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االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع
 األشخاص من االختفاء القسري

 اللجنة املعنية حباالت االختفاء القسري
 الدورة اخلامسة

 ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين١٥-٤
  من جدول األعمال املؤقت٦البند 

 يةالنظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف يف االتفاق

قائمة القضايا اليت سُتبحث يف سياق النظر يف التقرير الـذي قدمتـه                 
 مــن االتفاقيــة ٢٩ مــن املــادة ١األرجنــتني مبوجــب الفقــرة 

)CED/C/ARG/1 ( 

 معلومات عامة  -أوالً  

سيما بشأن املشاورات مع خمتلف       وال عملية إعداد التقرير   يرجى تقدمي معلومات عن     -١
املظامل، ومنظمات عائالت الضحايا واملدافعني عن حقوق اإلنسان        الوكاالت احلكومية وأمني    

 .األطراف الفاعلة األخرى  أواملهتمني بقضية االختفاء القسري واملنظمات غري احلكومية

إذا كان من املتوقع منح األسبقية الدستورية لالتفاقية الدولية حلمايـة             ما يرجى بيان   -٢
 .مجيع األشخاص من االختفاء القسري

طبقـت  /اليت استشهدت فيها   عن السوابق القضائية   يرجى تقدمي أمثلة، إن وجدت،      -٣
 .  من القانون اجلنائي األرجنتيين ثانياًمكرراً ١٤٢أو املادة /فيها أحكام االتفاقية و

 )٧ إىل ١املواد من (تعريف االختفاء القسري بوصفها جرمية جنائية   -ثانياً  

من القانون   اًثانياً  مكرر ١٤٢القسري اليت تنص عليها املادة      فيما يتصل جبرمية االختفاء       -٤
 سـيما   وال يقصد مبوظف القطاع العام يف التشريع الداخلي        ما اجلنائي األرجنتيين، يرجى بيان   

 ).٤ و٢املادتان (إذا كان يدخل أي موظف دولة يف إطار مفهوم موظف القطاع العام  ما
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ة مبادرة إلصالح القانون اجلنائي، لذا يرجـى        وتلقت اللجنة معلومات مفادها أن مث       -٥
يتصل جبرمية االختفاء القـسري       فيما إجراء تعديالت اً  إذا كان مقرر    ما يف هذا الصدد بيان   

وضع هذه املبـادرة     ويرجى هبذا اخلصوص تقدمي معلومات عن     . أو نظام املسؤوليات فيها   /و
 ). ٧ و٤ و٢املواد ( حيز التنفيذ وعن التاريخ املتوقع إلمكانية املوافقة عليها ودخوهلا

 ٢يرجى تقدمي معلومات مفصلة حول كيفية منع ومعاجلة األفعال احملددة يف املـادة                -٦
 يتـصرفون دون إذن الدولـة      جمموعات أشـخاص    أو من االتفاقية اليت يرتكبها أشخاص    

 ).٣املادة (موافقتها   أودعمها أو

ساري بـشأن املـشاركة يف اجلـرائم    يرجى تقدمي معلومات مفصلة عن التشريع ال   -٧
 ،)أ( وحماولة ارتكاهبا والتعليق على مدى مواءمة ذلك التشريع ألحكـام الفقـرة الفرعيـة             

إذا كانت هنـاك      ما ويرجى على وجه اخلصوص بيان     .، من االتفاقية  ٦ من املادة    ١ الفقرة
ـ            ة االختفـاء   أحكام يف القانون الداخلي لتحميل املسؤولية اجلنائية ألي شخص يدير جرمي

 اإلبـالغ اً  ويرجى هنا أيض  .  مع مرتكبها  يكون متواطئاً   أو على ارتكاهبا،  حيرض  أو القسري
إذا كان التشريع احلايل ينص على أحكام تضمن عدم معاقبة الـشخص الـذي يـرفض                 مبا

 ).٢٣ و٦املادتان ( يشجع عليه  أويأذن به  أويطلب تنفيذ االختفاء القسري االنصياع ألمر

 إلغاء وجوب الطاعة باعتباره عنصر إعفاء مـن  إذا كان من املزمع   ما ى توضيح يرج  -٨
  من القـانون اجلنـائي األرجنتـيين       ٣٤املسؤولية حسبما ينص عليه البند اخلامس من املادة         

