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االتفاقية الدولية حلمايـة مجيـع
 األشخاص من االختفاء القسري

  اللجنة املعنية حباالت االختفاء القسري
  اخلامسةالدورة 

  ٢٠١٣نوفمرب /تشرين الثاين ١٥-٤
   من جدول األعمال املؤقت٦البند 

  ةالنظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف يف االتفاقي

 ١قائمة املسائل املتصلة بالتقرير الذي عرضته إسبانيا مبوجب الفقـرة               
  (CED/C/ESP/1) من االتفاقية ٢٩من املادة 

  معلومات عامة  -أوالً  
 املقدمة من جانب الدولة الطرف يف وثيقتها األساسية حـول           بالنظر إىل املعلومات    -١

، )٧٢، الفقرة   HRI/CORE/ESP/2010 (اختصاصات الدولة واملناطق اليت تتمتع باحلكم الذايت      
ُيرجى بيان ما إذا كان أي من األحكام القانونية أو اإلدارية املشار إليها يف التقرير ال يطبَّـق                  

وُيرجى يف هذه احلالة تفصيل األحكام وثيقة الـصلة الـيت     . على األراضي اإلسبانية بكاملها   
  .متع حبكم ذايتأو يف املدن اليت تت/تطبق يف مناطق احلكم الذايت و

وُيرجى اإلبالغ مبا إذا قُدمت شكاوى عن حدوث حاالت اختفاء قسري مـؤخراً،      -٢
وعما كما ُيرجى، يف حال حصل ذلك، تقدمي معلومات عن الكيفية اليت متت هبا التحقيقات               

وهنا أيضاً، ويف حال مت ذلك، ُيرجى تقدمي أمثلة عن األحكام السابقة . توصلت إليه من نتائج
  . مت االستناد فيها إىل أحكام االتفاقيةاليت
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  )٧ إىل ١املواد من (تعريف وجترمي االختفاءات القسرية   -ثانياً  
ُيرجى اإلبالغ مبا إذا كان إطار مشروع إصالح القانون اجلنائي املـشار إليـه يف                 -٣

ينص على إدماج االختفاء القسري كجرمية قائمة       ) ٢٥٦ و ٩٤ و ٦٠ و ٥٦الفقرات  (التقرير  
  ).٤ و٢املادتان (ذاهتا أو حتديد ما إذا كانت هناك مبادرة هبذا الصدد ب
 مكرراً مـن القـانون      ٦٠٧وفيما يتصل باجلرائم ضد اإلنسانية املوصوفة يف املادة           -٤

 أن  ُمزمعـاً ، ُيرجى اإلبالغ مبا إذا كان       ) من التقرير  ٩٥ و ٦٦ إىل   ٦١الفقرات من   (اجلنائي  
 حمددة أخرى تنجم عن ارتكاهبا تتعدى عقوبة احلرمـان مـن         ينص النظام القانوين على آثار    

  ).٥املادة (احلرية وعدم سقوط اجلرمية بالتقادم 
ويرجى اإلبالغ مباهية العقوبة القصوى اليت ينص عليها النظام القـانوين اإلسـباين               -٥

  ).٧املادة (واجلرمية اليت تستوجبها 

املـواد  ( يف جمال االختفاء القسري املسؤولية اجلنائية والتعاون القضائي   -ثالثاً  
  )١٥ إىل ٨من 
           ُيرجى تقدمي معلومات عن اآلليات الواجب استخدامها لتطبيق مـا تـنص عليـه               -٦

           من االتفاقية فيما يتصل بتبليغ الدول األطـراف املـشار إليهـا يف             ١٠ من املادة    ٢الفقرة  
از شخص حيمل جنسيتها والظروف اليت تعلل مثل         من االتفاقية باحتج   ٩ من املادة    ١الفقرة  

هذا االحتجاز، فضالً عن النتائج اليت يتوصل إليها التحقيق األويل أو التقصي الذي أُجـري               
  ).١٠املادة (عن اعتزامها ممارسة اختصاصها القانوين يف احلاالت اليت يتوجب فيها ذلك 

ة واإلجراءات املنصوص عليها،    وُيرجى تقدمي معلومات مفصلة عن األحكام القانوني        -٧
مبا يف ذلك معلومات عن إمكانية تطبيق اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية لضمان احلصول على              
مساعدة قنصلية لكل شخص ال حيمل اجلنسية اإلسبانية وخيضع للتحقيق الهتامه بارتكـاب             

