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  موجز

كان الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي، الذي أُنشئ مبوجب قرار جلنة حقوق   
ُتنشئها األمم  يعية معنية حبقوق اإلنسان     ، أول آليات مواض   ١٩٨٠فرباير  / شباط ٢٩املؤرخ  ) ٣٦- د(٢٠اإلنسان  

  .املتحدة وتوكل إليها والية عاملية

 كـانون   ١، والذي يغطي الفترة من      ٧/١٢ويبني هذا التقرير، املقدم عمالً بقرار جملس حقوق اإلنسان            
ـ        ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٣٠ إىل   ٢٠٠٧ديسمرب  /األول ل يف  ، الرسائل واحلاالت اليت درسها الفريـق العام
ويبلغ . ٢٠٠٧، واالدعاءات العامة اليت نظر فيها يف دورته الثالثة والثمانني يف عام ٢٠٠٨ته املعقودة يف عام  ادور

أما عدد احلاالت قيد .  حالة٥٢ ٩٥٢لحاالت اليت أحاهلا الفريق العامل إىل احلكومات منذ إنشائه لالعدد اإلمجايل 
ن الفريـق   ومتكّ.  دولة ٧٩ حالة ختص    ٤٢ ٣٩٣النظر  فيها بعد فيبلغ      النظر الفعلي اليت مل توضح أو مل يتوقف         
  .  حالة١ ٧٦٣ من توضيح ،العامل، على امتداد األعوام اخلمسة املاضية

 حاالت اختفاء قسري جديـدة إىل       ١ ٢٠٣وخالل الفترة املشمولة باالستعراض، أحال الفريق العامل          
، وباكـستان،   ) اإلسـالمية  - مجهوريـة   (إندونيسيا، وإيران    و ،حكومات كل من االحتاد الروسي، واألرجنتني     

 واجلماهريية العربية الليبية، وزمبابوي، وسري النكـا،        ،، واجلزائر تشادوبنغالديش، وبريو، وتايلند، وتركيا، و    
والسودان، وسويسرا، والعراق، والفلبني، وفييت نام، والكامريون، وكولومبيا، واملغرب، واملكسيك، وناميبيـا،            

  .  حالة من احلاالت املبلغ عنها حديثاً وقعت خالل نفس الفترة٨٣ويدعى أن . نيبال، واهلند، واليابان، واليمنو

لكل بلد مع وصف مفصل     بالنسبة  ويرد موجز لألنشطة اليت جرت خالل العام املاضي يف شكل جدول              
  .جملاالت النشاط

انظـر الوثيقـة    (. امل زيارة قطرية إىل األرجنـتني     ويف أثناء الفترة املشمولة بالتقرير أجرى الفريق الع         
A/HRC/10/9/Add.1.(  
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   مقدمة- أوالً 
كان الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي أول آلية مواضيعية معنيـة حبقـوق                   - ١

ـ       . وكل إليها والية عاملية   توتنشئها األمم املتحدة    اإلنسان،   رار جلنـة   ويستمد الفريق العامل واليته األصلية من ق
 ٣٣/١٧٣وهذا القرار عقب قرار اجلمعية العامة       . ١٩٨٠فرباير  / شباط ٢٩املؤرخ  ) ٣٦- د(٢٠حقوق اإلنسان   

، الذي أعربت فيه اجلمعية العامة عن قلقها إزاء التقارير الواردة مـن             ١٩٨٧ديسمرب  / كانون األول  ٢٠املؤرخ  
لبت إىل جلنة حقوق اإلنـسان أن تنظـر يف مـسألة            خمتلف أحناء العامل واملتعلقة حباالت االختفاء القسري، وط       

  . األشخاص املفقودين أو املختفني

وتتمثل والية الفريق العامل األساسية يف مساعدة األسر يف حتديد مصري أو أماكن وجود أفرادها اليت يبلغ   - ٢
ني أفـراد أسـر ضـحايا       ة، بدور قناة االتصال ب    ـ يف هذه الوالية اإلنساني    ،والفريق العامل يقوم  . عن اختفائهم 

  . االختفاء واحلكومات

 واإلعالن بـشأن    ١٩٩٢ديسمرب  / كانون األول  ١٨ يف   ٤٧/١٣٣ثر اعتماد قرار اجلمعية العامة      إوعلى    - ٣
ماهتا املترتبة  ف الفريق العامل برصد تقدم الدول يف الوفاء بالتزا        لِّمحاية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، كُ      

  . مؤخراً هذه الوالية٢٠٠٨مارس / آذار٢٧ املؤرخ ٧/١٢قرار جملس حقوق اإلنسان مّدد و. على اإلعالن

، أن هنـاك حاجـة إىل إدخـال         ٢٠٠٧ثر استعراض أساليب عمله يف عام       إوقرر الفريق العامل، على       - ٤
رفـق  ، يف امل  ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٤وترد أساليب العمل املنقحة، اليت متت املوافقة عليها يف          . تعديالت

  . األول هلذا التقرير، وستدخل حيز النفاذ فوراً

  ويتناول التقرير البالغات واحلاالت اليت درسها الفريق العامل خـالل دوراتـه الـثالث املعقـودة يف                   - ٥
  .٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٣٠ إىل ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١، وهو يشمل الفترة من ٢٠٠٨عام 

 متت خالل الفترة املشمولة بالتقرير يف شكل جدول لكل بلد مع وصف مفصل   ويرد موجز لألنشطة اليت     - ٦
ويف حال عدم وجود أية معلومات من احلكومات أو املصادر، رغم التذكري السنوي الذي يبعثه               . جملاالت النشاط 

  شـارة إىل    بتقـدمي اجلـدول واإل     اليت مل ُيبت فيها بعد، يكتفـي التقريـر        الفريق العامل فيما يتعلق باحلاالت      
  . وصف للحاالت

وبالنسبة للبلدان اليت يكون فيها عدد احلاالت املبلغ عنها أقل من عشر حاالت، تدرج أمساء األشخاص يف   - ٧
   حاالت، تدرج قائمـة األمسـاء يف        ١٠وإذا كان عدد احلاالت املبلغ عنها حديثاً يتجاوز         . الفرع اخلاص بالبلد  

  . املرفق اخلامس

ويبلغ عـدد  .  حالة٥٢ ٩٥٢االت اليت أحاهلا الفريق العامل إىل احلكومات منذ إنشائه       ويبلغ جمموع احل    - ٨
 ٧٩ حالة ختـص     ٤٢ ٣٩٣احلاالت اليت ما زالت قيد النظر الفعلي واليت مل توضح أو مل يتوقف النظر فيها بعد                 

  . الة ح١ ٧٦٣ من توضيح ،ن الفريق العامل، على امتداد األعوام اخلمسة املاضيةومتكّ. دولة
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ومثة كم هائل من احلاالت . ويذكر أن الفريق العامل يعطي األولوية حلاالت االختفاء اليت حدثت مؤخراً            - ٩
املقدمة بعد مرور سنوات على اختفاء األشخاص يقوم الفريق العامل باستعراضه وتقوم األمانة مبعاجلته كعمليـة                

اإلبالغ احلالية مل يعد هناك كٌم متراكم من احلاالت الـيت           ويسر الفريق العامل أن يعلن أنه بنهاية فترة         . مستمرة
ويشكر الفريق العامل   . تأخر النظر فيها، وذلك بفضل الدعم املستمر املقدم من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان            

  .املفوضية ويأمل أن حيافظ على مستوى املالك الوظيفي املناسب املتوفر لديه اآلن

العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو      أنشطة الفريق    - ثانياً 
ديـسمرب  / كانون األول  ١غري الطوعي خالل الفترة من      

  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٣٠ إىل ٢٠٠٧
   االجتماعات- ألف 

الدورة الرابعة والثمـانون يف     : عقد الفريق العامل، خالل الفترة اليت يشملها االستعراض، ثالث دورات           - ١٠
يوليـه  / متـوز  ٢٦ إىل   ٢٤مارس جبنيف، والدورة اخلامسة والثمانون يف الفترة من         / آذار ١٤ إىل   ١٠الفترة من   

 كـانون   ٤نـوفمرب إىل    / تشرين الثاين  ٢٦نس آيرس، باألرجنتني، والدورة السادسة والثمانون يف الفترة من          يببو
  . جبنيف٢٠٠٨ديسمرب /األول

 :أما أعضاء الفريق العامل اآلخرون فهم     . كوركويرا املقرر لفريق العامل هو السيد سانتياغو        - والرئيس    - ١١
قد و. ساين والسيد جريمي ساركنيافييه دي فروفيل، والسيد داركو غوتليشر، والسيد سعيد رجائي خريالسيد أول

  .٢٠٠٨ن السيد دي فروفيل والسيد ساركني يف عام ّيُع

 إىل دورة اجمللس    ٢٠٠٧لعامل السنوي لعام     املقرر تقرير الفريق ا    - ، قدم الرئيس    ٢٠٠٨مارس  / آذار ١١ويف    - ١٢
، شـارك   ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٧ويف  . مارس يف احلوار التفاعلي مع الدول األعضاء فيه       / آذار ١٤السابعة، وشارك يف    

 املقرر، يف استعراض الوالية وترشيدها وحتسينها، ونتيجة لذلك مت جتديد واليـة             - السيد غوتليشر، نيابة عن الرئيس      
  . مل ملدة ثالث سنوات إضافيةالفريق العا

 املقرر يف ندوة نقاش حول اتفاقية محاية مجيع األشخاص من - ، شارك الرئيس ٢٠٠٨مايو / أيار٢٢ويف   - ١٣
االختفاء القسري، اليت شاركت يف رعايتها بعثة األرجنتني الدائمة لدى األمم املتحدة واملفوضية السامية حلقوق               

، شارك السيد كوركويرا يف احللقة الدراسية الدوليـة     ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢٧  إىل ٢٤ويف الفترة من    . اإلنسان
 ٢٧ إىل   ٢٣ويف الفترة مـن     . بشأن حاالت االختفاء القسري يف بوغوتا نظمتها مفوضية حقوق اإلنسان يف كولومبيا           

س عـشر    املقرر، االجتماع الـسنوي اخلـام      - ، حضر السيد غوتليشر، نيابة عن الرئيس        ٢٠٠٨يونيه  /حزيران
 تشرين  ٢٥ و ٢٤ويف  . للمقررين اخلاصني، واملمثلني، واخلرباء املستقلني، ورؤساء األفرقة العاملة التابعة للمجلس         

إلجراءات اخلاصة يف حلقة العمـل بـشأن الترتيبـات    ا، مثل السيد كوركويرا جلنة تنسيق    ٢٠٠٨نوفمرب  /الثاين
  .٦/٢٠اإلقليمية، اليت دعا إليها قرار اجمللس 

خالل الفترة املشمولة باالستعراض، اجتمع الفريق العامل رمسياً مبمثلي حكومات كل من األرجنـتني              و  - ١٤
ومببادرة من الفريق العامل، مت طلب عقد اجتماعات مـع          . ونيبال واليابان والعراق  سود وسري النكا    واجلبل األ 
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ة وجمموعة أمريكا الالتينيـة ومنطقـة       كافة اجملموعات اإلقليمية، وعقدت هذه االجتماعات مع اجملموعة اآلسيوي        
ويتطلع الفريق العامل لالجتماع مع كافة اجملموعات اإلقليمية األخرى يف املستقبل، كجزء من مبادرة              . الكارييب
واجتمع الفريق العامل أيضاً مبمثلي منظمات حقوق اإلنسان غري احلكومية ومجعيات أقارب األشخاص             . متواصلة

  . شهودالأو املختفني واألسر 

   الرسائل- باء 

 حاالت جديدة من حاالت االختفـاء       ١ ٢٠٣خالل الفترة املشمولة باالستعراض، أحال الفريق العامل          - ١٥
وباكستان )  اإلسالمية - مجهورية  (القسري إىل حكومات كل من االحتاد الروسي واألرجنتني وإندونيسيا وإيران           

ر واجلماهريية العربية الليبية وزمبابوي وسري النكا والـسودان         وبنغالديش وبريو وتايلند وتركيا وتشاد واجلزائ     
  . وسويسرا والعراق والفلبني وفييت نام والكامريون وكولومبيا واملغرب واملكسيك ونيبال واهلند واليابان واليمن

 حالة من احلاالت املذكورة يف إطار اإلجراء العاجل إىل حكومات كل مـن              ٦٩وأحال الفريق العامل      - ١٦
وتشاد واجلزائر واجلماهريية العربية الليبية وزمبابوي وسري النكا        )  اإلسالمية - مجهورية  (االحتاد الروسي وإيران    

  .  واهلندوالسودان والفلبني وفييت نام والكامريون واملغرب واملكسيك

ر وهـي ختـص    حالة من احلاالت املبلغ عنها حديثاً وقعت خالل الفترة املشمولة بالتقري    ٨٣ويدعى أن     - ١٧
وبنغالديش واجلزائر واجلماهريية العربية الليبية وزمبابوي وسري       )  اإلسالمية - مجهورية  (االحتاد الروسي وإيران    

  .  واهلندالنكا والسودان والفلبني وفييت نام والكامريون واملغرب واملكسيك

األرجنتني وإكوادور وتركيا   : لية حالة يف البلدان التا    ٥٤  بتوضيح  الفريق العامل  قاموخالل نفس الفترة،      - ١٨
ومن بني تلك .  واهلندونيبالواملغرب واجلزائر واجلماهريية العربية الليبية وسري النكا والصني والفلبني وكولومبيا 

 حالة باالسـتناد إىل  ١٦ حالة باالستناد إىل معلومات مقدمة من احلكومة فيما مت توضيح ٣٨احلاالت مت توضيح    
  . املصادرمعلومات مقدمة من

 رسالة طلب تدخل فوري تتناول املضايقات ١٢وخالل الفترة اليت يشملها التقرير، أرسل الفريق العامل           - ١٩
والتهديدات اليت يتعرض هلا املدافعون عن حقوق اإلنسان وأقارب األشخاص املختفني يف األرجنتني وتايلند وسري 

 مخس من هذه الرسائل كرسـائل       مت توجيه و. وناميبياملكسيك  واالنكا والسنغال وغواتيماال والفلبني وكولومبيا      
اإلجراء اخلاص بتعزيز ومحاية احلق يف حريـة الـرأي          : مشتركة مع واحد أو أكثر من اإلجراءات اخلاصة التالية        

  . والتعبري، وحالة املدافعني عن حقوق اإلنسان، واستقالل القضاة واحملامني

يف املعقودتني   ودورتيه األوليني    ٢٠٠٧ الثالثة والثمانني املعقودة يف عام       وبعث الفريق العامل، إثر دورته      - ٢٠
 ادعاًء عاماً إىل حكومات إيطاليا وباكستان وبوليفيا وتايلند والسودان والفلبني وكولومبيا ومصر ١٤، ٢٠٠٨عام 

الثمانني، أن حييل االدعاءات وقرر الفريق العامل، يف دورته السادسة و. ونيبال واهلند والواليات املتحدة األمريكية
 ملخـصات   ٢٠٠٩وستدرج يف التقرير السنوي لعام      . العامة إىل بعض احلكومات داعياً إياها إىل التعليق عليها        

  . االدعاءات العامة اليت ُبحثت خالل الدورة السادسة والثمانني، ومن ضمنها ردود احلكومات يف حال توفرها
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   الزيارات القطرية- جيم 

ساين، ا املقرر، والسيد سعيد رجائي خر     - ة من حكومة األرجنتني، قام السيد كوركويرا، الرئيس         بدعو  - ٢١
، وساعده يف ذلك موظفون من ٢٠٠٨يوليه / متوز٢٤ إىل ٢١العضو يف الفريق العامل، بزيارة البلد يف الفترة من 

ختفاء القسري، فضالً عن الـربامج  وكان الغرض من البعثة حبث املمارسات املتبعة يف توضيح حاالت اال  . األمانة
  .تعويضالوالتدابري املتخذة لضمان حقوق الضحايا، مبا يف ذلك احلق يف املقررة 

وأوصى الفريق العامل، فيما أوصى، . A/HRC/10/9/Add.1ويرد التقرير عن زيارة األرجنتني يف الوثيقة   - ٢٢
ذاهتا واعتماد برنامج محاية شامل للشهود واألسـر        حكومة األرجنتني بتعريف االختفاء القسري كجرمية قائمة ب       

  . واحملامني واملدعني والقضاة ومنظمات اجملتمع املدين، ممن يشاركون يف التحقيق يف حاالت االختفاء القسري

 ليـشيت  - وطلب الفريق العامل القيام بزيارات إىل كل من االحتاد الروسي وإندونيسيا وإيران وتيمـور     - ٢٣
  . النكا والسودان والفلبني ونيبال ونيكاراغواواجلزائر وسري

هذه الزيارة أرجئت و، ٢٠٠٥ووافقت حكومة مجهورية إيران اإلسالمية على زيارة الفريق العامل يف عام   - ٢٤
  .بناء على طلب احلكومة

 ذكرت حكومات االحتاد الروسي وإندونيسيا وسري النكا أنه لن يتسىن حتديد موعـد              ٢٠٠٧ويف عام     - ٢٥
وحىت اآلن، وعلى الرغم . ارة يقوم هبا الفريق العامل بسبب زيارة مقررين خاصني آخرين للبلد يف ذلك الوقتلزي

  .من رسائل التذكري اليت وجهها الفريق العامل، مل تقترح احلكومات املشار إليها أعاله أية تواريخ ممكنة

  .باته املتكررة لزيارة البلدويشعر الفريق العامل بأسف شديد ألن اجلزائر مل ترد على طل  - ٢٦

 ليشيت والسودان والفلبني ونيبال ونيكاراغوا إىل االستجابة ملا         - ويدعو الفريق العامل حكومات تيمور        - ٢٧
  .أبداه الفريق العامل تكراراً من اهتمام بزيارة هذه البلدان

 لزيارة ٢٠٠٨سبتمرب /أيلول ١٧ويرحب الفريق العامل بالدعوة الرمسية املوجهة من حكومة إكوادور يف      - ٢٨
  .٢٠٠٩فرباير /البلد بعد شباط

   البيانات- دال 

، أصدر الفريق العامل بياناً صحفياً يعرب فيه عن أسفه إزاء العدد الكبري من ٢٠٠٨يونيه / حزيران١١يف   - ٢٩
 دعا سلطات كما. وأعرب عن قلقه الستهداف النساء وعمال املساعدة اإلنسانية. حاالت االختفاء يف سري النكا

ة، وإحضار مرتكبيها شاملسري النكا إىل اختاذ تدابري فعالة ملنع وإهناء أعمال االختفاء القسري، وإجراء حتقيقات 
  .وأخرياً تقدم جمدداً بطلب إجراء زيارة رمسية للبلد. أمام العدالة

 بيانـاً   ٢٠٠٨غـسطس   أ/ آب ٢٩ومبناسبة االحتفال باليوم الدويل للمختفني، أصدر الفريق العامل يف            - ٣٠
عرب فيه عن قلقه إزاء تزايد عدد حاالت االختفاء القسري يف مجيع أحناء العامل وكرر فيه تضامنه مـع                   أصحفياً  
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كما أعرب الفريق العامل عن قلقه إزاء ظاهرة        . الضحايا واملدافعني عن حقوق اإلنسان الذين يساعدون الضحايا       
  .ت االختفاء حتصل يف أحناء معينة من العامل ولكنها ال يبلَّغ عنهاالتبليغ غري الكايف، ذلك أنه يرى أن حاال

 آلية أخرى من آليـات      ١٢، أصدر الفريق العامل بياناً مشتركاً مع        ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ٦ويف    - ٣١
امية االجراءات اخلاصة يف بداية أسبوع الكرامة والعدالة للمحتجزين، وهو مبادرة عاملية أطلقتها املفوضـة الـس               

وقد دعا البيان مجيع الدول إىل بذل قصارى جهدها للسهر على معاملة احملتجزين باحترام وكرامة . حلقوق اإلنسان
لطعن سُبل فعالة ل  إجياد  والنص على إجياد آليات فعالة لتقدمي الشكاوى والرصد يف أماكن االحتجاز، مبا يف ذلك               

  . شرعية االحتجاز واالتصال مبحاميف

علومات املتعلقة حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي        امل  - ثالثاً 
يف خمتلف البلدان واألقاليم اليت استعرضها الفريق العامـل         

  املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي
  أفغانستان

  لاحلاالت املُحالة إىل احلكومة خال
  الفترة قيد االستعراض

احلاالت املوضَّحة خالل الفترة قيد 
  :االستعراض من جانب

عدد احلاالت اليت مل 
ُيبّت فيها حىت بداية 
  الفترة قيد االستعراض

احلاالت املُرسلة 
مبوجب إجراء 
  التصرف العاجل

احلاالت املُرسلة مبوجب 
  احلكومة  اإلجراء العادي

املصادر غري 
  احلكومية

عدد احلاالت اليت 
بّت فيها حىت  مل ُي
هناية السنة قيد 
  االستعراض

  ٣  صفر  صفر  صفر  رصف  ٣
  

  ردود متعددة بشأن بعض احلاالت  عدد احلاالت اليت ردَّت احلكومة بشأهنا
عدد احلاالت اليت ُيحتمل توضيحها من 

  )قاعدة األشهر الستة(جانب احلكومة 
  صفر  ال توجد أية ردود  صفر

  
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي ادعاء  ادعاء عام

  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال توجد أي رسالة  رسالة طلب تدخُّل فوري
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي طلب  طلب الفريق العامل القيام بزيارة

ويرد موجز عن احلالة    . ومل يرد أي رد من احلكومة     اليت مل ُيبت فيها بعد،      وأعيدت إحالة مجيع احلاالت       - ٣٢
  .Corr.1 وE/CN.4/2006/56 التقريريف البلد يف 
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  )١(اجلزائر

  احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل
  الفترة قيد االستعراض

احلاالت املوضَّحة خالل الفترة قيد 
  :االستعراض من جانب

عدد احلاالت اليت مل 
ُيبّت فيها حىت بداية 
  الفترة قيد االستعراض

 املُرسلة احلاالت
مبوجب إجراء 
  التصرف العاجل

احلاالت املُرسلة مبوجب 
  احلكومة  اإلجراء العادي

املصادر غري 
  احلكومية

عدد احلاالت اليت 
بّت فيها حىت  مل ُي
هناية السنة قيد 
  االستعراض

  )٢(٢ ٧٠٤  ٣  صفر  ٧٦٨  ٢  ١ ٩٥٢
  

  ردود متعددة بشأن بعض احلاالت  عدد احلاالت اليت ردَّت احلكومة بشأهنا
عدد احلاالت اليت ُيحتمل توضيحها من 

  ) األشهر الستةقاعدة(جانب احلكومة 
  صفر  ال توجد أية ردود  ٢

  
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي ادعاء  ادعاء عام

  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال توجد أي رسالة  رسالة طلب تدخُّل فوري
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  نعم  طلب الفريق العامل القيام بزيارة

  اإلجراءات العاجلة

عـادل  وختص الرسالة األوىل    . لعامل حالتني مبوجب إجراء التصرف العاجل إىل احلكومة       أرسل الفريق ا    - ٣٣
، الذي مت   حممد بن ميسوم  أما الرسالة الثانية فتخص     . ٢٠٠٨مايو  / يف أيار  ة، الذي اختفى بوالية سكيكد    ساكر

  .٢٠٠٨مارس / يف آذاريتوقيفه يف بيته بالواد

  حلاالت العاديةا

احلـاالت  غلبيـة   أوتتعلق  .  حالة من حاالت االختفاء اليت مت االبالغ عنها حديثاً         ٧٦٨أحال الفريق العامل      - ٣٤
 ة وتيبـاز ة بقنسطنطين١٩٩٥ و١٩٩٤، وذلك أساساً يف عامي ١٩٩٩ و١٩٩٢بذكور اختفوا يف الفترة ما بني عامي  

. دارة التحقيق وقوات األمننسب أغلبية حاالت االختفاء إىل الشرطة واجليش وإ       وُت. واجلزائر العاصمة ووهران وتيارت   
  . ببومرداس٢٠٠٨فرباير /وتتعلق مخس حاالت بقاصرين وتتعلق حالة من احلاالت برجل اختفى يف شباط

  املعلومات الواردة من احلكومة

وكانـت  . ٢٠٠٨مايو / أيار١٩فرباير و/ شباط٢يف تلقى الفريق العامل رسالتني من احلكومة مؤرختني        - ٣٥
شخصني استجوبتهما السلطات وأفرجت    الق حبالتني مل يبت فيهما، ذكرت فيهما احلكومة أن          الرسالة األوىل تتعل  

                                                      

 . لالطالع على قائمة حباالت األشخاص املختفني املبلغ عنها حديثا٥ًانظر املرفق  )١(

 .ن سجالته حالة مل يبت فيها بعد هي حاالت مكررة وبالتايل قام حبذفها م١٥قرر الفريق العامل أن  )٢(
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أما الرسالة الثانية فتشري إىل تفسري احلكومة لوالية الفريـق          . ومل تكن املعلومات كافية لتوضيح احلالتني     . عنهما
  .العامل ومشاغلها فيما يتعلق بتنفيذ هذه الوالية

 صادراملعلومات الواردة من امل

تلقى الفريق العامل رسائل من مصادر فيما يتعلق بثالث حاالت مل يبت فيها، وهي تشري إىل أن أحـد                     - ٣٦
  .الضحايا كان حمتجزاً بسجن البليدة، وأن شخصاً قد قتل، وأن ثالثاً كان قد أفرج عنه

  التوضيحات

  .ن توضيح ثالث حاالت متكَّن الفريق العامل م،بناء على املعلومات اليت قدمتها املصادر  - ٣٧

  طلب القيام بزيارة

وعلى الرغم من عدة رسائل تذكري مل       . ، طلب الفريق العامل زيارة اجلزائر     ٢٠٠٠أغسطس  / آب ٢٥يف    - ٣٨
  .حىت اآلن أي رديتلق الفريق العامل 

  جمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل يبت فيها بعد

 حاالت  ٩:  حالة ٢٤ومتكن من توضيح    .  حالة إىل احلكومة   ٢ ٧٤٣أحال الفريق العامل، منذ إنشائه،        - ٣٩
ارتئي حالة  ١٥ حالة باالستناد إىل معلومات مقدمة من املصدر؛ و١٥باالستناد إىل معلومات مقدمة من احلكومة و

  . حاالت مل يبت فيها بعد٢ ٧٠٤ال تزال هناك أهنا متكررة وبالتايل مت حذفها؛ و

  مالحظات

نه خالل الفترة املشمولة باالستعراض، أُرسلت إىل احلكومـة حالتـان           ألامل عن قلقه    يعرب الفريق الع    - ٤٠
  .٢٠٠٨مبوجب إجراء التصرف العاجل وحالة عادية سجلت يف عام 

ويوجه الفريق العامل جمدداً الدعوة اليت كان قد وجهها يف األعوام السابقة لعدم إحراز تقدم كـبري يف                    - ٤١
والفريق العامل ال يزال يتلقى وحييل إىل احلكومة اجلزائرية حاالت جديـدة            . جلزائرتوضيح حاالت االختفاء يف ا    

  .مبلغ عنها حديثاً تعود إىل التسعينات من القرن املاضي وحتال اآلن إىل احلكومة

 من ١٣ فيما يتعلق بالتزامات احلكومة مبوجب املادة ٢٠٠٧ويكرر الفريق العامل املالحظة املبداة يف عام   - ٤٢
عالن باختاذ خطوات لضمان محاية مجيع األشخاص املشاركني يف التحقيقات من سوء املعاملة أو التخويف أو                اإل

  .األعمال االنتقامية

ويؤكد الفريق العامل من جديد بشدة الطلب الذي وجهه إىل حكومة اجلزائر للقيام بزيارة إىل البلد بغية          - ٤٣
  . حاالت٢ ٧٠٤الغ عددها توضيح احلاالت اليت مل يبت فيها بعد والب
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  أنغوال

  احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل
  الفترة قيد االستعراض

احلاالت املوضَّحة خالل الفترة قيد 
  :االستعراض من جانب

عدد احلاالت اليت مل 
ُيبّت فيها حىت بداية 
  الفترة قيد االستعراض

احلاالت املُرسلة 
مبوجب إجراء 
  التصرف العاجل

احلاالت املُرسلة مبوجب 
  احلكومة  اإلجراء العادي

املصادر غري 
  احلكومية

عدد احلاالت اليت 
بّت فيها حىت  مل ُي
هناية السنة قيد 

  عراضاالست
  ٣  صفر  صفر  صفر  صفر  ٣

  

  ردود متعددة بشأن بعض احلاالت  عدد احلاالت اليت ردَّت احلكومة بشأهنا
عدد احلاالت اليت ُيحتمل توضيحها من 

  )قاعدة األشهر الستة(جانب احلكومة 
  صفر  ال توجد أية ردود  ٣

  
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي ادعاء  ادعاء عام

  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال توجد أي رسالة  رسالة طلب تدخُّل فوري
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي طلب  طلب الفريق العامل القيام بزيارة

  من احلكومةاملعلومات الواردة 

 فيما يتعلق بثالث حاالت مل يبت       ٢٠٠٨يوليه  / متوز ١استعرض الفريق العامل رسالة بعثتها احلكومة يف          - ٤٤
  .فيها بعد وطلب فيها املزيد من املعلومات

  موجز للحالة يف البلد قبل الفترة قيد االستعراض

اختفوا على أيدي جنود وهم يف طريقهم  أفادت التقارير بأن ثالثة أشخاص أوقفوا و،٢٠٠٣مايو /يف أيار  - ٤٥
  . غمبو- من قرية كويسوكوي إىل قرية كايو 

  جمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل يبت فيها بعد

 حاالت باالستناد إىل معلومات ٧ومت توضيح .  حاالت إىل احلكومة١٠أحال الفريق العامل، منذ إنشائه،   - ٤٦
  . حاالت مل يبت فيها بعد٣مقدمة من احلكومة وال تزال هناك 
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  األرجنتني

  احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل
  الفترة قيد االستعراض

احلاالت املوضَّحة خالل الفترة قيد 
  :االستعراض من جانب

عدد احلاالت اليت مل 
ُيبّت فيها حىت بداية 
  الفترة قيد االستعراض

احلاالت املُرسلة 
مبوجب إجراء 
  التصرف العاجل

احلاالت املُرسلة مبوجب 
  احلكومة  اإلجراء العادي

املصادر غري 
  احلكومية

عدد احلاالت اليت 
بّت فيها حىت  مل ُي
 هناية السنة قيد
  االستعراض

   )٣(٣ ٢٨٦  ٩  ٨  ١  صفر  ٣ ٣٠٣
  

  ردود متعددة بشأن بعض احلاالت  عدد احلاالت اليت ردَّت احلكومة بشأهنا
عدد احلاالت اليت ُيحتمل توضيحها من 

  )قاعدة األشهر الستة(انب احلكومة ج
  صفر  ال توجد أية ردود  صفر

  
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال شيء  ادعاء عام

  نعم  رد احلكومة  نعم  رسالة طلب تدخُّل فوري
  نعم  رد احلكومة  نعم  طلب الفريق العامل القيام بزيارة

  احلاالت العادية

، إيفان إيالديو توريسخيص بلغ عنها حديثاً إىل احلكومة فيما  أحال الفريق العامل حالة اختفاء جديدة م        - ٤٧
  . بعد أن أوقفه رجال شرطة٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول٢الذي اختفى يف مقاطعة تشوبوت يف 

  املعلومات الواردة من احلكومة

تعلـق   فيمـا ي   ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢٧يونيه و / حزيران ٦تلقى الفريق العامل رسالتني من احلكومة يف          - ٤٨
 ٣وتلقى الفريق العامل رسالة ثالثة يف       . باختفاء شاهد يف حماكمات ملسؤولني عن ارتكاب حاالت اختفاء قسري         

مل ُتعتـرب   غري أن املعلومات املستعرضة     .  فيما يتصل بأربع حاالت مل يبت فيها بعد        ٢٠٠٨أكتوبر  /تشرين األول 
 حاالت طبـق  ٨قدمت احلكومة معلومات بشأن  ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول ٢٨ويف  . كافية لتشكل توضيحاً  

  .عليها الفريق العامل قاعدة األشهر الستة يف دورته الرابعة والثمانني

  املعلومات الواردة من املصادر

.  حالة تتعلق بأطفال مولـودين يف األسـر        ١٣تلقى الفريق العامل معلومات جديدة من مصادر بشأن           - ٤٩
 أطفال أربعةكما مت العثور على .  األطفال قد عثر عليهم ومت حتديد هويتهم        هؤالء تسعة من وأخربت املصادر بأن    

  .آخرين كانوا مسجلني حتت أمساء والديهم ومت حتديد هويتهم

                                                      

 .ُسجلت حالة عن طريق اخلطأ ومت حذفها بعد ذلك )٣(
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  التوضيحات

 حاالت باالستناد إىل تسع حاالت باالستناد إىل معلومات تلقاها من احلكومة ومثاينأوضح الفريق العامل   - ٥٠
  . صادرمعلومات تلقاها من امل

  االجتماعات

املبذولـة   ممثلو حكومة األرجنتني مع الفريق العامل يف دورته الرابعة والثمانني ملناقشة اجلهـود               جتمعا  - ٥١
  .لتوضيح احلاالت اليت مل يبت فيها بعد وزيارة البلد

  رسائل طلب التدخل الفوري

إىل حكومة األرجنتني فيما يتعلق  بعث الفريق العامل رسالة طلب تدخل فوري         ٢٠٠٨مايو  / أيار ١٦يف    - ٥٢
باالختفاء حديث العهد لشاهد يف حماكمات خمتلفة ضد مسؤولني عن ارتكاب حاالت اختفاء قسري حدثت أثناء 

عثت وُب. راحه يف اليوم التايلس وأطلق ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٩واختفى الشاهد يف . حقبة الديكتاتورية العسكرية
  . تراك مع املمثل اخلاص لألمني العام املعين حباالت املدافعني عن حقوق اإلنسانرسالة طلب التدخل الفوري باالش

 تـضمنتا  ٢٠٠٨يونيـه  / حزيـران ٢٧يونيه و/ حزيران٦وتلقى الفريق العامل رسالتني من احلكومة يف    - ٥٣
كذلك اإلجراءات  معلومات عن اإلجراءات اليت اختذهتا احلكومة فيما يتعلق حباالت االختفاء املشار إليها أعاله، و             

  .املتخذة حلماية الشاهد وأسرته بعد اإلفراج عنه

  حذف حالة أدرجت عن طريق اخلطأ

ولو أن هذه احلالة كانت قد .  قد مت اإلبالغ  عنها عن طريق اخلطأ     إحدى احلاالت قرر الفريق العامل أن       - ٥٤
غ مؤخراً بأن الشخص قد غـادر عـن         قدمت يف األصل إىل الفريق العامل على أهنا حالة اختفاء فإن املصدر أبل            

  .لوبالتايل مت حذف هذه احلالة من سجالت الفريق العام. طواعية

  الزيارة

انظـر الوثيقـة     (٢٠٠٨يوليـه   / متوز ٢٤ على   ٢١قام الفريق العامل ببعثة إىل األرجنتني يف الفترة من            - ٥٥
A/HRC/10/9/Add.1(       ٢٦ىل  إ ٢٤وينس آيرس يف الفترة مـن       ، وتبعتها دورته اخلامسة والثمانون املعقودة يف ب 

  .٢٠٠٨يوليه /متوز

  البيانات الصحفية

ويف اليوم األخري من البعثة . ٢٠٠٨يوليه /صدرت بيانات صحفية قبل البعثة إىل األرجنتني وبعدها يف متوز  - ٥٦
  .نس آيرسيعقد الفريق العامل مؤمتراً صحفياً ببو
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  بت فيها بعدجمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل ي

 حاالت مت ١٠٧:  حالة١٥٩وقام بتوضيح .  حالة إىل احلكومة٣ ٤٤٦أحال الفريق العامل، منذ إنشائه،   - ٥٧
 حالة باالستناد إىل معلومات قـدمها املـصدر؛ ووردت   ٥٢توضيحها باالستناد إىل معلومات قدمتها احلكومة و  

  . حالة مل يبت فيها بعد٣ ٢٨٦ وال تزال هناك اإلشارة إىل حالة عن طريق اخلطأ فتم حذفها يف وقت الحق؛

  مالحظات

  . يشكر الفريق العامل احلكومة على تعاوهنا معه أثناء زيارته للبلد والستضافة دورته اخلامسة والثمانيني  - ٥٨

  .ويرحب الفريق العامل باجلهود املتواصلة اليت تبذهلا احلكومة لتوضيح احلاالت اليت مل يبت فيها بعد  - ٥٩

  . سر مت حتديد هويتهم احلقيقية طفالً مولودين يف اَأل١٣ويالحظ الفريق العامل بارتياح أن   - ٦٠

  .  القسريويهنئ الفريق العامل احلكومة على التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء  -٦١

  بنغالديش

  احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل
  الفترة قيد االستعراض

احلاالت املوضَّحة خالل الفترة قيد 
  :االستعراض من جانب

عدد احلاالت اليت مل 
ُيبّت فيها حىت بداية 

  الستعراضالفترة قيد ا

احلاالت املُرسلة 
مبوجب إجراء 
  التصرف العاجل

احلاالت املُرسلة مبوجب 
  احلكومة  عادياإلجراء ال

املصادر غري 
  احلكومية

عدد احلاالت اليت 
بّت فيها حىت  مل ُي
هناية السنة قيد 
  االستعراض

  ٣  صفر  صفر  ١  صفر  ٢
  

  ردود متعددة بشأن بعض احلاالت  عدد احلاالت اليت ردَّت احلكومة بشأهنا
عدد احلاالت اليت ُيحتمل توضيحها من 

  )قاعدة األشهر الستة(جانب احلكومة 
  صفر  ال توجد أية ردود  ٣

  
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي ادعاء  ادعاء عام

  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال توجد أي رسالة  رسالة طلب تدخُّل فوري
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي طلب  طلب الفريق العامل القيام بزيارة

  احلاالت العادية

، الـذي   اماعحممد شفيق اهللا مون    ص عنها حديثاً خت   اًأحال الفريق العامل إىل احلكومة حالة جديدة مبلغ         - ٦٢
  .٢٠٠٧ديسمرب /عى أنه مت توقيفه على أيدي قوة خنبة فيلق التدخل السريع يف كانون األولدَُّي
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  املعلومات الواردة من املصادر

قدم املصدر معلومات إضافية عن حالة مل يتم البت فيها بعد، خمرباً الفريق العامل بأن الضحية كانت فتاةً   - ٦٣
  .قاصرة وقت اختفائها

   احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل يبت فيها بعد جمموع

  .  بعدإنشائه، ثالث حاالت إىل احلكومة، وال تزال مجيعها حاالت مل يبت فيهانذ أحال الفريق العامل، م  -٦٤

  بيالروس

  احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل
  ترة قيد االستعراضالف

احلاالت املوضَّحة خالل الفترة قيد 
  :االستعراض من جانب

عدد احلاالت اليت مل 
ُيبّت فيها حىت بداية 
  الفترة قيد االستعراض

احلاالت املُرسلة 
مبوجب إجراء 
  التصرف العاجل

احلاالت املُرسلة مبوجب 
  احلكومة  اإلجراء العادي

املصادر غري 
  احلكومية

عدد احلاالت اليت 
بّت فيها حىت  مل ُي
هناية السنة قيد 
  االستعراض

  ٣  صفر  صفر  صفر  صفر  ٣
  

  ردود متعددة بشأن بعض احلاالت  عدد احلاالت اليت ردَّت احلكومة بشأهنا
عدد احلاالت اليت ُيحتمل توضيحها من 

  )قاعدة األشهر الستة(جانب احلكومة 
  صفر  ال توجد أية ردود  ٣

  
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي ادعاء  ادعاء عام

  ال يوجد أي رد  رد احلكومة   أي رسالةال توجد  رسالة طلب تدخُّل فوري
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي طلب  طلب الفريق العامل القيام بزيارة

  املعلومات الواردة من احلكومة

 جاء ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٣ردت احلكومة على ثالث حاالت مل يبت فيها بعد يف رسالة مؤرخة   - ٦٥
  . ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٢٤ متديها حىت  التحقيق قد متواليةفيها أن 

  املعلومات الواردة من املصادر

تلقى الفريق العامل معلومات من مصادر تفيد بأن احلكومة مل تقم بأية أنشطة فيمـا يتـصل بتحديـد                   - ٦٦
  .ُمالبسات االختفاء فيما يتعلق باحلاالت الثالث اليت مل يبت فيها بعد

  وضحة واليت مل يبت فيها بعد جمموع احلاالت احملالة وامل

 وال تزال مجيع هذه احلاالت الثالث حاالت ؛أحال الفريق العامل، منذ إنشائه، ثالث حاالت إىل احلكومة  - ٦٧
  . مل يبت فيها بعد
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  مالحظات

ما دام مصري ضحية االختفـاء      "يذكِّر الفريق العامل احلكومة بالتزاماهتا بإجراء حتقيقات شاملة ونزيهة            - ٦٨
  . من اإلعالن١٣ من املادة ٦، وفقاً للفقرة "سري مل يتضح بعدالق

  بوتان

  احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل
  الفترة قيد االستعراض

احلاالت املوضَّحة خالل الفترة قيد 
  :االستعراض من جانب

عدد احلاالت اليت مل 
ُيبّت فيها حىت بداية 
  الفترة قيد االستعراض

احلاالت املُرسلة 
مبوجب إجراء 
  التصرف العاجل

احلاالت املُرسلة مبوجب 
  احلكومة  اإلجراء العادي

املصادر غري 
  احلكومية

عدد احلاالت اليت 
بّت فيها حىت مل ُي

هناية السنة قيد 
  االستعراض

  ٥  صفر  صفر  صفر  صفر  ٥
  

  ردود متعددة بشأن بعض احلاالت  عدد احلاالت اليت ردَّت احلكومة بشأهنا
يت ُيحتمل توضيحها من عدد احلاالت ال

  )قاعدة األشهر الستة(جانب احلكومة 
  صفر  ال توجد أي ردود  صفر

  
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي ادعاء  ادعاء عام

  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال توجد أي رسالة  رسالة طلب تدخُّل فوري
  ال يوجد أي رد  ةرد احلكوم  ال يوجد أي طلب  طلب الفريق العامل القيام بزيارة

ويـرد يف الوثيقـة     .  ومل يرد أي رد من احلكومـة       ،أُحيلت جمدداً مجيع احلاالت اليت مل ُيبّت فيها بعد          - ٦٩
A/HCR/4/41 لحالة يف البلدل موجز.  

