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االتفاقية الدولية حلماية مجيـع
األشخاص من االختفاء القسري

  اللجنة املعنية حباالت االختفاء القسري

املبادئ التوجيهية املتعلقة بشكل وحمتوى التقارير الـيت يـتعني علـى          
، واليت اعتمدهتا   ٢٩الدول األطراف يف االتفاقية تقدميها مبوجب املادة        

  *)مارس/آذار ٣٠-٢٦(نة يف دورهتا الثانية اللج

  معلومات عامة  -أوالً  

  مقدمة  -ألف  
 من االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القـسري       ٢٩لمادة  وفقاً ل   -١
، تعهدت كل دولة طرف بأن تقدم إىل اللجنة املعنية حباالت االختفاء القـسري              )االتفاقية(
ني العام، تقريراً عن التدابري املتخذة لتنفيذ التزاماهتا مبوجب االتفاقية          ، من خالل األم   )اللجنة(

 ٤كما تنص الفقـرة     . يف غضون عامني من دخول هذه االتفاقية حيز النفاذ يف الدولة املعنية           
 على جواز أن تطلب اللجنة إىل الدول األطراف تقدمي معلومات إضافية بشأن             ٢٩من املادة   

  .تنفيذ االتفاقية
والغرض من املبادئ التوجيهية املتعلقة باإلبالغ هو إسداء النصح إىل الدول األطراف           -٢

بشأن شكل وحمتوى تقاريرها من أجل تيسري إعداد التقارير وضمان أن تكون هذه التقارير              
كما سيؤدي االمتثال للمبادئ التوجيهية . شاملة وأن تعرضها الدول األطراف بطريقة موحدة    

 ٢٩ التقارير إىل تقليل حاجة اللجنة إىل طلب معلومات إضافية مبوجب املادة             املتعلقة بإعداد 
  . من النظام الداخلي للجنة٤٨من االتفاقية واملادة 

__________ 

مع مراعاة املبادئ التوجيهية لتقدمي وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة مبعاهدات بعينها، على حنو ما ورد                  *  
  ).، الفصل األولHRI/GEN/2/Rev.6(يف املبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي التقارير 
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ال بوصـفها    وينبغي أن تنظر الدول يف عملية تقدمي التقارير، مبا يف ذلك عملية إعدادها،              -٣
الة محايـة   حب لإلملام أيضاً باعتبارها فرصة     وسيلة لضمان امتثاهلا اللتزاماهتا الدولية فحسب، ولكن      

  .السياسات وتنفيذ االتفاقية بكفاءة أكربختطيط حقوق اإلنسان داخل واليتها بغرض 
وهلـذا  . وترى اللجنة أن عملية صياغة التقارير قد تفيد من إجراء مشاورات واسعة             -٤

ضحايا، واملدافعني  السبب ينبغي للدول األطراف أن تشجع وتيسر مشاركة منظمات أُسر ال          
عن حقوق اإلنسان املعنيني مبسألة االختفاء القسري، واملنظمات غري احلكوميـة يف إعـداد              

ومن شأن هذه املشاركة البّناءة أن حتّسن نوعية التقارير فضالً عن تعزيز متتع اجلميع              . التقارير
  .االتفاقيةاليت حتميها باحلقوق 

بادئ التوجيهية لتقدمي وثيقة أساسية موحدة ووثائق     وتأخذ هذه الوثيقة يف االعتبار امل       -٥
خاصة مبعاهدات بعينها، على حنو ما ورد يف املبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي التقارير مبوجب              

  ). ١٩، الفصل األول، الفقرة HRI/GEN/2/Rev.6(املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان 

املعلومات الواجب إدراجهـا يف الوثيقـة       النظام املنقح لتقدمي التقارير وتنظيم        -باء  
  األساسية املوحَّدة

: تتألف تقارير الدول مبوجب نظام تقدمي التقارير لكل هيئة معاهدات مـن جـزئني               -٦
وينبغي أن تتـضمن الوثيقـة األساسـية        .  بعينها ةأساسية موحدة ووثيقة خاصة مبعاهد     وثيقة

  .ير وإطارها العام حلماية وتعزيز حقوق اإلنسانمعلومات عامة عن الدولة املقدِّمة للتقر املوحدة
وال ينبغي للمعلومات املدرجة يف الوثيقة األساسية املوحدة أن ُيعاد ذكرها يف الوثيقة            -٧

  . بعينها، وُيكتفى باإلحالة إليها عند االقتضاءةعاهدمباخلاصة 
لب حتديث الوثيقة  من املبادئ التوجيهية املنسقة، جيوز للجنة أن تط٢٧ووفقاً للفقرة   -٨

  .األساسية املوحدة إذا رأت أن املعلومات اليت حتتوي عليها قد عفا عليها الزمن

   بعينهاةاملعلومات الواجب إدراجها يف الوثيقة اخلاصة مبعاهد  -ثانياً  
 بعينها معلومات حمددة تتعلق بتنفيذ املـواد        ةينبغي أن تتضمن الوثيقة اخلاصة مبعاهد       -٩

وينبغي أن يعكس التقرير يف مجيع أجزائه الوضع الفعلي املتعلـق   . االتفاقية من   ٢٥ إىل   ١من  
  :بالتنفيذ العملي لالتفاقية، وما ُيحرز من تقدم وُيصاَدف من عقبات

 بعينها لعملية اإلعـداد، ال سـيما ألي    ةينبغي إفراد جزء من التقرير اخلاص مبعاهد       •
الوطنية املعنيـة حبمايـة     تشاور قد يكون قد جرى داخل احلكومة مع املؤسسات          

وتعزيز حقوق اإلنسان، ومع منظمات أسر الضحايا، واملدافعني عن حقوق اإلنسان           
املعنيني مبسألة االختفاء القسري، واملنظمات غري احلكومية، واجلهـات األخـرى           

 ؛صاحبة املصلحة
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إذا قُدِّم تقرير بناء على طلب حمدد من اللجنة تطلب فيه معلومات إضافية بـشأن                 •
، ينبغـي أن يتـضمن      ٢٩ من املادة    ٤تنفيذ االتفاقية، على النحو الوارد يف الفقرة        

التقرير أيضاً رداً على الشواغل اليت أعربت عنها اللجنـة يف مالحظاهتـا اخلتاميـة             
وقراراهتا، فضالً عن معلومات بشأن تنفيذ توصياهتا املدرجة يف هـذه املالحظـات             

عيد الوطين لضمان املتابعة، مع مراعاة املبـادئ        وبشأن اآللية اليت أُنشئت على الص     
وتقدم املبادئ التوجيهيـة    . التوجيهية املتعلقة مبتابعة املالحظات اخلتامية والتوصيات     

  .املدرجة يف الفرع باء مزيداً من التفاصيل
وتسلّم اللجنة بأن األوضاع املتعلقة باالختفاء القسري قد تتفاوت تفاوتاً كبرياً مـن        -١٠
  .ىل آخر، وقد ال تتمكن الدول من تقدمي معلومات بشأن كل مادةبلد إ

  اإلطار القانوين العام الذي ُتحظَر مبوجبه عمليات االختفاء القسري  -ألف  
تتوقع اللجنة أن تتلقى يف هذا الفرع معلومات حمددة عن تنفيذ االتفاقية مل تتناوهلـا                 -١١

  :تيةالوثيقة األساسية؛ وتتعلق حتديداً باملسائل اآل
 ؛إشارة موجزة إىل األحكام الدستورية واجلنائية واإلدارية املتعلقة حبظر االختفاء القسري •