  ).١٠املادة (فعل اختفاء قسري 
ن من اختـصاص الـسلطات العـسكرية،         يكو كان ميكن أن  ويرجى بيان ما إذا       -٨

             بالتمشي مع القانون الداخلي، التحقيق يف حاالت ادعـاء حـدوث االختفـاء القـسري              
  ).١١املادة (أو احلكم فيها /و
ويرجى تقدمي معلومات مفصلة عن اآلليات القائمة حلمايـة املـشتكني والـشهود           -٩

 عن املشتركني يف التحقيق يف اختفاء قسري        وأقارب الشخص املختفي واملدافعني عنه، فضالً     
           ما، ضد مجيع أشكال االعتداء أو الترهيب اليت قد يتعرضون هلا من جراء تقـدمي الـشكوى   

  ).١٢املادة (أو من جراء اإلدالء بأي تصريح 
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ويرجى تقدمي معلومات مفصلة عن التدابري اليت ينص عليها النظام القـانوين ملنـع                -١٠
األشخاص الذين من املفترض أهنم ارتكبوا جرمية اختفاء قسري مـن أن يكونـوا يف               أولئك  

وضع ميكنهم من التأثري على التحقيقات أو هتديد األشخاص الذين يؤدون دوراً ما يف تلـك                
 تعليـق   ويرجى على وجه اخلصوص بيان ما إذا كان من املتوقع أثناء التحقيـق            . التحقيقات

ويرجى كذلك بيـان     .  اجلرم من موظفي الدولة    املدعى ارتكابه ون  ئف حني يك  ممارسة الوظا 
هناك آليات إجرائية الستبعاد أحد فروع قوات األمن من عملية التحقيـق يف             ما إذا كانت    

حالة اختفاء قسري إذا كان عضو واحد أو أكثر من أعضائها متهماً بالضلوع يف هذه القضية 
  ).١٢املادة (

ا كان من املمكن، وفقاً ألحكام القانون الداخلي، وضـع       وُيرجى كذلك بيان ما إذ      -١١
قيود أو شروط على طلبات املساعدة القضائية أو على التعاون وفق الشروط اليت تنص عليها                

يكون فيها الطلب مقدماً من دولة       من االتفاقية، مبا يف ذلك يف احلالة اليت          ١٥ و ١٤املادتان  
 حال انطباق ما ورد، تقدمي أمثلـة علـى املـساعدة            وُيرجى، يف . ليست طرفاً يف االتفاقية   

  ).١٥ و١٤املادتان (القضائية أو التعاون يف إطار حاالت اختفاء قسري 

  )٢٣ إىل ١٦املواد من (التدابري املتخذة ملنع حاالت االختفاء القسري   -رابعاً  
لطـرد           ويرجى تقدمي معلومات عن اآلليات واملعايري املطبقة، يف إطـار إجـراءات ا         -١٢

أو اإلعادة أو التسليم أو االستبعاد، لتقييم مدى إمكانية تعرض شخص ما لالختفاء القسري              
            لتحقق مـن وجـود تلـك اإلمكانيـة         لأو ألضرار خطرية أخرى هتدد حياته أو سالمته و        

  ).١٦املادة (
تـنص  ال  سليم املطلوبني   وُيرجى بيان ما إذا كانت إسبانيا طرفاً يف اتفاقات ثنائية لت            -١٣

صراحة على إمكانية رفض تسليم شخص ما عندما تكون هناك أسباب تدعو إىل االعتقاد أنه    
ويف هذه احلالة،   . ميكن أن يتعرض لالختفاء القسري أو ألضرار خطرية على حياته أو سالمته           
ات مع مبدأ عدم    يرجى بيان التدابري اليت يتعني تنفيذها لضمان االتساق يف تنفيذ تلك االتفاق           

  ).١٦املادة (اإلعادة القسرية 
وُيرجى تقدمي معلومات عن إمكانية اللجوء إىل الضمانات الدبلوماسية إلجراء الطرد             -١٤

ويف هذه احلالة، ُيرجى تقدمي معلومات مفـصلة عـن          . أو اإلعادة أو التسليم أو االستبعاد     
بلوماسية عندما تكون هناك أسـباب  الظروف اليت ميكن اللجوء يف إطارها إىل الضمانات الد      

