّ ،
أكدت األرجنتني وفرنس واملكسيك والي ابن م جديد عمه ألعم ل اللجنة وللهد
املتمث أأل يف مض أ عفة ع أأد ح أ الت التص أأديق عل أ االتف قي أأة يف غض أأون مخ أأس س أأنوات وأش أ رت
األرجنتني إىل أهن هأي وفرنسأ تتشأ رك ن يف رائسأة جمموعأة األصأدق ء املعنيأة ابالتف قيأة ،وأعلنأت أن
محلأأة هأ اجملموعأأة للتصأأديق علأ االتف قيأأة قأأد أعيأأد إطالقهأ يف حزيران/يونيأأه  2018عأ طريأأق
نشأأر م أ كرة موقأأع عليه أ م أ و يأأري خ رجيأأة األرجنتأأني وفرنس أ ل أدى مجيأأع الأأدول غأأري األط أرا
وأعربت الي ابن ع تقديره ألنشطة اللجنة ،و َّ
أكدت م جديد أهن تب ل جهو ا متواصلة لإلسه
يف اي ة عأأد الأأدول األطأرا يف االتف قيأأة لأأدى بلأأدان آسأأي وطرحأأت فرنسأ واملكسأأيك واليأ ابن
أسئلة تتعلق إبجراءات املت بعة وأعم ل اللجنأة بشأ ن املن قشأ ت املواضأيعية خبصأوص مسأ لة البحأث
ع األشأخ ص املختفأني وأمأ ك وجأو هم وبشأ ن مشأروع املبأ ئ التوجيهيأة وأج بأت اللجنأة علأ
ه أ األسأأئلة وأعربأأت اللجنأأة ع أ اعتزامه أ إرس أ ل رس أ ئل إىل مجيأأع الأأدول الأأيت قبلأأت التوصأأي ت
الداعيأة إىل التصأأديق علأ االتف قيأأة أ نأ ء االسأأتعرا الأدوري الشأ مل األخأري كمأ أشأ رت اللجنأأة
إىل أمهية الشراك ت الواسعة النط ق يف تشجيع التصديق عل االتف قية
 -14ويف  15نيس أ أ ن/أبريل  ،2019عقأ أأدت اللجنأ أأة اجتم ع أ أ ع م أ أ مأ أأع الأ أأدول األعض أ أ ء،
حض أأرته  37ولأ أأة وأ ل أأت األرجنتأ أأني ،وب أأريو ،وسويس أ أرا ،وش أأيلي ،والع أ أراق ،وغ أ أ بون ،وفرنس أ أ ،
واملكسأيك ،ومنغوليأ  ،واليأ ابن ببيأ انت وأشأ ت وفأأو كثأرية أبمهيأأة أعمأ ل اللجنأة وسأألطت عليهأ
األض أواء وأشأ أ رت ب أأريو وش أأيلي وغ أ بون وفرنسأ أ إىل أمهي أأة حتس أأني تنس أأيق الفق أأه الق أ نوين هليئأ أ ت
املع هأأدات املختلفأأة وإىل احل جأأة إىل حتسأأني التعأ ون بينهأ وذكأأرت غأ بون أن اي ة التنسأأيق ميكأ
أن تسأ عد الأأدول علأ مواءمأأة تشأريع الداخليأأة مأأع االتف قيأ ت املختلفأأة وشأأد ت اليأ ابن علأ
أمهيأأة أن تنظأأر اللجنأأة بعن يأأة يف تق أ رير الأأدول األط أرا  ،وشأأجعت الأأدول األخأأرى عل أ النظأأر يف
مواصلة الةوي لالتف قية ،مب يف ذلك ع طريق التمويل وطلبت سويسرا مزيأدا مأ املعلومأ ت عأ
اسأأتعرا احل لأأة يف الأأدول األطأرا يف ح لأأة عأأد وجأأو تقريأأر وطلبأأت املكسأأيك معلومأ ت ع أ
اإلطأ ر الأأزمي العتمأ الصأأيغة النه ئيأأة للمبأ ئ التوجيهيأأة للبحأأث عأ األشأأخ ص املختفأأني وعأ
األسأ ليب املخطأ هلأ لنشأأره كمأ طلبأأت املكسأأيك االحتفأ علأ حنأأو أ ق ابلبيأ انت املتعلقأأة
ابإلج أراءات الع جلأأة ،وفحصأأه بعن يأأة م أ ج نأأب اللجنأأة وتقأأدمي تق أ رير مت بعأأة ع أ التقأأد احملأأر
بش أ هن و َّ
أكأأد ال أرئيس م أ جديأأد الت أزا اللجنأأة ابلتع أ ون مأأع هيئ أ ت املع هأأدات األخأأرى ،وشأأرح
معأ يري اسأأتعرا احل لأأة يف الأأدول األط أرا يف ح لأأة عأأد وجأأو تقريأأر ،وأعأأرب ع أ اعت أزا اللجنأأة
اعتمأ املبأ ئ التوجيهيأأة للبحأأث عأ األشأأخ ص املختفأأني خأأالل الأأدورة احل ليأأة وشأأد ت الأأدول
األعض ء هي وأعض ء اللجنة عل ضرورة اي ة إبرا االتف قية وتوسيع نط ق التصديق عليه
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ابء -االجتماع مع املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان
 -15يف  13تشري الث ين/نوفمر  ،2018عقدت اللجنة اجتم ع ع م مع التح ل الع ملي
للمؤسس ت الوطنية حلقوق اإلنسأ ن و َّ
أكأد ممثأل التحأ ل العأ ملي يف جنيأ علأ أمهيأة التعأ ون
الو يأأق بأأني اللجنأأة واملؤسس أ ت الوطنيأأة حلقأأوق اإلنس أ ن وأش أ ر إىل أولواي م أ املشأأةكة ،وخ صأأة
تشأأجيع التصأأديق عل أ االتف قيأأة وامتث أ ل ال أأدول األط أرا اللتزام أ وقأأد ُعقأأد املأأؤ ر ال أأدويل
السأأنوي الث لأأث عشأأر للتح أ ل الع أ ملي يف م أراك ابملغأأرب يف تش أري األول/أكتأأوبر ،2018
حيأأث اعتمأأدت املؤسس أ ت الوطنيأأة م أ مجيأأع أحن أ ء الع أ مل إعأأالان بش أ ن الأأدور احل سأأم األمهيأأة
للم أأدافعني ع أ حق أأوق اإلنس أ ن يف اإلس أأه يف إعم أ ل مجي أأع حق أأوق اإلنس أ ن وس أأل املمث أأل
الض أأوء عل أ وج أأو قض أ اي إض أ فية متعلق أأة بن أأوع اجل أأنس ،ابلنظ أأر إىل أن امل أأدافع ت ع أ حق أأوق
يتعرض بدرجة أكر خلطر انته ك حقوقه وأض أن إعالن مراك يشأكل
اإلنس ن كثريا م َّ
يتعرضأون
إسه م ه م يف أعمأ ل اللجنأة إذا ُوضأع يف االعتبأ ر أن املأدافعني عأ حقأوق اإلنسأ ن َّ
بشكل متزايد للتهديد ابالختف ء القسري وكأرر أعضأ ء اللجنأة أتكيأد إميأ هنم ابلأدور القأيم الأ ي
تؤّيأه املؤسسأ ت الوطنيأأة حلقأأوق اإلنسأ ن يف أعمأ ل اللجنأأة ويف النظأ الأأدويل حلقأأوق اإلنسأ ن
وش أ ّد أعض أ ء اللجنأأة أيض أ عل أ أمهيأأة امتث أ ل املؤسس أ ت الوطنيأأة امتث أ ال اتم أ للمب أ ئ املتعلقأأة
مبركز املؤسس ت الوطنية لتعزيز ومح ية حقوق اإلنس ن (مب ئ ابريس)

