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 اللجنة المعنية بحاالت االختفاء القسري

المالحظاااااات الةتاشياااااة برااااادم التقرنااااار المقااااا   شااااا   ااااا    بم  ااااا    
 *ش  اال فاقية (1)29 المادة

نظرررال جنة اررري جحبااتررري فرررالل جل يف رررار جناملرررام   جنيفااورررا جحباررر    ررر   ررر ن     ررر   -١
 ١59و ١58   ةملرررررررررريفت ا  (CED/C/TUN/1 رررررررررر  جل  ا ترررررررررري   29 رررررررررر  جحبررررررررررا    ١جن اررررررررررا  
وجعيفمررررررر ل  ررررررر    .20١6آذجر/ رررررررار   8و 7اررررررر       ( جحبا159و CED/C/SR.158  جنظرررررررا

 .20١6آذجر/ ار   ١5جحباا       ١70جحبالحظال جخليفا تي    ةمليف ا 

 شق شة -ألف 
 ر  جل  ا تري  29 ر  جحبرا    ١ اح  جنة اي بانيفااوا جن م    يفه  ر ن     ر  جن ارا   -2

و ُارا  باحباة  رال جنر جر   فتره.  كمرا  احر   جنيفاراروا وجن م أُع  وفااً نةمبا ئ جنيف  ت تري نيفار   
جنيفرر جبا جحبيفةرر   نيفا ترر  أح ررا   بشرر   ررو وفرر  جن ونرري جنرررا  جنافتررو عرر   ارر وا ا نة رر جر جنباررار 

عةر   (CED/C/TUN/Q/1/Add.1و ش ا جنة اي جن وني جنرا  عةر  ر و  را جحب يف بري   جل  ا تي.
 جتررريُف مةل برررانا و  جنشررر  وي جنررري  ررر   ا جن فررر  أ ارررار (  جنررريCED/C/TUN/Q/1 ائمررري جحبملرررائ   

 جحل جر  و ش ا ا أوضاً عة  جحباة  ال جإلضافتي جني  ّ  يف ا كيفابًي.

 الج ا   اإلنجابية -باء 
 ثين جنة اي عة  جن وني جنرا  نيفص وا ا عة   اظر  كر  ا جم ر  جحبيف ر   جمتاترتي  -٣

  يفتاروي.حلا ق جإلنملا  و ّ  باو  ك لهتا جل
 نةيف جبا جني جخت هتا   جمالل  يفاةق بال  ا تي   ا ا  ا وةي:اً و ثين عةت ا أوض -٤

 ؛20١٤كان   جنثاين/وااوا   26جعيفما   تيف ر   ن  ججل و       أ( 

__________ 

 (.20١6آذجر/ ار   ١8-7  جعيفم هتا جنة اي    ورهتا جنااشا  *
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جحبيفاةررق بسرتررار جنا جنرري جلنيفاانترري و اظتم ررا   5٣جعيفمررا  جنارران   جمتاترري عرر      ( 
 ؛20١٤أوار/ او   ٣0  وإنشار " تئي جحلاتاي وجن اج ي"   20١٤كان   جمول/ وملمرب   2٤  

"جهلتئرررري جن  اترررري نة  اورررري  رررر   جحبيفاةررررق بررررر ٤٣جعيفمررررا  جنارررران   جمتاترررري عرررر     ج( 
 .20١٣ول/أكيف با  شاو  جم 2١جنيفا و "    

و ا ر جنة اي جحباة  ال جني    يف ا جن وني جنرا  ع  جحبشراورجل  رو جميفمرو جحبر ين    -5
 (    جل  ا تي ور و  ا عة   ائمي جحبملائ .١ 29إع ج   ااوا ا      جحبا   

 بيف  تره جن ونري جنررا   عر     يف حري إ  ملترو جحب ة ر  ب لورال  اً وحتتط جنة اي عةم -6
 إ ار جإل اجرجل جخلاكي مة  حا ق جإلنملا  نزوار  جنبة .

 دةاعي القلق الرئيسية ةالت صيات - يم 
 احرر  جنة ارري برراجل    جن بررا  جنرري برر نيف ا جن ونرري جنرررا  وبانيفارر   جهلائرر  جنرر م حاايفرره  -7

اال    را  أ   را كرا  ترارواً  ر   شراو   ن ا ا20١١     ت ج  حا ق جإلنملا   ا    ر  عا
جن ونرري جنرررا  وأ جر باررهت تررةراهتا جحبةيفصرري  و ررل جعيفمررا   رر   جحبالحظررال جخليفا ترري    و رر  

  جل  ا تري. و ر ع  جنة اري اً مييفث  ج يفثاًل  ا اً نالنيفزج ال جن ج اي عة  جن ول جني أكرب ل أ اجفر
  حبملرراع   جن ونرري جنرررا  برراوب باررار   رر  جنيفارراو   اجن ونرري جنرررا  إ   ا ترر    كررتاهتا جنرري  رر  يف

عر   جلتريف ا    ر  جنيفزج اهتا      جل  ا تي   جناان   وجحبمارتري. و شر ا ا عةر    ربتقعة  
باعيفبار ررررا فاكرررري نيفا ترررر  جنيف كررررتال ذجل جنرررررابو جنرررري واظررررا فت ررررا ج    رررر  جحببررررا رجل جنيفشرررراواتي 

ل    ر  جل  ا ترري ل وشرريفم  جنيفشراواي جحبا  رري    ر   جحبالحظررال جخليفا ترري و  اتر  أم جنيفزج ررا
 عةت ا جناان   جحملةي بان ا  .