  بوليفيا

  احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل
  ة قيد االستعراضالفتر

احلاالت املوضَّحة خالل الفترة قيد 
  :االستعراض من جانب

عدد احلاالت اليت مل 
ُيبّت فيها حىت بداية 
  الفترة قيد االستعراض

احلاالت املُرسلة 
مبوجب إجراء 
  التصرف العاجل

احلاالت املُرسلة مبوجب 
  احلكومة  اإلجراء العادي

املصادر غري 
  احلكومية

عدد احلاالت اليت 
بّت فيها حىت  مل ُي
هناية السنة قيد 
  االستعراض

  ٢٨  صفر  فرص  صفر  صفر  ٢٨
  

  ردود متعددة بشأن بعض احلاالت  عدد احلاالت اليت ردَّت احلكومة بشأهنا
عدد احلاالت اليت ُيحتمل توضيحها من 

  )قاعدة األشهر الستة(جانب احلكومة 
  صفر  ال توجد أية ردود  صفر

  
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال توحد أي رسالة  ادعاء عام

  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  جد أي رسالةال تو  رسالة طلب تدخُّل فوري
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي طلب  طلب الفريق العامل القيام بزيارة
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  املعلومات الواردة من احلكومة

ومل يتسَن لألمانة ترمجة الـرد يف   .  ردت احلكومة على االدعاء العام     ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٨يف    - ٧٠
  .ينظر فيه الفريق العامل إلدراجه يف هذا التقريرالوقت املناسب لكي 

  االدعاء العام

تلقى الفريق العامل معلومات من مصادر موثوقة فيما يتعلق بالعراقيل املعترضة يف تنفيذ اإلعالن بـشأن                  - ٧١
عـاء  وأُحيلت هذه املعلومات إىل احلكومة من خالل االد       . محاية مجيع األشخاص من االختفاء القسري يف بوليفيا       

  .العام التايل

 بشأن التعويض االستثنائي لـضحايا العنـف        ٢٦٤٠ سنَّت احلكومة القانون     ،٢٠٠٤مارس  /ويف آذار   - ٧٢
قانون اللجنة الوطنية للتعويض االسـتثنائي لـضحايا العنـف           (حقبة احلكومات غري الدستورية   السياسي خالل   

ياسي، مبن فيهم ضحايا االختفاء القسري، الذي ، الذي وافقت فيه على دفع تعويض لضحايا العنف الس)السياسي
اللجنة الوطنيـة للتعـويض     ( جلنة وطنية    ٢٦٤٠وأنشأ القانون   . ١٩٨٢ و ١٩٦٤حصل يف الفترة ما بني عامي       

  أن  ٢٦٤٠ر القـانون    وباإلضافة إىل ذلك، قر   . لتقييم احتياجات الضحايا  ) االستثنائي لضحايا العنف السياسي   
 الذي نظَّـم  ٢٨٠١٥در لذلك الغرض املرسوم التشريعي ـ يوماً من صدوره، فص  ٩٠عد   اللجنة املذكورة ب   ُتنشأ

  . شهراً فقط١١ب ؛ واعُتمد بعد ذلك ٢٦٤٠القانون 

وأُفيد بأن اللجنة الوطنية املذكورة تشكو من مشاكل إدارية خطرية، وذلك أساساً بسبب قلـة الـدعم         - ٧٣
  . املؤسسي من وزارة العدل اليت ترأس اللجنة

. وُزعم أن قيوداً إدارية وقيوداً يف جمال املوارد البشرية مما تواجهه اللجنة قد تسببت يف تأخري يف اإلجراء                   - ٧٤
وحسب املعلومات الواردة فإنه إذا ما ظلت اللجنة الوطنية تعمل مبواردها احلالية فإنه من املستبعد أن ُيـستكمل                  

  .٢٠١٠استعراض الطلبات العالقة حبلول عام 

بل سنَّت احلكومة قواعد تكميلية تسببت يف تأخري يف         . فيد بأن احلكومة مل تسدد الدفوعات للضحايا      وأُ  - ٧٥
 الذي حيدد موعداً هنائياً جديداً لتقدمي الطلبات ولكـن      ٣٢٧٥القانون  : جتهيز تعويض الضحايا، من قبيل ما يلي      

لفعل تعويضاً قبل املوعد النـهائي اجلديـد؛        حيدد أيضاً مهلة يف إجراء تعويض الضحايا الذين كانوا قد طلبوا با           
 الذي حيدد أن رئاسة اللجنة الوطنية، اليت تتبع وزارة الرئاسة، تتبع اآلن وزارة العدل، فيما يصبح ٣٤٤٩والقانون 

عضوان من السلطة التشريعية عضوين يف اللجنة الوطنية، األمر الذي يستتبع تأخرياً يف مّد الضحايا بـالتعويض؛                 
  .التأخريمن  الذي حيدد آجاالً جديدة للجنة مبا يتسبب يف مزيد ٢٩٢١٤م التشريعي واملرسو

 يشترط أن ميول اجملتمع الـدويل  ٢٦٤٠وحسب مصادر موثوقة، يتمثل العائق الرئيسي يف كون القانون            - ٧٦
على هذا اجلزء اهلام    ومن املستبعد أن يتم احلصول من اجملتمع الدويل         .  يف املائة من إمجايل مبلغ التعويض      ٨٠نسبة  

وأُفيد بأن  . من املوارد املالية الالزمة؛ فالدولة هي املسؤول املباشر عن انتهاكات حقوق اإلنسان والتعويض عنها             
  .قلة األموال متنع احلكومة من تقدمي التعويضات للضحايا
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  .، على االدعاء العام٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٨وكما سبقت اإلشارة إىل ذلك أعاله، ردت احلكومة، يف   -٧٧

  جمموع احلاالت املُحالة واملوضحة واليت مل ُيبّت فيها بعد

وقد حصلت أغلبية هذه احلاالت يف الفترة ما        .  حالة ٤٨أحال الفريق العامل إىل احلكومة، منذ إنشائه،          - ٧٨
  .ني، يف سياق اإلجراءات اليت اختذهتا السلطات بعد انقالبني عسكري١٩٨٢ و١٩٨٠بني عامي 

 منها باالستناد إىل معلومات قدمتها احلكومة، وحالة باالستناد ١٩ حالة؛ ٢٠وقام الفريق العامل بتوضيح   - ٧٩
  . حالة مل ُيبّت فيها بعد٢٨إىل معلومات قدمها املصدر؛ وال تزال هناك 

  مالحظات

فري تعويض مالئم للضحايا،     من اإلعالن عن تو    ١٩يذكِّر الفريق العامل احلكومة مبسؤوليتها وفقاً للمادة          - ٨٠
  .بصرف النظر عن مستوى األموال اليت تتلقاها من اجملتمع الدويل

  الربازيل

  احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل
  الفترة قيد االستعراض

احلاالت املوضَّحة خالل الفترة قيد 
  :ن جانباالستعراض م

عدد احلاالت اليت مل 
ُيبّت فيها حىت بداية 
  الفترة قيد االستعراض

احلاالت املُرسلة 
مبوجب إجراء 
  التصرف العاجل

احلاالت املُرسلة مبوجب 
  احلكومة  اإلجراء العادي

املصادر غري 
  احلكومية

عدد احلاالت اليت 
بّت فيها حىت  مل ُي
هناية السنة قيد 
  االستعراض

  ١٣  صفر  صفر  صفر  صفر  ١٣
  

   بشأن بعض احلاالتردود متعددة  عدد احلاالت اليت ردَّت احلكومة بشأهنا
عدد احلاالت اليت ُيحتمل توضيحها من 

  )قاعدة األشهر الستة(جانب احلكومة 
  صفر  ال توجد أي ردود  صفر

  
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي ادعاء  ادعاء عام

  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال توجد أي رسالة  رسالة طلب تدخُّل فوري
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي طلب   بزيارةطلب الفريق العامل القيام

 التقريـر ويـرد يف    . وأعيدت إحالة مجيع احلاالت اليت مل يبت فيها بعد ومل يرد من احلكومـة أي رد                 - ٨١
E/CN.4/2006/56و Corr.1موجز عن احلالة يف البلد .  
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  بوروندي

  احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل
  الفترة قيد االستعراض

احلاالت املوضَّحة خالل الفترة قيد 
  :االستعراض من جانب

عدد احلاالت اليت مل 
ُيبّت فيها حىت بداية 

  عراضالفترة قيد االست

احلاالت املُرسلة 
مبوجب إجراء 
  التصرف العاجل

احلاالت املُرسلة مبوجب 
  احلكومة  اإلجراء العادي

املصادر غري 
  احلكومية

عدد احلاالت اليت 
بّت فيها حىت  مل ُي
هناية السنة قيد 
  االستعراض

  ٥٢  صفر  صفر  صفر  صفر  ٥٢
  

  ردود متعددة بشأن بعض احلاالت  عدد احلاالت اليت ردَّت احلكومة بشأهنا
عدد احلاالت اليت ُيحتمل توضيحها من 

  )قاعدة األشهر الستة(جانب احلكومة 
  صفر  ال توجد أي ردود  صفر

  
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي ادعاء  ادعاء عام

  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال توجد أي رسالة  رسالة طلب تدخُّل فوري
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي طلب  طلب الفريق العامل القيام بزيارة

 تقريـر ويـرد يف ال .  ومل يرد مـن احلكومـة أي رد  ،أعيدت إحالة مجيع احلاالت اليت مل يبت فيها بعد   - ٨٢
E/CN.4/2006/56و Corr.1موجز عن احلالة يف البلد .  

  الكامريون

  احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل
  الفترة قيد االستعراض

احلاالت املوضَّحة خالل الفترة قيد 
  :االستعراض من جانب

عدد احلاالت اليت مل 
ُيبّت فيها حىت بداية 
  الفترة قيد االستعراض

احلاالت املُرسلة 
مبوجب إجراء 
  التصرف العاجل

احلاالت املُرسلة مبوجب 
  احلكومة  اإلجراء العادي

املصادر غري 
  احلكومية

عدد احلاالت اليت 
بّت فيها حىت  مل ُي

اية السنة قيد هن
  االستعراض

  ١٥  صفر  صفر  صفر  ١  ١٤
  

  ردود متعددة بشأن بعض احلاالت  عدد احلاالت اليت ردَّت احلكومة بشأهنا
ها من عدد احلاالت اليت ُيحتمل توضيح

  )قاعدة األشهر الستة(جانب احلكومة 
  صفر  ال توجد أي ردود  صفر

  
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي ادعاء  ادعاء عام

  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال توجد أي رسالة  رسالة طلب تدخُّل فوري
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي طلب  طلب الفريق العامل القيام بزيارة

  اإلجراءات العاجلة

 ، مبـا  سربيانو جنيمـا  وختص هذه احلالة    . أرسلت حالة إىل حكومة الكامريون يف إطار إجراء التصرف العاجل           -٨٣
الذي ُيزعم أنه مت إيقافه يف تكساكو إميانا مبدينة ياوندي يف الكامريون على أيدي أعـوان شـرطة كـامريونيني         
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وأرسل الفريق العامل، وفقاً ألساليب عمله، نسخة من هذه . ائية بياونديوموظفي أمن تابعني لسفارة غينيا االستو
  .احلالة إىل حكومة غينيا االستوائية

  جمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل يبت فيها بعد

 حالة منها استناداً إىل املعلومات املقدمة مـن  ١٩ حالة مت توضيح  ١٩أحال الفريق العامل، منذ انشائه،        - ٨٤
  . حالة مل يبت فيها بعد١٥حلكومة فيما ال تزال هناك ا

  . موجز عن احلالة يف البلدCorr.1 وE/CN.4/2006/56 تقريرويرد يف ال  - ٨٥

  تشاد

  احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل
  الفترة قيد االستعراض

ة خالل الفترة قيد احلاالت املوضَّح
  :االستعراض من جانب

عدد احلاالت اليت مل 
ُيبّت فيها حىت بداية 
  الفترة قيد االستعراض

احلاالت املُرسلة 
مبوجب إجراء 
  التصرف العاجل

احلاالت املُرسلة مبوجب 
  احلكومة  اإلجراء العادي

املصادر غري 
  احلكومية

عدد احلاالت اليت 
بّت فيها حىت  مل ُي
هناية السنة قيد 
  االستعراض

  ٢٩  صفر  صفر  صفر  ٧  ٢٢
  

  ردود متعددة بشأن بعض احلاالت   احلكومة بشأهناعدد احلاالت اليت ردَّت
عدد احلاالت اليت ُيحتمل توضيحها من 

  )قاعدة األشهر الستة(جانب احلكومة 
  صفر  ال توجد أي ردود  صفر

  
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي ادعاء  ادعاء عام

  دال يوجد أي ر  رد احلكومة  ال توجد أي رسالة  رسالة طلب تدخُّل فوري
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي طلب  طلب الفريق العامل القيام بزيارة

  اإلجراءات العاجلة

وتعلقـت هـذه   . أحال الفريق العامل سبع حاالت يف إطار إجراء التصرف العاجل إىل حكومة تـشاد              - ٨٦
ريس إبراهيم، وهـارون   بعبد العزيز موسى، وعبد الكرمي حممد توراي، وعلي كايكيت، وابراهيم إد          احلاالت  

ومجيعهم ينتمون إىل جمموعة تاما اإلثنية، حممد عبدوالي، وياكوبايي عمر آدم، ويوسف عبد الكرمي عبدوالي،        
  . مبدينة غرييدا على أيدي أفراد من قوات األمن التشادية٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٣٠أوقفوا يف 

  ها بعدجمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل يبت في

مت توضيح ثالث حاالت من بينها باالستناد إىل .  حالة إىل احلكومة٣٢أحال الفريق العامل، منذ إنشائه،   - ٨٧
  . فيها بعدبت حالة مل ُي٢٩املعلومات املقدمة من احلكومة، فيما ال تزال هناك 

  . موجز للحالة يف البلدCorr.1 وE/CN.4/2006/56 تقريرويرد يف ال  - ٨٨
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  املالحظات

 قيـد يعرب الفريق العامل عن قلقه ألن سبع حاالت عاجلة قد أرسلت إىل احلكومـة أثنـاء الفتـرة                     - ٨٩
  .االستعراض، مما يدل على وجود منط مستمر من حاالت االختفاء القسري، وألنه مل يتلق أي رد

ر عـد، ويـذكّ  يشجع الفريق العامل احلكومة على اختاذ اخلطوات لتوضيح احلاالت اليت مل يبت فيهـا ب               - ٩٠
االلتزام باختاذ التدابري    (٣و) االلتزام مبنع واستئصال ظاهرة االختفاء القسري      (٢احلكومة بالتزاماهتا مبوجب املادة     

إحالـة  باإللتـزام    (١٤و) التشريعية واإلدارية والقضائية وغريها من التدابري ملنع وإهناء أعمال االختفاء القسري          
من إعالن منع وإهناء مجيع )  االختفاء القسري إىل احملاكم املدنية العادية املختصةاملتهمني بارتكاب عمل من أعمال

  .أفعال االختفاء القسري ومقاضاة مرتكبيها املزعومني

  شيلي

  احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل
  الفترة قيد االستعراض

ت املوضَّحة خالل الفترة قيد احلاال
  :االستعراض من جانب

عدد احلاالت اليت مل 
ُيبّت فيها حىت بداية 
  الفترة قيد االستعراض

احلاالت املُرسلة 
مبوجب إجراء 
  التصرف العاجل

احلاالت املُرسلة مبوجب 
  احلكومة  اإلجراء العادي

املصادر غري 
  احلكومية

عدد احلاالت اليت 
بّت فيها حىت  مل ُي
هناية السنة قيد 
  االستعراض

  ٨١٦  صفر  صفر  صفر  صفر  ٨١٦
  

  ردود متعددة بشأن بعض احلاالت  االت اليت ردَّت احلكومة بشأهناعدد احل
عدد احلاالت اليت ُيحتمل توضيحها من 

  )قاعدة األشهر الستة(جانب احلكومة 
  صفر  ال توجد أي ردود  صفر

  
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي ادعاء  ادعاء عام

  ال يوجد أي رد  مةرد احلكو  ال توجد أي رسالة  رسالة طلب تدخُّل فوري
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي طلب  طلب الفريق العامل القيام بزيارة

  املعلومات الواردة من احلكومة

 مل يتسن لألمانة ترمجتها يف الوقت املناسب ٢٠٠٨أغسطس / آب١٨وردت من احلكومة رسالة بتاريخ   - ٩١
  . هذا التقريرلكي ينظر فيها الفريق العامل من أجل إدراجها يف

  جمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل يبت فيها

منـها   حالـة    ٦٩  حالة، ٩٢ومت توضيح   .  إىل احلكومة   حاالت ٩٠٨أحال الفريق العامل، منذ إنشائه،        - ٩٢
 تزال   حالة باالستناد إىل املعلومات املقدمة من املصدر؛ فيما ال         ٢٣باالستناد إىل املعلومات املقدمة من احلكومة و      

  . حالة مل يبت فيها بعد٨١٦هناك 

  . موجز للحالة يف البلدCorr.1 وE/CN.4/2006/56 تقريرويرد يف ال  - ٩٣
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  الصني

  احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل
  الفترة قيد االستعراض

يد احلاالت املوضَّحة خالل الفترة ق
  :االستعراض من جانب

عدد احلاالت اليت مل 
ُيبّت فيها حىت بداية 
  الفترة قيد االستعراض

احلاالت املُرسلة 
مبوجب إجراء 
  التصرف العاجل

احلاالت املُرسلة مبوجب 
  احلكومة  اإلجراء العادي

املصادر غري 
  احلكومية

عدد احلاالت اليت 
بّت فيها حىت  مل ُي
هناية السنة قيد 
  االستعراض

  ٢٩  صفر  ٢  صفر  صفر  ٣١
  

  ردود متعددة بشأن بعض احلاالت  عدد احلاالت اليت ردَّت احلكومة بشأهنا
عدد احلاالت اليت ُيحتمل توضيحها من 

  )قاعدة األشهر الستة(جانب احلكومة 
  ٣  ال توجد أي ردود  ٧

  
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي ادعاء  ادعاء عام

  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال توجد أي رسالة  رسالة طلب تدخُّل فوري
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي طلب  ل القيام بزيارةطلب الفريق العام

  املعلومات الواردة من احلكومة

 فيما يتعلق ٢٠٠٨مارس / آذار٦ و٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٢٠  يفأحالت احلكومة رسالتني مؤرختني  - ٩٤
 قدمت العنوان الذي يقيم به      وباالستناد إىل املعلومات الواردة من احلكومة، اليت      . بسبع حاالت مل يبت فيها بعد     

حالياً ثالثة من الضحايا وأشارت فيه إىل أن ضحية رابعة قيد االحتجاز، قرر الفريق العامل أن يطبق قاعدة األشهر 
ويف إحدى احلـاالت أشـارت      . مل تقدم احلكومة عناوين حمددة للضحايا     من احلاالت السبع    ويف حالتني   . الستة

  .سمح بتحديد اهلويةوال ُياملقدمة حمدودة جداً املعلومات أنّ احلكومة إىل 

  التوضيحات

باالستناد إىل املعلومات اليت قدمتها احلكومة، تسىن للفريق العامل توضيح حالتني بعد انقـضاء املهلـة                  - ٩٥
  .املنصوص عليها يف قاعدة األشهر الستة

  جمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل يبت فيها

منـها  حالـة    ٧٤،   حالة ٨٥وقام بتوضيح   .  حالة ١١٤،  العامل إىل احلكومة، منذ إنشائه    أحال الفريق     - ٩٦
فيما ال تزال   . باالستناد إىل املعلومات املقدمة من املصدر     حالة   ١١باالستناد إىل املعلومات املقدمة من احلكومة و      

  . حالة مل يبت فيها بعد٢٩  هناك

  مالحظات

قديره حلكومة الصني على تعاوهنا ويأمل أن يفضي ذلك التعـاون إىل            ما زال الفريق العامل يعرب عن ت        - ٩٧
  .توضيح احلاالت اليت مل يبت فيها بعد
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 كولومبيا

  احلاالت احملالة إىل احلكومة خالل
  الفترة قيد االستعراض

احلاالت املوضحة خالل الفترة قيد 
  :تعراض من جانباالس

عدد احلاالت اليت مل يبت 
فيها حىت بداية الفترة قيد 

  االستعراض

احلاالت املرسلة 
مبوجب إجراء 
  التصرف العاجل

احلاالت املرسلة مبوجب 
  احلكومة  اإلجراء العادي

املصادر غري 
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل 
يبت فيها حىت هناية 

السنة قيد 
  االستعراض

  ٩٥٥  صفر  ٤  ٢  صفر  ٩٥٧
  

  بشأن بعض احلاالتردود متعددة   عدد احلاالت اليت ردت احلكومة بشأهنا
عدد احلاالت اليت حيتمل توضيحها من جانب 

  )قاعدة األشهر الستة(احلكومة 
  صفر  نعم  ٤١

  
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  )٢(نعم   ادعاء عام

  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  )٢(نعم   رسالة طلب تدخل فوري
   يوجد أي ردال  رد احلكومة  ال يوجد أي طلب  طلب الفريق العامل القيام بزيارة

 العاجلة اإلجراءات

فيكتور ، و إدغار خاميس نينيو  تني أُبلغ هبما مؤخراً، ختص      حال  كولومبيا حكومة إىل العامل الفريق أحال - ٩٨
البا،  ألقَى عليهما القبض يف بلدية ساهاغون اليت تقع يف مقاطعة قرطبة، أفراٌد من مكتب  اللذينخوليو ريكاردو فّي

 .ما أفادت التقاريراملدعي العام، حسب 

 احلكومة من الواردة املعلومات

 ٢٣و ،٢٠٠٧يوليـه   / متـوز  ١٨مؤرخـة   رسالة   ١١:  من احلكومة  أربع عشرة رسالة  تلقى الفريق العامل      - ٩٩
ديسمرب / كانون األول٥، و٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٢٧، و٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨، و٢٠٠٧أغسطس /آب

  / أيـار  ٢٠، و ٢٠٠٨فربايـر   / شباط ٢٢، و ٢٠٠٨فرباير  / شباط ١٢، و ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ٣، و ٢٠٠٧
غري املعلومات الواردة فيها واعترب الفريق العامل أن . ٢٠٠٨يوليه / متوز١، و٢٠٠٨مايو / أيار٢٠، و٢٠٠٨مايو 

ر أكتوب/ تشرين األول٢٢، و٢٠٠٧أغسطس / آب١٦ويف الرسائل الثالث الباقية املؤرخة . كافية لغرض التوضيح
 قدمت احلكومة شهادات وفاة ألربع حاالت، طّبق عليها الفريق العامل ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين١٢، و٢٠٠٧

  .قاعدة األشهر الستة

 املصادر من الواردة املعلومات

  .أربعني حالة مل ُيَبت فيها بعدب تتعلق صادرامل منإضافية  معلومات العامل الفريق تلقى  - ١٠٠
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  التوضيحات

 عقب انقـضاء مهلـة      ت حاال أربع، قرر الفريق العامل توضيح      املصدروردت من   اليت  علومات  امل إىل   استناداً  
  .  أشهرالستة