 ؛املعاهدات الدولية املتعلقة باالختفاء القسري اليت انضمت إليها الدولة صاحبة التقرير •

 ؛وضع االتفاقية يف النظام القانوين احمللي، أي فيما يتعلق بالدستور والتشريعات العادية •

 احلظـر املفـروض علـى    عدم االستثناء منالكيفية اليت تكفل هبا القوانني احمللية        •
 ؛االختفاء القسري

 ؛اإلدارية السلطات أمام احملاكم أومباشرةً كيفية االحتجاج بأحكام االتفاقية وكيفية إنفاذها  •

 ؛كيفية تطبيق أحكام االتفاقية على مجيع أجزاء الدول االحتادية •

ية أو اإلدارية أو غريها من السلطات املختصة اليت تقع يف نطـاق             السلطات القضائ  •
واليتها املسائل اليت تتناوهلا االتفاقية، مثل احملكمة الدستورية واحملكمـة          /اختصاصها

العليا واحملاكم العادية والعسكرية، واملدعني العامني، واهليئات التأديبية، والسلطات         
لسجون، واملؤسسات الوطنية املعنية حبماية وتعزيز      اإلدارية املكلفة بالشرطة وإدارة ا    
 ؛حقوق اإلنسان، وما إىل ذلك

، وعلى سوابق قـضائية   أعملت أحكام االتفاقية،    حقيقية  قضائية  أمثلة على سوابق     •
التفاقية، وأسباب هـذه االنتـهاكات      ُعثر على انتهاكات ل   على العكس من ذلك،     

 ؛والتدابري املتخذة لعالج هذا الوضع
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ضعت أحكام االتفاقية موضع التنفيذ، وعلى تـدابري        على تدابري إدارية حقيقية و    أمثلة   •
إدارية، على العكس من ذلك، انتهكت االتفاقيـة، وأسـباب هـذه االنتـهاكات              

 املتخذة لعالج هذا الوضع؛ والتدابري

ا البيانات اإلحصائية املتعلقة حباالت االختفاء القسري مصنفةً وفقاً ملعايري خمتلفة، منه           •
  .نوع اجلنس والعمر واألصل العرقي واملوقع اجلغرايف

  معلومات عن كل مادة من املواد املوضوعية لالتفاقية  -باء  

  ١املادة     
وينبغي .  احلظر املفروض على االختفاء القسري     عدم االستثناء من  تنص هذه املادة على       -١٢

  :ن عدم التذرع بظروف استثنائيةأن يتضمن التقرير معلومات عن التدابري الفعالة املتخذة لضما
احلق يف عـدم    االستثناء من   تدابري قانونية وإدارية لضمان عدم      ما إذا كانت هناك      •

التعرض لالختفاء القسري أثناء حالة احلرب، أو التهديد باحلرب، أو االضـطراب            
 ؛السياسي الداخلي، أو أي طوارئ عامة أخرى

 تكون الدولة اعتمدهتا بشأن اإلرهـاب       ما إذا كان للتشريعات واملمارسات اليت قد       •
أو حاالت الطوارئ أو األمن الوطين أو أمور أخرى أي أثر على التنفيـذ الفعـال                

  .احلظر هلذا

  ٢املادة     
ومبوجب هذه املادة   . تتضمن هذه املادة تعريف االختفاء القسري ألغراض االتفاقية         -١٣

  :ينبغي أن يتضمن التقرير ما يلي
 االختفاء القسري يف القانون احمللي، مبا يف ذلك مؤشرات بشأن           معلومات عن تعريف   •

ما إذا كان أي تعريف يتوافق متام االتفاق مع االتفاقية، على أن يتـضمن التعريـف                
االعتقال أو االحتجاز أو االختطاف     : العناصر الثالثة املكوِّنة لالختفاء القسري، وهي     

يتم على أيـدي مـوظفي الدولـة        أو أي شكل آخر من أشكال احلرمان من احلرية          
أشخاص أو جمموعات من األفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو مبوافقتـها؛               أو

ورفض االعتراف حبرمان الشخص من حريته أو إخفاء مـصري الـشخص املختفـي     
 ؛مكان وجوده؛ ونتيجة لذلك، حرمان هذا الشخص من محاية القانون أو

يتوافق متاماً  يف القانون احمللي    ت االختفاء القسري    ويف حالة عدم وجود تعريف حلاال      •
التـشريعية   مع االتفاقية، ينبغي أن يتضمن التقرير معلومات عن األحكام اجلنائية أو          

  .اليت ُيحتج هبا يف التعامل مع حاالت االختفاء القسري
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  ٣املادة     
ة للتحقيق يف التـصرفات  تتناول هذه املادة التزام الدولة الطرف باختاذ التدابري املالئم      -١٤

اليت هلا طابع االختفاء القسري واليت يرتكبها أفراد أو جمموعات من األفراد يتـصرفون دون               
ومبوجب . إذن أو دعم أو موافقة من الدولة، وبتقدمي هؤالء املسؤولني إىل احملاكمة ومعاقبتهم            

 هبا الدولـة وتقاضـي       معلومات عن الكيفية اليت حتظر     :هذه املادة ينبغي أن يتضمن التقرير     
 من االتفاقية عندما يرتكبه أشخاص وجمموعات تتصرف دون إذن ٢السلوك املعرَّف يف املادة  

  .أو دعم أو موافقة من الدولة

  ٤املادة     
بسن تشريع حملي ُيجرِّم االختفاء     التزام   الدولة الطرف    يقع على مبقتضى هذه املادة،      -١٥

ومبوجب هذه املادة ينبغي أن يتضمن      . ٢لوارد يف املادة    القسري بعبارات تتفق مع التعريف ا     
  :التقرير ما يلي

معلومات عن اخلطوات املتخذة لسن تشريع حملي ُيجرِّم االختفاء القسري باعتبـاره       •
 ؛٢جرمية مستقلة، بعبارات تتفق مع التعريف الوارد يف املادة 

عتبـاره جرميـة    معلومات عن كيفية تعريف االختفاء القسري على حنو مستقل با          •
ختتلف نوعياً عن اجلرائم األخرى اليت قد تكون ذات صلة باالختفـاء القـسري،              

، مثل االختطاف، واختطاف األطفـال، واالعتقـال        عنه يف طبيعتها   ختتلف   هاولكن
التعسفي، واحلرمان من احلرية، والتعذيب، واحلرمان من احلياة، أو اجلرائم املماثلـة            

 .ل يف القانون اجلنائي احمللياليت قد تكون مدرجة بالفع

  ٥املادة     
ممارسة االختفاء القسري   التزام بتدوين   الدولة الطرف   يقع على   مبوجب هذه املادة،      -١٦

كجرمية ضد اإلنسانية وبضمان أن يـستتبع ذلـك العواقـب           يف قوانينها   املنهجية   العامة أو 
ذه املادة أيـضاً، ينبغـي أن       ومبوجب ه . املنصوص عليها يف القانون الدويل الواجب التطبيق      

  :يلي يتضمن التقرير ما
معلومات عن تعريف االختفاء القسري كجرمية ضد اإلنـسانية وفقـاً للقـانون              •

الواجب التطبيق، أي عندما ُيرتكب يف إطار اهلجوم العام أو املنهجي ضـد              الدويل
 ؛نيسكان مدني