 شعل شات عاشة  
 البالغات المق شة ش  األفراد ةش  دةلة بردم أخرى  

 الحظ جنة اري أ  جن ونري جنررا     ارع  بار  با يفصران جنة اري    ةاري جنبال رال  -8
و رو     جل  ا تي. ٣2و ٣١ماًل باحبا    جحبا  ي    جمفاج  و    وني بش   أ ا  و رجتيف ا ع

 الحرررظ با يفمرررا  أ  جن ونررري جنررررا   ايفرررز  إكررر جر جإلعالنررر  جحباصررر ن عةت مرررا   فسهنرررا ذنررر   
 (.٣2-٣١ ا   جحبا     وأهنا شاعل   جإل اجرجل ذجل جنصةي ب ن   جحبا  ا  

 اي  المنوا ص  رج  اللجنة ال ةلة الطرف على التعجيل بإ راءات  ق نم اإلعال -9
باختوااص اللجناة فاي  لقاي لاين  نتواالم ش  اال فاقية، ال 32ة 31عليهما في الماد ي  

شااواةى األفااراد ةشااواةى الاا ةخ براادم أخاارى ةد ادااتها، ب يااة  اا عيم   ااا  الحمانااة شاا  
 االختفاء القسري المنو ص عليه في اال فاقية.
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 المؤدسة ال  نية لحق ق اإل سام  
اً جناةرق م  جهلتئري جناةترا حلار ق جإلنملرا  وجحلاورال جمتاترتي ل  يفاتر  كةتروملاور جنة اي  -١0

و ررو  باحببررا ئ جحبيفاةارري  اكررز جحباتملررال جن  اترري نيفازوررز وناورري حارر ق جإلنملررا    بررا ئ بررارو (.
عةرر  وضررو  شرراون  رران     رر  اً ذنرر    الحررظ جنة ارري بيفارر وا أ  جن ونرري جنرررا   امرر  حانترر

اً   متشت20١٤    تيف ر عا   ١28ا ق جإلنملا  جحباص ن عةت ا   جحبا   جحباتملي جحبمليفاةي حل
  و  با ئ بارو .

  صااي اللجنااة ال ةلااة الطاارف بالتعجياال باعتماااد شراارةل قااا  م نحواام المؤدسااة  -١١
ش  ال دت  ، ةضمام اشتثااخ  128المستقلة لحق ق اإل سام المنو ص عليها في المادة 

 .كاشالا     اشتثاالا المؤدسة الج ن ة لمبادئ با ن

 (7-1 عرنف االختفاء القسري ة جرنمه )الم اد   
 ع     از  قيي  حظر االختفاء القسري  

  حظررا عةرر  عرر    رر ج   اتتررجً  الحررظ جنة ارري باةررق أ  جنارران   جحملةرري ل وررا  حت ورر  -١2
 (.١  جتيفثاائي  جحبا   جل يف ار جناملام حتل أم ظا 

اا الطرف با ةاذ الت ابير التررنعية الالزشة بحيث ُ ضامن   ح نا   صي اللجنة ال ةلة  -١٣
 ( ش  اال فاقية.2)1للمادة اا القا  م المحلي الحظر المطلق لالختفاء القسري، ةفق

   رنمة االختفاء القسري  
جل يف رررار جناملرررام    شررراواال جن ونررري جنررررا  بارررُ    شررراا جنة اررري بررراناةق إذ   وُررر رج -١٤

باحباة  ررال جنرري  رر  يف ا جن ونرري   و   رر ج جنصرر    حتررتط جنة ارري عةمرراً و   اميرري  ملرريفاةي.باعيفبررار  
جنرا  وجنري  شرا إ  أ   شراون جناران   جحبارعب بشر   جل يف رار جناملرام جنر م أرفايفره بيفااوا را 

 CED/C/TUN/1) جنظررررررا اً وجنرررررر م أ جنيفرررررره  ارررررره لحارررررر CED/C/TUN/Q/1/Add.1  8  جن اررررررا)  
 ااترررري تررررعج و  شرررراون جنارررران   جمو   إ  جمةرررر  جنرررر  رجر ول إ  جنربحبررررا ؛ وأ  جلاررريً  واررر ل  ل  