جيم -االجتماعات املعقودة مع املنظمات غري احلكومية واجملتمع املدين
 -16يف  13تشأري الثأ ين/نوفمر  ،2018عقأأدت اللجنأة اجتم عأ ع مأ مأع املنظمأ ت غأأري
احلكوميأأة واجملتمأأع املأأدين وبأأدأ ممثأأل لرابطأأة أسأأر ضأأح اي االختف أ ء القسأأري كلمتأأه ابإلش أ رة إىل
ح لأأة ضأأح اي االختف أ ء القسأأري وأُسأأرهم يف الفلبأأني ويف تطأأور إجي أ  ،ك نأأت الفلبأأني م أ بأأني
أوائل البلدان يف آسي اليت ق مت بتجرمي االختف ء القسري يف التشريع ت احمللية ومع ذلك ،فقأد
أ ريت أوجه قلق مف هأ أن القأ نون مل َّ
ينفأ ابلك مأل بعأد ،وأعأرب املمثأل عأ أسأفه ألن الفلبأني
مل تنض أأم بع أأد إىل االتف قي أأة وع أأر احت أ أمريك أ الالتيني أأة لرابط أ ت أق أ رب املعتقل أأني املختف أأني
الوض أأع يف العدي أأد م أ بل أأدان أمريك أ الالتيني أأة ،مب أ يف ذل أأك األرجنت أأني وب أأريو وش أأيلي وكولومبي أ
واملكسأأيك وهنأأدوراس ورحبأأت ’رابطأأة جني أ حلقأأوق اإلنس أ ن  -التأأدريب الع أ ملي‘ أبس أ ليب
عمأأل اللجن أأة وبنظ مه أ ال أأداخلي ،مب أ يف ذل أأك إعط أ ء األولوي أأة لبل أأدان معين أأة يف تق أ رير املت بع أأة
ومقةحه الداعي إىل حبث تنفي االتف قية يف ح لة عأد وجأو تقريأر ،ولكنهأ أعربأت عأ قلقهأ
إ اء ويأأل اللجنأأة ،مب أ يف ذلأأك االفتق أ ر إىل مأوار بشأرية إض أ فية وأشأ ر ممثأأل لالئأأتال الأأدويل
ملك فحة ح الت االختف ء القسري إىل محلة االئتال املستمرة لتشأجيع التصأديق علأ االتف قيأة
واالنضأأم إليه أ  ،وأش أ ر إىل األمثلأأة املتعلقأأة بب كسأأت ن وبأأنغال ي وسأأري النك أ  ،كم أ الح أ
االجت حنو عملية بطيئة للتصديق عل االتف قية ابملق رنة مع تواتر وقوع جرمية االختف ء القسري
و َّ
أكأأدت اللجنأأة مأ جديأأد عمهأ ألعمأ ل املنظمأ ت غأأري احلكوميأأة واجملتمأأع املأأدين ،الأأيت تتسأأم
أبمهية ح مسة ابلنسبة إىل حتسني أعم ل اللجنة
 -17ويف  15نيس أ ن/أبريل  ،2019عقأأدت اللجنأأة اجتم ع أ ع م أ آخأأر مأأع املنظم أ ت غأأري
احلكوميأأة واجملتمأأع املأأدين وس ألّ ممثأأل رابطأأة جنيأ حلقأأوق اإلنس أ ن الضأأوء عل أ الأأدور الفريأأد
لالتف قية واللجنة ،وشد عل أن اللجنة قد حققت تقدم كبريا من إنش ئه وأش ر إىل املب ئ
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التوجيهيأأة وأمهيته أ جلميأأع الضأأح اي وللبحأأث ع أ األشأأخ ص املختفأأني وعل أ صأأعيد خمتل أ ،
أعرب ع قلق منظمته إ اء الأزاي ة البطيئأة يف عأد حأ الت التصأديق علأ االتف قيأة وقُأرئ بيأ ن
خطّأي مأ رابطأة "مجيأع األطفأ ل املسأروقني هأم أيضأ أطفأ يل" ( Asociación "Todos los niños
 )robados son también mis niñosابلني بأة عأ الرابطأة ورحبأت اللجنأة إبسأه املنظمأ ت غأري
احلكومية واجملتمع املدين يف أعم هل وبتع وهنم معه

دال -االجتماعات املعقودة مع اجلهات األخرى صاحبة املصلحة
 -18عقدت اللجنأة ،أ نأ ء ور أ اخل مسأة عشأرة ،أول اجتمأ ع مغلأق رمسأي مشأةك مأع جلنأة
من هضة التع يب ونوق التع ون الثن ئي ،مب يف ذلك يف ضوء استعرا ع 2020
 -19وعقدت اللجنأة أيضأ اجتم عأ ت مغلقأة مأع رابطأة "مجيأع األطفأ ل املسأروقني هأم أيضأ
أطفأ يل" ومأأع ممثلأأي أك مييأأة جنيأ للقأ نون اإلنسأ ين الأأدويل وحقأأوق اإلنسأ ن بشأ ن اسأأتعرا
هيئ ت املع هدات لع 2020
 -20وعقدت اللجنة ،أ ن ء ور الس سأة عشأرة ،اجتم عأ ت مأع أصأح ب مصألحة آخأري ،
هم :رئيس فرع هيئأ ت املع هأدات ابملفوضأية وممثلأي اللجنأة الدوليأة للصأليب األمحأر وممثلأي البعثتأني
الدائمتني مل يل والرا يل لدى مكتب األمم املتحدة واملنظم ت الدولية األخرى يف جني
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الفصل الرابع
النظررر يف التقررارير َّ
املقدمررة مررن الرردول األط رراف مبوجررب املررادة )1(29
من االتفاقية
 -21نظرت اللجنة ،أ ن ء ور اخل مسة عشأرة ،يف تقريأري اليأ ابن (الو يقأة )CED/C/JPN/1
والرتغ ل (الو يقة  ،)CED/C/PRT/1واعتمدت مالحظ ت خت مية بش ن ه ي التقريري (الو يقة
 CED/C/JPN/CO/1والو يقة )CED/C/PRT/CO/1
 -22ونظأأرت اللجنأأة ،أ نأ ء ور أ الس سأأة عشأأرة ،يف تقأ رير شأأيلي (الو يقأأة )CED/C/CHL/1
وإيط ليأ (الو يقأأة  )CED/C/ITA/1وبأأريو (الو يقأأة  ،)CED/C/PER/1واعتمأأدت مالحظ أ ت خت ميأأة
بش ن تلك التق رير (الواثئق  CED/C/CHL/CO/1و CED/C/ITA/CO/1و)CED/C/PER/CO/1
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الفصل اخلامس
اعتماد تقرير متابعة املالحظات اخلتامية
 -23اعتم أأدت اللجن أأة ،يف ور أ أ اخل مس أأة عش أأرة ،تقريرهأ أ عأ أ مت بع أأة املالحظأ أ ت اخلت مي أأة
(الو يقة  ،)CED/C/15/2ال ي يعكأس املعلومأ ت الأيت تلقتهأ اللجنأة فيمأ بأني ورتيهأ الث لثأة عشأرة
واخل مس أ أأة عش أ أأرة بشأ أ أ ن ح ل أ أأة تنفيأ أ أ مالحظ أ أ أ اخلت مي أ أأة بشأ أ أ ن البوس أ أأنة واهلرس أ أأك (الو يق أ أأة
 ،)CED/C/BIH/CO/1/Add.1وكولومبي أ أ أ (الو يقأ أ أأة  ،)CED/C/COL/CO/1/Add.1وكأ أ أأواب (الو يقأ أ أأة
 ،)CED/C/CUB/CO/1/Add.1وإكوا ور (الو يقة  ،)CED/C/ECU/CO/1/Add.1والسأنغ ل (الو يقأة
 )CED/C/SEN/CO/1/Add.1والتقييم ت واملقررات اليت اعتمد اللجنة يف ور اخل مسة عشرة
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الفصل السادس
اعتماد قوائم املسائل
 -24اعتم أأدت اللجن أأة ،يف ور أ أ اخل مس أأة عش أأرة ،قأ أوائم املسأ أ ئل املتعلق أأة بش أأيلي (الو يق أأة
 ،)CED/C/CHL/Q/1وإيط لي (الو يقة  ،)CED/C/ITA/Q/1وبريو (الو يقة )CED/C/PER/Q/1
 -25واعتمدت اللجنة ،يف ور الس سة عشرة ،ق ئميت املس ئل املتعلقتني ببوليفي ( ولأة -
املتعد ة القومي ت) (الو يقة  )CED/C/BOL/Q/1وسلوف كي (الو يقة )CED/C/SVK/Q/1
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الفصل السابع
تقدمي التقارير مبوجب االتفاقية
 -26أعربت اللجنة يف ور اخل مسة عشرة ع امتن هن جلميع الدول األطرا اليت احةمت
املوعأأد النهأ ئي الرمسأأي لتقأأدمي تق ريرهأ  ،وشأأجعت مجيأأع الأأدول األطأرا األخأأرى علأ أن حتأ و
ح وه وأعربت اللجنة ع ابلغ قلقه إ اء العأد الكبأري مأ التقأ رير املتأ خرة ،وخ صأة يف ح لأة
الرا يأأل وم أ يل ونيجأأرياي ابلنظأأر إىل أن ه أ الأأدول ك نأأت م أ أوائأأل الأأدول الأأيت صأأدقت عل أ
االتف قيأة والحظأأت اللجنأأة أن تقأ رير أوكرانيأ  ،وبليأأز ،وبنمأ  ،وتوغأأو ،و امبيأ  ،وسأ موا ،وسأأري النكأ ،
وكمبأأو اي ،وكوسأأت ريك  ،وليسأأوتو ،وم لطأأة ،واملغأأرب ،ومنغوليأ  ،وموريت نيأ  ،والنيجأأر ،واليأأوانن قأأد
أتخرت كثأريا وإذ أشأ ر الأرئيس إىل أن تقأدمي التقأ رير يف الوقأت املن سأب هأو شأرط مسأبق لكأي
تؤّي اللجنة عمله بكف ءة ،فإنه حث مجيع الدول األطرا عل احةا التزامه الق نوين بتقدمي
التق رير يف الوقت احملد
 -27ويف فأأةة م أ بأأني الأأدورتني اخل مسأأة عشأأرة والس سأأة عشأأرة ،قأأدمت سويس أرا ومنغولي أ
واليوانن تق ريره إىل اللجنة
 -28ويف شأ أأب ط/فراير  ،2019أُرسأ أألت رس أ أ لة ت أ أ كري أوىل إىل كأ أأل م أ أ مجهوريأ أأة أفريقي أ أ
الوسط وسري النك ؛ مت أُرسألت رسأ لة تأ كري اثنيأة إىل كأل مأ أوكرانيأ وبليأز وم لطأة والنيجأر؛
ورس لة ت كري اثلثة إىل كل م توغو وليسوتو؛ ورس لة ت كري رابعة إىل كأل مأ كمبأو اي واملغأرب،
ورسأ لة تأ كري خ مسأة إىل كأأل مأ سأ موا وكوسأأت ريك وموريت نيأ ؛ ورسأ لة تأ كري س سأة إىل كأأل
م بنم و امبي
تؤجأأل إىل اتري أ
 -29وبسأأبب وجأأو عجأأز يف امل أوار البش أرية يف األم نأأة ،قأأررت اللجنأأة أن ّ
الحق اعتم ق ئمة ابملسأ ئل يف ظأل عأد تقأدمي تقريأر نيجأرياي وتأر يف مرفأق هأ ا التقريأر ق ئمأة
ك ملة ابلدول األطرا وح لة تقدمي تق ريره
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الفصل الثامن
األعمال االنتقامية
 -30الحظأأت اللجنأأة ابرتي أ ح أهنأ مل تتلأأق ،أ نأ ء الفأأةة املشأأمولة ابلتقريأأر ،أي ا ع أ ءات مأ أف أرا
ع أعم ل ترهيب أو انتق بسبب سعيهم إىل التع ون مع اللجنة أو بسبب تع وهنم معه فعال
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الفصل التاسع
النظر ررر يف املعلومر ررات اإلضر ررافية َّ
املقدمر ررة مرررن الر رردول األط ر رراف مبوجر ررب
املادة  )4(29من االتفاقية
 -31وضأأعت اللجنأأة إج أراء جديأأدا للمت بعأأة بغيأأة النظأأر يف املعلوم أ ت اإلض أ فية َّ
املقدمأأة م أ
الدول األطرا مبوجب امل ة  )4(29م االتف قية وعقأب تقأدمي املكسأيك معلومأ ت إضأ فية،
ع أ أأت اللجن أ أأة الدول أ أأة الط أ أأر إىل حأ أ أوار مت بع أ أأةُ ،عق أ أأد يف  9تشأ أ أري الثأ أ أ ين/نوفمر 2018
واعتمدت اللجنة فيم بعد مالحظ ت مت بعة (الو يقة )CED/C/MEX/FAI/1
 -32ويف شأأب ط/فراير  ،2019أُرسأألت رس أ لة ت أ كري إىل الع أراق لتقأأدمي معلوم أ ت إض أ فية،
ك ن م املقرر تقدميه يف أيلول/سبتمر 2018
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الفصل العاشر
اإلجراءات العاجلة مبوجب املادة  30من االتفاقية
واملسجلة منذ إنشاء اللجنة
ألف -طلبات اإلجراءات العاجلة الواردة
َّ
 -33يف الف أأةة مأ أ عأ أ  2012إىل  18نيسأ أ ن/أبريل  ،2019تلق أأت اللجن أأة  659طلبأ أ
الخت ذ إجراء ع جل ،مب يف ذلأك  85طلبأ أ نأ ء الفأةة املشأمولة بأ ا التقريأر ومأ بأني ال أ 659
طلب  ،جرى تسجيل  570طلب  ،وك ن التو يع حسب السنة والبلد كم ير أ ان