ضوء القانون الـدويل    معلومات عن العواقب املنصوص عليها يف القانون احمللي يف           •
 . حتديداً من االتفاقية٨ و٧الواجب التطبيق مع إحاالت مرجعية إىل تنفيذ املادتني 
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  ٦املادة     
تتناول هذه املادة التزام الدولة الطرف بإنشاء نظام للمسؤولية اجلنائية، مبا يف ذلـك                -١٧

  :تقرير إىل ما يليوينبغي أن يشري ال. مسؤولية الرؤساء، فيما يتعلق باالختفاء القسري
ما إذا كان التشريع ُيعّرف على النحو املناسب مبادئ املـسؤولية اجلنائيـة، وفقـاً      •

للقانون الدويل الواجب التطبيق، مبا يف ذلك ارتكاب أفعال االختفاء القسري واألمر            
ارتكاهبا والتواطـؤ علـى ارتكاهبـا،       والشروع يف    والتحريض عليها    واحلصنهبا  

  أو ظروف أخرى متاثل من حيث طبيعتها ما ذُكر؛واملشاركة فيها،

ما إذا كانت هناك تشريعات وأحكام تتعلق حبظر االحتجاج باألوامر العليا، مبـا يف          •
فـإن  . ذلك األوامر الصادرة عن السلطات العسكرية، كمربر لالختفاء القـسري         

  معلومات عن تطبيقها العملي؛أن تقدم الدولةوجدت، ينبغي 

تشريعات احمللية تسمح مبعاقبة الرئيس الذي كان على علم بأن أحد           ما إذا كانت ال    •
 يعملون حتت إمرته ورقابته الفعليتني قد ارتكب أو كان على وشـك             نمرؤوسيه مم 

ارتكاب جرمية االختفاء القسري، أو تعمد إغفال معلومات كانت تدل على ذلـك         
ة اليت يرتبط هبا فعل     كان ميارس مسؤوليته ورقابته الفعليتني على األنشط      وبوضوح؛  

مل يتخذ مجيع التدابري الالزمة واملعقولة اليت كان بوسعه اختاذها          واالختفاء القسري؛   
للحيلولة دون ارتكاب فعل االختفاء القسري أو قمع ارتكابه أو عرض األمر علـى              

 غراض التحقيق واملالحقة؛ألالسلطات املختصة 

اً ملرؤوس معارضة أمر بارتكاب أفعال      ما إذا كانت هناك أية ظروف حيق فيها قانون         •
ينبغي تقدمي معلومـات عـن أي       و. االختفاء القسري، وإجراءات التظلم املتاحة له     

 حاالت من هذا القبيل تكون قد حدثت؛

عنـصر  " وجوب الطاعـة  "مفهومما إذا كان ملوقف السلطات العمومية من اعتبار         •
 .عال هلذا احلظردفاع يف القانون اجلنائي أي أثر على التنفيذ الف

  ٧املادة     
تتناول هذه املادة التزام الدولة الطرف باملعاقبة على أفعـال االختفـاء القـسري                -١٨

بالعقوبات املناسبة اليت تأخذ يف االعتبار اخلطورة البالغة للجرمية، وكذلك إمكانيـة حتديـد              
وجب هذه املادة، ينبغـي     ومب. ظروف خمفِّفة أو مشدِّدة للعقوبة تتعلق بسلوك اجلاين أو اجلناة         

  :ما يليع  معلوماتأن يتضمن التقرير
العقوبات املنصوص عليها يف القانون اجلنائي الوطين عن أفعال االختفاء القـسري             •

وفقاً للمعايري الدولية وكذلك العقوبات التأديبية احملددة للمدانني بارتكاب أفعـال           
 االختفاء القسري؛
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  القانون اجلنائي الوطين؛العقوبة القصوى املنصوص عليها يف •

تطبيق الظروف املخفِّفة أو املشدِّدة للعقوبة، علـى النحـو املنـصوص عليـه يف                •
، مبا يف ذلك يف احلالة األخرية، على أن تؤخذ يف االعتبار األفعال ذات              )أ(٢ الفقرة

الطبيعة القاسية أو التمييزية اخلاصة، ووفاة الشخص املختفي، واالختفاء القـسري           
مل أو القُصَّر أو األشخاص ذوي اإلعاقة أو األشخاص الذين هـم يف حالـة               للحوا

 .ضعف شديد

  ٨املادة     
، جيب على أية دولة طرف تطبق قانون        ٥مبوجب هذه املادة، ودون اإلخالل باملادة         -١٩

التقادم فيما يتعلق باالختفاء القسري أن تأخذ يف االعتبار اجلـسامة الـشديدة للجرميـة،               
يتضح مصري الضحايا أو مكان وجودهم، مع مراعاة الطـابع     حىت  التقادم  دء فترة   بميكن   وال

وجيب ضمان حق الضحايا يف سبيل انتصاف فعال خالل املهلـة           . املستمر لالختفاء القسري  
  :وينبغي أن يتضمن التقرير ما يلي. الزمنية املنصوص عليها يف قانون التقادم

نطبق على االختفاء القسري يف التـشريعات       معلومات عما إذا كان قانون التقادم ي       •
الوطنية، مع تقدمي تفاصيل بشأن املهلة الزمنية اليت ال جيوز بعدها اختـاذ إجـراءات    

وجيب أن تتعلق املعلومات بقانون التقادم فيما خيص اإلجراءات اجلنائيـة           . التقاضي
  اجلنائية؛واجلزاءات

راحة على أن اجلرائم املرتكبـة      معلومات عما إذا كانت التشريعات احمللية تنص ص        •
 ضد اإلنسانية، مبا فيها االختفاء القسري، ال تسقط بالتقادم؛

بدء االختفاء القـسري    تاريخ  معلومات عن اخلطوات املتخذة لضمان أال ُيستخدم         •
 كنقطة مرجعية لتطبيق قانون التقادم، وفقاً لالتفاقية؛

بيـق قـانون التقـادم علـى        معلومات عن الكيفية اليت تضمن هبا الدولة عدم تط         •
 احلق يف   الذين يلتمسون اإلجراءات اجلنائية أو املدنية أو اإلدارية اليت يقيمها الضحايا          

 وينبغي إدراج أمثلة واقعية إن وجدت؛. سبيل انتصاف فعال

 .سبيل االنتصاف الفعال فيما يتعلق بقانون التقادم •

  ٩املادة     
لطرف التزام بضمان الوالية القضائية فيما يتعلق مبوجب هذه املادة، يقع على الدولة ا     -٢٠

 سـفينة   مـنت بأفعال االختفاء القسري اليت ترتكب يف أي إقليم خاضع لسيطرهتا، أو على             
طائرة مسجلة يف تلك الدولة، أو ُيدعى ارتكاهبا من جانب أحد رعاياها، أو عندما يكون                أو

م مبمارسة الوالية القضائية الشاملة علـى  وباملثل، يقع على الدولة التزا. الضحية أحد رعاياها 
األشخاص املتهمني بارتكاب أفعال االختفاء القسري يف حال وجودهم على أي إقليم خاضع    
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. أي إما حملاكمتهم أو تسليمهم حملاكمتهم باخلارج أو إحالتهم إىل حمكمة دوليـة             لواليتها،
  :يليما عومبوجب هذه املادة، ينبغي أن يتضمن التقرير معلومات 

) أ(والية القضاء يف احلاالت اليت تتناوهلا الفقرات الفرعيـة          إلرساء  التدابري املتخذة    •
وجيب أيضاً إدراج أمثلة للحاالت اليت مت فيها تطبيـق          . ١من الفقرة   ) ج(و) ب(و

