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  اللجنة املعنية حباالت االختفاء القسري

 ١املالحظات اخلتامية بشأن التقرير املقدم من فرنسا تطبيقـاً للفقـرة             
ه اللجنة يف دورهتـا الرابعـة   ت من االتفاقية، الذي اعتمد    ٢٩ املادة من
  )٢٠١٣أبريل / نيسان١٩-٨(
نظرت اللجنة املعنية حباالت االختفاء القسري يف التقرير املقدم من فرنـسا تطبيقـاً      -١

 املعقـودتني   ٤٧ و ٤٦يف جلـستيها    ) CED/C/FRA/1( من االتفاقية    ٢٩ من املادة    ١للفقرة  
 ٥٧، واعتمـدت يف جلـستها       )٤٧ و CED/C/SR.46 (٢٠١٣بريل  أ/ نيسان ١٢ و ١١ يف

  . املالحظات اخلتامية التالية٢٠١٣أبريل / نيسان١٩املعقودة يف 

  مقدمة  -ألف  
 مـن   ٢٩ مـن املـادة      ١ُترحب اللجنة مع االرتياح بتقرير فرنسا املقدم مبوجب الفقرة            -٢

وهتنـئ  . املتعلقة بشكل التقارير ومضموهنا   االتفاقية، الذي يتمشى يف اجلزء الثاين منه مع التوجيهات          
.  من االتفاقيـة   ٢٩ من املادة    ١اللجنة الدولة الطرف على تقدمي تقريرها يف املوعد احملدد يف الفقرة            

وتعرب اللجنة عن تقديرها لنوعية الردود اخلطية اليت قدمتها فرنسا على قائمة املـسائل الواجـب                
علومات التكميلية اليت قدمت شـفهياً لـدى النظـر يف            وللم )CED/C/FRA/Q/1/Add.1(معاجلتها  
كما تعرب عن تقديرها للحوار البناء الذي دار مع الوفد املمثل للدولة الطرف والذي تناول               . التقرير

  .تطبيق أحكام االتفاقية، وتشكره على الردود اليت قدمها على األسئلة اليت طرحها أعضاء اللجنة

  اجلوانب اإلجيابية  -باء  
هتنئ اللجنة فرنسا على الدور الذي أدته يف مكافحة حاالت االختفاء القسري منذ               -٣

 / كـانون األول   ٢٠يف   األول الـذي اختذتـه       ٣٣/١٧٣قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة      
 بشأن األشخاص املختفني بناء على مبادرة الدولـة الطـرف، إىل اعتمـاد              ١٩٧٨ ديسمرب

 / كـانون األول   ٢٠ األشخاص من االختفـاء القـسري يف         االتفاقية الدولية حلماية مجيع   
  .، وكذلك على دورها يف التشجيع على التصديق على هذا الصك٢٠٠٦ ديسمرب
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وترحب اللجنة مع االرتياح بتصديق الدولة الطرف على معظم صـكوك األمـم               -٤
ية الـسارية   املتحدة األساسية يف جمال محاية حقوق اإلنسان، مبا فيها الربوتوكوالت االختيار          

  .عن نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية املفعول، فضالً
 ٣١وهتنئ اللجنة الدولة الطرف أيضاً على اعترافها باختصاص اللجنة مبوجب املـادتني               -٥
 من االتفاقية املتعلقتني، على التوايل، بااللتماسات اليت يقدمها األفراد وااللتماسات اليت            ٣٢و

  . بني الدول األطرافتقدَّم فيما
ة على الدولة الطرف لكوهنا باشرت عملية اعتماد تشريع حمدد بـشأن            نوتثين اللج   -٦

  .مسألة االختفاء القسري
 الذي  ٢٥٠وحتيط اللجنة علماً أيضاً مع االرتياح بأن أحكام مشروع القانون رقم              -٧

جـت يف صـك      قـد أدر   ٢٠١٢يناير  / كانون الثاين  ١١قدم إىل مكتب جملس الشيوخ يف       
، وذلك للتعجيـل باعتمادهـا      )املنقح (٧٣٦تشريعي مميز هو مشروع القانون اجلديد رقم        