األرجنتني

أرميني

الرا يل

كمبو اي

كواب

هندوراس

العراق

ك اخست ن

ليتواني

موريت ني
املكسيك

املغرب

كولومبي

(أ)
(ب)

سري النك

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
(ب)
2019
اجملموع

2
2

1
1

1
1

1
1
2

 -- 1
- 1
- 3
- 4
- 3
1 9
 -1 21

 - - 5 - 42 - 22 2 43- 50 14
 -2 162 14

1
1

1
1

5
(6أ) -
- 43
- 165
1 58
2 31
- 42
6
3 356

توغو

السنة

جمموع السنة

واملسجلة ،حسب السنة والبلد
طلبات اإلجراءات العاجلة الواردة
َّ

1
1

2
2

5
7
51
210
85
86
118
8
570

يشري اإلجراء الع جل رقم  2013/9إىل شخصني ا نني ول لك فإنه يع مل عل أنه إجراءان ع جالن
بت ري  18نيس ن/أبريل 2019

ابء -سري اإلجراءات بعد تسجيل طلبات اإلجراءات العاجلة ذات الصرلة التطرورات
املالحظة منذ الدورة الرابعة عشرة (حىت  18نيسان/أبريل )2019
َ
 -1التفاعل مع الدول األطراف
 -34حتأأتف اللجنأأة ابتصأ الت مأأع الأأدول األطأرا عأ طريأأق البعثأ ت الدائمأأة هلأ الأأدول
وم أجل اي ة أت ري توصي ت اللجنة إىل أقص حد فيم يتعلق بطلب ت اخت ذ إجراءات ع جلة،
ترى اللجنة أنه يكون م الضروري إق مة اتص ل مب شر بدرجأة أكأر مأع السألط ت املسأؤولة عأ
البح أأث عأ أ األش أأخ ص املختف أأني والتحقي أأق يف اختفأ أ ئهم ،لك أأي يتس أأى نق أأل شأ أواغل اللجن أأة
وتوصي إىل ه السلط ت بشكل مب شر إذا تطلب األمر
املسجلة تتعلق أبحداث وقعت يف املكسيك والعراق
 -35وال تزال أغلبية اإلجراءات الع جلة َّ
أجلة البأ أ لغ
 -36وق أأد اس أأتج بت املكس أأيك لألغلبي أأة العظمأ أ مأ أ اإلجأ أراءات الع جل أأة املس أ َّ
عد ه  356إجراء وخالل الفةة املشمولة ب ا التقرير ،عقدت البعثة الدائمأة للمكسأيك لأدى
مكتأأب األمأأم املتحأأدة واملنظمأ ت الدوليأأة األخأأرى يف جنيأ اجتم عأ مأأع أم نأأة اللجنأأة ،أعربأأت
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فيأأه ع أ قلقه أ إ اء تسأأجيل احل أ الت الأأيت مل حيأأدث فيه أ أن األفع أ ل املأأدَّع ة قأأد ارتُكبأأت م أ
ج نب أشخ ص يتصرفون بتصريح م الدولة أو بدعمه أو برض ه  ،ابملعى املقصو يف امل ة 2
مأ االتف قيأأة ،بأأل مأ ج نأأب مج ع أ ت إجراميأأة واسأأتن ا إىل ر و الدولأأة الطأأر علأ طلب أ ت
وتوصي ت اللجنة ،ميك مالحظة االجت ه ت الت لية:
يف مجيأأع حأ الت اإلجأراءات الع جلأأة ،ال تأزال مالحظأ ت الدولأأة الطأأر وتعليقأ ت
(أ)
مق ّدمي الطلب تعكس أفع ال متفرقة ومعزولة ال يبدو أهن تشكل جأزءا مأ اسأةاتيجية للبحأث والتحقيأق
موجهة ب االسةاتيجية أو أهن تعكس تطور حبث مستفيض؛
حمد ة سلف أو أهن َّ
(ب) ال تُتخ أ أ يف كثأ أأري م أ أ األحي أ أ ن إج أ أراءات التحقيأ أأق م أ أ ج نأ أأب السأ أألط ت
م مل أيخ أق رب لألشخ ص املختفأني أو أشأخ ص علأ صألة و يقأة بأم أو ممثلأون هلأم املبأ رة
وإذا مل يتمك أق ربم أو األشخ ص ال ي هم عل صلة و يقة بأم أو ممثلأوهم مأ حتديأد خيأوط
األولأون مأ إقنأ ع السأألط ت ابختأ ذ إجأراء ،تظأل القضأ اي
للبحأث تفيأأد احمل ّققأني أو إذا مل يأأتمك ّ
بوجه ع يف ح لة مجو ؛