 ؛)ج(و) ب(الفقرتني الفرعيتني 

ين املزعـوم   التدابري املتخذة إلرساء والية القضاء يف احلاالت اليت يوجد فيها اجلـا            •
 ي تقدمي أمثلة على احلاالت اليت     وينبغ. تسلمهوال  أراضي الدولة صاحبة التقرير      على

 ُرفض فيها التسليم؛‘ ٢‘ووِفَق فيها على التسليم، واليت  ‘١‘

األحكام القانونية، مبا يف ذلك املعاهدات، املتعلقة باملساعدة القـضائية املتبادلـة،             •
 ة على أفعال االختفاء القسري؛املطبقة لضمان الوالية القضائي

احلاالت اليت وقعت فيها جرمية االختفاء القسري وطلبت فيها الدولة صاحبة التقرير             •
 .املساعدة أو طُلبت منها، مبا يف ذلك ذكر ما انتهى إليه الطلب

  ١٠املادة     
سـيما   الو، جيب على الدولة الطرف ممارسة واليتها القضائية،         ١٠مبوجب املادة     -٢١
وينبغي أن . لتحقيق مع أي شخص مقيم على إقليمها وُيّدعى ارتكابه فعل االختفاء القسري  با

  :ما يليع التقرير معلومات يقدم
أحكام القانون احمللي اليت تتعلق على وجه اخلصوص بوضع ذلك الـشخص قيـد               •

االحتجاز أو غري ذلك من التدابري اليت تكفل عدم فـراره؛ وحقـه يف املـساعدة                
 والتزام الدولة صاحبة التقرير بإخطار الدول األخرى اليت قد تكون هلـا             القنصلية؛

أيضاً الوالية على ذلك الشخص؛ وظروف االحتجاز وما إذا كانت الدولة الطرف            
 تنوي ممارسة واليتها القضائية؛

اإلجراءات املتخذة لضمان حصول أي شخص ُيحقق معه بدعوى ارتكابه أفعـال             •
 .ساعدة القنصليةاالختفاء القسري على امل

  ١١املادة     
 بـشأن أفعـال     املالحقـة تتضمن هذه املادة التزام الدولة الطرف باختاذ إجراءات           -٢٢

له إىل دولة   اجلاين املزعوم أو حت   االختفاء القسري، مىت كانت هلا الوالية القضائية، ما مل تسلّم           
وينبغـي أن  . مة عادلـة  احلق يف حماك   جاٍن مزعوم ولكل  . أخرى أو إىل حمكمة جنائية دولية     

  :ما يليعيقدِّم التقرير معلومات 
اإلطار القانوين الذي ميكِّن احملاكم الوطنية من ممارسة الوالية القضائية الشاملة على             •

 ؛جرمية االختفاء القسري
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، واإلحالة املرجعية   ١١السلطات املختصة املسؤولة عن تنفيذ خمتلف جوانب املادة          •
 ؛١٦مع املادة 

املعـايري  عن  صرامة  ال تقلّ    واإلدانة   باملالحقةتعلق  ت إثبات   يريلطات ملعا تطبيق الس  •
 ؛٩املطبقة يف حالة املادة 

يف مجيع مراحل اإلجراءات، مبا للجاين املزعوم التدابري املتخذة لضمان حماكمة عادلة  •
يف ذلك احلق يف االستعانة مبحام، واحلق يف افتراض الرباءة حلني ثبـوت اإلدانـة،               

 ؛ يف املساواة أمام احملاكم، وما إىل ذلكواحلق

 واإلدانـة يف    للمالحقةالتدابري اليت تكفل التطبيق املتساوي ملعايري اإلثبات املطلوبة          •
 أفعال اختفاء  ارتكباحلاالت اليت يكون فيها اجلاين املزعوم مواطناً للدولة أو أجنبياً           

 ؛قسري يف اخلارج

قيق مع املتهمني بارتكاب أفعـال اختفـاء         بالتح املختصة السلطات   تبّينمعلومات   •
وجيب، بوجه خاص، توضـيح مـا إذا كانـت الـسلطات            . قسري ومقاضاهتم 

العسكرية، وفقاً للقانون احمللي، خمتصة بالتحقيق مع األشخاص املتهمني بارتكـاب           
 ؛أفعال اختفاء قسري ومقاضاهتم

 .لتنفيذ العملي للتدابري املشار إليها أعالهعلى اأمثلة  •

  ١٢ملادة ا    
مبوجب هذه املادة، جيب على الدولة الطرف أن تضمن حق أي فرد يدعي اختفـاء                 -٢٣

شخص ما يف إبالغ هذه الوقائع ويف أن ُيحقق على حنو عادل ونزيه يف قضيته، فضالً عـن                  
وينبغي أن ُتجري الـسلطات    . محاية مقدِّم الشكوى والشهود من إساءة املعاملة أو التخويف        

ولو يف حال   أي  ة دولة حتقيقات يف قضايا االختفاء القسري حبكم اختصاصها،          املختصة يف أي  
أن تتوافر هلذه السلطات املوارد وفرصـة الوصـول إىل          ويتعني  . عدم وجود شكوى رمسية   

وجيب على الدولة أن متنع أي فعل يهدف إىل إعاقـة           . أماكن االحتجاز إلجراء التحقيقات   
 :ما يليعغي أن يتضمن التقرير معلومات وينب. اإلجراءات وأن تعاقب مرتكبه

العملية اليت تتبعها السلطات املختصة واآلليات اليت تستخدمها لتوضـيح وإثبـات             •
 ؛الوقائع املتعلقة حباالت االختفاء القسري

 ؛اآلليات املتاحة لألفراد الذين يدعون تعرض شخص ما لالختفاء القسري •

قلة والرتيهـة، مبـا يف ذلـك        فرصة وصول أي مقدم شكوى إىل السلطات املست        •
معلومات عن أي حواجز متييزية حتول دون مساواة مجيع األشخاص أمام القانون،            

 ؛وأي قواعد أو ممارسات متنع مضايقة الضحايا أو تعريضهم جمدداً للصدمات
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ُسُبل االنتصاف املتاحة ملقدم الشكوى يف حال رفض السلطات املختصة التحقيق            •
 ؛يف قضيته

 مقدمي الشكاوى وممثليهم والشهود واألشخاص اآلخرين املـشاركني       آليات محاية  •
 ؛ واحملاكمة من أي نوع من التخويف أو إساءة املعاملةواملالحقةيف إجراء التحقيق 

بيانات إحصائية مصنفة حبسب مجلة أمور، منها نوع اجلـنس والـسن واملوقـع               •
ملقدمـة إىل الـسلطات   اجلغرايف، بشأن عدد الشكاوى املتعلقة باالختفاء القسري ا       

 ؛احمللية ونتائج التحقيقات

معلومات عن أي مكتب يف قوات الشرطة أو النيابة العامة أو املكاتـب األخـرى              •
 تدريباً خاصاً يف جمال مباشرة التحقيقات يف قـضايا االختفـاء            ىذات الصلة تلق  

 ، مبا يف ذلك معلومات عن سلطة بدء التحقيق حبكم االختصاص،          املزعومالقسري  
 ؛وامليزانية واملوارد البشرية املتاحة هلذه املكاتب