  .ووضعها موضع التنفيذ
وتثين اللجنة على الدولة الطرف الستشارهتا اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واجملتمع             -٨

  .تفاقية من اال٢٩ من املادة ١املدين لدى صياغة التقرير املقدم تطبيقاً للفقرة 

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم  
حتيط اللجنة علماً بأن اإلطار التشريعي الساري يف الدولة الطرف ملنـع حـاالت                -٩

 متاماً مع أحكام ىاالختفاء القسري واملعاقبة عليها مل يكن وقت صياغة توصيات اللجنة يتمش 
وترحب اللجنة مبـشروع    . دقت عليها االتفاقية وااللتزامات اليت تفرضها على الدول اليت ص       

وتشجع الدولة الطرف على مراعاة التوصيات املقدمة بروح بناءة         ) املنقح (٧٣٦القانون رقم   
وبروح املساعدة وذلك من أجل تعزيز اإلطار التنظيمي للمشروع وضمان متشيه متاماً مـع              

  .مجيع أحكام االتفاقية لتطبيقه بفعالية

  )٧ إىل ١املواد من (جترميه تعريف االختفاء القسري و    
حتيط اللجنة علماً مبا أكده وفد الدولة الطرف وهو أن االختفاء القسري يعترب فعالً                -١٠

ومع ذلك، قد يكون من املناسب اعتماد قانون حمدد ينص على           ". غري مشروع بكل وضوح   "
الـة احلـرب    حظر االختفاء القسري حظراً مطلقاً يف ظروف استثنائية، سواء تعلق األمر حب           

التهديد باحلرب، أو عدم استقرار الوضع السياسي الداخلي أو أية حالة أخرى من حاالت               أو
  .الطوارئ ختول رئيس اجلمهورية صالحيات خاصة

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد نص يؤكد صراحة عدم جـواز التـذرع               -١١
  .لتربير جرمية االختفاء القسري من االتفاقية طبيعته ١ظرف استثنائي مما حتدد املادة  بأي
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" االستثناء من محاية القـانون    "وحتيط اللجنة علماً مبوقف الدولة الطرف الذي يعترب           -١٢
وتعرب عن قلقها لكون تعريف االختفاء القسري       . مبثابة عنصر من عناصر االختفاء القسري     

يف ظل ظروف   "  ، يورد اإلشارة إىل   ٧٣٦كجرمية معزولة، املنصوص يف مشروع القانون رقم        
 من االتفاقيـة،    ٢يف موقع من النص خيتلف عن موقع نص املادة          " تستثنيه من محاية القانون   

مىت كانت هذه األفعال تالية حلالة االختفاء ومـصحوبة  "وأنه يورد عبارات غامضة من قبيل    
  . من االتفاقية٢ليس هلا وجود يف املادة ..."  إما برفض االعتراف

الدولة الطرف باعتماد تعريف جلرمية االختفاء القسري كجرميـة         توصي اللجنة     -١٣
 من االتفاقية وجتنب تغـيري الـنص بـإجراء    ٢معزولة يتفق مع التعريف الوارد يف املادة      
 يواهلدف من ذلـك هـو تفـاد       . ات جديدة تعديالت يف مواقع اجلملة أو بإدراج عبار      

  .ر القصد لتجرمي السلوكاحتمال تفسري تعريف االختفاء القسري بأنه يتطلب عنص
لالختفـاء القـسري    اً  وتثين اللجنة على الدولة الطرف إلدراجها يف تشريعها تعريف          -١٤

ومع ذلك،  . بوصفه جرمية ضد اإلنسانية، سواء ارتكبت يف وقت السلم أو يف وقت احلرب            
جلنـائي  من القانون ا  ) ٩الفقرة الفرعية    (١-٢١٢تالحظ اللجنة أن التعريف الوارد يف املادة        

، وهو شرط غـري  "يف إطار خطة متفق عليها  "الفرنسي يقضي بأن تكون اجلرمية قد ارتكبت        
 من نظام روما    ٧ من االتفاقية وال يف صكوك دولية أخرى، وبالذات املادة           ٥وارد يف املادة    