تتا   إ  جً  اجعتًي  الحظال جنة اي جحبااتي فالل جل يف ار جناملام؛ وأ   شاون  ان     و 
 ةات ا  اة  ال ع  جحلانري جناج اري حبشراون جناران   ا   ن. و  تف جنة اي 20١6جنربحبا    عا  

    ااوا جن وني جنررا   و الحرظ أ   67جحبيفاةق باجلاجئ    حق جإلنملانتي جحبشار إنته   جن اا  
حىت ج   عة  جتا  جل يف رار جناملرام ب كر ه  اميري   حرق جً جنيفشاواال جن  اتي ل  ا  حت و 

 .(7-٤و 2   جل  ا تي  جحب ج   5نةمااوا جحباص ن عةت ا   جحبا   اً جإلنملانتي وفا
شاا نلاي   صي اللجنة بدم  عتم  ال ةلة الطارف التا ابير الترارنعية الالزشاة لتحقياق  -١5

 في أقرب ةقت شمو :
االختفاء القسري في قا   ها المحلاي باعتباا ج  رنماة شساتقلة ةفقااا  د اج   أ( 

العق باااات المنادااابة التاااي  دخاااي فاااي فااار  شااا  اال فاقياااة، ة  2للتعرناااف الااا ا د فاااي الماااادة 
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ة اا ع  . ، شتجننبااةا عق بااة اإلعاا ا هاايج الجرنمااةشاا  نقتاارف علااى  ام خط   هااا البال ااةالحسااب
اللجنة ال ةلة الطرف  لاى ال اللاة علاى الظارةف المةففاة ةالمرا دة المحا دة المنوا ص 

 ( ش  اال فاقية؛2)27عليها في المادة 
للمعاانير االختفاء القسري باعتباا ج  رنماة فاي حاق اإل ساا ية ةفقااا  جرنم    ( 

 ش  اال فاقية. 5المنو ص عليها في المادة 
 المسؤةلية الجنائية للرؤداء المباشرن   

 رو اً متا ر الحظ جنة اي باةق أ  جنيفشاواال جنااف     جن وني جنررا  نتملرل  املر مي  -١6
 (  (    جل  ا تي وجحبيفاةق باحبملاونتي ججلاائتي نةاؤتار جحبباشاو .١ 6جحبا      جلنيفزج  جنااشئ 

  صااااي اللجنااااة ال ةلااااة الطاااارف باااادم  عتماااا  التاااا ابير التراااارنعية الالزشااااة بحيااااث  -١7
 علاااااى المساااااؤةلية الجنائياااااة للرؤدااااااء المباشااااارن  عماااااالا اا القاااااا  م المحلاااااي  ح نااااا  نااااان 
 ()ب( ش  اال فاقية.1)6 بالمادة

 (15-8المسؤةلية الجنائية ةالتعاةم القضائي في شجاخ االختفاء القسري )الم اد   
 التقاد   

 5٣جناملاوي جني وشمة ا جناان   جمتاتي عر    ل الحظ جنة اي بيفا وا أ  جل يف ارج -١8
بت  أهنا  اا  ع  أت  ا نا    ةات ا  اة  ال كافتي ع  نظرا  جنيفارا   جنر م    ل ختضو نةيفاا 

 (.8تتربق عة  أفاال جل يف ار جناملام إذج جر  بل با  جن ع  جني وغرت ا جناان    جحبا   
شاا  اال فاقيااة،   صااي اللجنااة ال ةلااة الطاارف باعتماااد التاا ابير  8فااي ضاا ء المااادة  -١9

الترااارنعية أة غيرهاااا شااا  التااا ابير الالزشاااة بحياااث  وااا م شااا ة  قااااد  اإل اااراءات الجنائياااة، 
،   نلااة 53االختفاااء القسااري التااي ال نرااملها القااا  م األدادااي عاا د  المتعلقااة بحاااالت

شا   سااشة الجرنماة؛ ةأم  با أ، شا  شراعااة الطااب  المساتمر لالختفااء   تنادا  األش ؛ ةأم
القسري، ش  لحظة ا تهاء الجرنمة )في  ملة أش  ، ش  اللحظة التاي ن  ا  فيهاا المةتفاي 

عنا  اداتر ال  أة عنا شا ن  ا   فا اه ة حا د ه نتاه،عنا  ال فااة، أة  ؛ةه  على قيا  الحيااة
ه نة  فل ا ُتزل(. ة رج  اللجنة ال ةلة الطرف، عن   جرنمها االختفااء القساري باعتباا ج 

 على أم الجرنمة ال  سقط بالتقاد .  ررنعا ها  رنمة شستقلة، على أم  ن 
 القضاء العسوري  

املررام  رر   ارر رج ضررم  ج يفصرران جحملرراك   شرراا جنة ارري برراناةق م  أفاررال جل يف ررار جن -20
جناملرررر اوي برررراناظا إ  أ  جنيفشرررراواال جناافرررر     جن  ررررل جنرررراج    ررررا  عةرررر  أ  عااكررررا ججلررررت  
جحبيف مرر  بار  ررا   اميرري   إ ررار جنارران   جناررا م أو جناملرر ام  إضررافي إ  جحبرر نت    حررالل 