ُتقيِّـد وصـوهلا إىل   قد ، إن وجدت،   من قيود   على تلك السلطات   ما هو مفروض   •
قد يكون  شخصاً خمتفياً   أماكن االحتجاز يف حال وجود أسس تدعو لالعتقاد بأن          

 ؛موجوداً هبا

ة، مثل التنحيـة مـن      معلومات عن أية تدابري منصوص عليها يف التشريعات احمللي         •
الوظائف، هتدف إىل إبعاد املشتبه فيهم من شغل أية وظائف متكنهم من التأثري على              

 .التحقيقات أو هتديد أشخاص مشاركني يف التحقيق يف قضايا االختفاء القسري

  ١٣املادة     
اللتزامـات بـشأن تـسليم     مبوجب هذه املادة، يقع على الدولة الطرف عدد مـن ا            -٢٤

، ويتعني. األشخاص املشتبه يف ضلوعهم يف أفعال اختفاء قسري أو املتهمني أو املدانني بارتكاهبا            
جرمية االختفاء القسري جرمية سياسية أو جرمية مرتبطـة جبرميـة           أال ُتعترب   ألغراض التسليم،   

 أن يكون االختفاء القسري     أن تضمن الدولة  يتعني  و. سياسية أو جرمية ارُتكبت بدوافع سياسية     
ويف حالة عـدم وجـود      . خرىاألدول  الجرمية موجبة للتسليم يف مجيع املعاهدات املربمة مع         

لدولة أن ُتنحـي  على او. معاهدة تسليم، تعترب االتفاقية هي األساس القانوين الضروري للتسليم     
بكـل  وجيب أن يتم التـسليم  . جانباً أية عقبات قد ُتوَجد يف القانون احمللي حتول دون التسليم  

  :يلي ماعالتقرير معلومات قدم وينبغي أن ي. وفقاً لضمانات حقوق اإلنسانالوسائل 
التشريعات الوطنية اليت جتعل االختفاء القسري جرمية موجبة للتـسليم يف مجيـع              •

 ؛املعاهدات املربمة مع مجيع الدول

دِّمة للتقريـر والـدول األطـراف    املعاهدات املتعلقة بالتسليم املربمة بني الدولة املق     •
 ؛األخرى يف االتفاقية اليت ُتدرج االختفاء القسري باعتباره جرمية موجبة للتسليم
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 ؛معلومات عن العقبات احملتملة يف تنفيذ تلك املعاهدات •

 ؛مثال للتعاون فيما بني الدول اليت اسُتخدمت فيها االتفاقية كأساس للتسليم •

لدولة املقدِّمة للتقرير األشخاص الذين ُيدعى ارتكـاهبم        احلاالت اليت سلَّمت فيها ا     •
 ؛ألي جرمية من اجلرائم املشار إليها أعاله

 جرميـة   مما إذا كانت التشريعات احمللية تعترب االختفاء القسري جرمية سياسـية أ            •
،  كـذلك  فإن كان األمر  .  جرمية ارُتكبت بدوافع سياسية    ممرتبطة جبرمية سياسية أ   

 ؛اليت تتخذها الدولة لالمتثال ألحكام االتفاقيةاخلطوات هي فما 

أية معاهدة ُمربمة بني الدولة وبلدان أخرى تنص صراحة على اعتبـار االختفـاء               •
 ؛القسري أساساً للتسليم

، مبا يف ذلـك      اليت تستند إليها   عايريما وامل  شخص   تسليمما هي السلطة اليت تقرر       •
  .١٦املادة إىل لة املرجعية اإلحاشارة إىل ضمانات حقوق اإلنسان، مع اإل

  ١٤املادة     
بتقدمي أقصى ما ميكـن مـن املـساعدة          األطراف   مبوجب هذه املادة، تلتزم الدول      -٢٥

القانونية املتبادلة يف مجيع املسائل ذات الصلة باإلجراءات اجلنائية املتعلقة بقـضايا االختفـاء             
التقريـر  قـدم  وينبغي أن ي . ليها الطلب القسري، رهناً بشروط القانون احمللي للدولة املوجَّه إ       

  :ما يليعمعلومات 
أي معاهدة أو حكم بشأن املساعدة القانونية املتبادلة فيما بني الـدول األطـراف               •

 ؛على االختفاء القسريينطبق 

 ؛لتعاون املتبادل املذكورأي مثال حمدد على ا •

  .معلومات عن التعاون مع دول أخرى ليست أطرافاً يف االتفاقية •

  ١٥املادة     
مبوجب هذه املادة، تلتزم الدول األطراف بتقدمي أقصى ما ميكن من املساعدة املتبادلة           -٢٦

يف مجيع املسائل املتعلقة مبساعدة ضحايا االختفاء القسري ويف تقصي مصريهم أو أمـاكن              
  :ما يليعوينبغي أن يقدم التقرير معلومات . وجودهم

له من أجل تقدمي املساعدة املتبادلة إىل ضـحايا         أي اتفاق جديد تربمه الدولة أو تعدّ       •
 ؛١٤ادة املأيضاً إىل  اإلحالة املرجعية معاالختفاء القسري وتيسري البحث عنهم، 

اليت اّتخذت  ددة  احملتدابري  د قُدم فيه هذا النوع من التعاون، وما هي ال         أي مثال حمد   •
  .هبذا املعىن
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  ١٦املادة     
أو إعادته إليها قسراً أو تقدميه أو تـسليمه         إىل أية دولة     حتظر هذه املادة طرد أي شخص       -٢٧

جدت أسباب وجيهة تدعو إىل االعتقاد بأن هذا الـشخص سـيقع ضـحية لالختفـاء                إذا وُ 
  :ما يليعوينبغي أن يتضمن التقرير معلومات  .القسري

ي، ، مبا يف ذلك، باإلضافة إىل االختفاء القـسر        املتعلقة هبذا اخلطر  التشريعات احمللية    •
 ؛على احلياة والسالمة الشخصيةاجلسيم خطر وقوع أشكال أخرى من الضرر 

ما إذا كان للتشريعات واملمارسات اليت قد تكون الدولة اعتمدهتا بشأن اإلرهـاب              •
حاالت الطوارئ أو األمن الوطين أو أمور أخرى أي أثر على التنفيـذ الفعـال                أو
 ؛احلظر هلذا

، واملعايري   قسراً شخص أو طرده أو ترحيله أو إبعاده      اهليئة اليت تفصل يف أمر تسليم        •
 ؛اليت تستند إليها

ما إذا كان باإلمكان نقض أو مراجعة قرار صدر بشأن هذا املوضوع، واهليئة الـيت                •
ُيلجأ إليها إذا كان األمر كذلك، واإلجراءات املتبعة، وما إذا كانت تلك اإلجراءات      

 ؛تؤدي إىل وقف تنفيذ القرار

يب الذي يتلقاه املسؤولون الذين يعاجلون أمور طرد األجانب أو إعادهتم           نوع التدر  •
 .٢٣ املادة إىلاإلحالة املرجعية مع أو تسليمهم، 

  ١٧املادة     
. تتعهد الدول األطراف، مبوجب هذه املادة، بعدم حبس أحد يف مكـان جمهـول               -٢٨

 حتديد أماكنهم ومحايتهم    وجيب حبس مجيع احملتجزين يف أماكن معترف هبا رمسياً لكي يتيسر          
هلذه الغاية، جيب أن حتتفظ الدول األطراف بسجالت رمسية جبميـع           اً  وحتقيق. بقوة القانون 
  :وينبغي أن يتضمن التقرير معلومات عما يلي. احملتجزين