  رسالة طلب تدخل فوري

، بعث الفريق العامل إىل حكومة كولومبيا برسالة طلب تدخل فوري           ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ٦يف    - ١٠١
وحسب املصدر، فإن . ٢٠٠٢يوليه / متوز٢٩رة شخص اختفى يف فيما يتصل بأعمال ختويف وانتقام ضد أفراد أس

عمدة مدينة آغوا آثول، وهي املدينة اليت تقيم فيها األسرة، ليس مسؤوالً فحسب عن اختفاء الضحية بل كذلك                  
  .عن ختويف أسرهتا

 ١١ثول يف ، أبلغ املصدر بأنه أُلقي القبض على عمدة مدينة آغوا آ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٣ويف   - ١٠٢
 بعد إصدار املدعي العام املكلف بوحدة حقوق اإلنسان أمر إيقاف ضـده بـسبب      ٢٠٠٨أكتوبر  /تشرين األول 

  .ارتكابه جرمية االختفاء القسري املزعومة والتواطؤ الرتكاب فعل إجرامي

املعين حبالة  ، بعث الفريق العامل برسالة مشتركة مع املقرر اخلاص          ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٧ويف    - ١٠٣
املدافعني عن حقوق اإلنسان واملقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري، بشأن هتديد وختويف 

  .مخسة مدافعني عن حقوق اإلنسان بسبب أنشطتهم املتعلقة بالتحقيق يف عمليات اختفاء قسري

  .دخالت العاجلة املبلغ عنها أعالهومل يتلق الفريق العامل رداً من احلكومة بشأن الت  - ١٠٤

  االدعاء العام

. قدمت مصادر موثوق هبا معلومات إىل الفريق العامل عن العقبات اليت يدعى أهنا تعترض تنفيذ اإلعالن                 - ١٠٥
  .وقد أحيلت هذه املعلومة إىل احلكومة عن طريق ادعاءين عامني

وثوق هبا أن عدد األشخاص الذين اختفوا يف كولومبيا وفيما يتعلق باالدعاء العام األول، أبلغت مصادر م  - ١٠٦
ويف .  حالة اختفاء٣ ٥٠٠، حققت احلكومة يف ٢٠٠٠ويف عام  .  شخص ٣٠ ٠٠٠يف السنوات األخرية قد يبلغ      

  . حتقيق١٥ ٦٠٠، ارتفع هذا الرقم فبلغ ٢٠٠٧عام 

الرمسية بسبب ضـعف النظـام      ووفقاً ملصادر موثوق هبا، يتجاوز عدد حاالت االختفاء بكثري األرقام             - ١٠٧
  .اإلداري وعدم فعاليته يف البلد، وال سيما يف مناطق كولومبيا الريفية

 ١ ٠٠٩وأبلغت املصادر أن قادة وأفراد اجلماعات شبه العسكرية املسرحة اعترفت بوجود ما ال يقل عن   - ١٠٨
  . شخصاً مفقودا١ً ٩٩٦قبور مجاعية، ّمما مكّن السلطات من العثور على رفات 

  ومل جتد أكثرية اجلـرائم تـسوية       . وأبلغت املصادر أنه نادراً ما صدرت إدانة يف عمليات االختفاء القسري            - ١٠٩
  .أّما أغلبية االعترافات فتمت يف إطار قانون العدالة والسلم، الذي يكفل ختفيف العقوبة يف حالة التعاون مع العدالة
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ر موثوق هبا أنه بالرغم من اجلهود التشريعية اليت بذلتها حكومـة            ويف االدعاء العام الثاين، أبلغت مصاد       - ١١٠
 الذي جيّرم االختفاء القسري، ال تزال أسر        ٢٠٠٠ لعام   ٥٨٩كولومبيا أثناء العقود املاضية، مبا فيها سن القانون         

  .عويضاتاملختفني تواجه صعوبات عديدة تتعلق بصورة خاصة باحلق يف معرفة احلقيقة وإقامة العدل وتلقي الت

   ١٩٩٧ لعـام    ٤١٨وأبلغت املصادر أن إحدى املشاكل القانونية الرئيسية هي أنـه وفقـاً للقـانون                 - ١١١
، ال ُيعترب ضحايا االختفاء القسري وأسرهم ضحايا عنف سياسي، األمـر الـذي              ٢٠٠٤ لعام   ٧٣٨١واملرسوم  

  .حيرمهم من تلقي املساعدة اإلنسانية

نسانية، جيب على األسر أن تتقدم بطلب التصريح بافتراض الوفاة، مث طلب            ومن أجل تلقي املساعدة اإل      - ١١٢
وميثل ذلك معاملة تفضيلية لضحايا اجلرائم األخرى مثل عمليات االختطاف، الذين ليسوا     . استخراج شهادة وفاة  

  .مطالبني باحلصول على شهادات وفاة لتلقي املساعدة

ن هذا االلتزام القانوين جيعل من األسر ضحايا أكثر من مّرة حبملها            وتفيد تقارير تلقاها الفريق العامل، أ       - ١١٣
  .على اجتياز مرحلة احلصول على شهادة وفاة، رغم أن مصري الشخص املفقود أو مكان وجوده غري معروف

وباإلضافة إىل ذلك، فإن معاجلة االختفاء كوفاة مباشرة ال تراعي الطبيعة املستمرة للجرمية، وحق أسـر                  - ١١٤
ومثة خشية أيضاً من أن يؤدي التصريح بافتراض الوفاة   . ملختفني يف معرفة احلقيقة والتزام الدولة مبواصلة التحقيق       ا

  .إىل تسجيل الوفاة قانونياً كوفاة وليس كاختفاء

  .ومل يتلق الفريق العامل من احلكومة أي رد خبصوص هذين االدعاءين العامني  - ١١٥

َبْت فيها بعدجمموع احلاالت احملالة واملوضَّ   حة واليت مل ُي

   ٢٧٢ووضـح   .  حالة ١ ٢٢٧بلغ جمموع احلاالت اليت أحاهلا الفريق العامل إىل احلكومة، منذ إنشائه،              - ١١٦
 حالة على أساس معلومات واردة من املصدر؛ ومل ٦٧ منها على أساس معلومات واردة من احلكومة و٢٠٥حالة، 

  . حالة٩٥٥ُيبت بعد يف 

  .  موجز للحالة يف البلد.Corr وE/CN.4/2006/56 التقرير ويرد يف  - ١١٧

  مالحظات

لكنه يعرب عن بالغ قلقه ألن      . يالحظ الفريق العامل أنه تلقى حالتني جديدتني فقط مبلغاً عنهما حديثاً            - ١١٨
  .عدد حاالت االختفاء احلقيقي تتجاوز بكثري العدد املبلغ عنه يف األرقام الرمسية

ق العامل عن ارتياحه لكشف قادة وأفراد اجلماعات املسلحة شبه العسكرية املسرَّحة لعدد             ويعرب الفري   - ١١٩
ويف هذا الصدد، يشجع الفريق العامل احلكومة على حتديد هوية الرفات كافة، اليت قد يؤدي . من املقابر اجلماعية

  .بعضها إىل توضيح حاالت
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ويف هـذا   . عدد التحقيقات، مل تصدر سوى إدانات قليلة      ويالحظ الفريق العامل أنه بالرغم من ارتفاع          - ١٢٠
الصدد، يذكر الفريق العامل احلكومة بالتزامها بإحالة مجيع األشخاص املتهمني بارتكاب عمل من أعمال االختفاء 

  . من اإلعالن١٤القسري إىل العدالة، وفقاً للمادة 

ويف هذا الصدد، يذكّر احلكومـة      . واالنتقامويعرب الفريق العامل عن قلقه إزاء عدد حاالت التخويف            - ١٢١
احلماية من سوء  (٣- ١٣بالتزامها حبماية األشخاص من التعرض لسوء املعاملة أو التخويف أو االنتقام وفقاً للمادة 

  ) ضمان املعاقبة على أي معاملة سـيئة أو هتديـد أو عمـل انتقـامي               (٥- ١٣و) املعاملة أو التهديد أو االنتقام    
  .من اإلعالن

ويعرب الفريق العامل عن قلقه إزاء خضوع التعويض الفتراض الوفاة مث إىل االستظهار بشهادة وفاة، وهو   - ١٢٢
  . من اإلعالن١٩ما ال يتفق مع املادة 

وبعث الفريق العامل برسالة إىل حكومة كولومبيا يطلب فيها منها إعداد تقرير عن تنفيذ التوصيات اليت                  - ١٢٣
  .ويأسف الفريق العامل لعدم تلقي هذا التقرير. ٢٠٠٥يارته القطرية إىل البلد يف عام تقدم هبا يف أعقاب ز

  الكونغو

  احلاالت احملالة إىل احلكومة خالل
  الفترة قيد االستعراض

احلاالت املوضحة خالل الفترة قيد 
  :االستعراض من جانب

عدد احلاالت اليت مل يبت 
فيها حىت بداية الفترة قيد 

  االستعراض

احلاالت املرسلة 
مبوجب إجراء 
  التصرف العاجل

احلاالت املرسلة مبوجب 
  احلكومة  اإلجراء العادي

املصادر غري 
  احلكومية

 احلاالت اليت مل عدد
يبت فيها حىت هناية 

السنة قيد 
  االستعراض

  ١١٤  صفر  صفر  صفر  صفر  ١١٤
  

  تردود متعددة بشأن بعض احلاال  عدد احلاالت اليت ردت احلكومة بشأهنا
عدد احلاالت اليت حيتمل توضيحها من جانب 

  )قاعدة األشهر الستة(احلكومة 
  صفر  ال توجد أي ردود  صفر

  
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي ادعاء  ادعاء عام

  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال توجد أي رسالة  رسالة طلب تدخل فوري
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة   طلبال يوجد أي  طلب الفريق العامل القيام بزيارة

ويـرد يف  . وأحال الفريق العامل جمّدداً مجيع احلاالت اليت مل ُيَبْت فيها بعد ومل يتلق أي رد من احلكومة                - ١٢٤
  .موجز للحالة يف البلد Corr.1 وE/CN.4/2006/56التقرير 
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  مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

  احلاالت احملالة إىل احلكومة خالل
  الفترة قيد االستعراض

احلاالت املوضحة خالل الفترة قيد 
  :االستعراض من جانب

عدد احلاالت اليت مل يبت 
 بداية الفترة قيد فيها حىت

  االستعراض

احلاالت املرسلة 
مبوجب إجراء 
  التصرف العاجل

ب احلاالت املرسلة مبوج
  احلكومة  اإلجراء العادي

املصادر غري 
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل 
يبت فيها حىت هناية 

السنة قيد 
  االستعراض

  ٩  صفر  صفر  صفر  صفر  ٩
  

  ردود متعددة بشأن بعض احلاالت  عدد احلاالت اليت ردت احلكومة بشأهنا
عدد احلاالت اليت حيتمل توضيحها من جانب 

  )قاعدة األشهر الستة(احلكومة 
  صفر  نعم  ٣

  
   يوجد أي ردال  رد احلكومة  ال يوجد أي ادعاء  ادعاء عام

  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال توجد أي رسالة  رسالة طلب تدخل فوري
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي طلب  طلب الفريق العامل القيام بزيارة

  احلاالت العادية

حالتني وفقاً ألساليب عمل الفريق العامل، تلقت حكومة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية نسخة من                - ١٢٥
، يزعم فيهما أن عمالء خمابرات مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية اختطفومها كيومي كو وتسويوسي كوختّصان 
  .وُسجِّلت احلالتان يف الفرع املخصص حلكومة اليابان. يف اليابان

  املعلومات الواردة من احلكومة

  / أيـار ٦، و٢٠٠٨ينـاير  /كانون الثـاين  ١٠أحالت احلكومة ثالث رسائل إىل الفريق العامل مؤرخة         - ١٢٦
وقرر الفريق . ، ردت فيها على مجيع احلاالت اليت مل ُيَبْت فيها بعد       ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ٢ و ٢٠٠٨مايو  

  .العامل أن الردود ال تعترب كافية حبيث تشكل توضيحاً

  املعلومات الواردة من املصادر

االت اليت مل يبت فيها بعد، وذكر وجود العديد من املـسائل         قدم املصدر معلومات إضافية عن مجيع احل        - ١٢٧
كما أبلغ املـصدر عـن   . املتناقضة والقابلة للطعن يف التوضيحات اليت قدمتها احلكومة بشأن التحقيقات واألدلة      

  .ا بعدموافقة حكومة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية على إجراء حتقيق شامل يف مجيع احلاالت اليت مل يبت فيه

  جمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل يبت فيها بعد

  . حاالت إىل احلكومة، ومجيعها حاالت مل يبت فيها بعد٩أحال الفريق العامل، منذ إنشائه،   - ١٢٨



A/HRC/10/9 
Page 31 

  مالحظات
واليابـان  ينّوه الفريق العامل باخلطوات اإلجيابية اليت اختذهتا حكومتا مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية       - ١٢٩

  .ويعرب عن األمل يف إمكانية إجراء حتقيقات جديدة تؤدي إىل توضيح احلاالت اليت مل يبت فيها بعد
  مجهورية الكونغو الدميقراطية

  احلاالت احملالة إىل احلكومة خالل
  الفترة قيد االستعراض

ة خالل الفترة قيد احلاالت املوضح
  :االستعراض من جانب

عدد احلاالت اليت مل يبت 
فيها حىت بداية الفترة قيد 

  االستعراض

احلاالت املرسلة 
مبوجب إجراء 
  التصرف العاجل

احلاالت املرسلة مبوجب 
  احلكومة  اإلجراء العادي

املصادر غري 
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل 
يبت فيها حىت هناية 

السنة قيد 
  االستعراض

  ٤٣  صفر  صفر  صفر  صفر  ٤٣
  

  ردود متعددة بشأن بعض احلاالت  كومة بشأهناعدد احلاالت اليت ردت احل
عدد احلاالت اليت حيتمل توضيحها من جانب 

  )قاعدة األشهر الستة(احلكومة 
  صفر  ال توجد أي ردود  صفر

  
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي ادعاء  ادعاء عام

  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال توجد أي رسالة  رسالة طلب تدخل فوري
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي طلب  الفريق العامل القيام بزيارةطلب 

ويـرد يف   . أحال الفريق العامل جمدداً مجيع احلاالت اليت مل يبت فيها بعد ومل يتلق أي رد من احلكومة                  - ١٣٠
  .موجز للحالة يف البلد A/HRC/7/2 ويف التقرير Corr.1 وE/CN.4/2006/56التقرير 

  دومينيكيةاجلمهورية ال

  احلاالت احملالة إىل احلكومة خالل
  الفترة قيد االستعراض

احلاالت املوضحة خالل الفترة قيد 
  :االستعراض من جانب

عدد احلاالت اليت مل 
يبت فيها حىت بداية 
  الفترة قيد االستعراض

احلاالت املرسلة 
ب إجراء مبوج

  التصرف العاجل
احلاالت املرسلة مبوجب 

  احلكومة  اإلجراء العادي
املصادر غري 
  احلكومية

عدد احلاالت اليت 
مل يبت فيها حىت 
هناية السنة قيد 
  االستعراض

  ٢  صفر  صفر  صفر  صفر  ٢
  

  ردود متعددة بشأن بعض احلاالت  عدد احلاالت اليت ردت احلكومة بشأهنا
عدد احلاالت اليت حيتمل توضيحها من 

  )قاعدة األشهر الستة(جانب احلكومة 
  صفر  د أي ردودال توج  صفر

  
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي ادعاء  ادعاء عام

  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال توجد أي رسالة  رسالة طلب تدخل فوري
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي طلب  طلب الفريق العامل القيام بزيارة
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ويـرد يف   .  يبت فيها بعد ومل يتلق أي رد من احلكومة         أحال الفريق العامل جمدداً مجيع احلاالت اليت مل         - ١٣١
  .موجز للحالة يف البلد Corr.1 وE/CN.4/2006/56التقرير 

  إكوادور

  احلاالت احملالة إىل احلكومة خالل
  الفترة قيد االستعراض

احلاالت املوضحة خالل الفترة قيد 
  :االستعراض من جانب

عدد احلاالت اليت مل يبت 
فيها حىت بداية الفترة قيد 

  االستعراض

احلاالت املرسلة 
مبوجب إجراء 
  التصرف العاجل

احلاالت املرسلة مبوجب 
  احلكومة  اإلجراء العادي

املصادر غري 
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل 
يبت فيها حىت هناية 

السنة قيد 
  االستعراض

  ٤  صفر  ٧  صفر  صفر  ١١
  

  دة بشأن بعض احلاالتردود متعد  عدد احلاالت اليت ردت احلكومة بشأهنا
عدد احلاالت اليت حيتمل توضيحها من جانب 

  )قاعدة األشهر الستة(احلكومة 
  صفر  ودوجد أي ردتال   ١١

  
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي ادعاء  ادعاء عام

  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال توجد أي رسالة  رسالة طلب تدخل فوري
  نعم  رد احلكومة  نعم  زيارةطلب الفريق العامل القيام ب

  املعلومات الواردة من احلكومة

 من حكومة إكوادور عن احلاالت األربع اليت ٢٠٠٨يونيه / حزيران١١تلقى الفريق العامل رسالة مؤرخة   - ١٣٢
  / أيلـول  ٢ويف  . لكن الفريق العامل اعترب أن الرد غري كاٍف ليشكل توضيحاً هلذه احلـاالت            . مل يبت فيها بعد   

  .، تلقى الفريق العامل رسالة أخرى من احلكومة تصّحح إسم أحد ضحايا احلاالت اليت مل يبت فيها بعد٢٠٠٨ سبتمرب

  املعلومات الواردة من املصادر

  .تلقى الفريق العامل معلومات إضافية من املصادر بشأن حالة واحدة  - ١٣٣

  التوضيحات

ا من احلكومة، سبع حاالت طُبقت عليها قاعدة األشهر أوضح الفريق العامل، استناداً إىل معلومات تلقاه  - ١٣٤
  .الستة ومل يتلق مالحظات من املصادر

  جلنة احلقيقة والعدالة 

بلغه فيها احلكومة بإنشاء جلنـة احلقيقـة         ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١١تلقى الفريق العامل رسالة مؤرخة        - ١٣٥  ُت
  .٢٠٠٧مايو / أيار٣والعدالة يف إكوادور يف 
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  الزيارة

  ، دعت احلكومة الفريق العامل إىل القيام بزيـارة رمسيـة يف   ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول١٧يف رسالة مؤرخة    - ١٣٦
  .٢٠٠٩عام 

  جمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل يبت فيها بعد

 علـى أسـاس   ١٨ حالة منـها،  ٢٢ووّضح .  حالة إىل احلكومة  ٢٦أحال الفريق العامل، منذ إنشائه،        - ١٣٧
  . حاالت٤ حاالت على أساس املعلومات الواردة من املصدر؛ ومل يبت بعد يف ٤الواردة من احلكومة واملعلومات 

  .موجز للحالة يف البلد Corr.1 وE/CN.4/2006/56ويرد يف التقرير   - ١٣٨

  مالحظات

 مل يبت   يشكر الفريق العامل احلكومة على تعاوهنا وعلى اجلهود اليت بذلتها لتوضيح احلاالت السبع اليت               - ١٣٩
  .فيها بعد

ويهنئ الفريق العامل احلكومة على إنشاء جلنة احلقيقة والعدالة ويأمل يف أن تسفر عن نتـائج ناجحـة                    - ١٤٠
  .يستفيد منها ضحايا االختفاء القسري أو غري الطوعي

  .ويشكر الفريق العامل احلكومة على دعوهتا إياه إىل القيام بزيارة البلد  - ١٤١

  مصر

  احلاالت احملالة إىل احلكومة خالل
  الفترة قيد االستعراض

احلاالت املوضحة خالل الفترة قيد 
  :االستعراض من جانب

ليت مل يبت عدد احلاالت ا
فيها حىت بداية الفترة قيد 

  االستعراض

احلاالت املرسلة 
مبوجب إجراء 
  التصرف العاجل

حلاالت املرسلة مبوجب ا
  احلكومة  اإلجراء العادي

املصادر غري 
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل 
يبت فيها حىت هناية 

السنة قيد 
  االستعراض

  ١٥  صفر  صفر  صفر  صفر  ١٥
  

  ردود متعددة بشأن بعض احلاالت  عدد احلاالت اليت ردت احلكومة بشأهنا
عدد احلاالت اليت حيتمل توضيحها من جانب 

  )قاعدة األشهر الستة(احلكومة 
  صفر  ال توجد أي ردود  صفر

  
  ال  رد احلكومة  نعم   عامادعاء

  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال توجد أي رسالة  رسالة طلب تدخل فوري
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي طلب  طلب الفريق العامل القيام بزيارة
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  االدعاء العام

أمام تنفيذ اإلعـالن    تلقى الفريق العامل معلومات من مصادر موثوقة بشأن العراقيل القائمة يف إيطاليا               - ١٤٢
وأحال الفريق العامل يف أعقاب دورته الثالثة والثمانني هذه         . املتعلق حبماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري      

  .املعلومة إىل حكومات مصر وإيطاليا والواليات املتحدة األمريكية

، ٢٠٠٣فرباير / شباط١٧يطاليا يف ويتصل االدعاء بتقرير عن حالة تسليم استثنائي، ُيزعم أهنا وقعت يف إ  - ١٤٣
وأُبلغ الفريق العامل أن هذه احلالة حدثت يف سياق برامج تسليم           . وانطوت على اختفاء قسري لفترة من الوقت      

استثنائية نفذهتا، حسب بعض التقارير، الواليات املتحدة األمريكية باالشتراك مع مصر، حيث ُسجن الشخص سراً 
  .وُعذب حسب هذه التقارير

  .ومل يتلق الفريق العامل أي رد من احلكومة بشأن هذا االدعاء العام  - ١٤٤

  جمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل يبت فيها بعد

ووضح سبع حاالت على أساس املعلومـات       .  حالة إىل احلكومة   ٢٣أحال الفريق العامل، منذ إنشائه،        - ١٤٥
  . حالة١٥علومات الواردة من املصدر؛ ومل ُيبت بعد يف الواردة من احلكومة وحالة واحدة على أساس امل

  مالحظات

يطلب الفريق العامل إىل احلكومة تقدمي معلومات عن االدعاء، وال سيما إذا كان التسليم، الذي يعتـرب                   - ١٤٦
  .٢٠٠٣فرباير / شباط١٧مبثابة اختفاء قسري، أياً كان غرضه، قد مت يف 

  السلفادور

  احلاالت احملالة إىل احلكومة خالل
  الفترة قيد االستعراض

احلاالت املوضحة خالل الفترة قيد 
  :االستعراض من جانب

 عدد احلاالت اليت مل يبت
فيها حىت بداية الفترة قيد 

  االستعراض

احلاالت املرسلة 
مبوجب إجراء 
  التصرف العاجل

رسلة مبوجب احلاالت امل
  احلكومة  اإلجراء العادي

املصادر غري 
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل 
يبت فيها حىت هناية 

السنة قيد 
  االستعراض

  ٢ ٢٧٠  صفر  صفر  صفر  صفر  ٢ ٢٧٠
  

  ردود متعددة بشأن بعض احلاالت  عدد احلاالت اليت ردت احلكومة بشأهنا
عدد احلاالت اليت حيتمل توضيحها من جانب 

  )قاعدة األشهر الستة(احلكومة 
  صفر  ال توجد أي ردود  صفر

  
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي ادعاء  ادعاء عام

  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال توجد أي رسالة  رسالة طلب تدخل فوري
  نعم  رد احلكومة  نعم  طلب الفريق العامل القيام بزيارة
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يف ويـرد   . أحال الفريق العامل جمدداً مجيع احلاالت اليت مل يبت فيها بعد ومل يتلق أي رد من احلكومة                  - ١٤٧
 ويـرد تقريـر الزيـارة القطريـة يف التقريـر            .ملخص للحالـة يف البلـد      Corr.1 و E/CN.4/2006/56التقرير  

A/HRC/7/2/Add.2.  