  .األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية
ها اجلنائي اخلاص باالختفاء    تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل إعادة النظر يف تشريع          -١٥

لـضمان  " يف إطار خطة متفق عليها    "القسري بوصفه جرمية ضد اإلنسانية وإلغاء عبارة        
 من االتفاقية ومع القانون الدويل الواجب التطبيق جتنباً إلدراج شرط           ٥تطابقه مع املادة    

  .إضايف ملقاضاة حاالت االختفاء القسري
 مـن   ٦ من املـادة     ١ولة الطرف ومفاده أن الفقرة      وتأخذ اللجنة علماً مبوقف الد      -١٦

وتالحـظ  . االتفاقية ال توضح بدقة التدابري الالزمة لتحميل املوظف الرئيس املسؤولية اجلنائية   
 يف العقوبة املتواطئ يف اجلرمية مع مرتكبـها وأن          يأن القانون اجلنائي الفرنسي يساو    اللجنة  

ألن القانون  اً  على أنه نظر  . ٧-١٢١ و ٦-١٢١ و ٤-١٢١احملاولة والتواطؤ مقننان يف املواد      
جلنائي ينص على مسؤولية املوظفني الرؤساء يف حالة اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية، فمـن              ا

  .املستصوب فعل الشيء ذاته بالنسبة حلاالت االختفاء القسري باعتبارها جرائم قائمة بذاهتا
ية املوظف الرئيس، يف مـشروع      توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ختضع مسؤول        -١٧

 من االتفاقيـة، ال لنظـام       ٦، لنظام املسؤولية الكاملة مبا يتفق واملادة        ٧٣٦القانون رقم   
  .التواطؤ يف أية حالة اختفاء قسري

وحتيط اللجنة علماً مبوقف الدولة الطرف ومفاده أن إدراج ظروف خمففة ومشددة،              -١٨
ومع ذلك، تعترب اللجنة أن     . ن االتفاقية، ليس إلزامياً    م ٧على النحو املنصوص عليه يف املادة       

  .إدراج ظروف خمففة ميكن أن يسهم يف توضيح حاالت اختفاء قسري بعينها
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تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل النظر يف إدراج ظروف خمففة يف التشريع باعتبار               -١٩
اة أو أن يساعد على     ذلك تدبرياً ميكن أن يسهم يف استعادة أشخاص خمتفني على قيد احلي           

  .توضيح حاالت اختفاء قسري بعينها أو حتديد هوية اجلناة

  )١٥ إىل ٨املواد من (املسؤولية اجلنائية والتعاون القضائي يف جمال االختفاء القسري     
 ،٧٣٦تالحظ اللجنة مع االرتياح أن الدولة الطرف رفعت، يف مشروع القانون رقم               -٢٠

 إىل ثالثني سنة، لكنها تالحظ أن نقطة بداية هذه املدة مل تذكر             مدة التقادم من عشر سنوات    
بشكل صريح، وأن مدد التقادم فيما يتعلق بالتعويض املدين لضحايا االختفاء ستكون تلـك              

  .املنصوص عليها يف القانون املدين، وهي تتراوح بني مخس وعشر سنوات
 نقطة  ٧٣٦ القانون رقم    توصي اللجنة الدولة الطرف بأن حتدد بدقة يف مشروع          -٢١

. بداية مدة التقادم اليت تبدأ من حلظة انتفاء جرمية االختفاء القـسري جبميـع أركاهنـا               
يتعلق مبدة تقادم التعويض املدين، توصي اللجنة بأن تكون مدة التقادم منـسجمة              وفيما

على األقل مع مدة التقادم اليت تطبق على جرائم أخرى متماثلـة يف جـسامتها مثـل                 
  .التعذيب ميةجر
 يتيح للمحـاكم الفرنـسية      ٧٣٦وتالحظ اللجنة بارتياح أن مشروع القانون رقم          -٢٢

لكن اللجنة تالحـظ بقلـق الـشروط        . ممارسة واليتها القضائية خارج حدودها اإلقليمية     
 من قانون اإلجـراءات اجلنائيـة،       ١١-٦٨٩التراكمية والتقييدية املنصوص عليها يف املادة       