(ج) تبأأدأ عملي أ ت البح أأث بشأأكل اثبأأت تقريب أ ع أ طريأأق إرس أ ل طلب أ ت رمسي أأة
للحصأأول علأ معلومأ ت إىل املستشأأفي ت ومراكأأز االحتجأ ومعظأأم هأ الرسأ ئل تظأأل بأدون
إج بأة وقأأد أعربأت اللجنأأة عأ قلقهأ ألنأه ال يبأدو ،يف هأ احلأ الت ،أن مكتأب املأأدعي العأ
يستخد ابلك مل سلطته يف استخدا تدابري اإلنف ذ م أجل احلصأول علأ املعلومأ ت املطلوبأة
وأُبلغت اللجنة أيض حب الت طُلب فيه اخت ذ تدابري إنف ذ ،مثل أوامر احتج  ،ولك السلط ت
املسؤولة مل تتخ أي إجراء؛
( ) يف األغلبيأأة العظمأ مأ احلأ الت ،ان را مأ ُجتأأرى حتقيقأ ت يف موقأأع احلأأدث
وكث أريا م أ يُبل أأغ مق أ ّدمو طلب أ ت اإلج أراءات الع جلأأة اللجنأأة أبن س أألط ت التحقيأأق ختأأرهم أبهن أ
ختش ال ه ب إىل املواقع اليت قد تتم ّك فيه م مجع األ لة؛
(ه) ي أ أ ّدعي مق أ أ ّدمو الطلب أ أ ت يف كثأ أأري م أ أ األحي أ أ ن أن الس أألط ت املسأ أأؤولة ع أ أ
البحث والتحقيق ض لعة بشكل مب شر أو غري مب شر يف األحأداث ولأ لك تظأل هأ العمليأ ت
يف ح لة مجو ؛
(و) ظأأل يوجأأد إخف أ ق يف تنفي أ األوامأأر الص أ رة ع أ مكتأأب املأأدعي الع أ إبج أراء
حتقيقأ ت فكثأريا مأ ال تقأأو السأألط ت ابختأ ذ إجأراء ،ويأُأدع أهن أ تعرقأأل أحيأ ان عمليأ ت البحأأث
والتحقيق ويف ه احل الت ،طلبت اللجنة إىل الدولة الطر تنفي آلي ت واضأحة ورمسيأة تتطلأب
م األفرقة املسؤولة ع البحث ع املفقو ي وع التحقيق يف اختف ئهم القسري أن تصأدر تقأ رير
منتظمأأة وشأأف فة ع أ التقأأد احملأأر والصأأعوابت املص أ َفة كم أ طُلأأب إىل الدولأأة الطأأر أن تتخ أ
مجيأأع التأأدابري الال مأأة للتحقيأأق يف أي إجأراءات مأ ج نأأب سأألط ت الدولأأة الطأأر رمبأ تكأأون قأأد
عرقلت فع لية عملي ت البحث والتحقيق اجل رية وللمع قبة عل ه اإلجراءات؛
( ) ال يزال يوجأد جتأزؤ بأني التحقيقأ ت الأيت جتريهأ مؤسسأ ت الدولأة وكأ لك بأني
مؤسسأ ت الأأوالايت واملؤسسأ ت االحت يأأة ويوجأأد أيضأ افتقأ ر إىل التنسأأيق فيمأ بأأني الوكأ الت
وإىل حم ولة األخ ابسةاتيجية مشأةكة وابلنظأر إىل هأ الظأرو  ،أُفيأد أنأه صأو فت صأعوابت
كبرية يف م مجيع األ لة يف حتقيق واحد ف لتجزؤ واالفتق ر إىل التنسيق مييالن إىل التسأبب يف
حدوث أتخريات مفرطة يف إجراءات التحقيق؛
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موجهأة ضأد أفأرا أسأر األشأخ ص
(ح) ور ت تق رير ع ديأدات وأفعأ ل ترهيأب َّ
املختفأني بسأبب سأأعيهم إىل حتقيأق تقأأد يف التحقيقأ ت ،وخ صأأة يف احلأ الت الأأيت تفيأد التقأ رير
أبن القوات العسكرية ض لعة فيه
 -37ووقأأت كت بأأة ه أ ا التقريأأر ،سأأجلت اللجنأأة  162إج أراء ع أ جال تتصأأل ابألحأأداث يف
العأراق ومل يأأر أي ر فيمأ يتصأأل ب أ  18طلبأ مأ طلبأ ت اإلجأراءات الع جلأأة ،علأ الأأرغم مأ
إرس ل أربع رس ئل ت كري وعند ورو ر و مأ الدولأة الطأر  ،تشأعر اللجنأة ابلقلأق إ اء حمتواهأ
بس أأبب املس أ ئل الت لي أأة( :أ) ال تق أأد الدول أأة الط أأر أي معلومأ أ ت ع أ األنش أأطة املض أأطلع بأ أ
للبحث ع األشخ ص املختفني أو للتحقيق يف اختف ئهم؛ (ب) قدمت الدولة الطر يف بعض
األحي أ ن معلوم أ ت ال تتعلأأق ابألحأأداث املشأأروحة يف اإلج أراءات الع جلأأة املعنيأأة؛ (ج) يف أحأأد
اإلجراءات الع جلة ،ش ّد ت الدولة الطر علأ أن الشأخ املختفأي قأد ُحأد مكأ ن وجأو ،
بينم أ أ ذك أأر أف أ أرا األس أأرة واملمثل أأون أن ه أ أ ا الش أأخ م أ أ ال يف ع أأدا املفق أأو ي ويف احل ل أأة
األخ أأرية ،طلب أأت اللجن أأة إىل الدول أأة الط أأر أن تتح ّق أأق مأ أ املعلومأ أ ت َّ
املقدم أأة وأن تقأ أ ّد أ ل أأة
إل بأ ت أن الشأأخ الأ ي ُحأأد أنأأه موجأأو هأأو حقأ الشأأخ املختفأأي الأ ي ُسأأجل اإلجأراء
الع جل ابمسه
 -38وذكأأرت الدولأأة الطأأر يف بعأأض احل أ الت أن األشأأخ ص املختفأأني هأأم إره أ بيون وأنأأه
ال ميك اعتب ر ه احل الت اختف ء قسأراي وشأد ت اللجنأة علأ أمهيأة اعتبأ ر الشأخ خمتفيأ
م ا قد ظل ره االحتج االنفرا ي وال توجد معلوم ت ع مك ن وجو
موجهأأة إىل ول أط أرا أخأأرى ،تسأأل
 -39وفيم أ يتعلأأق بطلب أ ت اخت أ ذ إج أراءات ع جلأأة َّ
اللجنة الضوء عل م يلي:
أرميني  :يف ح لة آرا خ ش تراين (اإلجراء الع جل رقم  ،)2017/376أرسألت
(أ)
الدولأأة الطأأر ر ا تفيأأد فيأأه أبن حتقيق أ أولي أ ظأأل جيأأري جم أرا من أ ع أ  2011وجأأرى إطأأالع
مق ّدمي الطلب عل ه ا الر لكي يقدموا تعليق م ويف ضوء املعلوم ت الوار ة ،أرسلت اللجنة
مأ كرة مت بعأة تُأر فيهأ التزامأ ت الدولأة الطأأر ابختأ ذ إجأراءات ملموسأة للبحأث عأ الشأأخ
املختفأأي وضأأم ن إبأأال أف أرا األسأأرة واألق أ رب واملمثلأأني عل أ النحأأو الواجأأب وأن تكأأون لأأدى
هؤالء القدرة عل املش ركة يف عملي ت البحث والتحقيق ومل تُظهر املعلوم ت َّ
املقدمة م الدولة
الطأأر أنأأه قأأد ُوضأأعت أي اسأةاتيجية أو خطأأة حتقيأأق يف هأ ا الصأأد ؛ وتعأ َّأر احملقأأق الرئيسأأي
املسؤول ع املل لالستبدال سبع مرات ،م ح ل ون استمرارية التحقيأق؛ ومل جيأر إبأال أفأرا
األسرة أبي تدابري اخت السلط ت املسؤولة ع البحث والتحقيق؛
(ب) الرا ي أأل :يف ح ل أأة ايف سأ أ نتوس في أأو ا (اإلجأ أراء الع ج أأل رق أأم ،)2014/61
أبلغأأت الدولأأة الطأأر اللجنأأة أبن نتأ ئ البحأأث والتحقيأأق يف اختفأ ء السأأيد سأ نتوس فيأأو ا علأ
مأأدى أربأأع سأأنوات قأأد أُرسأألت إىل مكتأأب احملأ مي العأ لواليأأة ابهيأ وأشأ رت هأ النتأ ئ إىل
احتمأ ل ضأألوع  17فأأر ا مأ أفأرا شأأرطة واليأأة ابهيأ (الشأأرطة العسأأكرية) ويقأأو املأأدعي الع أ
ح ليأ مبراجعأأة املعلومأ ت مأ أجأأل حتديأأد املسأأؤولية الفر يأأة ألفأرا الشأأرطة هأأؤالء وتوجيأأه الأأتهم
وأُحيأأل هأ ا الأأر إىل مقأ ّد الطلأأب ،الأ ي مل يقأأد تعليقأ ت علأ الأأرغم مأ إرسأ ل رسأ لة تأ كري
إليه يف  13شب ط/فراير 2019؛
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(ج) كمبو اي :م ال اإلجراء الع جل املسأجل ابسأم الق صأر خأيم سأوب ث (اإلجأراء
الع جل رقم  )2014/11مستمرا ويف نيس ن/أبريل  ،2019أرسلت اللجنة م كرة مت بعة جديأدة
تطلب فيه معلوم ت إض فية وت ّكر الدولة الطر ابلتزامه ابالضطالع أبنشطة حبث وحتقيأق بنأ ء
علأ أ مجي أأع الس أأين ريوه ت الق ئم أأة يف القض أأية ،مبأ أ يف ذل أأك تل أأك ال أأيت تش أأري إىل احتمأ أ ل ض أألوع
مأأوظفي الدولأأة يف األحأأداث املعنيأأة وقأأد أعربأأت اللجنأأة عأ قلقهأ إ اء عأأد تعأ ون الدولأأة الطأأر
وعأ احل جأأة إىل اختأ ذ تأأدابري حمأأد ة للبحأأث عأ الشأأخ املختفأأي وقأأد أغلقأأت اللجنأأة اإلجأراء
الع ج أأل املس أأجل ابس أأم م أأووي س أأو (اإلجأ أراء الع ج أأل رق أأم  )2019/568واس أأتج بت الدول أأة
الطأأر عل أ وجأأه السأأرعة لطلأأب اإلج أراء الع جأأل ه أ ا ،وأبلغأأت اللجنأأة أن الشأأخ قأأد ُحأأد
ومجع مشله أبسرته و َّ
أكد أفرا األسرة ه املعلوم ت؛
مك نه يف  31آذار/م رس ُ 2019
أجلة
( ) كولومبي أ  :تشأأري املعلوم أ ت الأأيت قأأدمته الدولأأة الطأأر يف الطلب أ ت املسأ َّ
الخت ذ إجأراءات ع جلأة إىل أن التحقيقأ ت وعمليأ ت التفتأي كثأريا مأ تتوقأ بعأد بضأعة أشأهر
م أ بأأدايته ويف عأأد م أ احل أ الت ،ي أ كر مق أ ّدمو الطلب أ ت أن مالحظ أ ت اللجنأأة قأأد تبعته أ
إجراءات ملموسة ،عل الرغم م أن ه اإلجراءات ع ة م تكون منعزلة وال تشكل جزءا م
اسةاتيجية واضحة للبحث والتحقيق؛
(ه) كأوابُ :سأأجل طلأأب إجأراء ع جأأل جديأأد ابلني بأة عأ سأأيزار إيفأ ن ميندوسأ ريغأ ل
(اإلجراء الع جل رقم  ،)2018/542وهو مدافع ع حقوق اإلنس ن يُأدَّع أن و ارة أمأ الدولأة قأد
املوجهأة إليأه وأبلغأت
احتجزته ووقت كت بة ه ا التقريأر ،كأ ن مأ غأري املعأرو مكأ ن وجأو والأتهم َّ
الدولة الطر اللجنة أبنه ك ن حمبوس يف احتج س بق للمح كمة بسبب ارتب طأه غأري املشأروع وأبنأه
قد أُطلق سأراحه يف انتظأ ر احمل كمأة بيأد أن مقأ ّدمي الطلأب قأد طلبأوا أن تقأ ّد الدولأة الطأر الأدليل
عل سالمته البدنية وأمنه الشخصي ع طريق عرضه عل وس ئ اإلعال ؛
(و) هن أأدوراس :رّت الدول أأة الط أأر عل أ الطلب أ ت املتعلق أأة ابإلج أراءات الع جل أأة
املسجلة وفيمأ يتعلأق ابإلجأراءات الع جلأة الثال أة عشأر املتصألة مبهأ جري خمتفأني ،تتسأم
الأ َّ 14
مالحظ أ ت الدول أأة الط أأر أبهنأ أ ع م أأة ج أأدا وال تق أأد معلوم أ ت حم أأد ة ع أ فأ أرا ى احلأ أ الت
كمأ تكشأ املالحظأ ت عأ أن السأألط ت املسأأؤولة عأ البحأأث مل تطلأأب املسأ عدة القضأ ئية
الدوليأ أأة ،املنصأ أأوص عليه أ أ يف امل أ أ ة  14م أ أ االتف قيأ أأة ،بغيأ أأة حتديأ أأد طريأ أأق للهجأ أأرة وتوضأ أأيح
األحداث وتنتظر اللجنة تعليق ت أصح ب الطلب ت؛
( ) ليتواني أ أ ُ :سأ أأجل طلأ أأب إج أ أراء ع جأ أأل جديأ أأد ابلني بأ أأة ع أ أ مي أ أ نيت سأ أأت نكوانييت
(اإلجراء الع جل رقأم  ،)2019/569وهأي ضأحية اسأتغالل جنسأي اختفأت يف سأ الث منأة ور ت
الدولة الطر أبهنأ ُحأد مكأ ن وجو هأ وأهنأ حتأت مح يأة القأ نون بيأد أن مقأ ّد الطلأب الع جأل قأد
طلب أن تؤّكد الدولة الطر مك ن الضحية عل وجه الدقة وأن تسمح له ابالتص ل ب ؛
(ح) توغو :فيم يتعلأق بقضأييت أتسأو أ ي وميسأ ن كوكأو أ يأزي (اإلجأراءان العأ جالن
رقمأ  2018/543و ،)2018/544ر ت الدولأأة الطأأر أبن تسأ ءلت عمأ إذا ك نأأت الشأأرطة قأأد
احتجأأزت الشخصأأني املعنيأأني عنأأدم اختفي أ  ،وأش أ رت إىل أن امسيهم أ ال يأأر ان يف السأأجل الأأوطي
بيد أن مق ّدمي الطلب قأد رّوا أبن الدولأة الطأر مل تثبأت أهنأ أجأرت حتقيقأ شأ مال خبصأوص سأي رة
الشأأرطة الأأيت اختف أ منه أ ه أ ان الشخص أ ن ،حبسأأب شأأهو عي أ ن وأرسأألت اللجنأأة م أ كرة مت بعأأة
تعرب فيه ع قلقه إ اء عد إحرا تقد يف البحث والتحقيق يف ح الت االختف ء
18