 حظر احلبس يف مكان جمهول أو االحتجاز غري الرمسي يف القانون الوطين؛ •

 وامر احلرمان من احلرية وبيان السلطات اليت تصدرها؛الشروط اليت جيوز مبوجبها إصدار أ •

على إخطار احملامني واألطباء وأفراد األسر وتيـسري        اً  التدابري اليت توجب العمل فور     •
 ؛االتصال هبم، ويف حالة الرعايا األجانب، إخطار قنصليات بلداهنم

ته شخص حيرم من حريته على إذن لالتـصال بأسـر         أي  حصول  التدابري اليت تضمن     •
ويتعني بيان ما إذا كانت القوانني . وتلقي زيارهتم، أي شخص آخر خيتاره حماميه أو أو

. احمللية تضع شروطاً حمددة هبذا املعىن، وإن كان األمر كذلك، فما هي تلك الشروط             
 وينبغي حتديد التدابري املنطبقة يف حالة األجانب الذين يتصلون بالسلطات القنصلية؛



CED/C/2 

13 GE.12-43329 

أنشئت لتفتيش السجون وغريها     ألي هيئات أو آليات مستقلة       الضمانات املكفولة  •
، مبا يف ذلك اإلذن بالرصد والتفتيش الدوليني بواسطة اآلليات          من أماكن االحتجاز  

الوقائية الوطنية مبوجب الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من          
و املهينة، أو الصكوك اإلقليميـة      ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أ       

 حلقوق اإلنسان أو املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، أو املنظمات غري احلكومية؛

وجود آليات إدارية للتفتيش على السجون، وما إذا كانت تتبـع إدارة الـسجون               •
 ال؛ أم

معلومات عن الضمانات املكفولة ألي شخص له مصلحة مشروعة يف إقامة دعوى             •
 كمة للبت يف مشروعية احتجاز؛أمام احمل

وجود، أو اخلطوات املتخذة إلنشاء، سجل احتجاز رمسي وحمدَّث واحد أو أكثر،             •
  . من االتفاقية١٧ من املادة ٣تتضمن مجيع العناصر الواردة يف الفقرة 

  ١٨املادة     
مبوجب هذه املادة، يقع على الدولة الطرف التزام بالكشف ألي شخص له مصلحة               -٢٩
وعة، كأقارب الشخص احملروم من احلرية أو ممثليهم أو حماميهم، عن املعلومات املبينة يف              مشر

وجيب على الدولة أن توفر احلماية جلميع       . ٢٠ و ١٩، رهناً باملادتني    ١٧ من املادة    ٣الفقرة  
وينبغي . األشخاص املشار إليهم أعاله من التخويف أو اجلزاءات نتيجة لبحثهم عن املعلومات 

  :تضمن التقرير ما يليأن ي
معلومات عن التشريع القائم الذي يكفل حقوق أي شخص له مصلحة مشروعة يف              •

 ؛١٧ من املادة ٣احلصول على املعلومات املشار إليها يف الفقرة 

معلومات عن أي تقييد قائم ملمارسة حقوق أي شخص له مصلحة مـشروعة يف               •
 احلصول على املعلومات املشار إليها أعاله؛

ومات عن التشريع القائم الذي يكفل احلماية من أي سوء معاملـة أو ختويـف     معل •
جزاء تتعرض فيه األشخاص الذين يطلبون احلصول علـى املعلومـات ومجيـع              أو

  .األشخاص املشاركني يف التحقيق، وعن وجود آليات لتحقيق هذا الغرض

  ١٩املادة     
 باستخدام املعلومات املشار إليهـا  مبوجب هذه املادة، يقع على الدولة الطرف التزام    ٣٠

 لغرض وحيد هو البحث عن املفقودين، أو يف اإلجراءات اجلنائية           ١٧ من املادة    ٣يف الفقرة   
ويـتعني  . املتعلقة حباالت االختفاء القسري أو مبمارسة احلق يف احلصول على جرب للـضرر            

ت األساسـية والكرامـة     خيل مجع املعلومات واستخدامها أبداً حبقوق اإلنسان واحلريـا         أال
  :وينبغي أن يتضمن التقرير ما يلي. املكفولة للفرد
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معلومات عن اإلجراءات املستخدمة للحصول على بيانات وراثيـة أو معلومـات             •
 ؛١٩ من املادة ١طبية، وعما إذا كانت متسقة مع الفقرة 

 معلومات عن كيفية استخدام البيانات املتحصل عليها؛ •

ليت تكفل محاية هذه البيانات الوراثية واملعلومات الطبيـة،         معلومات عن األحكام ا    •
 وختزينها احملتمل؛

  .معلومات عن وجود قواعد بيانات وراثية •

  ٢٠املادة     
حتت محاية القـانون، وكـان       إذا كان شخص ما    يف حالة ما  مبوجب هذه املادة،      -٣١

اف بعدم جواز فرض قيود     ، تعترف الدول األطر   للمراقبة القضائية اً  احلرمان من احلرية خاضع   
 إال بصفة استثنائية، مىت دعت إىل ذلك        ١٨على احلصول على املعلومات، الذي تكفله املادة        

اً نقل املعلومات يشكل مساس   ضرورة قصوى، ومىت كان القانون ينص علي ذلك، وإذا كان           
كـون أي   وبالفعل، يتعني أن ي   . يعرقل التحقيق اجلنائي   بأمن الشخص أو   باحلياة اخلاصة أو  

وجيب . مع القانون وأن يتم مبا يتفق وأهداف االتفاقية       اً  تقييد للحصول على املعلومات متفق    
أن تضمن الدولة، دون قيد، ألي شخص له مصلحة مشروعة احلصول على حق ال جيـوز                

. االنتقاص منه يف سبيل انتصاف قضائي عاجل وفعال للحصول على املعلومات دون تـأخري        
  :التقرير ما يليوينبغي أن يتضمن 

معلومات عن وجود قانون حملي من شأنه التمكني مـن تقييـد احلـصول علـى                 •
ويتعني أن تـشري املعلومـات إىل       . املعلومات عن األشخاص احملرومني من حريتهم     

طبيعة التدابري املذكورة ومدهتا، وكيفية توافقها مع القوانني واملعايري الدولية الواجبة           
 تفاقية؛التطبيق ومع أهداف اال

معلومات عن أي نوع من القيود املفروضة على احلق يف احلصول على املعلومـات               •
يف التشريع احمللي، واخلطوات    اً  عن األشخاص احملرومني من حريتهم ال يزال مدرج       

 املتخذة إللغائه؛

معلومات عن الضمانات القائمة اليت تكفل متتع أي شخص له مصلحة مشروعة باحلق يف               •
ومعلومات عما  . قضائي عاجل وفعال للحصول على املعلومات دون تأخري       سبيل انتصاف   

 إذا كان ميكن تعليق هذه الضمانات يف أي وقت أو حتت أي ظرف معني؛

معلومات عن وسائل الطعن القائمة يف رفض الكشف عن هذه املعلومـات عـن               •
  .األشخاص احملرومني من حريتهم
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  ٢١املادة     
لى الدولة الطرف التزام بـإطالق سـراح األشـخاص          مبوجب هذه املادة، يقع ع      -٣٢

احملرومني من حريتهم بوسائل تتيح التحقق بطريقة موثوقة من أنه قد أُفرج عنهم بالفعل، مع               
  :وينبغي أن يتضمن التقرير ما يلي. ضمان سالمتهم البدنية وقدرهتم على ممارسة حقوقهم