لصعب مالحقة وحماكمة األشخاص املشتبه يف ارتكاهبم جرائم ضد اإلنـسانية           جيعل من ا   مما
وتالحظ اللجنة بقلق أيضاً أن االلتزام بتسليم أو حماكمة مشتبه          . وجرائم إبادة وجرائم حرب   

 من قانون اإلجراءات اجلنائية ال ينطبق إال على األشخاص الذين           ١-٨-١١٣به وفقاً للمادة    
  .يمهمترفض الدولة الطرف تسل

توصي اللجنة الدولة الطرف بإحالة كل حاالت االختفاء القسري إىل السلطات             -٢٣
 من االتفاقية، مبعزل عن وجود      ١١املختصة فيما يتعلق باملالحقات اجلنائية، وفقاً للمادة        

  .طلب ُمسبق لتسليم املشتبه به
ي التحقيق يقوم هبـا     وتالحظ اللجنة أن التحقيقات اليت تأمر هبا النيابة العامة وقاض           -٢٤

أفراد من الشرطة والَدَرك وأنه ال توجد آلية متنع وحدة من وحـدات الـشرطة ُيـشتبه يف                  
وحتيط اللجنة علماً كذلك بـأن  . ارتكاهبا جرمية اختفاء قسري من التحقيق يف اجلرمية نفسها 

 حبـدوث   الغـاً  من قانون اإلجراءات اجلنائية ختّول النيابة العامة، عند تلقيها ب          ١-٤٠ املادة
وميكن للمشتكني استئناف القرار أمام     . جناية، إصدار أمر بالتحقيق أو عدم إصدار هذا األمر        

النائب العام أو وزير العدل ولكن ال ميكنهم أن يطلبوا إىل هيئة قضائية مستقلة أخرى مراجعة 
  .األساس القانوين للقرار األصلي للنائب العام
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 الدولة الطرف الذي مؤداه أن كل حالة اختفاء قسري          بإعالناً  حتيط اللجنة علم    -٢٥
ويف هذا السياق، توصي اللجنة الدولة الطرف بتضمني        . مستبعدة من القضاء العسكري   

يدعو إىل إجياد آلية تكفل عدم مشاركة أي وحدة تابعة          اً   نص ٧٣٦مشروع القانون رقم    
وتوصـي  . هبذه احلالة للشرطة متهمة بارتكاب جرمية اختفاء قسري يف التحقيق اخلاص          

بإحالة كل جرمية اختفاء قسري إىل اختصاص القطب القضائي املتخـصص           اً  اللجنة أيض 
الذي أُنشئ مؤخراً ضمن احملكمة االبتدائية العليا يف باريس بغيـة ضـمان اسـتقاللية               

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن لكل شخص ُيبِلغ عن حالة اختفاء            . التحقيقات
طعن يف األساس القانوين لقرار النائب العام عدم التحقيق فيما قُدِّم له مـن              قسري حق ال  

  .معلومات أو عدم متابعتها

  )٢٣ إىل ١٦املواد (تدابري منع االختفاء القسري     
حتيط اللجنة علماً بأن تشريعات الدولة الطرف متنع اإلعادة القسرية لكنها مل تورد                -٢٦

القسري ضمن األسباب اليت ميكن أن ُتعّرض أجنبياً أُعيد قسراً          أية إشارة صرحية إىل االختفاء      
وُتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء اإلجراءات اإلدارية لقبول الالجـئني وإزاء            . خلطر جسيم 

املهلة القصرية للغاية اليت ُتمنح مللتمسي اللجوء املوجودين يف مناطق االنتظـار للطعـن يف                
للجنة قلقة ألن إجراء األولوية ال يتيح إقامة دعوى طعن إيقايف           وتظل ا . القرارات اليت ختصهم  

وبالتايل قد  . ضد أي رفض أويل يصدر عن املكتب الفرنسي حلماية الالجئني وعدميي اجلنسية           
وء إىل بلد ميكن أن يتعرَّض فيه خلطر االختفاء القسري قبـل أن تـتمكن               ُيعاد ملتمس اللج  