GE.19-12763

A/74/56

أجلة الخت أ ذ إجأراء ع جأأل ،تُواصأأل اللجنأأة الت كيأأد علأ أن مأ
 -40ويف مجيأأع الطلبأ ت املسأ َّ
الضروري للغ ية أن تضطلع الدول األطرا إبجراءات البحث يف أقأرب وقأت ممكأ بعأد اختفأ ء
الش أ أأخ املع أ أأي؛ وأن تض أ أأع اسأ أ أةاتيجي ت للبح أ أأث عأ أ أ األش أ أأخ ص املختف أ أأني والتحقي أ أأق يف
اختف أ ئهم؛ وأن أتخ أ يف احلسأأب ن أن ه أ التحقيق أ ت ضأأرورية جلملأأة م أ األسأأب ب م أ بينه أ
ضم ن حتديد هوية اجلن ة ،اليت ميك أن تكون مفت ح حتديد أم ك وجو األشخ ص املختفني
 -2التفاعل مع ِّ
مقدمي الطلبات
 -41األم نة عل اتص ل متواتر مع مق ّدمي طلب ت اإلجراءات الع جلأة ،وهأو مأ حيأدث بصأورة
رئيسية ع طريق إرس ل رس ئل ني بة عأ اللجنأة ،ولكأ أيضأ بصأورة مب شأرة عأر الريأد اإللكأةوين
واهل ت وميك مالحظة بعض االجت ه ت ابالستن إىل اتص الت اللجنة مبق ّدمي الطلب ت
 -42ويواصأأل مق أ ّدمو الطلب أ ت تسأألي الضأأوء عل أ أمهيأأة الأأدعم الأ ي تقدمأأه اللجنأأة ،والأأيت
بت أهن جهة اتص ل متج وبة بعد عدة حم والت ف شلة لالتص ل ابلسلط ت الوطنيأة وابسأتثن ء
احل الت املتصلة ابألحداث يف العراق ،يشري مق ّدمو طلب ت اإلجراءات الع جلأة إىل أهنأم ،عنأدم
ترسأ أأل اللجنأ أأة مالحظ أ أ ت ،يتل ّقأ أأون ر و ا عل أ أ طلب أ أ ت معينأ أأة ،تتعلأ أأق يف املق أ أ األول بتنفي أ أ
إجراءات حتقيق حمد ة أوصت ب اللجنة
 -43بيأأد أن مق أ ّدمي الطلب أ ت ي أ كرون ابنتظ أ يف معظأأم ه أ احل أ الت أن أه ال جيأأري مت بعأأة
ه أ اإلج أراءات فبع أأد وق أأت قص أأري ج أأدا مأ أ تس أأجيل طلب أ ت اخت أ ذ إج أراءات ع جل أأة ،كثأ أريا
م أ يُعأأرب مق أ ّدمو الطلب أ ت ع أ إحب أ طهم إ اء عأأد اضأأطالع الأأدول بواجب أ املتعلقأأة ابلبحأأث
والتحقيق وهم يالحظون مع القلق عد قيأ السألط ت ابختأ ذ خطأوات حتقيأق أس سأية للبحأث
عأ املفقأأو ي وحتديأأد أم أ ك وجأأو هم ،حأأىت عنأأدم تتأأوافر معلوم أ ت مو وقأأة ميكأ اسأأتخدامه
لدفع البحث والتحقيق إىل األم
 -44ويؤكد مق ّدمو طلب ت اخت ذ إجراءات ع جلة أن السلط ت الوطنية ،يف احل الت القدمية،
تتخ أ إج أراءات أقأأل وأقأأل للبحأأث ع أ األشأأخ ص املختفأأني وحتديأأد أم أ ك وجأأو هم وأن ه أ
الس أألط ت تقص أأر جهو هأ أ علأ أ القيأ أ إبجأ أراءات رمسي أأة أو بتكأ أرار التحقيقأ أ ت السأ أ بقة ويف
وج أأه مق أ ّدمو الطلب أ ت االنتب أ إىل عأأد قي أ الس أألط ت الوطني أأة ،عل أ س أأبيل
ح أ الت أخ أأرىَّ ،
املث ل ،بضم ن إجراء مق بالت مع مجيع الشهو عل النحأو الواجأب يف أقأرب وقأت ممكأ بغيأة
تيس أأري البح أأث عأ أ األش أأخ ص املختف أأني والتحقي أأق يف اختفأ أ ئهم ،أو إىل ع أأد قي مهأ أ إبجأ أراء
التحليالت ذات الصلة لأل لة املت حة (انظأر ،علأ سأبيل املثأ ل ،احلأ الت الأيت مل جيأر فيهأ حتليأل
سجالت اهل ت أو الفيديو املت حة إال بعد عدة أشهر م تقدميه إىل السلط ت املختصة)
 -45وأحأ أأد االجت ه أ أ ت الرئيس أ أأية امللحوظ أ أأة ه أ أأي الصأ أأعوابت ال أ أأيت تواجهه أ أ أس أ أأر وأق أ أ رب
األشخ ص املفقو ي يف املش ركة يف البحث ع الشأخ املختفأي والتحقيأق يف اختف ئأه وهأ
الص أأعوابت انجت أأة بش أأكل رئيس أأي ع أ االفتق أ ر إىل معلوم أ ت بش أ ن العملي أ ت اجل ري أأة ويأ أ كر
مق أ ّدمو الطلب أ ت أنأأه إذا مل يطلب أوا املعلوم أ ت ،ف أأإن السأألط ت ال ت أأزو هم أبي معلوم أ ت بش أ ن
اإلجراءات املتخ ة ،حىت عندم جيري التخطي ألنشطة قد تكون مش ركتهم فيه وجيهة
 -46ول أأوح أيضأ أ أن أأه عن أأدم اتص أألت الس أألط ت أبفأ أرا األس أأر واألقأ أ رب وفقأ أ اللتزام أ أ
مبوجأأب االتف قيأأة ،فإهنأ فعلأأت ذلأأك بطريقأأة تعيأأد إيقأ ع الضأأرر بأأم ويف هأ احلأ الت ،ذ ّكأأرت
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اللجنة الدولة الطر مبضمون امل ة  )2(24م االتف قية كم َّ
أكدت عل أن الدول األطأرا
مسؤولة ع إنش ء آلي ت إلبال املعلوم ت إىل أسر وأق رب األشخ ص املفقو ي بد ضم ن
أن يتم ّكنأوا هأم وممثلأأوهم مأ املشأ ركة بنشأ ط وبطريقأة مسأأتنرية يف مجيأع مراحأأل عمليأة التحقيأأق،
وأبهن ملزمة بتزويد أفرا األسر واألق رب ابإلرش ات الك فية بش ن حقوقهم وكيفية مم رسته
 -47ويف ح لأة املكسأأيك ،كثأريا مأ يأ كر مقأ ّدمو الطلبأ ت أن الأدعم املقأ َّأد إىل أسأأر وأقأ رب
األشأأخ ص املختفأأني حمأأدو للغ يأأة وال يتن سأأب مأأع احتي ج أ م ويف احل أ الت الأأيت ُحأأد فيه أ
وجو ه الصعوابت ،ذ ّكرت اللجنة الدولة الطر بوجوب وضع وتنفي تأدابري احلم يأة والأدعم
ابلتش ور مع املستفيدي لضم ن تلبية احتي ج م
 -48وال تزال اللجنة تشعر ابلقلق إ اء اال ع ءات الق ئلة أبن مق ّدمي طلب ت اختأ ذ إجأراءات
تعرضوا للتهديدات والضغوط واألعم ل االنتق مية ،وخ صة فيم يتعلق ابألحداث اليت
ع جلة قد َّ
وقعأأت يف املكسأأيك وكولومبيأ ويف حأ الت اإلجأراءات الع جلأأة هأ  ،تطلأأب اللجنأأة إىل الدولأأة
املعرضأأني للخطأأر وتؤّكأأد اللجنأأة أيض أ عل أ
الطأأر أن تعتمأأد تأأدابري مؤقتأأة حلم يأأة األشأأخ ص َّ
أمهي أأة ض أأم ن تنفيأ أ ت أأدابري احلم ي أأة املؤقت أأة هأ أ مأ أ ج ن أأب الس أألط ت ال أأيت ال توج أأد ض أأده
أي ا ع ءات ابلتأورط احملتمأل يف االختفأ ء املعأي ،وابلتنسأيق مأع املسأتفيدي وممثلأيهم لضأم ن أن
تليب التدابري احتي ج م ابلك مل وحتقيق هل الغ ية ،تطلب اللجنة إىل الدولأة الطأر أن تعقأد
اجتم ع أ أ ت تنسأ أأيق منتظمأ أأة بأ أأني السأ أألط ت املسأ أأؤولة ع أ أ تنفي أ أ التأ أأدابري املؤقتأ أأة م أ أ انحيأ أأة
واملستفيدي وممثليهم م الن حية األخرى