مان التحقق املوثوق من    معلومات عما هو قائم من تشريعات وممارسات وطنية لض         •
 إطالق سراح األشخاص احملرومني من حريتهم؛

ـ             • اً معلومات عن السلطات املختصة املكلفة باإلشراف على إطـالق الـسراح وفق
  .للتشريعات الوطنية والقانون الدويل الواجب التطبيق

  ٢٢املادة     
ات عن، عـدم    مبوجب هذه املادة، يقع على الدولة الطرف التزام مبنع، وفرض جزاء            -٣٣

ضمان أحقية أي شخص حمروم من حريته أو أي شخص آخر له مصلحة خاصة يف اختـاذ                 
مشروعية احلرمان من احلرية؛ وعدم تسجيل حرمـان        : إجراءات أمام احملاكم إلثبات ما يلي     

الشخص من حريته؛ ورفض تقدمي املعلومات عن احلرمان من احلرية أو تقدمي معلومات غري              
وينبغي أن يتضمن .  من استيفاء االشتراطات القانونية لتقدمي هذه املعلومات   دقيقة، على الرغم  

  :التقرير ما يلي
معلومات عن التشريع املنطبق لضمان أحقية أي شخص حمروم من حريتـه أو أي               •

 شخص آخر له مصلحة مشروعة يف اختاذ إجراءات أمام احملاكم؛

شروع من احلرية، وعدم تسجيل معلومات عن اآلليات املوضوعة ملنع احلرمان غري امل     •
احلرمان من احلرية، ورفض تقدمي املعلومات عن احلرمان مـن احلريـة أو تقـدمي               

 معلومات غري دقيقة؛

املقررة عن الـسلوك    ) اجلنائية واإلدارية والتأديبية  (معلومات مفصلة عن اجلزاءات      •
  .املذكور أعاله

  ٢٣املادة     
إنفاذ ني املكلفني ب  وظف الطرف التزام بتدريب امل    مبوجب هذه املادة، يقع على الدولة       -٣٤
وانني، املدنيني والعسكريني على حد سواء، واملوظفني الطبيني، وموظفي اخلدمة املدنيـة،            الق

واألشخاص اآلخرين املشاركني يف احتجاز األشخاص احملرومني من احلرية، علـى املبـادئ             
تعليمـات   حظر إصدار أي أوامر أو    ن  وعلى الدول األطراف أن تضم    . الراسخة يف االتفاقية  

االنـصياع  ، ومعاقبة أي شخص يرفض      تشجع عليه  تأذن به أو   تفرض االختفاء القسري أو   
  :وينبغي أن يتضمن التقرير ما يلي. هلذا األمر
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معلومات عن برامج التدريب القائمة أو اخلطوات املتخذة إلعدادها، هبدف منـع             •
وا من املشاركني يف حـاالت االختفـاء        األشخاص املذكورين أعاله من أن يصبح     

القسري، والتشديد على أمهية املنع والتحقيق يف حاالت االختفاء القسري، وضمان           
 اعتراف هؤالء األشخاص بالطابع امللح لتسوية حاالت االختفاء القسري؛

معلومات عن طبيعة ووترية التلقني والتدريب، وبيان السلطات اإلداريـة املكلفـة             •
 دريب؛بإجراء الت

 األشخاص املشاركني يف احتجـاز      معلومات عن التدابري املتخذة لضمان فهم مجيع       •
معاملة األشخاص احملرومني من احلرية لواجب إبالغ رؤسـائهم أو الـسلطات             أو

 األخرى القادرة على توفري االنتصاف بأفعال االختفاء القسري؛

وامر أو التعليمات اليت معلومات عن التشريع احمللي الذي ينص صراحة على حظر األ       •
تفرض االختفاء القسري أو تأذن به أو تشجع عليه، وعلى عدم معاقبة األشـخاص            

  .الذين يرفضون االنصياع ملثل هذا األمر

  ٢٤املادة     
 ألغراض هذه االتفاقيـة،     اً، واسع تتناول هذه املادة تعريف الضحية الذي يتخذ بعداً         -٣٥

ويقع علـى الدولـة     . شر من جراء االختفاء القسري    حلق به ضرر مبا   والذي يشمل أي فرد     
عن ظروف االختفاء القسري، وسـري      الطرف التزام بضمان حق الضحايا يف معرفة احلقيقة         

عن احلق يف احلصول على جـرب للـضرر           ، فضالً التحقيق ونتائجه ومصري الشخص املختفي    
الطرف االلتزامـات  ومبوجب هذه املادة، تقع على الدولة       . وتعويض عاجل وعادل ومناسب   

التحقيق وضمان الكشف عن مكان األشخاص املختفني والكشف لذويهم، يف حالة           : التالية
وفاهتم، عن مكان رفاهتم واحترامه وإعادته إليهم؛ وتقدمي اجلرب والتعويض؛ واختاذ خطـوات             
ن مناسبة لضمان الوضع القانوين لألشخاص املختفني وأقارهبم؛ وضمان حق األقارب يف تكوي

وينبغي أن يقدم التقريـر معلومـات       . رابطات معنية باألشخاص املختفني ومشاركتهم فيها     
  :يلي عما

، حبيـث يـشمل     "الـضحية " لكيفية التعبري يف القانون احمللي عن التعريف الواسع          •
 ؛حلق به ضرر مباشر من جراء االختفاء القسريالشخص املختفي وأي فرد 

احلقيقة عن مالبسات االختفـاء القـسري،       وجود آليات لضمان احلق يف معرفة        •
 ومصري الشخص املختفي، أو اخلطوات املتخذة إلنشاء هذه اآلليات؛

كيفية ضمان هذه اآلليات حلق الضحايا يف احلصول على معلومـات عـن سـري                •
 التحقيقات ونتائجها واملشاركة يف إجراءاهتم؛
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 ويف حالة الوفاة،    وجود آليات إلجراء التحقيقات، والكشف عن أماكن الضحايا،        •
الكشف لألقارب عن مكان الرفات واحترامه وإعادته إليهم، أو اخلطوات املتخـذة            

 إلنشاء هذه اآلليات؛

وجود بروتوكوالت لتسليم رفات األشخاص املختفني إىل أسرهم مبا يتماشى مـع             •
 املعايري الدولية، أو اخلطوات املتخذة إلعداد هذه الربوتوكوالت؛

 الوفاة عن األشخاص املختفني وأقارهبم، وإعداد قواعـد بيانـات           وجود بيانات قبل   •
لضحايا االختفاء القسري املتعـرَّف علـيهم،   ) الِدَنا(وطنية باحلمض اخلُلوي الصبغي     

 اخلطوات املتخذة جلمع هذه البيانات بصورة منهجية وإعداد قواعد البيانات هذه؛ أو

فقـودين وأقـارهبم، أو اخلطـوات    وجود آلية لتخزين املواد الوراثية لألشخاص امل      •
 املتخذة إلنشاء هذه اآللية؛

اإلجراءات املوضوعة حلصول الضحايا على تعويض وجرب للضرر، وما إذا كانـت             •
 هذه اإلجراءات مقننة أم ذات طابع رمسي من أي نوع؛

نوع اجلرب املقدم إىل الضحايا وما إذا كان يشمل التعويض، واإلعادة، ورد االعتبار،           •
 ضية، مبا يف ذلك رد االعتبار لكرامة الشخص ومسعته، وضمانات عدم التكرار؛والتر