 ).٦املادة (يتصل جبرمية االختفاء القسري  فيما

املـواد  (ء القسري املسؤولية اجلنائية والتعاون القضائي يف جمال االختفا   -ثالثاً  
 )١٥ إىل ٨من 

يرجى توضيح ماهية قانون التقادم املطبق مبوجب التشريع الساري جلرمية االختفـاء              -٩
 ). ٨املادة (من القانون اجلنائي األرجنتيين  اًثانياً مكرر ١٤٢القسري اليت تنص عليها املادة 

 لقـضائي األرجنتـيين   إذا كان ينص التشريع الساري على االختصاص ا         ما يرجى بيان   -١٠
 )ثانيـاً اً مكـرر  ١٤٢القانون اجلنائي األرجنتـيين، املـادة   (يتصل جبرمية االختفاء القسري   فيما
مـن   ٩مـن املـادة      ٢ والفقرة   ١من الفقرة   ) ج(و) ب(الفرعيتني   يتعلق بأحكام الفقرتني   فيما

 من  ١١٨ يها يف املادة  إذا كانت الوالية القضائية املنصوص عل       ما ويرجى كذلك توضيح  . االتفاقية
هي اليت تنطبق على جرمية االختفاء القـسري مبوجـب          )  من التقرير  ٤٧الفقرة  (الدستور الوطين   

يرجى تقدمي معلومات مفصلة عـن        كما .من القانون اجلنائي األرجنتيين    اًثانياً  مكرر ١٤٢املادة  
 ). ١١ و١٠ و٩املواد ( من االتفاقية ١٠يتعلق باملادة   فيماالتشريع الساري
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 من التقرير، يرجـى حتديـد ماهيـة    ٥٩وفيما يتصل باملعلومات الواردة يف الفقرة     -١١
احملاكمة   أو األحكام القانونية اليت متنع السلطات العسكرية من إمكان أن تتدخل يف التحقيق           

 ).١١املادة (يف حاالت االختفاء القسري 

سـوء    أو أنواع التخويـف   ن كافة اآلليات املتوفرة حلماية املشتكني م     يرجى بيان   -١٢
وأقرباء الشخص املختفي واملـدافعون عنـه،    -الضحايا والشهود اً مبا يشمل أيض -املعاملة  
 ويرجى كذلك وصف تدابري احلماية املمكـن      . عن األشخاص املشاركني يف التحقيق      فضالً

 ويرجـى اإلبـالغ  .  من التقرير٨٠إليها يف الفقرة  املشار اعتمادها يف إطار العملية القضائية  
إذا كانت هناك أحكام وآليات تضمن محاية األشخاص الذين يطلبون احلـصول علـى               مبا

العقاب   أوالتخويف  أو من االتفاقية من كافة أشكال سوء املعاملة١٨باملادة  املعلومات عمالً
 ).١٨ و١٢املادتان (

عـال يف حـاالت   يرجى اإلشارة بالتفصيل إىل السبيل إىل ضمان حتقيق سـريع وف       -١٣
 إذا كان بإمكان الـسلطات املختـصة        ما ويرجى كذلك بيان  . االدعاء باالختفاء القسري  

تقدم شكوى رمسية يف احلاالت اليت تنطوي على أسـباب            مل حىت وإن   ما الشروع يف حتقيق  
 ).١٢املادة (معقولة لالعتقاد بأن الشخص قد تعرض لالختفاء القسري 

ان القانون الداخلي ينص على إمكانية اعتماد تدابري ملنـع          إذا ك   مبا يرجى اإلخطار   -١٤
من املـادة    ٤ألحكام الفقرة   اً  املشتبه هبم من شغل مراكز تتيح هلم التأثري يف التحقيقات وفق          

 شاركوا يف التحقيق   من االتفاقية، مبعزل عن انتمائهم إىل قوات األمن من عدمه وكوهنم           ١٢
 ).١٢املادة . (يشاركوا مل أم

معاهدات تسليم اجملرمني بني األرجنتني وبلدان أخرى تنص         يرجى تقدمي أمثلة على     -١٥
حال توافر ذلك، يرجى      ويف .بصراحة على جرمية االختفاء القسري كأساس لتسليم اجملرمني       

تقدمي األمثلة اليت استخدمت االتفاقية فيها كأساس لتسليم اجملرمني واحلاالت اليت متت فيهـا              
 ).١٣املادة (ليم اجملرمني الضالعني يف حاالت االختفاء القسري املوافقة على تس