  مالحظات

بعث الفريق العامل برسالة إىل حكومة السلفادور يطلب إليها تقريراً عن تنفيذ توصياته يف أعقاب الزيارة   - ١٤٨
  .ويأسف الفريق العامل لعدم تلقي هذا التقرير. ٢٠٠٧القطرية اليت قام هبا يف عام 

  غينيا االستوائية

  احلاالت احملالة إىل احلكومة خالل
  الفترة قيد االستعراض

احلاالت املوضحة خالل الفترة قيد 
  :االستعراض من جانب

عدد احلاالت اليت مل يبت 
فيها حىت بداية الفترة قيد 

  االستعراض

احلاالت املرسلة 
مبوجب إجراء 
  التصرف العاجل

احلاالت املرسلة مبوجب 
  احلكومة  اإلجراء العادي

املصادر غري 
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل 
 هناية يبت فيها حىت

السنة قيد 
  االستعراض

  ٨  صفر  صفر  صفر  صفر  ٨
  

  ردود متعددة بشأن بعض احلاالت  عدد احلاالت اليت ردت احلكومة بشأهنا
ا من جانب عدد احلاالت اليت حيتمل توضيحه

  )قاعدة األشهر الستة(احلكومة 
  صفر  ال توجد أي ردود  صفر

  
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي ادعاء  ادعاء عام

  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال توجد أي رسالة  رسالة طلب تدخل فوري
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي طلب  طلب الفريق العامل القيام بزيارة

  إلجراءات العاجلةا

سربيانو ْنغيما  وفقاً ألساليب عمل الفريق العامل، تلقت حكومة غينيا االستوائية نسخة عن حالة ختّص                - ١٤٩
، الذي ُيدَّعى أنه ألقي عليه القبض يف حي تكساكو إميانا مبدينة ياوندي يف الكامريون على أيدي أفراد شرطة إمبا

وهذه احلالة مسجلة يف الفـرع اخلـاص        .  بيساو يف ياوندي   - فارة غينيا   الكامريون وموظفي األمن التابعني لس    
  .حبكومة الكامريون

َبْت فيها بعد   جمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل ُي

  .أحال الفريق العامل، منذ إنشائه، مثاين حاالت إىل مجهورية غينيا االستوائية؛ ومجيعها مل يبت فيها بعد  - ١٥٠

  .موجز للحالة يف البلد Corr.1 وE/CN.4/2006/56تقرير ويرد يف ال  - ١٥١
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  إريتريا

  احلاالت احملالة إىل احلكومة خالل
  الفترة قيد االستعراض

احلاالت املوضحة خالل الفترة قيد 
  :االستعراض من جانب

عدد احلاالت اليت مل يبت 
فيها حىت بداية الفترة قيد 

  االستعراض

احلاالت املرسلة 
مبوجب إجراء 
  التصرف العاجل

احلاالت املرسلة مبوجب 
  احلكومة  اإلجراء العادي

املصادر غري 
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل 
 هناية يبت فيها حىت

السنة قيد 
  االستعراض

  ٥٤  صفر  صفر  صفر  صفر  ٥٤
  

  ردود متعددة بشأن بعض احلاالت  عدد احلاالت اليت ردت احلكومة بشأهنا
حها من جانب عدد احلاالت اليت حيتمل توضي

  )قاعدة األشهر الستة(احلكومة 
  صفر  ال توجد أي ردود  صفر

  
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي ادعاء  ادعاء عام

  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال توجد أي رسالة  رسالة طلب تدخل فوري
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي طلب  طلب الفريق العامل القيام بزيارة

ويـرد يف   . أحال الفريق العامل جمدداً مجيع احلاالت اليت مل يبت فيها بعد ومل يتلق أي رد من احلكومة                  - ١٥٢
  .موجز للحالة يف البلد Corr.1 وE/CN.4/2006/56التقرير 

  إثيوبيا

  احلاالت احملالة إىل احلكومة خالل
  لفترة قيد االستعراضا

احلاالت املوضحة خالل الفترة قيد 
  :االستعراض من جانب

عدد احلاالت اليت مل يبت 
فيها حىت بداية الفترة قيد 

  االستعراض

احلاالت املرسلة 
مبوجب إجراء 
  التصرف العاجل

احلاالت املرسلة مبوجب 
  احلكومة  اإلجراء العادي

املصادر غري 
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل 
يبت فيها حىت هناية 

السنة قيد 
  االستعراض

  ١١٢  صفر  رصف  صفر  صفر  ١١٢
  

  ردود متعددة بشأن بعض احلاالت  عدد احلاالت اليت ردت احلكومة بشأهنا
عدد احلاالت اليت حيتمل توضيحها من جانب 

  )قاعدة األشهر الستة(احلكومة 
  صفر  ال توجد أي ردود  صفر

  
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي ادعاء  ادعاء عام

  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  رسالةال توجد أي   رسالة طلب تدخل فوري
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي طلب  طلب الفريق العامل القيام بزيارة

ويـرد يف   . أحال الفريق العامل جمدداً مجيع احلاالت اليت مل يبت فيها بعد ومل يتلق أي رد من احلكومة                  - ١٥٣
  .موجز للحالة يف البلد Corr.1 وE/CN.4/2006/56التقرير 
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  )٤(فرنسا
  احلاالت احملالة إىل احلكومة خالل

  الفترة قيد االستعراض
احلاالت املوضحة خالل الفترة قيد 

  :االستعراض من جانب
عدد احلاالت اليت مل 
يبت فيها حىت بداية 
  الفترة قيد االستعراض

احلاالت املرسلة 
جب إجراء مبو

  التصرف العاجل
احلاالت املرسلة مبوجب 

  احلكومة  اإلجراء العادي
املصادر غري 
  احلكومية

عدد احلاالت اليت 
مل يبت فيها حىت 
هناية السنة قيد 
  االستعراض

  ١  صفر  صفر  صفر  صفر  ١
  

  ردود متعددة بشأن بعض احلاالت  عدد احلاالت اليت ردت احلكومة بشأهنا
عدد احلاالت اليت حيتمل توضيحها من 

  )قاعدة األشهر الستة(جانب احلكومة 
  صفر  جد أي ردودال تو  صفر

  
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي ادعاء  ادعاء عام

  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال توجد أي رسالة  رسالة طلب تدخل فوري
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي طلب  طلب الفريق العامل القيام بزيارة

ويـرد يف   .  يبت فيها بعد ومل يتلق أي رد من احلكومة         أحال الفريق العامل جمدداً مجيع احلاالت اليت مل         - ١٥٤
  . موجز للحالة يف البلدA/HRC/7/2 وCorr.1 وE/CN.4/2006/56التقريرين 

  مالحظات

  .يهّنئ الفريق العامل احلكومة على التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري  -١٥٥

  غامبيا

  احلاالت احملالة إىل احلكومة خالل
  الفترة قيد االستعراض

احلاالت املوضحة خالل الفترة قيد 
  :االستعراض من جانب

 يبت عدد احلاالت اليت مل
فيها حىت بداية الفترة قيد 

  االستعراض

احلاالت املرسلة 
مبوجب إجراء 
  التصرف العاجل

ت املرسلة مبوجب احلاال
  احلكومة  اإلجراء العادي

املصادر غري 
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل 
يبت فيها حىت هناية 

السنة قيد 
  االستعراض

  ١  صفر  صفر  صفر  صفر  ١
  

  ردود متعددة بشأن بعض احلاالت  عدد احلاالت اليت ردت احلكومة بشأهنا
عدد احلاالت اليت حيتمل توضيحها من جانب 

  )قاعدة األشهر الستة(احلكومة 
  صفر  ال توجد أي ردود  صفر

  
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة   يوجد أي ادعاءال  ادعاء عام

  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال توجد أي رسالة  رسالة طلب تدخل فوري
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي طلب  طلب الفريق العامل القيام بزيارة

                                                      

  . ملمارسة الفريق العامل، مل يشارك أوليفييه دي فروفيل يف القرارات اخلاصة هبذا الفرع من التقريروفقاً )٤(
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  املعلومات الواردة من املصادر

تعلق باحلالة اليت مل ُيَبت فيها بعد، ومل تـؤد هـذه            تلقى الفريق العامل معلومات جديدة من املصادر ت         - ١٥٦
  .املعلومات إىل توضيح

  جمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل يبت فيها بعد

فوّضح إحديهما على أسـاس املعلومـات   . أحال الفريق العامل، منذ إنشائه، حالتني إىل حكومة غامبيا          - ١٥٧
  .خرى بعدالواردة من املصدر ومل يبت يف احلالة األ

  .موجز للحالة يف البلد Corr.1 وE/CN.4/2006/56ويرد يف التقرير   - ١٥٨

  اليونان

  احلاالت احملالة إىل احلكومة خالل
  الفترة قيد االستعراض

احلاالت املوضحة خالل الفترة قيد 
  :االستعراض من جانب

عدد احلاالت اليت مل يبت 
فيها حىت بداية الفترة قيد 

  االستعراض

احلاالت املرسلة 
مبوجب إجراء 
  التصرف العاجل

احلاالت املرسلة مبوجب 
  احلكومة  اإلجراء العادي

املصادر غري 
  احلكومية

االت اليت مل عدد احل
يبت فيها حىت هناية 

السنة قيد 
  االستعراض

  ١  صفر  صفر  صفر  صفر  ١
  

  ردود متعددة بشأن بعض احلاالت  عدد احلاالت اليت ردت احلكومة بشأهنا
حلاالت اليت حيتمل توضيحها من جانب عدد ا

  )قاعدة األشهر الستة(احلكومة 
  صفر  ال توجد أي ردود  ١

  
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي ادعاء  ادعاء عام

  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال توجد أي رسالة  رسالة طلب تدخل فوري
  ال يوجد أي رد  كومةرد احل  ال يوجد أي طلب  طلب الفريق العامل القيام بزيارة

  املعلومات الواردة من احلكومة

 تتعلق حبالة مل يبت فيهـا       ٢٠٠٨فرباير  / شباط ١١استعرض الفريق العامل رسالة بعثت هبا احلكومة يف           - ١٥٩
  .بعد، واعترب الفريق العامل أن املعلومات الواردة فيها غري كافية لغرض التوضيح

  يت مل يبت فيها بعدجمموع احلاالت احملالة واملوضحة وال

أحال الفريق العامل، منذ إنشائه، ثالث حاالت إىل احلكومة؛ أوقف النظر يف اثنتني منها ومل يبـت يف                    - ١٦٠
  .الثالثة بعد

  .موجز للحالة يف البلد Corr.1 وE/CN.4/2006/56ويرد يف التقرير   - ١٦١
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  غواتيماال

  احلاالت احملالة إىل احلكومة خالل
  الفترة قيد االستعراض

احلاالت املوضحة خالل الفترة قيد 
  :االستعراض من جانب

عدد احلاالت اليت مل 
يبت فيها حىت بداية 

  االستعراضالفترة قيد 

احلاالت املرسلة 
مبوجب إجراء 
  التصرف العاجل

احلاالت املرسلة مبوجب 
  حلكومةا  اإلجراء العادي

املصادر غري 
  احلكومية

عدد احلاالت اليت 
مل يبت فيها حىت 
هناية السنة قيد 
  االستعراض

  ٢ ٨٩٩  صفر  صفر  صفر  صفر  ٢ ٨٩٩
  

  ردود متعددة بشأن بعض احلاالت  عدد احلاالت اليت ردت احلكومة بشأهنا
عدد احلاالت اليت حيتمل توضيحها من 

  )قاعدة األشهر الستة(جانب احلكومة 
  صفر  نعم  ٣

  
  دال يوجد أي ر  رد احلكومة  ال يوجد أي ادعاء  ادعاء عام

  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  نعم  رسالة طلب تدخل فوري
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي طلب  طلب الفريق العامل القيام بزيارة

  املعلومات الواردة من احلكومة

 تتصل بثالث   ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ١٩األوىل يف   : تلقى الفريق العامل أربع رسائل من احلكومة        - ١٦٢
 ٦مل يبت فيها بعد، قرر الفريق العامل أن املعلومات الواردة فيها غري كافية لغرض التوضيح؛ والثانية يف                  حاالت  
، مل تتمكن األمانة    ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٢٣، رداً على رسالة التدخل العاجل؛ والثالثة يف         ٢٠٠٨يونيه  /حزيران

نـوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٦ذا التقرير؛ والرابعة يف     من ترمجتها يف حينها لينظر فيها الفريق العامل ويدرجها يف ه          
، مل تتمكن األمانة مـن      ٢٠٠٧، تتصل بتنفيذ توصيات الفريق العامل يف أعقاب زيارته القطرية يف عام             ٢٠٠٨

  .ترمجتها يف الوقت املناسب لينظر فيها الفريق العامل إلدراجها يف هذا التقرير

  التدّخل الفوري

، أرسل الفريق العامل رسالة طلب تدخل فوري إىل حكومة غواتيماال بـشأن             ٢٠٠٨مايو  / أيار ٢٩يف    - ١٦٣
أعمال التخويف والتهديد اليت تعرض هلا سبعة أشخاص بسبب إسهامهم يف حتقيق يتعلق بعمليات اختفاء قسري                

  .أو غري طوعي حدثت يف غواتيماال

 رسالة طلب التدخل الفوري أحيلت إىل ، أبلغت احلكومة الفريق العامل بأن٢٠٠٨يونيه / حزيران٦ويف   - ١٦٤
  .السلطات املعنية
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َبْت فيها بعد   جمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل ُي

 منها على أساس ١٧٧ حالة، ٢٥٦ووّضح .  حالة إىل احلكومة٣ ١٥٥أحال الفريق العامل، منذ إنشائه،   - ١٦٥
  . حالة٢ ٨٩٩من املصدر؛ ومل ُيبت بعد يف  على أساس معلومات واردة ٧٩معلومات واردة من احلكومة و

  . موجز للحالة يف البلدCorr.1 وE/CN.4/2006/56ويرد يف التقرير   - ١٦٦

  مالحظات

يعرب الفريق العامل عن امتنانه للحكومة على تعاوهنا وعلى التقرير الذي أعدته بشأن تنفيذ توصـيات                  - ١٦٧
  .٢٠٠٧ الفريق العامل يف أعقاب زيارته إىل البلد يف عام

  غينيا

  احلاالت احملالة إىل احلكومة خالل
  الفترة قيد االستعراض

احلاالت املوضحة خالل الفترة قيد 
  :االستعراض من جانب

عدد احلاالت اليت مل 
يبت فيها حىت بداية 
  الفترة قيد االستعراض

احلاالت املرسلة 
وجب إجراء مب

  التصرف العاجل
احلاالت املرسلة مبوجب 

  احلكومة  اإلجراء العادي
املصادر غري 
  احلكومية

عدد احلاالت اليت 
مل يبت فيها حىت 
هناية السنة قيد 
  االستعراض

  ٢١  صفر  صفر  صفر  صفر  ٢١
  

  ردود متعددة بشأن بعض احلاالت  عدد احلاالت اليت ردت احلكومة بشأهنا
عدد احلاالت اليت حيتمل توضيحها من 

  )قاعدة األشهر الستة(جانب احلكومة 
  صفر   توجد أي ردودال  صفر

  
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي ادعاء  ادعاء عام

  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال توجد أي رسالة  رسالة طلب تدخل فوري
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي طلب  طلب الفريق العامل القيام بزيارة

ويـرد يف   . يت مل يبت فيها بعد ومل يتلق أي رد من احلكومة          أحال الفريق العامل جمدداً مجيع احلاالت ال        - ١٦٨
  .موجز للحالة يف البلد Corr.1 وE/CN.4/2006/56التقرير 
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  هاييت

  احلاالت احملالة إىل احلكومة خالل
  الفترة قيد االستعراض

قيد احلاالت املوضحة خالل الفترة 
  :االستعراض من جانب

عدد احلاالت اليت مل يبت 
فيها حىت بداية الفترة قيد 

  االستعراض

احلاالت املرسلة 
مبوجب إجراء 
  التصرف العاجل

احلاالت املرسلة مبوجب 
  احلكومة  اإلجراء العادي

املصادر غري 
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل 
يبت فيها حىت هناية 

السنة قيد 
  االستعراض

  ٣٨  صفر  صفر  صفر  صفر  ٣٨
  

  ود متعددة بشأن بعض احلاالترد  عدد احلاالت اليت ردت احلكومة بشأهنا
عدد احلاالت اليت حيتمل توضيحها من جانب 

  )قاعدة األشهر الستة(احلكومة 
  صفر  ال توجد أي ردود  صفر

  
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي ادعاء  ادعاء عام

  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال توجد أي رسالة  رسالة طلب تدخل فوري
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي طلب  القيام بزيارةطلب الفريق العامل 

ويـرد يف   . أحال الفريق العامل جمدداً مجيع احلاالت اليت مل ُيَبت فيها بعد ومل يتلق أي رد من احلكومة                  - ١٦٩
  . موجز للحالة يف البلدA/HRC/4/41 وCoor.1 وE/CN.4/2006/56التقريرين 

  هندوراس

  احلاالت احملالة إىل احلكومة خالل
  الفترة قيد االستعراض

احلاالت املوضحة خالل الفترة قيد 
  :االستعراض من جانب

عدد احلاالت اليت مل يبت 
فيها حىت بداية الفترة قيد 

  االستعراض

احلاالت املرسلة 
مبوجب إجراء 
  التصرف العاجل

سلة مبوجب احلاالت املر
  احلكومة  اإلجراء العادي

املصادر غري 
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل 
يبت فيها حىت هناية 

السنة قيد 
  االستعراض

  ١٢٧  صفر  صفر  صفر  صفر  ١٢٧
  

  ردود متعددة بشأن بعض احلاالت  عدد احلاالت اليت ردت احلكومة بشأهنا
عدد احلاالت اليت حيتمل توضيحها من جانب 

  )قاعدة األشهر الستة(احلكومة 
  صفر  ال يوجد أي رد  ٤

  
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  أي ادعاءال يوجد   ادعاء عام

  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال توجد أي رسالة  رسالة طلب تدخل فوري
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي طلب  طلب الفريق العامل القيام بزيارة
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  املعلومات الواردة من احلكومة
 ١٤، و ٢٠٠٧أكتـوبر   /تـشرين األول   ٣٠تلقى الفريق العامل ثالث رسائل من احلكومـة مؤرخـة             - ١٧٠
وتضمنت الرسالتان األوليان معلومات بـشأن أربـع        . ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ٢١ و ٢٠٠٨فرباير  /شباط

وتضمنت الرسالة الثالثـة    . وقرر الفريق العامل أن الردود غري كافية لتشكل توضيحاً        . حاالت مل ُيَبت فيها بعد    
، واليت تعذر على ٢٠٠٧مل يف أعقاب الزيارة القطرية اليت قام هبا يف عام معلومات عن تنفيذ توصيات الفريق العا

  .األمانة ترمجتها يف الوقت املناسب لينظر فيها الفريق العامل من أجل إدراجها يف هذا التقرير
  جمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل ُيَبت فيها بعد

 منها على أسـاس     ٣٧ حالة،   ٨٠ووّضح  . الت إىل احلكومة   حا ٢٠٧أحال الفريق العامل، منذ إنشائه،        - ١٧١
  . حالة١٢٧ على أساس معلومات قدمها املصدر؛ ومل ُيَبت بعد يف ٤٣معلومات قدمتها احلكومة و

وميكن االطالع  .  موجز للحالة يف البلد    A/HRC/4/41 و Coor.1 و E/CN.4/2006/56ويرد يف التقريرين      - ١٧٢
  .A/HRC/7/2/Add.1 الوثيقة على تقرير الزيارة القطرية يف

  مالحظات
يعرب الفريق العامل عن امتنانه حلكومة هندوراس لتعاوهنا وللتقرير الذي أعدته بشأن تنفيذ توصـيات                 - ١٧٣

  . ٢٠٠٧الفريق العامل يف أعقاب زيارته القطرية يف عام 
  .ة مجيع األشخاص من االختفاء القسريوُيهنئ الفريق العامل احلكومة على التصديق على االتفاقية الدولية حلماي  -١٧٤