با يفمررا   اً ر ابتري. وحترتط جنة اري عةمرحمر     وارّ     إ  جحملراك  جناملر اوي  باتريفثاار ججلراجئ  جإل
  جلتريفاالنتي وجنازج ري    ااض   كا ا      ا جحبيفمثر    أ  جحملراك  جناملر اوي ل  ر فا   بر ئتاً 
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جنرررري  يفرةب ررررا جل  ا ترررري نةاظررررا   جناضرررراوا جنرررري  اررررر م عةرررر  جنيف اكررررال حلارررر ق جإلنملررررا   ثرررر  
 ا رر   ااترري  نرري جنرررا  وجنرري  ررار فت ررا أ  جلارريً جل يف ررار جناملررام  باحباة  ررال جنرري  رر  يف ا جن و 

جناررران   جنررر ج ةي جحبيفاةرررق باناضرررار جهلررر    اررره حتاترررق ج ملررراق  شررراون  ررران   عةررر  وضرررو  حانتررراً 
 (.١١جنامل ام  و جحبااوا جن تيف روي وجن ونتي ذجل جنصةي  جحبا   

)ا ظااار  ذ  ااايكنر اللجناااة ببيا هاااا المتعلاااق باالختفااااء القساااري ةالقضااااء العساااوري  -2١
A/70/56  المرفاااق الثالاااث(،   صاااي ال ةلاااة الطااارف با ةااااذ  ااا ابير  رااارنعية أة غيرهاااا شااا ،

 ،التا ابير الالزشااة بحيااث ُ ساتثنى حاااالت االختفاااء القسااري صاراحة شاا  القضاااء العسااوري
ةأم  واا م المحاااكم الم  يااة المةتوااة هااي ال حياا ة التااي نمونهااا التحقيااق فيهااا ةشحاكمااة 

 المت   ي  فيها.
 الع الة اال تقالية  

   ا   5٣جناان   جمتاتي ع    ايفض جنا جني جلنيفاانتي جحباش     اح  جنة اي باظا  -22
ذن  إشارج ه إ  جل يف ار جناملام. و شا جنة اي     ااض  الحظيف ا باةق ع   جلنيف ار با  

تشررري   اررر  (  وفيف ررري جن ح١99١ ررر  جنيف اترررق   حانررري كررر   ررر  كمرررال جحبرمرررا ي   اررر  عرررا  
ر ررررر   رررررا  ضررررر   ررررر  و رررررل  اررررر  أ  بُةررررر   ( 2009(  وونتررررر  حملرررررين   اررررر  عرررررا  ١996 عرررررا 

با يف ائ    إ  أ   تئي جحلاتاي وجن اج ي شاعل   إ اجرجل جنيف اتق    ةر  جحلرالل. و شرا 
  وأهنررا  امرر  عةرر  ي رر  جنشرر او  جحبيفصررةي بال يف ررارجل جناملرراوجً إ  أ  جهلتئرري  ةاررل عرر  اً أوضرر

يفررر جبا جنررري با يفمرررا  باناً م ررراك  جنررري  فارررل فت رررا  ثررر  جنضررر اوا. وحترررتط جنة اررري عةمرررحت وررر  ج
   ررررا   ذنرررر  جنيفا وضررررال جناا ةرررري نيفةبترررري جلحيفتا ررررال جمضرررراجر  ررررربخبصرررر ن جخترررر هتا جهلتئرررري 

 (.2٤و ١2-١١جنص تي؛ و الحظ أهنا  ام  عة  وضو بانا ج شا   نةيفا وضال  جحب ج  
شاا  الجهاا د إل جاااز شااا نلااي علااى اا خ ال ةلااة الطاارف شزناا   صااي اللجنااة باادم  بااي -2٣

 السرعة:   ناح
السااابقة، حاااالت االختفاااء القسااري التحقيااق الراااشل ةالنزنااه فااي  مياا    أ( 

 ةادتمرا  التحقيقات حتى ُنورف شوير المةتفي ؛
، بمااا  فاااايهم االختفاااااء القساااريحااااالت شحاكماااة  ميااا  الضااااالعي  فاااي    ( 

المباشاارةم الماا  ي م، ةشعاااقبتهم  ذا دبتاات  دا ااتهم بمااا نتناداا   عناصاار الجاايل ةالرؤداااء
 ةخط  ة أفعالهم؛

ةال نُعاارف شواايرهم ة ح ناا  أشاااك  اا البحااث عاا   مياا  شاا  اختفاا ا قساار   ج( 
 ةاحتراشها ة عاد ها في حاخ ةفا هم؛ فا هم ة  دهم، ة ح ن  