 )٢٣ إىل ١٦املواد من (التدابري املتخذة ملنع حاالت االختفاء القسري   -رابعاً  

يرجى تقدمي معلومات مفصلة عن التشريعات السارية املتعلقة بـالطرد واإلعـادة              -١٦
ويرجى على وجه اخلـصوص     . يف ذلك السلطات املختصة واإلجراءات املطبقة       مبا والتسليم،

تسليمه إذا كانـت      أو إعادته  أو توافر تشريع وطين حلظر طرد أي شخص      ) أ( :اإلشارة إىل 
حـني    أو هناك أسباب حقيقية تدعو إىل االعتقاد بأنه قد يتعرض إىل خطر االختفاء القسري            

الطعن يف قرار الطـرد واإلعـادة        إمكانية) ب( و ؛متهسال  أو يكون هناك خماطر هتدد حياته    
وكيفية إجراء ذلـك يف  إليها هذه احلالة حتديد السلطة الواجب اللجوء   ويفوتسليم اجملرمني، 

 ).١٦املادة (حال كان للطعن أثر إيقايف 
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إذا كان هناك أي نص قانوين حيظر على وجه التحديـد االعتقـال               ما يرجى بيان   -١٧
أحكام تتطلب اإلخطـار     إذا كان يف التشريع احلايل      ما ويرجى بيان .  الرمسي غري  أو السري

حالة األجانب، إخطار القنـصليات، وإذا        ويف السريع وإمكانية التواصل مع األطباء واألسر،     
أي   أو كانت هناك أي شروط خاصة كي يتواصل كل شخص حمروم من حريته مع عائلتـه              

 ).١٧ادة امل(شخص آخر خيتاره ويقوم بزيارته 

إذا كان يتم حتديث السجالت اليت تشمل مجيع العناصر الـواردة يف              ما يرجى بيان   -١٨
 من االتفاقية يف مجيع املراكز اليت يتواجد فيها األشخاص احملرومـون            ١٧ من املادة    ٣الفقرة  

 إذا  ما  من التقرير وبيان   ١٣٤حتديث املعلومات الواردة يف الفقرة      اً  ويرجى أيض . من حريتهم 
.  مـن االتفاقيـة    ١٧ من املادة    ٣كانت ترد يف العملية املذكورة العناصر املدرجة يف الفقرة          

املـشار إليـه يف      إذا كان السجل الوطين للمجـرمني املعـاودين         مبا اإلبالغاً  ويرجى أيض 
إذا كان    وما  من االتفاقية  ١٧ من املادة    ٣ من التقرير يتوافق مع متطلبات الفقرة        ١٣٥ الفقرة
 على معلومات عن مجيع األشخاص احملرومني من حريتهم مبعزل عن مكان احلرمـان              حيتوي

 ).١٧املادة (من احلرية الذي يتواجدون فيه 

فيما يتعلق بقاعدة البيانات الوطنية للبيانات الوراثية، يرجى تقدمي املعلومات التاليـة              -١٩
 ):١٩املادة (

بيانـات   ُيجمع من  مانات الوراثية هل خيزن يف قاعدة البيانات الوطنية للبيا        )أ(  
يف حال الرد بالنفي، أيـن ختـزن         من قانون اإلجراءات اجلنائية؟    اًمكرر ٢١٨للمادة  اً  طبق

 البيانات اجملمعة مبوجب هذه املادة وكيف تعاجل؟ 

هل من املتوقع أن تدرج يف قاعدة البيانات هذه بيانات تتصل حباالت قـد                )ب(  
 ؟١٩٨٣ديسمرب / كانون األول١٠تكون قد طرأت بعد تاريخ 

يرجى تقدمي معلومات عن األحكام القانونية القائمـة لـضمان عـدم اسـتخدام                -٢٠
 اليت  - اليت خترج عن إطار البيانات اجلينية اليت ورد ذكرها يف التقرير           -املعلومات الشخصية   

ـ    أونقلها يف إطار البحث عن شخص مفقود      أو يتم مجعها  رى اإلفصاح عنها ألغـراض أخ
تقدمي تفاصيل حول مضمون ونطاق قـانون محايـة         اً  ويرجى أيض . ختتلف عن هذا البحث   