  .احملكمة الوطنية املعنية بقانون اللجوء من النظر يف طلب احلماية الذي تقدم به
مينـع  اً  صـرحي اً  توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ُتضمِّن تشريعاهتا الداخلية، نص          -٢٧

وتوصـي اللجنـة    . الشخص لالختفاء القسري  اإلعادة القسرية يف حالة إمكانية تعرض       
الدولة الطرف بأن تكفل مللتمسي اللجوء احلصول على انتصاف فعال يف غضون ُمهـل              

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإجازة تقـدمي       . مناسبة، وذلك يف إطار إجراءات اللجوء     
الـيت أصـدر    طعن إيقايف لطاليب اللجوء الذين ُتعالَج طلباهتم يف إطار إجراء األولويـة و            

  .بشأهنااً سلبياً املكتب الفرنسي حلماية الالجئني وعدميي اجلنسية رأي
وتالحظ اللجنة أن الدولة الطرف تنفذ عمليات عسكرية خارج أراضيها وتؤكـد              -٢٨

. كـامالً اً  على ضرورة تطبيق مبادئ االتفاقية، مبا يف ذلك مبدأ عدم اإلعادة القسرية، تطبيق            
ملعلومات املقدمة من الدولة الطرف عن باألسباب اليت قد حتـول، يف            بااً  وحتيط اللجنة علم  

حالة تدخل القوات املسلحة الفرنسية يف حاالت احلرب أو يف عمليات خارجية، دون إبالغ              
سلسلة القيادة، يف أسرع وقت ممكن، عن حاالت القبض على األشخاص أو احتجـازهم،              

ة ينبغي أن تنحصر يف مسألة األمـن الشخـصي      وترى أن األسباب األمنية اليت ساقتها الدول      
  .للمحتجز ال غري
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توصي اللجنة بأن يكون التأخر يف إبالغ سلسلة القيادة عن إلقاء القبض علـى                -٢٩
األشخاص أو احتجازهم، يف حالة تدخل القوات املـسلحة يف األزمـات، حمـصوراً يف               

ع احلاالت، متماشياً مـع     احلاالت الالزمة ألمن الشخص احملتجز وأن يكون ذلك، يف مجي         
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بوضع بروتوكول ينظر عملية نقـل احملتجـزين            . االتفاقية

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بضمان     . مع القانون الدويل  اً  بني الدول يكون منسجم    فيما
مليـات  مبعايري احلماية املكرسة يف االتفاقية أثناء تـدخل الدولـة بع          اً  التقّيد الكامل أيض  
  .عسكرية يف اخلارج

وحتيط اللجنة علماً بتأكيد الدولة الطرف عدم وجود أية حالة احتجـاز سـري يف        -٣٠
فرنسا وبأن ذلك يعود إىل منع االحتجاز التعسفي وإىل الظروف احملددة الـيت جيـوز فيهـا     

وتعرب اللجنة عن قلقهـا إزاء اللجـوء املتكـرر للحـبس            . حرمان الشخص من حريته   
طي، وذلك ألن اختاذ القرار بشأنه يرجع إىل النيابة العامة وليس إىل السلطة القضائية،              االحتيا

وتشعر اللجنة  . وإزاء إمكانية متديد احلبس االحتياطي عدة مرات يف حاالت جرائم اإلرهاب          
بالقلق أيضاً من أن األجانب احملتجزين إدارياً يف انتظار مغادرهتم للبلد ال يستطيعون املثـول               

وأخرياً، ال تزال اللجنة قلقة من أن إمكانية متديد منع السجني           . م قاضٍ إال بعد مخسة أيام     أما
 من قانون اإلجـراءات     ٤-١٤٥وفقاً للمادة   اً،  من االتصال بالعامل اخلارجي إىل عشرين يوم      

وحتيط اللجنة علماً بصالحيات املدافع عن حقوق اإلنسان واملفتش العام ألمـاكن            . اجلنائية
وتـشعر اللجنـة   . جاز، فيما يتعلق مبراكز ومناطق االنتظار ومراكز االحتجاز اإلداري      االحت