بااار شااانم  ميااا  شااا   ضااار ةا شباشااارة شااا  االختفااااء القساااري شاااا نوفاااي لج   ( 
ةدااائل  عااادة  اادهيلهم ةنراعااي قضااانا الجنسااي ،  الجباار، ةنراامل أصااابهم شاا  أضاارا  شااا

  ضافة  لى التع نض السرن  ةالعادخ ةالوافي.
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ة  صااي اللجنااة ال ةلااة الطاارف بمااا نلااي فااي هاايا الواا د: )أ( االدااتمرا  فااي العماال  -2٤
القسااري التااي  االختفاااءحاااالت علااى أم  حواال  مياا  األ هاازة المسااؤةلة عاا  التحقيااق فااي 

الضااحانا، أضاارا  البحااث عاا  المةتفااي  ة باار عاا  ، ة 53نرااملها القااا  م األدادااي عاا د 
ا  ها علاى   أداءخاصة هيئة الحقيقاة ةالوراشاة، علاى الما ا د المالياة ةالتقنياة ةالبرارنة التاي  ُاقى
عاشاة شهاشها بسرعة ةفاعلية؛ )ب( ا ةاذ الت ابير الالزشة التي  وفل  عااةم  ميا  الويا اات ال

 ش   لك األ هزة ة  فر لها  مي  أ  ال المساع ة التي  حتا ها ق   شا  سمم به دلطتها.
 حمانة المرا كي  في التحقيقات  

جتترررز هلتئررري جحلاتاررري  5٣ ررر  جناررران   جمتاتررري عررر    ٤0 احررر  جنة اررري ب ررر   جحبرررا    -25
جخلربجر وملتو    ُومليفمو إ  جنبتانرال وجن اج ي جعيفما  جنيف جبا جحبالئمي حلماوي جنض اوا وجنش    و 

 رر   65باحبررا   اً جنرري ورر ن   اررا عررا نرره عال رري بانيف اكررال حارر ق جإلنملررا . وحتررتط جنة ارري عةمرر
جنررري  رررا  عةررر  أنررره ل وابغررري جلتررريفمان إ  جنشررر    فضررر ر جحبرررّ ع   ججلاائتررري ررران   جإل ررراجرجل 

و  ا  ررا أ  جنيفشرراواال جم ررا   شررم  عةررت    وكرر ن  باحباة  ررال جنرري  رر  يف ا جن ونرري جنرررا  
با يفمررا  باحباة  ررال جنرري  رر  يف ا جن ونرري جنرررا  اً أوضرراً  رر جبا حلماورري جنشرر   . وحتررتط عةمرراً أوضرر

اً حانترر ا ررفوجنرري   ترر  برر   جنة ارري جنيفابارري نرر  جر  جنارر ل وجحبملرراوني عرر   ارر و  جنارران   ججلاررائي  
شررر    وجم رررار   ررر  ملترررو أشررر ال جنيفة ورررف آنترررال ناوررري جحبشررريف   وجن عةررر  إعرررا   جناظرررا  

 (.١2(  جحبا   ١٤  جن اا  CED/C/TUN/Q/1/Add.1  جنظا
  صاااي اللجناااة ال ةلاااة الطااارف باعتمااااد التااا ابير الالزشاااة بحياااث نااانعم األشاااةاص  -26

( شا  اال فاقيااة، فاي القاا  م ةالمما داة، بالحماناة شاا  أي 1)12المراا   لايهم فاي الماادة 
نااف  تيجااة شااو ى قاا ش ها أة شااهادة أدلاا ا بهااا فااي   ااا   حقيااق فااي داا ء شعاشلااة أة  ة  

 اختفاء قسري.

 (23-16  ابير شن  االختفاءات القسرنة )الم اد   
 ع   اإلعادة القسرنة  

بشر   جنة ر ر  وإ   اً  ان نترجً  شاا جنة اي براناةق م  جن ونري جنررا     ايفمر  بار  إ رار  -27
با يفمرا  جحباة  رال جنري  ر  يف ا جن ونري جنررا  بر    شراون  ران   بشر   جحلرق    الحظكانل  

 ررو جل  ا ترري. و الحررظ جنة ارري أ  اً وأ   رر ج جحبشرراون تررت     يف جفارراً جنة رر ر  ترر  جنصررتا ي حانترر
جناان   جحملةي ل وا  با  عة  حظا  ان ين كاوح نإلعا   جناملاوي  ىت و  ل أتربا  و ت ري 

 (.١6ل يف ار جناملام  جحبا   جعيفاا  ب   جنشة  جحباين تت ج ه  را   ع  إ  جل
  صااي اللجنااة ال ةلااة الطاارف باعتماااد التاا ابير الالزشااة بحيااث ُنحتاار  شباا أ عاا    -28