جيم -اإلجرراءات العاجلررة الرري أُوقررف النظررر فيهررا أو الرري أُغلقر أو الرري أُبقرري عليهررا
مفتوحة من أجل محاية األشخاص الذين ُمنحوا تدابري مؤقتة
 -49وفق للمع يري اليت اعتمد اللجنة يف اجللسة الع مة يف ور الث منة:
جيأأري إيق أ اإلج أراء الع جأأل عنأأدم ُحيأ َّأد مك أ ن الشأأخ املختفأأي ولكنأأه
(أ)
ال يزال حمتجزا والسبب يف ذلك هو أن الشخ املعي يكون عرضة بصفة خ صة خلطر الوقوع
ضحية الختف ء قسري جديد وألن يوضع خ رج نط ق مح ية الق نون؛
(ب) يُغلأأق طلأأب اإلج أراء الع جأأل عنأأدم يُعثَأأر عل أ الشأأخ املفقأأو ح أرا طليق أ
أو عنأأدم يكأأون مك أ ن وجأأو قأأد ُعأأر وأُطلأأق س أراحه ،أو يكأأون قأأد ُعثأأر عليأأه ميت أ  ،ش أريطة
أال يطع األق رب و/أو مق ّدمو الطلب يف ه الوق ئع؛

(ج) يظأأل اإلج أراء الع جأأل مفتوح أ عنأأدم يكأأون مك أ ن وجأأو الشأأخ املختفأأي قأأد
يتعرض أأون
ُح أأد ولكأ أ األش أأخ ص الأ أ ي ُمنحأ أوا ت أأدابري مؤقت أأة يف س أأي ق اإلجأ أراء الع ج أأل مأ أ الأ أوا َّ
للتهديد ويف مثل ه احل الت ،تقتصر اإلجراءات اليت تتخ ه اللجنة عل مت بعة التدابري املؤقتة
 -50ومىت أَبلغ مقأ ّد الطلأب أو الدولأة الطأر اللجنأة أبنأه مت حتديأد مكأ ن وجأو الشأخ
املعي ،يكون عل اللجنة أن تنتظر أتكيد املعلوم ت قبل إغالق اإلجراء الع جل أو وقفه
 -51ووقأت كت بأأة هأ ا التقريأأر ،ك نأأت اللجنأأة قأأد أغلقأأت مأ جمموعأأه  51ح لأأة مأ حأ الت
اإلج أراءات الع جلأأة :ففأأي  29ح لأأة منه أ ُحأأد ت أم أ ك وجأأو األشأأخ ص املختفأأني وأُطلأأق
سراحهم وهم عل قيد احلي ة ،ويف  22ح لة أخرى ُعثر عل األشخ ص املختفني أمواات
20

GE.19-12763

A/74/56

 -52وابإلض فة إىل ذلأك ،أوقفأت اللجنأة  13طلبأ الختأ ذ إجأراءات ع جلأة ألن األشأخ ص
حمتجزي
املختفني قد ُحد ت أم ك وجو هم ولكنهم ال يزالون َ
 -53ويف ح أ لتني م أ ح أ الت طلأأب اإلج أراءات الع جلأأة ،اتضأأح أن الشأأخ املختفأأي قأأد
ُعثر عليه ميت  ،ولك اإلجراء الع جل ال يأزال مفتوحأ ألن األشأخ ص الأ ي ُمنحأوا تأدابري مؤقتأة
يتعرضون للتهديد
ال يزالون َّ