بالقلق إزاء احلكم القانوين، الذي مل يطبق حىت اآلن، الذي يتيح إنشاء مناطق انتظار خمصصة               
 من قانون الدخول وإقامة األجانب وحق اللجوء حـسبما ورد يف          L221-12وفقاً لنص املادة    

وترى اللجنة أنه يف حالة تطبيق هـذا النظـام، يف           . ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٦نسخة قانون   
املمارسة العملية، ستكون هناك صعوبات من حيث الضمانات القانونية الواجـب تطبيقهـا         
على احملتجزين واإلمكانيات احلقيقية لرصد مناطق االنتظار املخصصة مـن خـالل اآلليـة              

  .الوطنية ملنع التعذيب
ة الدولة الطرف بإرساء حق اللجوء إىل أحد قضاة احملكمـة إلثبـات        توصي اللجن   -٣١

وتوصي اللجنة أيضاً بأن    . مدى قانونية اإلجراءات التقييدية ومتكني احملتجز من املثول أمامه        
 سـاعة  ٢٤يسند إىل أحد قضاة احملكمة البت يف أمر متديد احلبس االحتياطي ملدة تزيد عن         

 وتوصي اللجنة مبنح كل شـخص يف احلـبس االحتيـاطي            .ويف أمر تقييد هذه اإلمكانية    
االحتجاز اإلداري حق االتصال بالعامل اخلارجي وعدم حصر هذا احلق باحملتجزين ألكثر             أو
 مـن قـانون دخـول    L221-12وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإلغاء املادة     .  ساعة ٤٨ من

، ٢٠١١يونيـه   / حزيران ١٦األجانب وحق اللجوء، يف النسخة الواردة يف قانون          وإقامة
  .فيما يتصل بطرائق االحتجاز يف مناطق االحتجاز املخصصة
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بيد أنـه   . وتسلم اللجنة باألمهية القانونية الحترام احلياة اخلاصة لكل شخص حمتجز           -٣٢
رفض االعتراف حبرمان الشخص من حريته أو بإخفـاء مـصري الـشخص             "بالنظر إىل أن    

ة لالختفاء القسري، فإنه ال بد من االعتراف حبق كل شخص مها من العناصر املكون" املختفي
  .له مصلحة مشروعة يف األمر يف مجع وتلقي معلومات عن مصري الشخص املشتبه يف اختفائه

توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف آلية تكفل لكل شـخص لـه مـصلحة                 -٣٣
ص املشتبه يف اختفائـه     مشروعة يف األمر احلق يف احلصول على املعلومات املتعلقة بالشخ         

، ١٧ من املادة    ٣واإلمكانية الفعلية للحصول على هذه املعلومات املشار إليها يف الفقرة           
، وتكفل هلذا الشخص إمكانية اللجوء إىل حمكمة للحصول         ١٨ من املادة    ١وفقاً للفقرة   

  .على املعلومات املتعلقة به

  )٢٥ و٢٤املادتان (ي تدابري اجلرب ومحاية األطفال من االختفاء القسر    
تعرب اللجنة عن قلقها من أن القانون اجلنائي الفرنسي ينص على أن صفة الضحية                -٣٤

تطلق على من حلق به ضرر مباشر وشخصي، وهذا الشرط املزدوج هو شرط أكثر تقييداً من    
  من االتفاقية واليت تعرِّف الـضحية بأنـه        ٢٤ من املادة    ١الشرط املنصوص عليه يف الفقرة      

. الشخص املختفي وكل شخص طبيعي حلق به ضرر مباشر بـسبب االختفـاء القـسري              
تسلم اللجنة بأن التشريعات اجلنائية للدولة الطرف تنص على تزويـد أسـر الـضحايا               وإذ

مبعلومات عامة حول املسائل اإلجرائية، فإهنا تظل قلقة من أن حق الضحايا يف معرفة احلقيقة               
ومن ناحية أخرى،   . ي غري مكفول صراحة يف القانون الفرنسي      بشأن ظروف االختفاء القسر   

تشعر اللجنة بالقلق من أن اجلرب الذي تتوخاه التشريعات الفرنسية للضحايا هـو التعـويض               
 مـن  ٥ و٤املايل وال تكفل أي شكل آخر من أشكال اجلرب اليت تـنص عليهـا الفقرتـان     