 ،فااي القااا  م ةالمما دااة ،( شاا  اال فاقيااة1)16اإلعااادة القساارنة الاايي  اان  عليااه المااادة 
في كل الظرةف. ة  صيها بما نلي على ة ه الةو ص: )أ( التعجيال باعتمااد اا  اشاا احتراش
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  ااا  قااا   ي براادم اللجاا ء، ة اا فير الضااما ات الالزشااة ال نقاااء أي خطاار  عااادة قساارنة شتااى 
لةطاار اا ُة اا ت أدااباب ة يهااة  حماال علااى االعتقاااد باادم الرااة  المعنااي داايو م شعرضاا

صارنم للطارد أة الارد أة التقا نم أة التساليم  اإلعادة القسرنة؛ )ب( النظر في  د اج حظار
لةطار اا شتى ُة  ت أدباب ة يهة   ع   لى االعتقاد بدم الرة  المعني دايو م شعرضا

 االختفاء القسري.

 الضما ات القا   ية األدادية  
 شرراا جنة ارري برراناةق إ جر جل عررارجل جنرري  شررا إ  و رر ن  ررا وةرري   باررهت جمحترررا :  -29
خترا جنملةرال جحبةيفصري عةر  جن ر ر أ رار  جمشرةان جنر و  و ضرا     ع ر   جنيفر جبا     أ(

تمّلررا نر ابررار وجحملررا   جحلصرر ل عةرر  جحبيفةرر     حررق  ررالر جمشررةان وأ رراك  جحيف ررا    أو  ُ 
 اة  ررررال عمرررر  ُتررررةبل حرررراويف  ؛   (   مُتررررر ترررر الل  رررر  ُتررررةبل حرررراويف   بملرررراعي و  رررري 

إ جر جحباة  ررررال جنرررري  ةايف ررررا وجنرررري   ترررر  برررر   جنارررران   اً برررراناةق أوضرررر حُترررر لت. و شرررراا جنة ارررري و 
 متررر  / 2٤جحبيفاةرررق   اف ررري جإلر رررا  و ارررو  ملررر  جم ررر جل جحبرررار   22/20١5جمتاتررري عررر   

ل وضررم    كترر  حمررا   أو أ ررار  أ اررار جلحيف ررا   جم ررا جنرر م وبررتح نةشررا ي أ   20١5 و نترره
  جفاي جحبر عي جنارا  اً و   ١5 جحلب  جلن اج م حب    ص  إ  حتيف ز جحبشيفبه   أهن  إر ابت    

تررر   جخلرررا  . و احررر  جنة اررري    ررر ج جنصررر   ب ررر   جنيفاررر و  جنررر م أ  ررر  عةررر   ررران   جنباررر  
وتررررر   وررررر    حترررررز جنا ررررراذ    20١6جإل ررررراجرجل ججلاائتررررري وجنررررر م جعيفمررررر    شررررربا /فربجوا 

تة  جحلاوي  ن ا ا ل  زجل  شاا باناةق م   وضم    كت  حما   ا  ب جوي 20١6حزواج /و نته 
جنر و  مي ر   راا    ر   اابةري حمرا ت   حبر    تيفثاار جحبشيفبه   أهن  إر رابت  جنيفا و  وا  عة  ج

 (.22و 20و ١8-١7تاعي  جحب ج   ٤8 ص  إ  
  صي اللجنة بدم  عتم  ال ةلة الطرف  مي  الت ابير الالزشاة بحياث نُمانم  ميا   -٣0

ت حاارنتهم، ب ااض النظاار عاا  الجاارائم التااي ا هماا ا بهااا، بحواام القااا  م ةبحواام شاا  ُداالب
الضاما ات القا   ياة األداداية التاي  ان   كالال اق ، شناي اللحظاة األةلاى لسال  حارنتهم،  

 :شا نليش  اال فاقية. ة  صيها خاصة بضمام  17عليها المادة 
شنااي ب انااة داالبهم َ موناا   مياا  شاا  ُداالبت حاارنتهم شاا  االدااتعا ة بمحااا    أ( 

حااارنتهم ةشااا  اال وااااخ دةم  بطااااء بدقاااا بهم أة أي شاااة  شااا  اختياااا هم أة بسااالطا هم 
 القنولية  م كا  ا أ ا  ؛

َ موناا  أي شااة  لااه شواالحة شراارةعة فااي أم نحواال بساارعة ةدااه لة    ( 
( شاا  اال فاقيااة، بمااا فااي ذلااك 1)18علااى أقاال  قاا نر علااى المعل شااات الاا ا دة فااي المااادة 

 حتجازج؛أدناء ا
 مي  حاالت دل  الحرنة، دةم ادتثناء، فاي داجالت ةوأة شلفاات   ةن    ج( 

 ( ش  اال فاقية؛3)17ش حَّ ة  تضم  على األقل المعل شات المطل بة بم    المادة 
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السااجالت ةوأة الملفاات عاا  شسال بي الحرنااة ة حا نثها بساارعة ةدقااة اداتيفاء    ( 
 شتى ح دت شةالفات. الم ظفي  المسؤةلي  العقاب الالز ة خضاعها للت قيق ال ة ي، ةشعاقبة 