   )٥(اهلند

  احلاالت احملالة إىل احلكومة خالل
  الفترة قيد االستعراض

احلاالت املوضحة خالل الفترة قيد 
  :االستعراض من جانب

عدد احلاالت اليت مل 
يبت فيها حىت بداية 
  الفترة قيد االستعراض

احلاالت املرسلة 
مبوجب إجراء 
  التصرف العاجل

احلاالت املرسلة مبوجب 
  احلكومة  اإلجراء العادي

املصادر غري 
  احلكومية

عدد احلاالت اليت 
مل يبت فيها حىت 

يد هناية السنة ق
  االستعراض

  ٣٦٢  صفر  ٢  ٣٢  ١  ٣٣١
  

  ردود متعددة بشأن بعض احلاالت  عدد احلاالت اليت ردت احلكومة بشأهنا
عدد احلاالت اليت حيتمل توضيحها من 

  )قاعدة األشهر الستة(ة جانب احلكوم
  صفر  نعم  ٥

  
  ال  رد احلكومة  )٢(نعم   ادعاء عام

  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال توجد أي رسالة  رسالة طلب تدخل فوري
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي طلب  طلب الفريق العامل القيام بزيارة

                                                      

 . أُبِلغ عن حاالهتم حديثاًنانظر املرفق اخلامس لالطالع على قائمة أمساء األشخاص املختفني الذي )٥(
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  إجراء التصرف العاجل

  وختـص هـذه احلالـة      . حدة إىل احلكومة مبوجب إجراء التصرف العاجل      أحال الفريق العامل حالة وا      - ١٧٥
  .  عاماً والذي اختفى قرب احلدود مع ميامنار١٧، البالغ من العمر آيب شريو. س.السيد ت

  احلاالت العادية

ريتها يف  وحدثت أكث .  حالة من حاالت االختفاء اليت أُبلغ هبا حديثاً        ٣٢أحال الفريق العامل إىل حكومة اهلند         - ١٧٦
 يف  ٢٠٠٥وحدثت إحدى احلاالت يف عـام       . ١٩٩٣ و ١٩٩٢، وأساساً بني عامي     ١٩٩٤ و ١٩٨٦الفترة بني عامي    
  .والضحايا كافة ذكور شوهدوا آلخر مرة يف بيوهتم أو يف خمافر الشرطة يف مقاطعة بنجاب. مقاطعة بارُملّه

  املعلومات الواردة من احلكومة

 ٩سبتمرب و / أيلول ٣يناير، و / كانون الثاين  ٣١ إىل الفريق العامل، مؤرخة      أحالت احلكومة ثالث رسائل     - ١٧٧
وقرر الفريق العامل أن الردود، يف حالتني، ذكرت فيهما احلكومة أن . ، تتصل خبمس حاالت٢٠٠٨سبتمرب /أيلول

 غضون ستة   الضحايا كانوا يف بيوهتم، ميكن أن تكون مبثابة توضيحات، شريطة أالَّ يقدم املصدر أي اعتراض يف               
  .ويف احلاالت الثالث األخرى، اعتربت املعلومات غري كافية لتشكل توضيحاً للحاالت. أشهر

  التوضيحات

استناداً إىل املعلومات اليت وردت من احلكومة، قرر الفريق العامل توضيح حالتني، عقب انقضاء مهلـة                  - ١٧٨
  .الستة أشهر

  االدعاءات العامة

.  الفريق العامل معلومات بشأن عوائق مزعومة حالت دون تنفيـذ اإلعـالن            قدمت مصادر موثوقة إىل     - ١٧٩
  .وأحيلت هذه املعلومات إىل احلكومة يف أعقاب الدورتني الثالثة والثمانني واخلامسة والثمانني

وأُبِلغ عن عدم توفر سبل انتصاف حملية ملعاجلة حاالت االختفاء القسري، وال سيما احلاالت اليت حدثت        - ١٨٠
وُيزعم أن حكومة اهلند رفضت اعتماد تدابري تشريعية وقضائية وإداريـة          .  يف بنجاب  ١٩٩٥ و ١٩٨٤ني عامي   ب

  .فعالة لوضع حد حلاالت االختفاء القسري

، عينت احملكمة العليا اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف اهلند كهيئة فريدة من نوعهـا               ١٩٩٧ويف عام     - ١٨١
لكن اللجنة الوطنيـة    . السرية وجرب انتهاكات حقوق اإلنسان األساسية     ) ق اجلثث حر(للنظر يف حاالت الترميد     

حلقوق اإلنسان اقتصرت يف واليتها على حاالت الترميد السرية، وجتاهلت انتهاكات احلق يف احلياة واحلـق يف                 
اعتمدت علـى   احلرية؛ وحصرت واليتها اإلقليمية يف ثالثة مرّمدات؛ ورفضت التحقيق يف أي حاالت اختفاء، و             

  .اعترافات الشرطة يف حتديد وضع الضحايا، بدل مساع أي أدلة مقدمة من أفراد األسرة
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.  يف جامو وكـشمري    ٢٠٠٦ويف ادعاء منفصل، أُبِلغ عن اكتشاف مئات القبور اجملهولة اهلوية منذ عام               - ١٨٢
  . قرية يف مقاطعة يوري وحدها١٨ جثة يف ٩٤٠وعثر على ما ال يقل عن 

عتقد أن هذه القبور تتضمن رفات ضحايا عمليات قتل غري مشروعة، واختفاء قسري، وتعذيب وغريها وُي  - ١٨٣
لكن الفريق العامل أُبِلغ بادعاء اجليش اهلنـدي أن تلـك   . ١٩٨٩من عمليات اإليذاء اليت حدثت بداية من عام   

هات مسلحة دارت مع قـوات  القبور تضّم متمردين مسلحني ومناضلني أجانب قتلوا يف وضع شرعي أثناء مواج        
  . اجليش وأّنه مل يتم إجراء أي حتقيقات أو عمليات استخراج للجثث من مواقع القبور

  .ومل يتلق الفريق العامل أي رد من احلكومة على هذين اإلدعاءين العامني  - ١٨٤

  جمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل ُيَبت فيها بعد
 منها علـى أسـاس      ٥١ حالة،   ٦١ووضح  .  حالة إىل احلكومة   ٤٢٣ذ إنشائه،   أحال الفريق العامل، من     - ١٨٥

  . حالة٣٦٢ على أساس معلومات واردة من املصدر؛ ومل ُيَبت بعد يف ١٠معلومات واردة من احلكومة و
  مالحظات

يع ذكّر الفريق العامل احلكومة بالتزاماهتا مبوجب اإلعالن، وخباصة احلق يف االنتصاف القـضائي الـسر                - ١٨٦
، وبالسماح جلميع )١- ١٣املادة (، وبالتزام الدولة بالتحقيق يف مجيع حاالت االختفاء القسري )٩املادة (والفعال 

ما دام مصري   "، وبإجراء حتقيقات شاملة ونزيهة      )٤- ١٣املادة  (األشخاص املعنيني باالطالع على نتائج التحقيق       
  .)٦- ١٣املادة " (ضحية االختفاء القسري مل يتضح بعد

ويطلب الفريق العامل إىل احلكومة التعليق على املعلومات الواردة يف اإلدعاءات العامة، اليت قد تؤدي إىل   - ١٨٧
  .توضيح احلاالت اليت مل ُيَبت فيها بعد

  إندونيسيا

  احلاالت احملالة إىل احلكومة خالل
  يد االستعراضالفترة ق

احلاالت املوضحة خالل الفترة قيد 
  :االستعراض من جانب

عدد احلاالت اليت مل 
يبت فيها حىت بداية 
  الفترة قيد االستعراض

احلاالت املرسلة 
مبوجب إجراء 
  التصرف العاجل

احلاالت املرسلة مبوجب 
  احلكومة  اإلجراء العادي

املصادر غري 
  احلكومية

عدد احلاالت اليت 
مل يبت فيها حىت 
هناية السنة قيد 
  االستعراض

  ١٦٢  صفر  صفر  ٣  صفر  ١٥٩
  

  ردود متعددة بشأن بعض احلاالت  عدد احلاالت اليت ردت احلكومة بشأهنا
عدد احلاالت اليت حيتمل توضيحها من 

  )قاعدة األشهر الستة(جانب احلكومة 
  صفر  ال توجد أي ردود  صفر

  
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي ادعاء  ادعاء عام

  ال يوجد أي رد  احلكومةرد   ال توجد أي رسالة  رسالة طلب تدخل فوري
  قيد النظر  رد احلكومة  نعم  طلب الفريق العامل القيام بزيارة
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  احلاالت العادية

مرسـايد  ختّص احلالـة األوىل     . أحال الفريق العامل إىل احلكومة مبوجب اإلجراء العادي ثالث حاالت           - ١٨٨
وختـص  . ١٩٦٥رية يف المبونغ يف عام      ، الذي ألقي عليه القبض يف قيادة املقاطعة العسك        جامرونغ ثايب طرب  

، الذي ألقى عليه اجليش القبض وشوهد آخر مرة حمتجزاً يف بورو آيلند، مالوكو، يف               كاسوان طرب احلالة الثانية   
 واقتيد إىل ١٩٦٥، الذي ألقى عليه اجليش والشرطة القبض يف عام سيماد طربوختص احلالة الثالثة . ١٩٦٦عام 

  .١٩٦٦سطى وشوهد آخر مرة يف عام مصنع يف منطقة جاوا الو

  املعلومات الواردة من احلكومة

، رداً علـى    ٢٠٠٧نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٢٧قدمت احلكومة رسالة واحدة إىل الفريق العامل مؤرخة           - ١٨٩
  .٢٠٠٧االدعاء العام الذي أرسله الفريق العامل يف عام 

  :وذكرت احلكومة ما يلي  - ١٩٠

أي انتهاك جسيم حلقوق اإلنسان ثبت وقوعه قبل سن هذا القانون           جيب أن جيري التحقيق يف      "  
، وجيب أن تصدر احملكمة اخلاصة حبقوق اإلنسان حكماً بشأنه، وباإلضافة إىل ]٢٦/٢٠٠٠القانون رقم [

ويف . ذلك، جيب تأييد ذلك احلكم بقرار رئاسي وأن يتبع طلباً مقدماً من السلطة التشريعية اإلندونيسية              
 احملكمة اخلاصة حبقوق اإلنسان السالفة الذكر مل ُتنشأ إال حديثاً، األمر الذي يؤخر تـأريخ                الواقع فإن 

وبناء على ذلك، ومن منظور قضائي، فإن نتائج التحقيق الذي قامت به . عمليات االختفاء السالفة الذكر
 ١٩٩٧عـامي  اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان بشأن عمليات االختفاء غري الطوعي اليت حـدثت بـني              

  ".، مل تتبع اخلطوات احملددة الالزمة الواجبة لكي ُتجرى خطوة التحقيق التالية١٩٩٨و

  طلب القيام بزيارة

وردت احلكومة أنه .  القيام بزيارة إىل إندونيسيا٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٢طلب الفريق العامل يف   - ١٩١
بأن الزيارة ستكون أكثر فائدة إن هي أُجريت يف وقت           و ٢٠٠٧يتعذر عليها استقبال الفريق العامل خالل عام        

  .  مل ترد عليها احلكومة بعد٢٠٠٨أبريل / نيسان٣وأرسل الفريق العامل رسالة تذكري يف . الحق

  جمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل ُيبت فيها بعد

نها ثالث حاالت علـى أسـاس       وأوضح م .  حالة إىل احلكومة   ١٦٥أحال الفريق العامل، منذ إنشائه،        - ١٩٢
  . حالة١٦٢معلومات واردة من املصدر؛ ومل ُيبت بعد يف 

  مالحظات

  .يكرر الفريق العامل املالحظات اليت أبداها يف التقارير السابقة، إذ إنه مل يتلق معلومات من احلكومة بشأهنا  - ١٩٣
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 ليشيت، على التواصل مع الفريق - ر ويشجع الفريق العامل حكومة إندونيسيا، بالتعاون مع حكومة تيمو       - ١٩٤
  .العامل لزيادة توضيح مجيع احلاالت اليت مل ُيبت فيها بعد

ما دام مصري ضحية االختفـاء      "ويذكّر الفريق العامل احلكومة بواجباهتا بإجراء حتقيقات شاملة ونزيهة            - ١٩٥
  ).٦- ١٣املادة " (القسري مل يتضح بعد

د احلكومة على طلب القيام بزيارة، الذي ذكرت فيه تعذر القيام هبـا يف              وحييط الفريق العامل علماً بر      - ١٩٦
  .املوعد املقترح، ويتطلع إىل تلقي التواريخ املقترحة للزيارة يف أسرع وقت ممكن

  )٦() اإلسالمية- مجهورية (إيران 
  كومة خالل احلاالت احملالة إىل احل

  الفترة قيد االستعراض
احلاالت املوضحة خالل الفترة قيد 

عدد احلاالت اليت   :االستعراض من جانب
مل يبت فيها حىت 
بداية الفترة قيد 
  االستعراض

احلاالت املرسلة 
مبوجب إجراء 
  التصرف العاجل

احلاالت املرسلة 
مبوجب اإلجراء 

  احلكومة  العادي
املصادر غري 
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل 
يبت فيها حىت هناية 

السنة قيد 
  االستعراض

  ٥١٥  صفر  صفر  صفر  ٢  ٥١٣
  

  ردود متعددة بشأن بعض احلاالت  عدد احلاالت اليت ردت احلكومة بشأهنا
عدد احلاالت اليت حيتمل توضيحها من 

  )قاعدة األشهر الستة(جانب احلكومة 
  صفر  ال توجد أي ردود  صفر

  
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي ادعاء  ادعاء عام

  ال يوجد أي رد  رد احلكومة   توجد أي رسالةال  رسالة طلب تدخل فوري
   تأجيل الزيارة- نعم   رد احلكومة  نعم  طلب الفريق العامل القيام بزيارة

  إجراء التصرف العاجل

، الذي إيراج حاساينوختّص إحدى احلالتني . أحال الفريق العامل حالتني مبوجب إجراء التصرف العاجل   - ١٩٧
فيـدود  (فادود أسـدي    وختص احلالة الثانية    .  يف مقاطعة أذربيجان الشرقية    ألقت عليه القوات اخلاصة القبض    

  .٢٠٠٨يوليه /، الذي ألقت عليه القوات اخلاصة القبض يف بيته يف متوز)إيسدي

  احلاالت العادية

فـتح اهللا مانوشـهري     تلقت حكومة إيران، وفقاً ألساليب عمل الفريق العامل، نسخة من حالة ختّص               - ١٩٨
وسجلت . ويعتقد أنه قد يكون حمتجزاً حالياً يف إيران. الذي ُيزعم أنه اختفى يف يوكسيكوفا، يف تركيا، فوالدفند

  .هذه احلالة يف الفرع اخلاص حبكومة تركيا
                                                      

 .سة الفريق العامل مل يشارك سعيد رجائي خراساين يف القرارات اخلاصة هبذا الفرع من التقريروفقاً ملمار )٦(
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  طلب القيام بزيارة

  .، أُّجلت بطلب من احلكومة٢٠٠٤وافقت حكومة إيران على طلب الفريق العامل القيام بزيارة يف عام   - ١٩٩

  حلاالت احملالة واملوضحة واليت مل ُيبت فيها بعدجمموع ا

 حـاالت علـى   ٤ حالة، منها ١٧وقام بتوضيح .  حالة ٥٣٢أحال الفريق العامل إىل احلكومة، منذ إنشائه،          - ٢٠٠
  . حالة٥١٥ على أساس املعلومات الواردة من املصدر؛ ومل ُيبت بعد يف ١٣أساس املعلومات الواردة من احلكومة و

  مالحظات

ُيعرب الفريق العامل عن قلقه ألنه أرسل إىل احلكومة إجراءين عاجلني أثناء الفترة قيد االسـتعراض ومل               - ٢٠١
  .يتلق أي رد منها

، ويتطلع إىل تلقي رد من احلكومة       ٢٠٠٤وجيدد الفريق العامل طلب القيام بالزيارة، اليت أُجلت يف عام             - ٢٠٢
  .فيما خيص التواريخ املقترحة هلا

  العراق
  احلاالت احملالة إىل احلكومة خالل 

  الفترة قيد االستعراض
احلاالت املوضحة خالل الفترة قيد 

دد احلاالت اليت ع  :االستعراض من جانب
مل يبت فيها حىت 
بداية الفترة قيد 
  االستعراض

احلاالت املرسلة 
مبوجب إجراء 

  تصرف العاجلال

احلاالت املرسلة 
مبوجب اإلجراء 

  احلكومة  العادي
املصادر غري 
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل 
يبت فيها حىت هناية 

السنة قيد 
  االستعراض

  ١٦ ٣٩٦  صفر  صفر  ٩  صفر  ١٦ ٣٨٧
  

  ردود متعددة بشأن بعض احلاالت  عدد احلاالت اليت ردت احلكومة بشأهنا
عدد احلاالت اليت حيتمل توضيحها من 

  )قاعدة األشهر الستة(جانب احلكومة 
  صفر  أي ردودال توجد   صفر

  
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي ادعاء  ادعاء عام

  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال توجد أي رسالة  رسالة طلب تدخل فوري
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي طلب  طلب الفريق العامل القيام بزيارة

  العاديةاالت احل

وختص أربـع حـاالت منـها       . سع حاالت مبوجب اإلجراء العاملي    أحال الفريق العامل إىل احلكومة ت       - ٢٠٣
أمحد شلوب محد طينه الدليمي، وعبد القادر شلوب محد طينه الدليمي، وعبد الكرمي : األشخاص التالية أمساؤهم

، الذين أُلقي عليهم القبض يف مرتل األسرة يف         شلوب محد طينه الدليمي، ورضا الدين عبد اهللا عاشور الدليمي         
وهـانس  ي، وسوس شـيرب غأندريه دورانت، وكارل أن: وتتعلق احلاالت اخلمس األخرى بكل من . ٢٠٠٥ عام



A/HRC/10/9 
Page 48 

 

، الذين أوقفتهم الشرطة عند حاجز       موشي شهريباين  مريف، ويعقوب نعي  غريهاردوس  غستيفانوس إينسلني، و  
  .٢٠٠٦تفتيش واقتادهتم إحدى امليليشيات إىل مكان غري معلوم يف عام 

  دة من احلكومةاملعلومات الوار

 ٢١ و ٢٠٠٧سـبتمرب   / أيلـول  ٩بعثت حكومة العراق بثالث رسائل إىل الفريق العامل، مؤرخـة يف              - ٢٠٤
أما األخـرية فلـم   . وتضمنت الرسالتان األوليان معلومات عامة. ٢٠٠٨يوليه / متوز١٠ و ٢٠٠٨أبريل    /نيسان

  .يق العامل إلدراجها يف هذا التقريرتتمكن األمانة من ترمجتها يف الوقت املناسب لكي ينظر فيها الفر

  االجتماعات

اجتمع ممثلو احلكومة مع الفريق العامل على هامش الدورة السادسة والثمانني ملناقشة جهودهم املبذولة                - ٢٠٥
  .لتوضيح احلاالت اليت مل ُيبت فيها بعد

   بعداليت مل ُيبت فيهاجمموع احلاالت احملالة واملوضحة و

 حالة، ١٣٠وبلغ عدد احلاالت املوضحة .  حالة١٦ ٥٢٦لعامل إىل احلكومة، منذ إنشائه، أحال الفريق ا  - ٢٠٦
 حاالت على أسـاس معلومـات قـدمها    ١٠٧ حالة منها على أساس معلومات قدمتها احلكومة و      ٢٣ُوضحت  

  . حالة١٦ ٣٩٦املصدر؛ ويبلغ عدد احلاالت اليت مل ُيبت فيها بعد 

  مالحظات

  . عن امتنانه لالجتماع مع ممثلي حكومة العراق ويتطلع إىل استمرار التعاونيعرب الفريق العامل  - ٢٠٧

  إسرائيل
  احلاالت احملالة إىل احلكومة خالل 

  الفترة قيد االستعراض
احلاالت املوضحة خالل الفترة قيد 

عدد احلاالت اليت   :االستعراض من جانب
مل يبت فيها حىت 
بداية الفترة قيد 
  االستعراض

احلاالت املرسلة 
مبوجب إجراء 
  التصرف العاجل

احلاالت املرسلة 
مبوجب اإلجراء 

  احلكومة  العادي
املصادر غري 
  احلكومية

 اليت مل عدد احلاالت
يبت فيها حىت هناية 

السنة قيد 
  االستعراض

  ٢  صفر  صفر  صفر  صفر  ٢
  

  ردود متعددة بشأن بعض احلاالت  عدد احلاالت اليت ردت احلكومة بشأهنا
ت اليت حيتمل توضيحها من عدد احلاال

  )قاعدة األشهر الستة(جانب احلكومة 
  صفر  ال توجد أي ردود  صفر

  
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي ادعاء  ادعاء عام

  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال توجد أي رسالة  رسالة طلب تدخل فوري
  ال يوجد أي رد  ومةرد احلك  ال يوجد أي طلب  طلب الفريق العامل القيام بزيارة
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 تقريرتضمن اليو.  رد من احلكومةتلقمجيع احلاالت اليت مل ُيبت فيها بعد، ومل يأحال الفريق العامل جمدداً   - ٢٠٨
E/CN.4/2006/56و Corr.1 ًيف البلدللحالة موجزا  .  