دة التأهيل، والوفاء، مبا يف ذلك رد االعتبار       من االتفاقية، ال سيما رد احلقوق، وإعا       ٢٤ املادة
  .لكرامة الشخص ومسعته، وضمانات عدم التكرار

توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري تشريعية مالئمة العتمـاد تعريـف              -٣٥
 من االتفاقية مع    ٢٤ من املادة    ١مع التعريف الوارد يف الفقرة      اً  للضحية يكون منسجم  
ة لكل شخص يلحق به ضرر مباشر من جراء اختفاء قـسري،            االعتراف بصفة الضحي  

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمِّن      . دون اشتراط أن يكون الضرر شخصياً أيضاً      
تشريعاهتا نصاً صرحياً يكفل حق الضحايا يف معرفة احلقيقة حـول ظـروف االختفـاء     

وتوصي . إىل حمامٍ ميثلهم من االتفاقية، دون حاجة ٢٤ من املادة ٢القسري وفقاً للفقرة 
اللجنة الدولة الطرف أيضاً باختاذ تدابري لتوسيع أشكال اجلرب، ال سيما رد احلقـوق،              

 ٢٤ من املادة    ٥وإعادة التأهيل، والوفاء، وضمانات عدم التكرار، وذلك وفقاً للفقرة          
  .من االتفاقية
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عات اجلنائية الفرنـسية  وحتيط اللجنة علماً مبوقف الدولة الطرف اليت ترى أن التشري       -٣٦
مالئمة ملنع اختفاء األطفال ومعاقبة مرتكبيه، ومنع ومعاقبة مرتكيب تزوير الوثائق وإتالفهـا،             
فضالً عن اإلجراءات الواردة يف قانون اإلجراءات املدنية اليت تتيح إلغاء حكم تنبٍّ يف احلاالت         

ب اللجنة عن قلقها من أن الدولة وتعر. االستثنائية اليت أسيء فيها استغالل حسن نية القاضي      
 من االتفاقية ال يتطلب وجود أحكام خاصـة         ٢٥ من املادة    ١الطرف ترى أن تنفيذ الفقرة      

  .تنطبق على احلاالت النامجة عن ارتكاب عمليات اختفاء قسري
 املمارسـات   ٧٣٦توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمِّن مشروع قانوهنا رقم            -٣٧

 من االتفاقية بوصفها جرائم مرتبطـة بـشكل حمـدد           ٢٥ من املادة    ١املبينة يف الفقرة    
باالختفاء القسري، وأن تعاقب عليها بعقوبات مالئمة تأخذ يف االعتبار جـسامة هـذه              

وتوصي اللجنة أيضاً بتضمني قانون اإلجراءات املدنية حكماً صرحياً ينص علـى            . اجلرائم
كمة يف التبين ينبغي أن يشمل، كأساس قانوين        أن املراجعة الرقابية اليت خيضع هلا حكم احمل       

وتوصي اللجنة الدولة الطـرف     . للطعن، التبين الذي يعود أصله إىل حالة اختفاء قسري        
 ٥بالفقرة    بأن تويل املصلحة العليا للطفل االعتبار يف املقام األول يف مجيع الظروف، عمالً            

ص على أن تكفل للطفل القادر       من االتفاقية، وأن حترص على وجه اخلصو       ٢٥من املادة   
على التمييز احلق يف التعبري حبرية عن رأيه، وبأن يؤخذ هذا الرأي بعني االعتبـار علـى                 

  .النحو الواجب، على أن يراعى يف ذلك سنه ومستوى رشده

  النشر واملتابعة  -دال  
 االتفاقيـة،   تذكّر اللجنة بااللتزامات اليت يتعني على الدولة الوفاء هبا مبصادقتها على            -٣٨

ويف هذا السياق تذكّر بالتأكد من اختاذ مجيع التدابري، أياً كانت سلطة الدولة اليت تتخذ هذه                
مع االلتزامات الناشئة عن التصديق على االتفاقية وعلـى         اً  التدابري وطبيعتها، مبا يتماشى متام    