 (25-24ةحمانة األ فاخ ش  االختفاء القسري )الماد ام األضرا    ابير  بر   
 ةالتع نض السرن  ةالمنوف ةالوافيشا نجبر الضر  الحق في الحو خ على  عرنف الضحية ة  

  5٣  جحباص ن عةته   جناان   جمتاتي عر جنضار  الحظ جنة اي بيفا وا نظا   رب  -٣١
بترر  أهنررا  شرراا برراناةق م  جنارران   جحملةرري   ررارج نررراق جنارران   جحبرر ك ر  ل وررا  عةرر   ااوررف 

نةيفاررر وهت اً (  ررر  جل  ا تررري ول ويفضرررم  نظا ررر١ 2٤نةضررر تي ويف رررق  رررو جنيفااورررف جنررر جر    جحبرررا   
إضرافي إ  جنيفار وهت  ملترو  ر جبا  ررب  جنشا     ر   جن ونري جنررا   ري جحبملراوني عاره ووشرم  

 (.2٤(    جل  ا تي  جحبا   5 2٤جني  ا  عةت ا جحبا   جنضار 
  صي اللجنة ال ةلة الطرف با ةاذ التا ابير الالزشاة بحياث نان  القاا  م المحلاي  -٣2

 :53على شا نلي، خا ج  طاق القا  م األدادي ع د 
( شاا  اال فاقيااة بحيااث 1)24مااادة  عرنااف للضااحية نتقياا  بمااا ناارد فااي ال  أ( 

بااااالحق ق  كاااااشالا اا  شباشاااارة عاااا  اختفاااااء قسااااري  متعاااااا  ا ماااااا نتمتاااا  كاااال فاااارد  وباااا  ضاااار  
 ؛الضر  المنو ص عليها في اال فاقية، شثل الحق في  بر

نااا ل الجااان  نوااا م شااااشالا شراعيااااا لةالتعااا نض الضااار   ظاااا   بااار   قاشاااة   ( 
شاا  اال فاقيااة ةالمعااانير ال ةليااة األخاارى المتواالة  5( ة4)24شاا  الماااد ي  اا ةنتماشااى كلياا
للتطبيااااق حتااااى  م لاااام  ُتةااااي أي   واااا م ال ةلااااة شسااااؤةلة عنااااه ةنواااا م قااااابالا ة بالم ضاااا ل، 

   راءات  نائية.
 التررنعات المتعلقة با تزال األ فاخ ب ير ة ه حق  

ب ح ررررا  جنارررران   ججلاررررائي جحلررررا  جنرررري  يفارررراول ج يفرررررا  جم  ررررال اً حتررررتط جنة ارررري عةمرررر -٣٣
اناةق م  جمفاررال جحبيفاةاررري بررانيفزجن جم  ررال بغرررا حررق جحبشررار إنت رررا   إل أهنررا  شررراا برروجنيفزووررا  

 (.25 جحبا   جً   حت و (    جل  ا تي ل جتال ١ 25 جحبا  
ترارنعية الالزشاة لجعال األفعااخ   صي اللجنة بادم  عتما  ال ةلاة الطارف التا ابير ال -٣٤

شاا  اال فاقيااة  اارائم قائمااة باايا ها، ةأم  فاار  علااى  25شاا  المااادة  1المبينااة فااي الفقاارة 
 األفعاخ عق بات  تناد  ش  خط   ها البال ة.  لكشر وبي 

 النرر ةالمتابعة -داخ 
اً ل أ اجفرعار  ا أكرب     جنة اي أ    كِّا بالنيفزج ال جني  رايف ا جن ول عة  ن مل ا  -٣5

 ر ج جنملرتاق جن ونري جنررا  عةر  أ  حتران عةر  ج  راق ملترو  را  ايفمر    حتر   و     جل  ا تي
 رر   رر جبا  أورراً كانررل  بتايف ررا وأورراً كانررل جنملررةري جنرري  يفةرر  ا  ج  ا رراً  ا رراً  ررو جلنيفزج ررال جنرري 
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جحبيفصرررةي  ونترررينصررر  ا جن   جل  ا تررري و ا رررا  ررر  جاً  ا ررر ل بان فرررار ارررا عاررر  ا أكرررب ل  افررر
وحترر  جنة ارري باخلصرر ن جن ونرري جنرررا  عةرر  جنيف اتررق جن اررال   ملتررو جل يف ررارجل  .باحب ضرر ن

 عة  جنا   جحبب    جل  ا تي.اً  ا  جناملاوي وإعمال حا ق جنض اوا إعمالً 
  عةررر  أ   اكررر   رررا حلرررالل جل يف رررار جناملرررام  ررر  أ رررا  شررر و  جناملررر  اً و ررر   جنة اررري أوضررر -٣6

وجناملرار ضر اوا جل يف رار جناملرام عاضري ب  ره  ران حا ق جإلنملا  جحب   نري نةاملرار وجم  رال. 
أ   يفاراض اً  ص كرووُرا ح  نالتيفغالل ججلاملي و ا     أش ال جنااف جناائ  عة  ن ن ججلرا .