  إيطاليا
   إىل احلكومة خالل احلاالت احملالة

  الفترة قيد االستعراض
احلاالت املوضحة خالل الفترة قيد 

عدد احلاالت اليت   :االستعراض من جانب
مل يبت فيها حىت 
بداية الفترة قيد 
  االستعراض

احلاالت املرسلة 
مبوجب إجراء 
  التصرف العاجل

احلاالت املرسلة 
مبوجب اإلجراء 

  احلكومة  العادي
املصادر غري 

  ميةاحلكو

عدد احلاالت اليت مل 
يبت فيها حىت هناية 

السنة قيد 
  االستعراض

  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر
  

  ردود متعددة بشأن بعض احلاالت  عدد احلاالت اليت ردت احلكومة بشأهنا
عدد احلاالت اليت حيتمل توضيحها من 

  )قاعدة األشهر الستة(جانب احلكومة 
  صفر  ال توجد أي ردود  صفر

  
  نعم  رد احلكومة  نعم  ادعاء عام

  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  لةال توجد أي رسا  رسالة طلب تدخل فوري
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي طلب  طلب الفريق العامل القيام بزيارة

  املعلومات الواردة من احلكومة

  . تتعلق باالدعاء العام٢٠٠٨أغسطس / آب٧تلقى الفريق العامل رسالة واحدة من احلكومة مؤرخة يف   - ٢٠٩

  االدعاء العام

العامل معلومات من مصادر موثوقة تتعلق بالعقبات اليت تواجه تنفيذ إعالن محايـة مجيـع               تلقى الفريق     - ٢١٠
وأحيلت هذه املعلومات إىل احلكومة بعد الدورة الثالثة والثمانني عن          . األشخاص من االختفاء القسري يف إيطاليا     

  .طريق االدعاء العام التايل

، انطوت على اختفاء قسري ٢٠٠٣فرباير / شباط١٧يا يف   يف سياق حالة تسليم استثنائي حدث يف إيطال         - ٢١١
لفترة معينة من الوقت، ويف سياق برامج التسليم االستثنائي اليت نفذهتا الواليات املتحدة األمريكية مع مصر، إذ                 

  :اعُتقل الشخص سراً وُيدعى أنه ُعذب؛ وذُكر أنه

  لقسري بوصفه جرمية مستقلة؛يف التشريع اجلنائي اإليطايل، ال ُيدوَّن االختفاء ا  )أ(  

باإلضافة إىل ذلك، فإن موظفي الدولة الذين قد ُيتهمون بأفعال توصف بأهنا اختفـاء قـسري                  )ب(  
  .حىت ال يدلوا بشهاداهتم أو يقدموا إىل حماكمة منتظمة" أسرار الدولة"ب ميكنهم االحتجاج 

، ووفقاً هلذا القانون )١٢٤لقانون رقم ا(، اعُتمد قانون جديد لالستخبارات ٢٠٠٧أغسطس / آب٣ويف   - ٢١٢
بيد أن االنتهاكات اخلطرية . ال ميكن االحتجاج بأسرار الدولة لإلفالت من احملاكمة عن سلسلة من اجلرائم اخلطرية
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كما علم الفريق العامل أنه وفقاً هلذا . حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك االختفاء القسري، غري مدرجة يف هذه القائمة           
 ١٥ فإن األخبار واألفعال واألنشطة واملعلومات والوثائق واألماكن جيوز أن تشملها أسرار الدولة لفترة               القانون

  .سنة على األقل

وُيدعى أن حكم هذا القانون، إذا طُبق على حاالت حدث فيها اختفاء قسري، فإنه ال يتفق مع هدف                    - ٢١٣
  .منع هذه اجلرمية وقمعها

  :، ذكرت حكومة إيطاليا ما يلي٢٠٠٨أغسطس /ب آ٧ويف رسالة مؤرخة يف   - ٢١٤

 من القانون اجلنائي احمللي، املخصصة جلرمييت اخلطف        ٦٠٨٥تندرج جرمية االختفاء القسري حتت املادة       "
واالختطاف، وتتوخى مجلة أمور من بينها الظرف املشدد، إذا ارتكب هذه اجلرائم مسؤول حكومي أو               

  ".كون أطولموظف عمومي فإن فترة عقوبة احلبس ت

، أصدر معهد مـا     ٢٠٠٧أغسطس  / آب ٣ املُعتمد يف    ١٢٤مبوجب القانون رقم    "وذكرت احلكومة أنه      - ٢١٥
عذراً قانونياً خمصصاً ُيطبق على أفراد االستخبارات املكلفني بأسرار الدولة، وهم من " الضمانات الوظيفية"ُيسمى 

 مـن   - حقيق األهداف املؤسسية لالستخبارات، واليت قد تقع        تأذن هلم السلطات السياسية املختصة بتأدية واجبات لت       
 من ١٧ من املادة ٢ويف هذا الصدد أضافت احلكومة أنه مبوجب الفقرة ".  ضمن السلوك اإلجرامي  - حيث املبدأ   

اجلرائم اليت هتدف إىل تعريض احلق يف احليـاة والـسالمة           "، ال ميكن أن يشمل العذر القانوين        ١٢٤/٧القانون  
  ".ة واحلريات الشخصية والعامة وصحة األفراد وسالمتهم للخطر أو التأثري فيهااجلسدي

، مت حتديد الشروط األساسية لتطبيق ١٢٤/٧ من القانون ٣٩مبوجب املادة "وذكرت احلكومة كذلك أنه   - ٢١٦
وعندما تتحقق  . ديدفأسرار الدولة ال تطبق إالّ كمالذ أخري إذا واجه أمن الدولة حتدياً وتعرض لته             . أسرار الدولة 

فليس مثة جمال ألن    "ووفقاً لذلك،   . هذه الشروط األساسية، فإن محاية أسرار الدولة يقررها رئيس جملس الوزراء          
وجيوز للموظف احلكومي، فقط مبوجب إجراء قضائي، : يقرر املوظف احلكومي املتهم إمكانية تطبيق أسرار الدولة

 احلصول على قرار من رئيس جملس الوزراء يؤكد أو ينفي ما إذا كان              الشروع يف إجراء مواز متهيدي يهدف إىل      
". بيد أن أسرار الدولة، على مستوى اإلجراءات، ال توقـف اإلجـراءات اجلنائيـة             . األمر يتعلق بأسرار الدولة   

 أن من حيث اإلجراء، جيدر التأكيد جمدداً على أن القرار الذي يؤكد أسرار الدولة جيـب "وأضافت احلكومة أنه  
يكون صرحياً، وأال يتخذه سوى رئيس جملس الوزراء، وذلك يف ضوء الشروط األساسية الصارمة اليت حيـددها                 

  ".القانون، وال جيوز أن يتخذ هذا النوع من القرارات ال الشخص املتهم وال الشهود

  مالحظات

مة قد نفذت أم ال برنـامج       يالحظ الفريق العامل أن رد احلكومة مل يوضح حتديداً ما إذا كانت احلكو              - ٢١٧
التسليم االستثنائي مع بلدان أخرى، وهو العملية اليت تنطوي على نقل شخص سراً عرب عدة بلدان، واليت تعتـرب            

  .مبثابة اختفاء قسري
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 من اإلعالن، فإن االختفاء القسري      ٤ويذكّر الفريق العامل احلكومة بأنه وفقاً لتعليقها العام على املادة             - ٢١٨
 يكون جرمية وأن ُيدرج يف القانون اجلنائي بوصفه جرمية مستقلة، وأال ُيدرج يف التشريع احمللي بوصـفه                جيب أن 

  .جزءاً من جرائم أخرى

  اليابان
  احلاالت احملالة إىل احلكومة خالل 

  الفترة قيد االستعراض
خالل الفترة قيد احلاالت املوضحة 

عدد احلاالت اليت   :االستعراض من جانب
مل يبت فيها حىت 
بداية الفترة قيد 
  االستعراض

احلاالت املرسلة 
مبوجب إجراء 
  التصرف العاجل

احلاالت املرسلة 
مبوجب اإلجراء 

  احلكومة  العادي
املصادر غري 
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل 
يبت فيها حىت هناية 

السنة قيد 
  االستعراض

  ٤  صفر  صفر  ٢  صفر  ٢
  

  ردود متعددة بشأن بعض احلاالت  شأهناعدد احلاالت اليت ردت احلكومة ب
عدد احلاالت اليت حيتمل توضيحها من 

  )قاعدة األشهر الستة(جانب احلكومة 
  صفر  نعم  ٢

  
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي ادعاء  ادعاء عام

  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال توجد أي رسالة  رسالة طلب تدخل فوري
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي طلب   بزيارةطلب الفريق العامل القيام

  العاديةاالت احل

 ٤ ،تسويوسي كووتتعلق احلالتان بكل من . أحال الفريق العامل إىل حكومة اليابان حالتني مبلغاً عنهما حديثاً  - ٢١٩
قراطية اختطفومها  سنوات، اللذين ُيزعم أن أعواناً سريني جلمهورية كوريا الشعبية الدمي    ٧،  كيومي كو وسنوات،  

وأرسل الفريق العامل، وفقاً ألسلوب عمله، بنسخة من هاتني احلالتني إىل حكومـة             . ١٩٧٤يف طوكيو يف عام     
  . مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

  املعلومات الواردة من احلكومة

مـايو  / أيـار ٣٠، و٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٢٣بعثت احلكومة بثالث رسائل إىل الفريق العامل يف     - ٢٢٠
واملعلومات الواردة غري . ، ردت فيها على اثنتني من احلاالت اليت مل ُيبت فيها بعد٢٠٠٨يوليه / متوز٢٥ و٢٠٠٨

ويف الرسالة األخرية، أشارت احلكومة إىل بعض اخلطوات اليت اختذهتا حلل مشكلة حاالت  . كافية لغرض التوضيح  
  .االختفاء

  االجتماعات

مة اليابان مع الفريق العامل على هامش دوراته الرابعة والثمانني واخلامـسة والثمـانني              اجتمعت حكو   - ٢٢١
  .والسادسة والثمانني ملناقشة التطورات املتصلة باحلاالت اليت مل ُيبت فيها بعد
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  جمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل ُيبت فيها بعد

  .ئل إىل احلكومة، ومجيعها مل يبت فيها بعدأحال الفريق العامل، منذ إنشائه، أربع رسا  - ٢٢٢

  مالحظات

يعرب الفريق العامل عن بالغ تقديره الستمرار التزام حكومة اليابان باالجتماع مع الفريق بانتظام وتقدمي   - ٢٢٣
  .معلومات عن اخلطوات املتخذة لتوضيح احلاالت اليت مل ُيبت فيها بعد

ابية اليت اختذهتا حكومة اليابان ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، ويالحظ الفريق العامل اخلطوات اإلجي  - ٢٢٤
  . كما يرجو إجراء حتقيقات جديدة عسى أن تتضح احلاالت اليت مل ُيبت فيها بعد

  األردن
  احلاالت احملالة إىل احلكومة خالل 

  ستعراضالفترة قيد اال
احلاالت املوضحة خالل الفترة قيد 

عدد احلاالت اليت   :االستعراض من جانب
مل يبت فيها حىت 
بداية الفترة قيد 
  االستعراض

احلاالت املرسلة 
مبوجب إجراء 
  التصرف العاجل

احلاالت املرسلة 
مبوجب اإلجراء 

  احلكومة  العادي
املصادر غري 
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل 
يبت فيها حىت هناية 

السنة قيد 
  االستعراض

  ٢  صفر  صفر  صفر  صفر  ٢
  

  ردود متعددة بشأن بعض احلاالت  احلاالت اليت ردت احلكومة بشأهناعدد 
عدد احلاالت اليت حيتمل توضيحها من 

  )قاعدة األشهر الستة(جانب احلكومة 
  صفر  ال توجد أي ردود  صفر

  
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي ادعاء  ادعاء عام

  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال توجد أي رسالة  رسالة طلب تدخل فوري
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي طلب  طلب الفريق العامل القيام بزيارة

  املعلومات الواردة من احلكومة

 تشري فيها إىل أنه ليس ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين ٢٨بعثت احلكومة برسالة واحدة إىل الفريق العامل يف           - ٢٢٥
  .ريا مل يبت فيها حىت اآلنلديها مزيد من املعلومات عن حالة يف سو

  جمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل ُيبت فيها بعد

أحال الفريق العامل، منذ إنشائه، ثالث رسائل إىل احلكومة؛ أُحيلت إحدى هذه الرسائل إىل اجلمهورية                 - ٢٢٦
  .العربية السورية، والرسالتان املتبقيتان مل يبت فيهما بعد
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  الكويت
  احلاالت احملالة إىل احلكومة خالل 

  الفترة قيد االستعراض
احلاالت املوضحة خالل الفترة قيد 

اليت عدد احلاالت   :االستعراض من جانب
مل يبت فيها حىت 
بداية الفترة قيد 
  االستعراض

احلاالت املرسلة 
مبوجب إجراء 
  التصرف العاجل

احلاالت املرسلة 
مبوجب اإلجراء 

  احلكومة  العادي
املصادر غري 
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل 
يبت فيها حىت هناية 

السنة قيد 
  االستعراض

  ١  صفر  صفر  صفر  صفر  ١
  

  ردود متعددة بشأن بعض احلاالت  عدد احلاالت اليت ردت احلكومة بشأهنا
عدد احلاالت اليت حيتمل توضيحها من 

  )قاعدة األشهر الستة(جانب احلكومة 
  صفر  ال توجد أي ردود  ١

  
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي ادعاء  امادعاء ع

  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال توجد أي رسالة  رسالة طلب تدخل فوري
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي طلب  طلب الفريق العامل القيام بزيارة

  املعلومات الواردة من احلكومة

 اجلهود الـيت  ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٥ ختص األوىل املؤرخة يف      .بعثت احلكومة برسالتني إىل الفريق العامل       - ٢٢٧
أمـا  . واملعلومات الواردة فيها غري كافية لغرض التوضيح      . بذلتها احلكومة للتحقيق يف احلالة اليت مل ُيبت فيها بعد         

  .ها يف هذا التقريرالرسالة الثانية فلم يكن بوسع األمانة ترمجتها يف الوقت املناسب لكي ينظر الفريق العامل يف إدراج

  جمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل ُيبت فيها بعد

  .أحال الفريق العامل، منذ إنشائه، حالة واحدة إىل احلكومة ومل يبت فيها بعد  - ٢٢٨

  لبنان
  احلاالت احملالة إىل احلكومة خالل 

  ة قيد االستعراضالفتر
احلاالت املوضحة خالل الفترة قيد 

عدد احلاالت اليت   :االستعراض من جانب
مل يبت فيها حىت 
بداية الفترة قيد 
  االستعراض

احلاالت املرسلة 
مبوجب إجراء 
  التصرف العاجل

احلاالت املرسلة 
مبوجب اإلجراء 

  احلكومة  العادي
املصادر غري 
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل 
يبت فيها حىت هناية 

السنة قيد 
  االستعراض

  ٣١٢  رصف  صفر  صفر  صفر  ٣١٢
  

  ردود متعددة بشأن بعض احلاالت  عدد احلاالت اليت ردت احلكومة بشأهنا
عدد احلاالت اليت حيتمل توضيحها من 

  )قاعدة األشهر الستة(جانب احلكومة 
  صفر  ال توجد أي ردود  ١

  
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي ادعاء  ادعاء عام

  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال توجد أي رسالة  رسالة طلب تدخل فوري
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي طلب  طلب الفريق العامل القيام بزيارة
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  املعلومات الواردة من احلكومة

. ٢٠٠٨فربايـر     / شباط ١٨يناير و / كانون الثاين  ٢٢بعثت احلكومة برسالتني إىل الفريق العامل بتاريخ          - ٢٢٩
مانة ترمجتها يف الوقت املناسب لكي ينظر الفريق العامل يف إدراجهـا يف هـذا               والرسالة الثانية مل يكن بوسع األ     

وفيما خيص إحدى احلاالت، أشارت حكومة لبنان إىل أن الشخص املعين غري موجود يف أي من السجون . التقرير
  .السورية، حسبما ذُكر يف إطار جلنة التحقيق بشأن اللبنانيني احملتجزين يف سوريا

 حكومة اجلمهورية العربية السورية كذلك برسالة إىل الفريق العامل ختص حالة رجل يدعى أنه               وبعثت  - ٢٣٠
وأشارت احلكومة إىل أن هذا الرجل غري . ١٩٧٦أُلقي القبض عليه يف سوريا ولكنه شوهد الحقاً يف لبنان يف عام 

 كافية لغرض توضيح احلاالت اليت مل واعترب الفريق أن املعلومات الواردة غري. موجود يف أي من السجون السورية
  .ُيبت فيها بعد

  جمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل ُيبت فيها بعد

 منها على أساس    ٦ حاالت،   ٨ومت توضيح   .  حالة إىل احلكومة   ٣٢٠أحال الفريق العامل، منذ إنشائه،        - ٢٣١
  . حالة مل يبت فيها بعد٣١٢ة  على أساس معلومات قدمها املصدر؛ ومث٢معلومات قدمتها احلكومة و

  اجلماهريية العربية الليبية
  احلاالت احملالة إىل احلكومة خالل 

  الفترة قيد االستعراض
احلاالت املوضحة خالل الفترة قيد 

عدد احلاالت اليت   :االستعراض من جانب
مل يبت فيها حىت 
بداية الفترة قيد 
  االستعراض

احلاالت املرسلة 
مبوجب إجراء 
  التصرف العاجل

احلاالت املرسلة 
مبوجب اإلجراء 

  احلكومة  العادي
املصادر غري 
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل 
اية يبت فيها حىت هن
السنة قيد 
  االستعراض

  ١٠  ٢  صفر  ٢  ٢  ٨
  

  ردود متعددة بشأن بعض احلاالت  عدد احلاالت اليت ردت احلكومة بشأهنا
عدد احلاالت اليت حيتمل توضيحها من 

  )قاعدة األشهر الستة(ب احلكومة جان
  صفر  ال توجد أي ردود  صفر

  
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي ادعاء  ادعاء عام

  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال توجد أي رسالة  رسالة طلب تدخل فوري
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي طلب  طلب الفريق العامل القيام بزيارة

   العاجلةاإلجراءات

وختص احلالـة األوىل    . أحال الفريق العامل إىل احلكومة حالتني مبوجب اإلجراء اخلاص بالتدابري العاجلة            - ٢٣٢
أما . ٢٠٠٧نوفمرب  / الذي قيل إنه اختفى يف مطار عسكري بطرابلس يف تشرين الثاين           عبد السالم إبراهيم حممد   

  .٢٠٠٨يوليه /يف حزيران الذي اختفى بطرابلس عصام مرشد مرتضىالثانية فتخص 
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  العاديةاالت احل

سامل حممد جمرب عبـد     ختتص احلالة األوىل      . أحال الفريق العامل إىل احلكومة حالتني مبلّغاً عنهما حديثاً          - ٢٣٣
، الـذي  علي دييب صالح الطلحي   وختص الثانية   . ، الذي ألقت عليه القبض قوات األمن من مرتل والديه         السالم

  .٢٠٠٧ديسمرب /وقيل إن الرجلني اختفيا يف كانون األول. ركز احتجاز يف طرابلسشوهد آلخر مرة يف م

  املعلومات الواردة من املصادر

ويف . ، أشار فيها إىل أن الضحية أُفرج عنها       عبد السالم إبراهيم حممد   قدم املصدر معلومات إضافية عن        - ٢٣٤
  .تف حمتجز يف سجن عني زارة بالقرب من طرابلساحلالة الثانية، أشار املصدر إىل أن الشخص الذي قيل إنه خم

  توضيحاتال

  .وفقاً للمعلومات املقدمة من املصدر، قرر الفريق العامل توضيح احلالتني  - ٢٣٥

  جمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل ُيبت فيها بعد

 منـها  علـى أسـاس         حاالت ٤مت توضيح   .  حالة إىل احلكومة   ١٤أحال الفريق العامل، منذ إنشائه،        - ٢٣٦
  . حاالت مل يبت فيها بعد١٠معلومات قّدمتها املصادر؛ ومثة 

  موريتانيا
  احلاالت احملالة إىل احلكومة خالل 

  الفترة قيد االستعراض
احلاالت املوضحة خالل الفترة قيد 

عدد احلاالت اليت   :االستعراض من جانب
مل يبت فيها حىت 
بداية الفترة قيد 
  االستعراض

احلاالت املرسلة 
مبوجب إجراء 
  التصرف العاجل

احلاالت املرسلة 
مبوجب اإلجراء 

  احلكومة  العادي
املصادر غري 
  احلكومية

الت اليت مل عدد احلا
يبت فيها حىت هناية 

السنة قيد 
  االستعراض

  ١  صفر  صفر  صفر  صفر  ١
  

  ردود متعددة بشأن بعض احلاالت  عدد احلاالت اليت ردت احلكومة بشأهنا
االت اليت حيتمل توضيحها من عدد احل

  )قاعدة األشهر الستة(جانب احلكومة 
  صفر  ال توجد أي ردود  صفر

  
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي ادعاء  ادعاء عام

  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال توجد أي رسالة  رسالة طلب تدخل فوري
  ال يوجد أي رد  حلكومةرد ا  ال يوجد أي طلب  طلب الفريق العامل القيام بزيارة

تـضمن  يو. ، ومل يتلق أي رد من احلكومة بعدمجيع احلاالت اليت مل ُيبت فيها   حال الفريق العامل جمدداً     أ  - ٢٣٧
  .للحالة يف البلدموجزاً  Corr.1و E/CN.4/2006/56تقرير ال
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  )٧(املكسيك
   احملالة إىل احلكومة خالل احلاالت

  الفترة قيد االستعراض
احلاالت املوضحة خالل الفترة قيد 

عدد احلاالت اليت   :االستعراض من جانب
مل يبت فيها حىت 
بداية الفترة قيد 
  االستعراض

احلاالت املرسلة 
مبوجب إجراء 
  التصرف العاجل

احلاالت املرسلة 
مبوجب اإلجراء 

  احلكومة  العادي
ري املصادر غ
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل 
يبت فيها حىت هناية 

السنة قيد 
  االستعراض

  ٢١١  صفر  صفر  صفر  ٣  ٢٠٨
  

  ردود متعددة بشأن بعض احلاالت  عدد احلاالت اليت ردت احلكومة بشأهنا
عدد احلاالت اليت حيتمل توضيحها من 

  )قاعدة األشهر الستة(جانب احلكومة 
  صفر  ال توجد أي ردود  ١

  
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي ادعاء  ادعاء عام
  نعم  رد احلكومة  نعم  لب تدخل فوريرسالة ط

  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي طلب  طلب الفريق العامل القيام بزيارة