تعرض لالختفاء القسري أو ألضرار أخرى خطـرية علـى      يتدعو لالعتقاد بأن الشخص قد      
وُيرجى هبذا الصدد ويف هذه احلالة تقدمي أمثلة عن حاالت حمددة جـرى             . حياته أو سالمته  

 الدبلوماسية وعن متابعـة     فيها الطرد أو اإلعادة أو التسليم أو االستبعاد بناًء على الضمانات          
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مثل هذه احلاالت بعد ذلك، فضالً عن تعريف جهاز الدولة املكلف هبذه املتابعة وبنتائجهـا               
  ).١٦املادة (

           وُيرجى بيان ما إذا كانت هناك حاالت طُرد فيها شخص مـا أو أُعيـد أو ُسـلم        -١٥
 تضع التقيـد    واليت كان من املمكن أن    ذات الصلة   باآلليات القانونية   أو اسُتبعد دون االلتزام     

ويف هذه احلالة، ُيرجى كذلك بيان التدابري اليت . الكامل مببدأ عدم اإلعادة القسرية على احملك    
وُيرجى أيضاً بيان ما إذا كانت مثة استثناءات من تطبيق          . اعُتمدت يف وقت سابق هبذا الصدد     

  ).١٦املادة (بدأ عدم اإلعادة القسرية املنصوص عليها يف القانون فيما يتعلق مبالضمانات 
وُيرجى وصف نظام احلبس االنفرادي الذي ينص عليه التظلم القـضائي الـداخلي               -١٦

وصفاً مفصالً مع التركيز خصوصاً على التـدخل        )  من التقرير  ٢٠٠ إىل   ١٩٨الفقرات من   (
 مـن   ١٧ املادة    من ٢من الفقرة   ) د(القضائي والتعليق على مدى توافقه مع الفقرة الفرعية         

  ).١٧املادة (االتفاقية 
  ):١٧املادة (وفيما يتصل بسجالت األشخاص احملرومني من احلرية   -١٧

 الصادر عن وزارة الدولة لشؤون األمـن        ١٢/٢٠٠٩هل يطبَّق األمر رقم       )أ(  
 مثة اختالفات على معلى كامل أراضي الدولة الطرف أ" سجل احتجاز املوقوفني  "الذي ينظم   

الفات، تقدمي معلومات   تناطق اليت تتمتع باحلكم الذايت؟ ويرجى، يف حال وجود اخ         صعيد امل 
  مفصلة عن السجالت اليت تعدها املناطق أو املدن اليت تتمتع باحلكم الذايت؛

ُيرجى تقدمي معلومات مفصلة عن املعطيات الواجب إدراجهـا يف الـسجالت              )ب(  
د فيها أشخاص حمرومون من حريتهم على صعيد كل مـن           وامللفات اليت ُتَعد يف املراكز اليت يتواج      

  الدولة واملناطق املتمتعة باحلكم الذايت، وال سيما مراكز السجن ومراكز احتجاز األجانب؛
هل مثة سجل مركزي لالحتفاظ بكل املعلومات اخلاصة حبرمان األشخاص            )ج(  

مان من احلريـة وانتـهاًء      من حريتهم ابتداًء من احتجازهم ومروراً مبكوثهم يف مراكز احلر         
  خبروجهم من هذه املراكز؟

وُيرجى تقدمي معلومات، يف حالة توفرها، عن تعليق العمل بضمان األمر باإلحضار              -١٨
يف حال اخلضوع حلصار أو إعالن حالة الطوارئ متاشياً مع الدستور أو يف كثري من الظروف                

  ).٢٠ و١٨ و١٧املواد (
املظامل، اليت تؤدي وظائف اآللية الوطنية ملنـع التعـذيب،          وبالنظر إىل وظيفة أمانة       -١٩

باإلضافة إىل كوهنا املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان، ُيرجى بيان ما إذا كان جمال اختصاصها            
وُيرجى كـذلك   . يشمل كل مراكز احلرمان من احلرية بصرف النظر عن طبيعتها أو مكاهنا           

. تشاري وتشكيله واختصاصاته وطريقة عمله    توفري معلومات مفصلة عن هيكل اجمللس االس      
وُيرجى يف هذا الصدد كذلك تقدمي معلومات عن آليات متويل أمانة املظامل وبيـان مـا إذا                 