 وأ  ويفااضر  جناملار أ ار  جحبةيف   نشىت أن جن جحلا را  جنشر و   ر  جحبزجورا جل يفماعتري وجل يفصرا وي
وجم  ررررال ضرررر اوا  نةااررررف وجلضررررر ا  وجلنيفاررررا  نيفت رررري تررررات   إ  جناثرررر ر عةرررر  ذوو رررر .اً أوضرررر

ل يف رررار أو بملرررب  ع ج ررر  ج يف رررار أ رررارا    ررر  ج ررر  أن ملررر    اانررراهت جل يف رررار جناملرررام  إ رررا حب
جنة اررري  اكرررز و  ااضرر    اكررري نةا وررر   رر  جنيف اكرررال حاررر ق جإلنملررا    رررا فت رررا جترريفب جل جهل وررري.

    ج جنملتاق عة  ضاور  أ  حتان جن ونري جنررا  عةر   اجعرا  جحباظر ر ججلاملراين وجعيفمرا   اكي 
 نر     جإل اجرجل جحبيفة   إلعمال جحلا ق وجن فار بالنيفزج ال جحببتاي   جل  ا تي. اجعي جج   هن

وجتررو  وكرر ن   ااوا ررا  و شرر و جنة ارري جن ونرري جنرررا  عةرر  نشررا جل  ا ترري عةرر  نررراق -٣7
 رر  جل  ا ترري  ور و  ررا جن يفابترري عةرر   ائمرري جحبملررائ  جنرري  29 رر  جحبررا    ١جحبارر      رر  جن اررا  

وضايف ا جنة اي  و    جحبالحظال جخليفا تي     أ   رفو  ر ي جن عي ن   جنملرةرال جناضرائتي 
  ي جناا ةرري   جن ونرري جنرررا وجنيفشرراواتي وجإل جرورري  ونرر   جميفمررو جحبرر ين وجحباظمررال  ررا جحل   ترر

و ش و جنة اي جن وني جنرا  أوضاً عةر  حرهّت جميفمرو جحبر ين  ل ترتما  اظمرال وعا ي جناا . 
 جنض اوا  عة  جحبشاركي   جإل اجرجل جحبيفة   عماًل ا   جحبالحظال جخليفا تي.

 رررا جمتاترررتي و ررر ع  جنة اررري جن ونررري جنررررا      اررراض إشرررارهتا إ  أهنرررا  ررر  ل و تايف -٣8
 HRI/CORE/1/Add.46)   إ  حترر و   رر   جن  تارري وفارراً نةميفرةبررال جنرر جر     ١99٤  عررا  

جن  تارررري جمتاتررررتي جحب حرررر   جحب ر رررري ضررررم  جحببررررا ئ جنيف  ت ترررري جحباملرررراي نيفارررر   جنيفارررراروا    رررر  
   جن ص  أوًل(.HRI/GEN.2/Rev.6جحباا  جل جن ونتي حلا ق جإلنملا   جنظا 

 آذجر/ ١8ووفارررراً نةاظررررا  جنرررر ج ةي نة ارررري  ويفارررر  عةرررر  جن ونرررري جنرررررا  أ   ارررر    فةرررر ل  -٣9
 .٣0و 2٣و ١5عة  أ    ا وا   اة  ال ع   ا ت  جنيف كتال جن جر     جن ااجل  20١7  ار 
  جل  ا تررري  أ   29 ررر  جحبرررا    ٤و رةررر  جنة اررري إ  جن ونررري جنررررا   عمررراًل بررران اا   -٤0

   اة  ررال حمرر    و ملرريف مةي عرر   ا ترر  2022آذجر/ ررار   ١8عرر  أ صررا   ارر   إنت ررا       
ملتو   كتاهتا وأوي  اة  ال أ ا    و   ع  جن فار بالنيفزج ال جحباص ن عةت را   جل  ا تري  

عةررر    وذنرر    و تارري  ُاررّ  وفارراً نةمبررا ئ جنيف  ت ترري جحبيفاةارري بشرر   وحميفرر   جنيفارراروا جنرري  رر
  CED/C/2  رررررر  جل  ا ترررررري  جنظررررررا 29 ا ترررررري  ارررررر مي ا    رررررر  جحبررررررا   جنرررررر ول جم رررررراج    جل 

(. و شررر و جنة اررري جن ونررري جنررررا   عاررر  إعررر ج   ررر   جحباة  رررال  عةررر  جلتررريفماجر   ٣9 جن ارررا 
 جتيفشار   اظمال جميفمو جحب ين   ا فت ا  اظمال جنض اوا.

    