 ).١٩املادة ( من التقرير ١٥٤ املشار إليه يف الفقرة ٢٥٣٢٦البيانات الشخصية 

دورات تدريبية تشمل علـى وجـه التحديـد التعلـيم            إذا نظمت   ما يرجى بيان   -٢١
يف ذلـك     مبا ،٢٣تنص عليه املادة      مبا يتصل  فيما ةواملعلومات الالزمة بشأن أحكام االتفاقي    

وترجى اإلشارة،  . يزمع تنظيم مثل هذه الدورات      أو  من هذه املادة،   ٣ للفقرة   التدريب وفقاً 
على وجه اخلصوص، إىل التدريب املقدم جلميع األشخاص الـذين ميكـن أن يتـدخلوا يف                

لنظر عن طبيعة مكان احلرمان من معاملة األشخاص احملرومني من حريتهم، بغض ا       أو احتجاز
 ).٢٣املادة (يف البلديات   أويف املقاطعات  أواحلرية، سواء على الصعيد الوطين
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 ) ٢٥ و٢٤املادتان (تدابري اجلرب ومحاية األطفال من االختفاء القسري   -خامساً  

التعريـف   يتماشى مـع    مبا إذا كان التشريع الساري يعرف الضحية       ما يرجى بيان   -٢٢
هي التدابري املتخذة يف هذا الـصدد    وما من االتفاقية٢٤ من املادة   ١ذي تنص عليه الفقرة     ال

 ).٢٤املادة (يف حال غياب هذا التعريف 

إذا كان ينص التشريع احلايل على إمكانية اإلعالن عن الشخص املفقود             ما يرجى بيان   -٢٣
. ٢٤٣٢١ من القـانون     ١ها املادة   بعد الفترة اليت تنص علي      ما من جراء الختفاء القسري، إىل    

يتـصل    فيما يرجى تقدمي معلومات عن التشريع املطبق      ينص التشريع احلايل على ذلك،      مل وإن
حيدد   مل بالوضع القانوين لألشخاص الذين ميكن أن يكونوا من ضحايا االختفاء القسري والذين           

ويرجى يف كلتـا    . ٢٤٣٢١مصريهم، حاهلم حال أقارهبم، خارج الفترة اليت يشملها القانون          
يرجى تقدمي معلومات حول      كما احلالتني تفصيل اإلجراءات واآلثار املترتبة على تنفيذ التشريع،       

 ).٢٤املادة ( من التقرير ٢٢٣اآلثار القانونية النامجة عن الشهادة املشار إليها يف الفقرة 

بالـشروط    عمـالً يرجى تقدمي معلومات عن التشريعات السارية املتعلقة بـاجلرب            -٢٤
يتعلق حباالت االختفـاء      فيما  من االتفاقية  ٢٤املادة  من   ٥ و ٤الفقرتني  املنصوص عليها يف    

بعد الفترة اليت تشملها القوانني املـذكورة يف الفقـرات           القسري اليت قد تكون قد حدثت     
 ).٢٤املادة ( من التقرير ١٨٩ إىل ١٨٤ من

، ١تنص عليـه، الفقـرة     مبا يتصل  فيما طبقيرجى بيان املعلومات بشأن التشريع امل       -٢٥
 ).٢٥املادة (من االتفاقية  ٢٥املادة من ) ب(الفقرة الفرعية 

 إذا كان التشريع الساري ينص على إمكانية مراجعة إجـراء التـبين             ما يرجى بيان   -٢٦
ن وصاية ناشئ ع    أو إيداع  أو الوصاية، وإن كان الرد باإلجياب، إلغاء أي تنب         أو اإليداع أو

 ). ٢٥املادة (اختفاء قسري 

إذا كان هناك قوانني وإجراءات لضمان أن توىل مصلحة الطفـل             مبا يرجى اإلبالغ   -٢٧
العليا االعتبار األساسي يف مجيع اإلجراءات اليت تتعلق باألطفال اليت تعتمـدها املؤسـسات              

 تقدمي معلومات عن    يرجى  كما .اهليئات التشريعية   أو السلطات اإلدارية   أو احملاكم  أو العامة
ضمان وجود األطفال يف ظروف متكنهم من تشكيل آرائهم اخلاصة ومتـتعهم حبـق               طريقة

يتصل باالختفاء القسري ومدى اإلصغاء       فيما التعبري عنها حبرية يف مجيع املسائل اليت متسهم       
  ).٢٥املادة (أو احترامها /إىل آرائهم و

       