وُيرجى يف هذا   .  بفعالية ا املوارد املالية والبشرية والتقنية الكافية لتنفيذ والياهت       اكانت تتوافر هل  
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 مت هبا تعزيز ميزانية أمانة املظامل منذ أن بدأت يف           الصدد أيضاً تقدمي معلومات عن الكيفية اليت      
  ).١٧املادة (أداء وظائف اآللية الوطنية ملنع التعذيب 

وُيرجى تقدمي معلومات مفصلة عن التدريب املقدم بصورة خاصة يف جمال االتفاقية              -٢٠
 عـدا   للموظفني العموميني على صعيد كل من الدولة واملناطق اليت تتمتع بـاحلكم الـذايت             

منهم أعضاء السلطة القـضائية والنيابـة   األشخاص اآلخرين املذكورين يف التقرير وال سيما     
العامة والعاملني يف اجملال الطيب وسلطات اهلجرة أو أي وكيل دولة آخر قد يكون له دور يف                 

         وُيرجى، كمـا هـو مـبني يف        . احتجاز األشخاص احملرومني من حريتهم أو يف معاملتهم       
أو تعميق دراسة االتفاقيـة، ويف      / من التقرير، تقدمي معلومات عما إذا مت دمج و         ٢٢٦لفقرة  ا

بعد، عن املوعد الذي من املتوقع فيه أن تفي وزارة الدولة لـشؤون             مل تتم هذه العملية      حال
  ).٢٣املادة (األمن بالتزامها هبذا الصدد 

  )٢٥ و٢٤املادتان (القسري تدابري اجلرب ومحاية األطفال من االختفاء   -خامساً  
ُيرجى بيان َمن سيكون مسؤوالً عن رد احلقوق واإلنصاف والتعـويض مبوجـب               -٢١

بيان ما إذا كان النظام القانوين ينص  وُيرجى أيضاً   ).  من التقرير  ٢٤٦الفقرة  (القانون اجلنائي   
ـ           . رارعلى أشكال أخرى من اجلرب من قبيل إعادة التأهيل والترضية وضـمانات عـدم التك

كان من املتوقع توفري اإلنصاف باإلضافة إىل التعـويض لكـل           وُيرجى أيضاً اإلبالغ مبا إذا      
وختاماً، ُيرجى بيان مـا إذا      . شخص مادي تعرض ألذى مباشر من جراء االختفاء القسري        

  ).٢٤املادة (ضحايا االختفاء القسري حبلوله على اجلرب ُحدد موعد هنائي حيصل 
علومات مفصلة عن مضمون مشروع القانون املتعلق بوضع الضحايا         وُيرجى تقدمي م    -٢٢

ومن مث، ومبراعاة اعتماد املبدأ التـوجيهي       .  من التقرير  ٢٥٢ و ١٣٤املشار إليه يف الفقرتني     
حول هذه املسألة يف نطاق االحتاد األورويب، ُيرجى بيان املرحلة اليت بلغها املشروع حاليـاً               

ومن جهة أخرى، ُترجى اإلشارة     . قة عليه ودخوله حيز التنفيذ    ومىت من املتوقع حصول املواف    
إىل التدابري اليت تعتمدها الدولة الطرف حالياً ملساعدة أقارب األشخاص الذين اختفوا خالل             

  ).٢٤املادة (احلرب األهلية ونظام فرانكو يف البحث عن رفات أحبائهم والتعرف عليها 
 مـن              ١ري لتكييف التشريع الوطين مـع الفقـرة         وُيرجى بيان ما إذا اعُتمدت تداب       -٢٣

  ).٢٥املادة ( من االتفاقية ٢٥املادة 
وُيرجى تقدمي معلومات مفصلة عن اإلجراءات القائمة يف النظام القانوين الـداخلي              -٢٤

 ٢٦٧الفقـرة   (ملراجعة عمليات التبين أو اإليداع أو الوصاية الناشئة عن حالة اختفاء قسري             
ويرجى أيضاً بيان ما إذا كان من املمكن يف إطار النظام القانوين إلغاء عمليات              ). قريرمن الت 

  ).٢٥املادة (التبين أو اإليداع أو الوصاية الناشئة عن حالة اختفاء قسري 
        