دال -اإلجراءات املت َخذة عقب املقررات الي اعتمدهتا اللجنة يف جلسراهتا العامرة أثنراء
دورتيها اخلامسة عشرة والسادسة عشرة
أجلة مسأأتمر يف االرتف أ ع
 -54تكأأرر اللجنأأة الت كيأأد عل أ أن عأأد اإلج أراءات الع جلأأة املسأ َّ
املخصصني ملع جلة اإلجأراءات الع جلأة اخأل
وتتطلب ه احل لة اي ة ع جلة يف عد املوظفني
َّ
أم نة مفوضية حقوق اإلنس ن
 -55وقد أخ ت اللجنة يف احلسب ن موق الدول األطرا املختلفة فيم يتعلأق ابإلجأراءات
الع جلة اليت ال ميك فيه أن تُعأزى بوضأوح األفعأ ل املأدَّع ة إىل أشأخ ص يتصأرفون بتصأريح مأ
الدولأأة أو بأأدعمه أو برض أ ه ويف ه أ ا الصأأد  ،تكأأرر اللجنأأة أتكيأأد موقفه أ ومف أ أنأأه جيأأب
علأ الأأدول األطأرا إجأراء حتقيأأق شأ مل يف األحأأداث بن أ ء علأ مجيأأع السأأين ريوه ت الق ئمأأة،
مب يف ذلك أهن تتوافق مع االختف ء القسري
 -56وترى اللجنة أن هلأ صأالحية املبأ رة ابختأ ذ إجأراءات ع جلأة يف احلأ الت الأيت اعتمأدت
فيه أ جلنأأة البلأأدان األمريكيأأة حلقأأوق اإلنس أ ن تأأدابري مؤقتأأة تطلأأب فيه أ البحأأث ع أ الشأأخ
املختفي وحتديد مك ن وجو  :فنط ق اإلجراءات الع جلة أوسأع مأ نطأ ق هأ التأدابري املؤقتأة،
وابلت أ أ يل ،ال ميك أ أ اعتب أ أ ر ه أ أ التأ أأدابري املؤقتأ أأة ق ئمأ أأة ب أ أ ا مبوجأ أأب امل أ أ ة ()2(30ه) م أ أ
االتف قيأأة ويف مثأأل ه أ احل أ الت ،ق مأأت اللجنأأة ابلتنسأأيق مأأع جلنأأة البلأأدان األمريكيأأة لتجنأأب
ا واجية اإلجراءات
 -57وتأأرى اللجنأأة أيض أ أن هل أ صأأالحية تسأأجيل اإلج أراءات الع جلأأة فيم أ يتعلأأق ابختف أ ء
األشخ ص ال ي تعيدهم ولة طر إىل ولة غري طر  ،عمال ابلتزا الأدول األطأرا ابلتعأ ون
(امل اتن  14و 15م االتف قية) وااللتزا بعد اإلع ة القسرية (امل ة )16
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الفصل احلادي عشر
إجراء البالغات مبوجب املادة  31من االتفاقية
 -58مل تسجل اللجنة أي شك وى فر ية جديدة خالل الفةة املشمولة ب ا التقرير
 -59وفيم يتعلق بقضية إيروست و ل ف لييه إيروست ضد األرجنتأني (الو يقأة ،)CED/C/10/D/1/2013
حبثت اللجنة معلوم ت املت بعة املقدَّمة م الطرفني ويف ضوء ذلك ،رأت اللجنة أن التأدابري الأيت
اخت الدولة الطر مل تنف توصي تنفي ا ك مال ،وخ صة التوصأي ت الت ليأة :االعأةا بوضأع
صأ أ حيب الطلبأ أ ت كض أأحيتني ،وابلتأ أ يل الس أأم ح هلمأ أ أب اء ور فع أ أ ل يف التحقيقأ أ ت يف وف أ أ ة
شأأقيقهم واختف ئأأه القسأأري؛ ومق ضأ ة وحم كمأأة ومع قبأأة األشأأخ ص املسأأؤولني عأ االنته ك أ ت
ال أأيت ارتُكب أأت؛ وتزوي أأد صأ أ حيب الطلبأ أ ت خبأ أدم ت إعأ أ ة الت هي أأل والتع أأويض الف أأوري والعأ أ ل
والك أ يف ،وفق أ للم أ ة  )4(24و( )5م أ االتف قيأأة ول أ لك قأأررت اللجنأأة اإلبق أ ء عل أ إج أراء
املت بع أأة وإرسأ أ ل مأ أ كرة ش أأفوية إىل البعث أأة الدائم أأة للدول أأة الط أأر ورسأ أ لة إىل صأ أ حيب ال أأبال
إلبالغهم ب لك
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الفصل الثاين عشر
الزايرات مبوجب املادة  33من االتفاقية
 -60شأأي مأأع تب أ ل املراسأأالت الس أ بق مأأع املكسأأيك ،وال أ ي بأأدأ يف أاير/م أ يو ،2013
أُرسأألت رس أ لة ت أ كري يف ك أ نون الث ين/ين أ ير  2019إىل البعثأأة الدائمأأة للمكسأأيك لأأدى مكتأأب
األمأأم املتحأأدة واملنظم أ ت الدوليأأة األخأأرى يف جني أ ُ ،كأأرر فيه أ طلأأب اللجنأأة القي أ ب أزايرة إىل
املكسيك كم طُلأب فيهأ إىل الدولأة الطأر أن تأدخل يف حأوار بنأ ء مأع اللجنأة ملن قشأة اإلطأ ر
الزمي للزايرة وطرائقه
 -61واجتمعأأت اللجنأأة ،أ ن أ ء ور أ الس سأأة عشأأرة ،مأأع ممثلأأي البعثأأة الدائمأأة للمكسأأيك
ملن قشة ه املس لة
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الفصل الثالث عشر
املبادئ التوجيهية للبحث عن األشخاص املختفني
 أعأأدت اللجنأأة يف ور أ اخل مسأأة عشأأرة مشأأروع مب أ ئ توجيهيأأة للبحأأث ع أ األشأأخ ص-62
 مأع الأدعوة إىل احلصأول علأ إسأه م ت،املختفني وقررت اللجنة إجراء عمليأة تشأ ور واسأعة النطأ ق
2019 ين ير/ ك نون الث ين25  إىل2018 نوفمر/ تشري الث ين25 خطّية يف الفةة م
 منهأ مأ منظمأ ت الضأح اي ومنظمأ ت اجملتمأع28 ، ورقأة46  وجرى تل ّقي مأ جمموعأه-63
 م أ وك أ الت متخصص أأة ومأ أ3 و،)3( وواح أأدة م أ مؤسس أأة وطني أأة حلق أأوق اإلنس أ ن،)2(امل أأدين
 مأ أ أ ول9 و،)5( مأ أ أ منظمت أ أأني حك أ أأوميتني وليت أ أأني2 و،)4(كيأ أ أ انت اتبع أ أأة لألم أ أأم املتح أ أأدة
) وقأد حظيأت عمليأة التشأ ور بأدعم خأ ص مأ املفوضأأية7( مأ أوسأ ط أك مييأأة3 و،)6( أطأرا
يف املكسأأيك ومأ املعهأأد األملأ ين حلقأأوق اإلنسأ ن ومأ مؤسسأأة هأ ينري بأأول للنفأأع العأ ومأ
 فيم أ يتعلأأق بتنظأأيم حلق أ ت عمأأل يف بأرلني وبوغأأوات، ج معأأة إكسأأتريان و الكولومبيأأة يف كولومبي أ
ومكسيكو سييت م أجل أفرا ومنظم ت وطنية و ولية وإقليمية بغية من قشة املب ئ
__________

Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Argentina; African Network against

:هأ املنظمأ ت هأي

)2(

Extrajudicial Killings and Enforced Disappearances; Association nationale de promotion et de
protection des droits de l’homme, Cameroon; Associació per a la recuperació de la memòria
històrica de Catalunya; Asia Justice and Rights; Asian Federation Against Involuntary
Disappearances; Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos and Centro de Derechos
Humanos de las Mujeres, Mexico; Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada en México;
Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, Mexico; Centro de Estudios Legales y Sociales,
Argentina; Committee of Families of Detained and Disappeared Persons in Honduras; Comisión
de Derechos Humanos, Peru; Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa,
Mexico; Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, Colombia; National Coordinator for
Human Rights, Peru; Argentine Forensic Anthropology Team; Corporación Equipo Colombiano
Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial; Fundación de Antropología
Forense de Guatemala; European Center for Constitutional and Human Rights, Berlin; Fundación
para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Mexico; Idheas, Litigio Estratégico en
Derechos Humanos, Mexico; Initiators Organization for Human Rights and Democracy,
Netherlands; Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Argentina; Movimiento Nacional de
Víctimas de Crímenes de Estado de Colombia; Romanian Independent Society of Human Rights;
Swiss Network for International Studies; Trudy Huskamp Peterson, archivist, United States of
America; and Truth Now, Cyprus

 ابملكسيك،اللجنة الوطنية حلقوق اإلنس ن
، ومكتأأب مفوضأأية األمأأم املتحأأدة السأ مية حلقأأوق اإلنسأ ن يف املكسأأيك، اللجنأأة الدوليأأة للصأأليب األمحأأر:هأأي
) ومنظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيسي
 وجلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنس ن، مه اللجنة الدولية املعنية ابألشخ ص املفقو ي
 والنمس، واملغرب،  وكولومبي،  وفرنس،  وسري النك، وبريو،  وأوكراني، وإكوا ور،األرجنتني
 ابململكأ أأة املتحأ أأدة لريط ني أ أ العظم أ أ وأيرلنأ أأدا الشأ أأم لية؛ ومعهأ أأد راس أ أ ت الق أ أ نون، ج معأ أأة بورك أ أ وث:هأ أأي
 وج مع أ أأة، املتخصأ أ أ يف حق أ أأوق اإلنسأ أ أ ن،ابألك ميي أ أأة البولندي أ أأة للعل أ أأو ؛ ونيس أ أأتور أوسأ أ أوالدو آرايس أف أ أأيال
كومبلوتينس مبدريد
GE.19-12763
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 -64وواص أألت اللجن أأة يف ور أ أ الس س أأة عش أأرة من قشأ أ بشأ أ ن ص أأيغة منقح أأة ملش أأروع
املبأ أ ئ التوجيهي أأة ،أع أأده مق أأرران مأ أ اللجن أأة علأ أ أسأ أ س الورقأ أ ت ال أأيت ور ت مأ أ اجلهأ أ ت
املختلف أأة ص أ حبة املص أألحة أ ن أ ء عملي أأة التش أ ور واس أأتف ت اللجن أأة م أ م أ كرة حتليلي أأة بش أ ن
اإلسأأه م ت أعأأد غ أ برييال سأأيةوين ،كبأأرية املستش أ ري الق أ نونيني ،ابلرابطأأة السويس أرية الدوليأأة
ملك فحة اإلفالت مأ العقأ ب ( ،)TRIALومؤسسأة السأال السويسأرية وبعأد عمليأة طويلأة مأ
حتلي أأل املش أأروع والنظ أأر في أأه ،اعتم أأدت اللجن أأة يف  16نيسأ أ ن/أبريل  2019املبأ أ ئ التوجيهي أأة
للبحث ع األشخ ص املختفني (الو يقة )CED/C/7
 -65وتعرب اللجنأة عأ امتن هنأ جلميأع اجلهأ ت صأ حبة املصألحة الأيت أسأهمت وشأ ركت يف
العملية اليت أ ت إىل اعتم املبأ ئ التوجيهيأة وتأدعو اللجنأة مجيأع األطأرا املعنيأة إىل ضأم ن
نشر املب ئ التوجيهية عل أوسع نط ق ممك ومجع املم رس ت اجليدة يف جم ل تنفي ه
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املرفق
الر ر رردول األط ر ر رراف يف االتفاقير ر ررة يف  18نيسر ر رران/أبريل  2019وحالر ر ررة
تقدميها للتقارير
الدول أ أأة الط أ أأر (مرتب أ أأة
حسب اتري التصديق) اتري التصديق
ألبانيا*
األرجنتني*
املكسيك
هندوراس
فرنسا*
السنغال
بوليفيا
كواب
كازاخستان
أوروغواي*
مايل*
الياابن*
نيجرياي
إسبانيا*
أملانيا*
إكوادور*
بروكينا فاسو
شيلي*
ابراغواي
العراق
الربازيل
غابون
أرمينيا
هولندا*
زامبيا
صربيا*
بلجيكا*
بنما
تونس
اجلبل األسود*
كوستاريكا
البوسنة واهلرسك*
النمسا*
كولومبيا