الطرف على أن   ويف هذا الصدد، حتض اللجنة الدولة       . الصكوك الدولية األخرى ذات الصلة    
تكفل على وجه التحديد فعالية التحقيقات يف مجيع حاالت االختفاء القسري وعلى تلبيـة              

  .مجيع حقوق الضحايا كما نصت عليها االتفاقية
وتود اللجنة التأكيد على الوحشية اليت تتسم هبا عمليات االختفاء القـسري الـيت                -٣٩

ء القسري بالنساء، فإهنن يكن معرضات بشدة       فعندما يتعلق االختفا  . تلحق بالنساء واألطفال  
إىل االنتهاكات اجلنسية وإىل أشكال العنف األخرى؛ ويتعرضن بصفتهن أفراد مـن أسـرة              

وفيما يتعلـق باألطفـال، فـإن       . الشخص املختفي إىل أعمال العنف واالضطهاد واالنتقام      
ويف هذا السياق، . يةاالختفاء القسري جيعلهم معرضني بشكل خاص إىل إبدال هويتهم احلقيق

تؤكد اللجنة على ضرورة ضمان الدولة الطرف استفادة النساء واألطفال ضحايا االختفـاء             
  .القسري من احلماية واملساعدة بشكل حمدد



CED/C/FRA/CO/1 

9 GE.13-43327 

 وتشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان توزيع االتفاقية ونص تقريرها املقدم عمالً             -٤٠
لردود اخلطية على قائمة النقاط املطلوب تناوهلا املقدمة  من االتفاقية وا٢٩ من املادة ١بالفقرة 

واسع النطاق بغية توعيـة الـسلطات       اً  عن هذه املالحظات اخلتامية توزيع      من اللجنة فضالً  
القضائية والتشريعية واإلدارية واجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية املوجودة يف الدولـة            

على دعم مشاركة اجملتمع    اً  جنة الدولة الطرف أيض   وتشجع الل . الطرف والسكان بوجه عام   
  .املدين، ال سيما منظمات أسر الضحايا، يف تنفيذ هذه املالحظات اخلتامية

 ١٩٩٦ألن الدولــة الطــرف قــدمت وثيقتــها األساســية يف عــام اً ونظــر  -٤١
)HRI/CORE/1/Add.17/Rev.1(       ًـ ، فإن اللجنة تدعوها إىل حتديث هذه الوثيقة وفقا ات  ملتطلب

للمبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي التقـارير إىل اهليئـات     اً  إعداد الوثيقة األساسية املوحدة تبع    
  ).HRI/GEN/2/Rev.6(املنشأة مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان 

 ١٩بالنظام الداخلي للجنة، يتعني على الدولة الطرف أن تزود اللجنة حبلول              وعمالً  -٤٢
 كأقصى حد باملعلومات ذات الصلة املتعلقة بتنفيذ توصـيات اللجنـة            ٢٠١٤أبريل  /نيسان

  . أعاله٣٥ و٣١ و٢٣الواردة يف الفقرات 
 من االتفاقية، تطلب اللجنة من الدولة الطـرف أن          ٢٩ من املادة    ٤بالفقرة    وعمالً  -٤٣

 كأقصى حد، مبعلومات ملموسة وحمدثـة عـن         ٢٠١٩أبريل  / نيسان ١٩توافيها، قبل يوم    
فيذ مجيع التوصيات وأية معلومات أخرى مـستجدة بـشأن احتـرام االلتزامـات              مدى تن 

ـ              لتوجيهـات  اً  املنصوص عليها يف االتفاقية، وأن تقدم تلك املعلومات يف وثيقة تعـدها تبع
 من املبادئ التوجيهية اخلاصة بشكل وحمتوى التقارير اليت يـتعني علـى الـدول          ٣٩ الفقرة

وتشجع اللجنة الدولة الطـرف   ). CED/C/2( من االتفاقية    ٢٩ باملادة  األطراف تقدميها عمالً  
على أن تعمل، لدى إعداد التقرير، على تشجيع وتيسري مشاركة اجملتمع املـدين، ال سـيما                

  .منظمات أسر الضحايا

        