 وجود برامج إلعادة االعتبار يف بلد ضحايا االختفاء القسري؛ •

وجود إجراءات لالعتراف بالوضع القانوين للشخص املختفي، وإصـدار وثـائق            •
نات وفاة،  قانونية، يفضل أن تكون إعالنات غياب بسبب االختفاء القسري ال إعال          

تستطيع أن تتيح ألقارب الشخص املختفي تـسوية املـسائل املتـصلة بالرعايـة              
االجتماعية، والشؤون املالية، وقانون األسرة، وحقوق امللكية، أو اختاذ خطـوات           

 الختاذ هذه اإلجراءات وإصدار هذه الوثائق القانونية؛

ا يف تكـوين    ما هو قائم من تشريعات وإجراءات إدارية تكفل حقـوق الـضحاي            •
 رابطات معنية حباالت االختفاء القسري واملشاركة فيها؛

املشاورات اجلارية لضمان قيام رابطات أسر املختفني بدور يف صوغ التـشريعات             •
  .ذات الصلة

  ٢٥املادة     
مبوجب هذه املادة، جيب على الدولة الطرف أن متنع وأن تعاقب مبقتضى القـانون                -٣٦

ع لألطفال اخلاضعني لالختفاء القسري؛ واألطفال الـذين خيـضع          على االنتزاع غري املشرو   
آباؤهم لالختفاء القسري؛ واألطفال املولودين يف األْسر ألمهات حوامل تعرضن لالختفـاء            

ـ         إخفاء أو  أوالقسري؛ وكذلك تزوير     ؤالء إتالف املستندات اليت تثبت اهلوية احلقيقيـة هل
مع غريها يف البحث عن األطفال املختفني وإعادة        وجيب أن تتعاون الدول بالكامل      . ألطفالا
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ومراعاةً ملصلحة الطفل الفضلى، جيب أن تضع الدول إجراءات         . األطفال إىل أسرهم األصلية   
تبين األطفال، وعند االقتضاء، إلغاء أية حالة من حاالت تبين األطفال           قانونية إلعادة النظر يف     

وينبغـي أن يتـضمن التقريـر       . ختفاء قسري القوامة عليهم تكون قد نشأت عن حالة ا        أو
  :معلومات عما يلي

االنتزاع غـري   : اليت تنطبق على ما يلي    ) اجلنائية واملدنية واإلدارية  (التشريعات احمللية    •
املشروع لألطفال اخلاضعني لالختفاء القسري؛ واألطفال الذين خـضع آبـاؤهم           

ت حوامل تعرضن لالختفـاء  لالختفاء القسري؛ واألطفال املولودين يف األْسر ألمها      
إتالف املستندات اليت تثبت اهلوية احلقيقيـة        إخفاء أو  أوالقسري؛ وكذلك تزوير    

 ؛ألطفالؤالء اهل

اآلليات القائمة من أجل البحث عن األطفال املختفني والتعرف عليهم، وإجراءات            •
إعادهتم إىل أسرهم األصلية، مبا يف ذلك وجود قواعـد بيانـات حبمـض الـدنا،         

 ؛اخلطوات املتخذة إلنشاء هذه اآلليات أو

 ؛اإلجراءات املوضوعة لضمان حق األطفال املختفني يف استعادة هويتهم احلقيقية •

آلباء خمتفني من  وجود برامج تتعلق مبساعدة الكبار الذين يشتبهون يف كوهنم أطفاالً        •
 ؛أجل إثبات هويتهم احلقيقية

لبحث عن األطفال ضحايا االختفـاء      اإلجراءات املوضوعة لكفالة حق األَسر يف ا       •
القسري؛ واإلجراءات املوضوعة إلعادة النظر يف حاالت تبين األطفال املترتبة علـى         

 ؛فعل من أفعال االختفاء القسري وإلغاء تبنيهم

 ؛التعاون مع الدول األخرى يف البحث عن أطفال اآلباء املختفني والتعرف عليهم •

 تضمن إيالء االعتبار األول ملـصاحل الطفـل         التشريعات واإلجراءات الوطنية اليت    •
الفضلى يف مجيع اإلجراءات املتعلقة باألطفال، سواء اختـذهتا مؤسـسات عامـة             

 ؛حماكم قانونية، أو سلطات إدارية، أو هيئات تشريعية أو

معلومات عن كيفية منح األطفال القادرين على تكوين آرائهم الشخصية احلـق يف              •
حبرية يف مجيع املسائل املتصلة باالختفـاء القـسري الـذي           التعبري عن هذه اآلراء     

 ؛يتضررون منه

بيانات إحصائية عن حاالت االختفاء القسري، مصنفة حسب مجلة أمور من بينها             •
  .نوع اجلنس، والعمر، واألصل العرقي، واملوقع اجلغرايف
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  تقدمي التقرير  -ثالثاً  
)  باإلنكليزية أو الفرنسية أو اإلسبانية     إن أمكن (رفق بالتقرير نسخ كافية     ُتينبغي أن     -٣٧

وسوف تتاح هذه   . للنصوص التشريعية أو غريها من النصوص الرئيسية املشار إليها يف التقرير          
ستنسخ ألغراض التوزيـع   ُتلن  غري أنه تنبغي مالحظة أن هذه الوثائق        . النسخ ألعضاء اللجنة  

ير اقتباس فعلي من نص أو ال يكون هذا         ولذلك فإنه عندما ال يرد يف التقر      . العام مع التقرير  
النص مرفقاً بالتقرير نفسه، من املستصوب أن يتضمن التقرير معلومات كافية ميكن فهمهـا              

  .النصذلك دون الرجوع إىل 
 مـن االتفاقيـة     ٢٩ريرها مبوجب املـادة     اوقد ترغب الدول األطراف يف تقدمي تق        -٣٨

 الـيت تتـضمن       HRI/MC/2004/3 إليها يف الوثيقة     بالوثيقة األساسية املوحدة املشار      ةمصحوب
من قبل االجتماع   اً  تشجيعاعتماد هذا اخليار    لقي  وقد  . مشروع املبادئ التوجيهية إلعدادها   

انظـر   (٢٠٠٤يونيه  / حزيران ٢٢ و ٢١الثالث املشترك بني اللجان املعقود يف جنيف يومي         
 عـن   وجب معاهدات حقـوق اإلنـسان     ، تقرير رؤساء اهليئات املنشأة مب      A/59/254 الوثيقة  

  ).اجتماعهم السادس عشر
على وحدة  ( من االتفاقية يف شكل إلكتروين       ٢٩وينبغي تقدمي التقارير مبوجب املادة        -٣٩

، مصحوبة بنسخة   )أو بالربيد اإللكتروين  ) CD-ROM(، أو قرص مدمج     )USB(ختزين نقالة   
بادئ التوجيهية املنسقة، ال ينبغـي أن   من امل١٩وكما هو مطلوب يف الفقرة . ورقية مطبوعة 

، مع تباعـد     A4 من القطع    ( صفحة ٦٠الوثيقة املتعلقة مبعاهدة بعينها     يتجاوز عدد صفحات    
 نقطة من اخلط    ١٢ سطر، ويكون حجم اخلط املستخدم هو        ١,٥املسافة بني األسطر مبقدار     
 تقدمي املعلومات اإلضافية    ، وينبغي أن يقتصر   ) Times New Roman احلاسويب الروماين اجلديد    

  . صفحة٤٠الالحقة على 

        