26

 8تشري الث ين/نوفمر 2007
 14ك نون األول /يسمر 2007
 18آذار/م رس 2008
 1نيس ن/أبريل 2008
 23أيلول/سبتمر 2008
 11ك نون األول /يسمر 2008
 17ك نون األول /يسمر 2008
 2شب ط/فراير 2009
 27شب ط/فراير 2009
 4آذار/م رس 2009
 1و /يوليه 2009
 23و /يوليه 2009
 27و /يوليه 2009
 24أيلول/سبتمر 2009
 24أيلول/سبتمر 2009
 20تشري األول/أكتوبر 2009
 3ك نون األول /يسمر 2009
 8ك نون األول /يسمر 2009
 3آب/أغسطس 2010
 23تشري الث ين/نوفمر 2010
 29تشري الث ين/نوفمر 2010
 19ك نون الث ين/ين ير 2011
 24ك نون الث ين/ين ير 2011
 23آذار/م رس 2011
 4نيس ن/أبريل 2011
 18أاير/م يو 2011
 2حزيران/يونيه 2011
 24حزيران/يونيه 2011
 29حزيران/يونيه 2011
 20أيلول/سبتمر 2011
 16شب ط/فراير 2012
 30آذار/م رس 2012
 7حزيران/يونيه 2012
 11و /يوليه 2012

اتري بدء النف ذ
 23ك نون األول /يسمر 2010
 23ك نون األول /يسمر 2010
 23ك نون األول /يسمر 2010
 23ك نون األول /يسمر 2010
 23ك نون األول /يسمر 2010
 23ك نون األول /يسمر 2010
 23ك نون األول /يسمر 2010
 23ك نون األول /يسمر 2010
 23ك نون األول /يسمر 2010
 23ك نون األول /يسمر 2010
 23ك نون األول /يسمر 2010
 23ك نون األول /يسمر 2010
 23ك نون األول /يسمر 2010
 23ك نون األول /يسمر 2010
 23ك نون األول /يسمر 2010
 23ك نون األول /يسمر 2010
 23ك نون األول /يسمر 2010
 23ك نون األول /يسمر 2010
 23ك نون األول /يسمر 2010
 23ك نون األول /يسمر 2010
 29ك نون األول /يسمر 2010
 18شب ط/فراير 2011
 23شب ط/فراير 2011
 22نيس ن/أبريل 2011
 4أاير/م يو 2011
 17حزيران/يونيه 2011
 2و /يوليه 2011
 24و /يوليه 2011
 29و /يوليه 2011
 20تشري األول/أكتوبر 2011
 17آذار/م رس 2012
 29نيس ن/أبريل 2012
 7و /يوليه 2012
 10آب/أغسطس 2012

اتري أ أ املوعأ أأد النه أ أ ئي لتقأ أأدمي
التقرير مبوجب امل ة  )1(29اتري تقدمي التقرير
 23ك نون األول /يسمر 2012
 23ك نون األول /يسمر 2012
 23ك نون األول /يسمر 2012
 23ك نون األول /يسمر 2012
 23ك نون األول /يسمر 2012
 23ك نون األول /يسمر 2012
 23ك نون األول /يسمر 2012
 23ك نون األول /يسمر 2012
 23ك نون األول /يسمر 2012
 23ك نون األول /يسمر 2012
 23ك نون األول /يسمر 2012
 23ك نون األول /يسمر 2012
 23ك نون األول /يسمر 2012
 23ك نون األول /يسمر 2012
 23ك نون األول /يسمر 2012
 23ك نون األول /يسمر 2012
 23ك نون األول /يسمر 2012
 23ك نون األول /يسمر 2012
 23ك نون األول /يسمر 2012
 23ك نون األول /يسمر 2012
 29ك نون األول /يسمر 2012
 18شب ط/فراير 2013
 23شب ط/فراير 2013
 22نيس ن/أبريل 2013
 4أاير/م يو 2013
 17حزيران/يونيه 2013
 2و /يوليه 2013
 24و /يوليه 2013
 29و /يوليه 2013
 20تشري األول/أكتوبر 2013
 17آذار/م رس 2014
 29نيس ن/أبريل 2014
 7و /يوليه 2014
 10آب/أغسطس 2014

 11تشري الث ين/نوفمر 2015
 21ك نون األول /يسمر 2012
 11آذار/م رس 2014
 4شب ط/فراير 2016
 21ك نون األول /يسمر 2012
 28نيس ن/أبريل 2015
 28أيلول/سبتمر 2018
 24نيس ن/أبريل 2015
 3حزيران/يونيه 2014
 4أيلول/سبتمر 2012
 22و /يوليه 2016
 26ك نون األول /يسمر 2012
 25آذار/م رس 2013
 5حزيران/يونيه 2015
 7تشري األول/أكتوبر 2014
 1ك نون األول /يسمر 2017
 28آب/أغسطس 2013
 26حزيران/يونيه 2014
 10حزيران/يونيه 2015
 14تشري األول/أكتوبر 2013
 11حزيران/يونيه 2013
 30ك نون األول /يسمر 2013
 8و /يوليه 2013
 25أيلول/سبتمر 2014
 30ك نون الث ين/ين ير 2014
 26ك نون الث ين/ين ير 2015
 31أاير/م يو 2016
 17ك نون األول /يسمر 2014
GE.19-12763
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الدول أ أأة الط أ أأر (مرتب أ أأة
حسب اتري التصديق) اتري التصديق

اتري بدء النف ذ

اتري أ أ املوعأ أأد النه أ أ ئي لتقأ أأدمي
التقرير مبوجب امل ة  )1(29اتري تقدمي التقرير

 26تشري األول/أكتوبر  26 2012تشري األول/أكتوبر 2014
 26أيلول/سبتمر 2012
بريو*
 2تشري الث ين/نوفمر 2014
 3تشري األول/أكتوبر  2 2012تشري الث ين/نوفمر 2012
موريتانيا
 27تشري الث ين/نوفمر  27 2012ك نون األول /يسمر  27 2012ك نون األول /يسمر 2014
ساموا
 13حزيران/يونيه 2015
 13حزيران/يونيه 2013
 14أاير/م يو 2013
املغرب
 27و /يوليه 2015
 27و /يوليه 2013
 27حزيران/يونيه 2013
كمبوداي
 13أيلول/سبتمر 2015
 13أيلول/سبتمر 2013
 14آب/أغسطس 2013
ليتوانيا*
 5ك نون الث ين/ين ير 2016
 6ك نون األول /يسمر  5 2013ك نون الث ين/ين ير 2014
ليسوتو
 26شب ط/فراير 2016
 26شب ط/فراير 2014
 27ك نون الث ين/ين ير 2014
الربتغال*
 20آب/أغسطس 2016
 20آب/أغسطس 2014
 21و /يوليه 2014
توغو
 14ك نون الث ين/ين ير 2017
 15ك نون األول /يسمر  14 2014ك نون الث ين/ين ير 2015
سلوفاكيا*
 14آذار/م رس 2017
 14آذار/م رس 2015
 12شب ط/فراير 2015
منغوليا
 26نيس ن/أبريل 2017
 26نيس ن/أبريل 2015
 27آذار/م رس 2015
مالطة
 8آب/أغسطس 2017
 8آب/أغسطس 2015
 9و /يوليه 2015
اليوانن
 23آب/أغسطس 2017
 23آب/أغسطس 2015
 24و /يوليه 2015
النيجر
 13أيلول/سبتمر 2017
 13أيلول/سبتمر 2015
 14آب/أغسطس 2015
بليز
 13أيلول/سبتمر 2017
 13أيلول/سبتمر 2015
 14آب/أغسطس 2015
أوكرانيا*
 7تشري الث ين/نوفمر 2017
 8تشري األول/أكتوبر  7 2015تشري الث ين/نوفمر 2015
إيطاليا
 24حزيران/يونيه 2018
 24حزيران/يونيه 2016
 25أاير/م يو 2016
سري النكا
مجهورية أفريقيا الوسطى  11تشري األول/أكتوبر  10 2016تشري الث ين/نوفمر  10 2016تشري الث ين/نوفمر 2018
 1ك نون الث ين/ين ير 2019
 2ك نون األول /يسمر  1 2016ك نون الث ين/ين ير 2017
سويسرا*
 17شب ط/فراير 2019
 17شب ط/فراير 2017
 18ك نون الث ين/ين ير 2017
سيشيل
 10آذار/م رس 2019
 10آذار/م رس 2017
 8شب ط/فراير 2017
تشيكيا*
 13آب/أغسطس 2019
 13آب/أغسطس 2017
 14و /يوليه 2017
مالوي*
 2تشري الث ين/نوفمر  2 2017ك نون األول /يسمر  2 2017ك نون األول /يسمر 2019
بنن
 28تشري األول/أكتوبر  28 2018تشري األول/أكتوبر 2020
 28أيلول/سبتمر 2018
غامبيا

 8آب/أغسطس 2016

 6تشري األول/أكتوبر 2015
 22حزيران/يونيه 2016
 26نيس ن/أبريل 2018
 27ك نون األول /يسمر 2018
 1شب ط/فراير 2019

 22ك نون األول /يسمر 2017

 21ك نون األول /يسمر 2018

مالحظة :أصدرت الدول األطراف املوضوع أمامها عالمرة جنميرة إعرالانت تعرفف فيهرا ابختصراص اللجنرة مبوجرب
املررادتني  31و/أو  32م أ االتف قيأأة والأأن الك مأأل لإلعأأالانت والتحفظ أ ت الص أ رة ع أ الأأدول األط أرا
مت أ أ أ ح عل أ أ أ ال أ أ أراب http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-" :
"16&chapter=4&lang=en
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