  اإلجراءات العاجلة

 هـذه   ختـص . أحال الفريق العامل إىل احلكومة ثالث حاالت مبوجب اإلجراء اخلاص بالتدابري العاجلة             - ٢٣٨
 الذين ألقت القبض ياثإيريك إسحاق مولينا غارو ،إيدث سوتيلو رامرييزديانا و ، برييزهلوباوادغا يماراحلاالت 

  .  يف أكابولكو٢٠٠٨يونيه / حزيران١٤عليهم قوات الشرطة الوزارية يف 

  املعلومات الواردة من احلكومة

تتضمن و ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ١٨األوىل بتاريخ   : تلقى الفريق العامل ثالث رسائل من احلكومة        - ٢٣٩
 ١١لومات عن احلاالت اليت مل ُيبت فيها بعد، وهي معلومات غري كافية لغرض التوضيح؛ والثانيـة بتـاريخ                   مع

أغـسطس  / آب ٨ رداً على رسالة طلب التدخل السريع املذكورة أدناه؛ والثالثة بتـاريخ             ٢٠٠٨يونيه  /حزيران
  . العامل يف إدراجها يف هذا التقرير، ومل يكن بوسع األمانة ترمجتها يف الوقت املناسب لكي ينظر الفريق٢٠٠٨

  الرسائل املوجهة إىل احلكومة

 بشأن عمليات احلفر ونبش القبـور  ٢٠٠٨يوليه / متوز٤أحال الفريق العامل إىل احلكومة رسالة بتاريخ    - ٢٤٠
الية  ألفاريز يف و   ي يف مدينة اخلدمات يف ثكنات اجليش السابقة يف أتوياك د          ٢٠٠٨يوليه  / متوز ٧اليت وقعت يف    

الترمجة يف األمم املتحدة، كما ذُكر أعاله، ترمجة رد احلكومة يف الوقت املناسـب         دوائر  ومل يكن بوسع    . رييروغ
  .لكي ينظر الفريق العامل يف إدراجه يف هذا التقرير

                                                      

  .وفقاً ملمارسة الفريق العامل، مل يشارك سنتياغو كوركويرا يف القرارات املتعلقة هبذا الفرع من التقرير  )٧(
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  رسائل طلب التدخل الفوري

احلكومة بشأن التهديد   ، بعث الفريق العامل برسالة طلب تدخل فوري إىل          ٢٠٠٨مايو  / أيار ٣٠بتاريخ    - ٢٤١
والتخويف اللذين تعرض هلما شخصان بسبب مشاركتهما يف التحقيق يف حاالت االختفـاء القـسري أو غـري       

  .الطوعي اليت حدثت يف املكسيك

، أعلمت احلكومة الفريق العامل أن املدير العام حلقوق اإلنسان قـد            ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١١وبتاريخ    - ٢٤٢
  . احلماية، وأن طلب املعلومات أُحيل إىل السلطات املختصةاتصل بالضحايا لتوفري

، بعث الفريق العامل برسالة مشتركة مع املمثل اخلاص لألمني العام املعين            ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٢٩وبتاريخ    - ٢٤٣
لك فيما خيـص  حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان واملقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري، وذ               

  .التهديدات وأعمال التخويف اليت يتعرض هلا األشخاص بسبب أنشطتهم املتصلة حبماية ضحايا االختفاء القسري

  .ومل يتلق الفريق العامل أي رد من احلكومة على الرسالة األخرية  - ٢٤٤

  جمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل ُيبت فيها بعد

 حالة على ١٣٠ منها ، حالة١٥٥ومت توضيح .  حالة إىل احلكومة٣٨٢منذ إنشائه، أحال الفريق العامل،   - ٢٤٥
 حالة؛ ومثة ١٦ النظر يف توقفو  حالة على أساس معلومات قدمها املصدر،٢٢أساس معلومات قدمتها احلكومة و

  . حالة مل يبت فيها بعد٢١١

  .لبلديف اللحالة موجزاً  Corr.1و E/CN.4/2006/56تقرير تضمن اليو  - ٢٤٦

  مالحظات

يعرب الفريق العامل عن قلقه ألنه ويف أثناء الفترة املستعرضة أحال الفريق ثالث حاالت مبوجب اإلجراء    - ٢٤٧
  .اخلاص بالتدابري العاجلة ولكنه مل يتلق أي رد

هتـا  ويعرب الفريق العامل عن قلقه إزاء تزايد عدد حاالت التخويف واالنتقام، ويذكّر احلكومة بالتزاما               - ٢٤٨
االلتزام ( من اإلعالن    ٥- ١٣ و ٣- ١٣حبماية األشخاص من إساءة املعاملة أو التخويف أو االنتقام وفقاً للمادتني            

  ).باملعاقبة على إساءة املعاملة أو التخويف أو االنتقام

االلتـزام   (٢ويذكّر الفريق العامل احلكومة بالتزاماهتا مبنع حاالت االختفاء القسري وفقاً ملاديت اإلعالن         - ٢٤٩
االلتزام باختاذ التدابري التشريعية واإلدارية والقضائية وغريها من التدابري  (٣و) مبنع االختفاء القسري والقضاء عليه

  ). الفعالة ملنع االختفاء القسري والقضاء عليه

اص مـن  ويهّنئ الفريـق العامل احلكومة على التصديق على االتفاقيـة الدولية حلماية مجيـع األشـخ     - ٢٥٠
  .االختفاء القسري
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  اجلبل األسود
  احلاالت احملالة إىل احلكومة خالل 

  الفترة قيد االستعراض
احلاالت املوضحة خالل الفترة قيد 

عدد احلاالت اليت   :االستعراض من جانب
مل يبت فيها حىت 
بداية الفترة قيد 
  االستعراض

احلاالت املرسلة 
مبوجب إجراء 
  التصرف العاجل

احلاالت املرسلة 
مبوجب اإلجراء 

  احلكومة  العادي
املصادر غري 
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل 
يبت فيها حىت هناية 

السنة قيد 
  عراضاالست

  ١٥  صفر  صفر  صفر  صفر  ١٥
  

  ردود متعددة بشأن بعض احلاالت  عدد احلاالت اليت ردت احلكومة بشأهنا
عدد احلاالت اليت حيتمل توضيحها من 

  )عدة األشهر الستةقا(جانب احلكومة 
  صفر  ال توجد أي ردود  ١٥

  
  نعم  رد احلكومة  نعم  ادعاء عام

  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال توجد أي رسالة  رسالة طلب تدخل فوري
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي طلب  طلب الفريق العامل القيام بزيارة

  املعلومات الواردة من احلكومة

والرد .  حالة مل يبت فيها بعد    ١٥العامل رسالة واحدة من حكومة اجلبل األسود فيما خيص          تلقى الفريق     - ٢٥١
  .غري كاف لغرض توضيح هذه احلاالت

  االجتماعات

اجتمع ممثلو حكومة اجلبل األسود مع الفريق العامل على هامش دورته السادسة والثمانني ملناقشة احلاالت   - ٢٥٢
  .لة، واالدعاء العام حا١٥اليت مل ُيبت فيها وعددها 

  االدعاء العام

، ردت حكومة اجلبل األسود على اإلدعاء العام الذي قدمـه  ٢٠٠٨أغسطس / آب١٤يف رسالة بتاريخ      - ٢٥٣
  .٢٠٠٧الفريق العامل يف عام 

، " مسلما٨٣ترحيل "ب ، واملعروفة ١٩٩٢مايو /وذكرت احلكومة أنه فيما خيص احلادثة اليت تعود إىل أيار  - ٢٥٤
يونيـه  / حزيران٢٥ اكتمل يف  بودغوريسا أجرى حتقيقاًيفاضي التحقيق التابع ملكتب املدعي العام السامي     فإن ق 

  .وقدم قاضي التحقيق الوثائق ذات الصلة إىل مكتب املدعي العام. ٢٠٠٨

 أربعني ووفقاً للسجالت اليت حيتفظ هبا مكتب املدعي العام، فإن احملكمة األساسية يف بودغوريسا تنظر يف  - ٢٥٥
دعوى مرفوعة ضد مجهورية اجلبل األسود، يطالب معظمها بتعويض عن األضرار االقتصادية النامجة عن فقـدان                

  .الدخل الذي يوفره الشخص املختفي ألسرته
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وأعلمت احلكومة الفريق العامل أن طلب تعليق إجراءات التقاضي املدنية إىل حني اكتمال اإلجـراءات                 - ٢٥٦
كما ذكرت احلكومة أن إجراءات التقاضي اليت اضطلع .  من قانون إجراءات التقاضي١٤ املادة اجلنائية يستند إىل

  .هبا مكتب املدعي العام كان اهلدف منها حتديد وجود مسؤولية على عاتق الدولة لغرض التعويض

ص تعويض  وذكرت احلكومة أنّ وزارة العدل تنظر يف مسألة التسوية عن طريق الوساطة، وذلك فيما خي                - ٢٥٧
  .ضحايا الترحيل

  جمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل ُيبت فيها بعد

ومت توضيح حالة واحـدة علـى   .  حالة إىل حكومة اجلبل األسود١٦أحال الفريق العامل، منذ إنشائه،    - ٢٥٨
  . حالة مل يبت فيها بعد١٥أساس معلومات قدمتها احلكومة، ومثة 

  مالحظات

  .العامل عن عميق تقديره اللتزام حكومة اجلبل األسود باالجتماع مع الفريقيعرب الفريق   - ٢٥٩

. ويهنئ الفريق العامل احلكومة على جهودها اهلائلـة لتوضيح االدعاءات اخلاصة بترحيـل املـسلمني               - ٢٦٠
فيها بعـد   ويطلب الفريق العامل من احلكومة أن تتخذ اخلطوات نفسها فيما خيص احلاالت املتبقية اليت مل ُيبت                 

  . حالة١٥وعددها 

ما دام مـصري ضـحايا االختفـاء    "ويذكّر الفريق العامل احلكومة بالتزاماهتا بإجراء حتقيق معّمق ونزيه    - ٢٦١
  . من اإلعالن٦- ١٣، وذلك وفقاً للمادة "القسري غري موضح

  املغرب
  الة إىل احلكومة خالل احلاالت احمل

  الفترة قيد االستعراض
احلاالت املوضحة خالل الفترة قيد 

عدد احلاالت اليت   :االستعراض من جانب
مل يبت فيها حىت 
بداية الفترة قيد 
  االستعراض

احلاالت املرسلة 
مبوجب إجراء 
  التصرف العاجل

احلاالت املرسلة 
مبوجب اإلجراء 

  احلكومة  العادي
املصادر غري 

  كوميةاحل

عدد احلاالت اليت مل 
يبت فيها حىت هناية 

السنة قيد 
  االستعراض

  ٥٨  ١  ٥  صفر  ١  ٦٣
  

  ردود متعددة بشأن بعض احلاالت  عدد احلاالت اليت ردت احلكومة بشأهنا
عدد احلاالت اليت حيتمل توضيحها من 

  )قاعدة األشهر الستة(جانب احلكومة 
  صفر  ال توجد أي ردود  ١

  
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي ادعاء  ادعاء عام

  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال توجد أي رسالة  يرسالة طلب تدخل فور
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي طلب  طلب الفريق العامل القيام بزيارة
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  اإلجراءات العاجلة

عبد وختص احلالة . أحال الفريق العامل إىل احلكومة حالة واحدة مبوجب اإلجراء اخلاص بالتدابري العاجلة  - ٢٦٢
  .وهد آخر مرة بالقرب من مكان عمله يف عني توجطاتالذي شالكرمي حكو 

  املعلومات الواردة من احلكومة

 ١٥أغـسطس و  / آب ٦مـايو و  / أيـار  ٢٩تلقى الفريق العامل من احلكومة ثالث رسائـل بتـاريخ            - ٢٦٣
 أغسطس معلومات عن اإلجراء العاجل املذكور أعاله، إذ/وتضمنت الرسالة املرسلة يف آب. ٢٠٠٨سبتمرب /أيلول

أما الرسالتان األخريان فلم تتمكن األمانة من ترمجتهما . ذكرت الرسالة أن الضحية كان حمتجزاً وقُدم إىل احملاكمة
  .يف الوقت املناسب لكي ينظر الفريق العامل يف إدراجهما يف هذا التقرير

  املعلومات الواردة من املصادر

  .ر املصدر إىل أن الضحية حمتجزفيما يتعلق باإلجراء العاجل املذكور أعاله، أشا  - ٢٦٤

  توضيحاتال

واستناداً إىل املعلومات الـيت     . بعد انقضاء مهلة قاعدة األشهر الستة، وضح الفريق العامل مخس حاالت            - ٢٦٥
  .قدمها املصدر، وضح الفريق العامل حالة واحدة

  جمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل ُيبت فيها بعد

 حالـة   ١٤٤حالة، من بينها    ١٩١ومت توضيح   .  حالـة إىل احلكومة   ٢٤٩لعامل، منذ إنشائه،    أحال الفريـق ا    -٢٦٦
  .  حالة مل يبت فيها بعد٥٨ حالة علـى أساس معلومات قدمها املصدر؛ ومثة ٤٧على أساس معلومات قدمتها احلكومة و

  مالحظات

  .س اليت وضحتهايعرب الفريق العامل عن تقديره حلكومة املغرب بشأن احلاالت اخلم  - ٢٦٧

  موزامبيق
  احلاالت احملالة إىل احلكومة خالل 

  الفترة قيد االستعراض
احلاالت املوضحة خالل الفترة قيد 

عدد احلاالت اليت   :االستعراض من جانب
مل يبت فيها حىت 
بداية الفترة قيد 
  االستعراض

ت املرسلة احلاال
مبوجب إجراء 
  التصرف العاجل

احلاالت املرسلة 
مبوجب اإلجراء 

  احلكومة  العادي
املصادر غري 
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل 
يبت فيها حىت هناية 

السنة قيد 
  االستعراض

  ٢  صفر  صفر  صفر  صفر  ٢
  

  ردود متعددة بشأن بعض احلاالت  عدد احلاالت اليت ردت احلكومة بشأهنا
عدد احلاالت اليت حيتمل توضيحها من 

  )تةقاعدة األشهر الس(جانب احلكومة 
  صفر  ال توجد أي ردود  صفر
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  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي ادعاء  ادعاء عام

  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال توجد أي رسالة  رسالة طلب تدخل فوري
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي طلب  طلب الفريق العامل القيام بزيارة

 يرد يف التقرير  و. احلاالت اليت مل ُيبت فيها ومل يتلق أي رد من احلكومة          مجيع  أحال الفريق العامل جمدداً       - ٢٦٨
E/CN.4/2006/56 وCorr.1 للحالة يف البلدموجز .  

  ميامنار
  احلاالت احملالة إىل احلكومة خالل 

  الفترة قيد االستعراض
ل الفترة قيد احلاالت املوضحة خال

عدد احلاالت اليت   :االستعراض من جانب
مل يبت فيها حىت 
بداية الفترة قيد 
  االستعراض

احلاالت املرسلة 
مبوجب إجراء 
  التصرف العاجل

احلاالت املرسلة 
مبوجب اإلجراء 

  احلكومة  العادي
املصادر غري 
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل 
يبت فيها حىت هناية 

السنة قيد 
  االستعراض

  ٥  صفر  صفر  صفر  صفر  ٥
  

  ردود متعددة بشأن بعض احلاالت  أهناعدد احلاالت اليت ردت احلكومة بش
عدد احلاالت اليت حيتمل توضيحها من 

  )قاعدة األشهر الستة(جانب احلكومة 
  صفر  ال توجد أي ردود  ٤

  
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي ادعاء  ادعاء عام

  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال توجد أي رسالة  رسالة طلب تدخل فوري
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي طلب  عامل القيام بزيارةطلب الفريق ال

  املعلومات الواردة من احلكومة

 بشأن أربع حاالت مل ُيبت      ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ٧بعثت احلكومة برسالة إىل الفريق العامل بتاريخ          - ٢٦٩
وفيما يتعلـق   . د أُطلق سراحهم  وذكرت احلكومة، فيما خيص ثالث حاالت، أن األشخاص املعنيني ق         . فيها بعد 

واعترب الفريق أن املعلومات اليت تلقاها غري   . باحلالة الرابعة، أشارت احلكومة إىل أن الشخص املعين مل ُيحتجز قط          
  .كافية لغرض التوضيح

  جمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل ُيبت فيها بعد

ومت توضيح حالتني على أسـاس معلومـات        . ىل احلكومة  حاالت إ  ٧أحال الفريق العامل، منذ إنشائه،        - ٢٧٠
  . حاالت مل يبت فيها بعد٥قدمتها احلكومة؛  ومثة 
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  ناميبيا
  احلاالت احملالة إىل احلكومة خالل 

  الفترة قيد االستعراض
احلاالت املوضحة خالل الفترة قيد 

عدد احلاالت اليت   :اض من جانباالستعر
مل يبت فيها حىت 
بداية الفترة قيد 
  االستعراض

احلاالت املرسلة 
مبوجب إجراء 
  التصرف العاجل

احلاالت املرسلة 
مبوجب اإلجراء 

  احلكومة  العادي
املصادر غري 
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل 
يبت فيها حىت هناية 

السنة قيد 
  االستعراض

  ٣  صفر  صفر  ٢  صفر  ١
  

  بعض احلاالتردود متعددة بشأن   عدد احلاالت اليت ردت احلكومة بشأهنا
عدد احلاالت اليت حيتمل توضيحها من 

  )قاعدة األشهر الستة(جانب احلكومة 
  صفر  ال توجد أي ردود  صفر

  
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي ادعاء  ادعاء عام

  نعم  رد احلكومة  نعم  رسالة طلب تدخل فوري
  ال يوجد أي رد  ةرد احلكوم  ال يوجد أي طلب  طلب الفريق العامل القيام بزيارة

  العاديةاالت احل

بيتـر  وتتعلق إحدى احلالتني بالسيد     .  عنهما حديثاً  اًغأحال الفريق العامل إىل احلكومة حاليت اختفاء مبلَّ         - ٢٧١
القبض أفراد عليه  بعد أن ألقى  مقاطعة كافانغو  الذي اختفى من قرية كوروكوكو جسرييكو يف         موكوندا ماكويا 

   الذي اختفـى  موسنغي شيبوياأما احلالة الثانية فتخص السيد . ٢٠٠١فرباير /يبية يف شباطمن قوات الدفاع النام  
  . القبض أفراد من قوات الدفاع الناميبيةى عليه من بلدة ساوميوا بعد أن ألق٢٠٠١أبريل / نيسان٢٥ يف

  املعلومات الواردة من احلكومة

  . كما يرد بيان ذلك أدناه٢٠٠٨أكتوبر /األولتشرين  ١٧تسلم الفريق العامل رسالة من احلكومة بتاريخ   -٢٧٢

  طلب التدخل الفوري

، بعث الفريق العامل برسالة طلب تدخل فوري تتعلق بالتخويف          ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ٧بتاريخ    - ٢٧٣
والتهديدات اليت تعرض هلا شخص بسبب مشاركته يف التحقيق يف حاالت االختفاء القسري أو غري الطوعي اليت                 

  .ُيزعم أهنا حدثت يف ناميبيا

 طلبت احلكومة مزيداً من املعلومات عن اإلجـراء املزعـوم           ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ١٧وبتاريخ    - ٢٧٤
  .املذكور أعاله

  جمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل ُيبت فيها بعد

  . ُيبت فيها بعد حاالت إىل احلكومة، ومجيعها مل٣أحال الفريق العامل، منذ إنشائه،   - ٢٧٥

  .للحالة يف البلدموجزاً  Corr.1و E/CN.4/2006/56يتضمن التقرير و  - ٢٧٦
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  )٨(نيبال
  احلاالت احملالة إىل احلكومة خالل 

  الفترة قيد االستعراض
احلاالت املوضحة خالل الفترة قيد 

عدد احلاالت اليت   :باالستعراض من جان
مل يبت فيها حىت 
بداية الفترة قيد 
  االستعراض

احلاالت املرسلة 
مبوجب إجراء 
  التصرف العاجل

احلاالت املرسلة 
مبوجب اإلجراء 

  احلكومة  العادي
املصادر غري 
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل 
يبت فيها حىت هناية 

السنة قيد 
  االستعراض

  ٤٣٥  صفر  ٣  ١١٨  صفر  ٣٢٠
  

  حلاالتردود متعددة بشأن بعض ا  عدد احلاالت اليت ردت احلكومة بشأهنا
عدد احلاالت اليت حيتمل توضيحها من 

  )قاعدة األشهر الستة(جانب احلكومة 
  صفر  ال توجد أي ردود  ٣٢٠

  
  نعم  رد احلكومة  نعم  ادعاء عام

  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال توجد أي رسالة  رسالة طلب تدخل فوري
  نعم  رد احلكومة  نعم  طلب الفريق العامل القيام بزيارة

  لعاديةااالت احل

وقد حدثت هـذه احلـاالت يف       .  حالة مبوجب اإلجراء العادي    ١١٨أحال الفريق العامل إىل احلكومة        - ٢٧٧
وتتعلق احلاالت بأفراد   . ٢٠٠٢، وبصورة خاصة يف عام      ٢٠٠٤ إىل عام    ١٩٩٩مقاطعة بارديا يف الفترة من عام       

 بينهن قّصر، وكذلك مثانية من الذكور        مخس من  -  من اإلناث    ١١ينتمون إىل جمموعة سكان أصليني، مبن فيهم        
  .وُيعتقد أن اجليش هو املسؤول عن أغلبية حاالت االختفاء هذه. القّصر

  املعلومات الواردة من احلكومة

 حالة اليت مل    ٢٣ إىل الفريق العامل بشأن      ٢٠٠٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ٣٠بعثت احلكومة برسالة بتاريخ       - ٢٧٨
ىل املعلومات اليت تلقاها الفريق، واليت تفيد أن اثنني من الضحايا حمتجزان وأن أحدمها قد واستناداً إ. ُيبت فيها بعد

 ٢٠وفيما خيص احلاالت األخـرى وعـددعا    . أُفرج عنه، طبق الفريق قاعدة األشهر الستة على احلاالت الثالث         
 الفريق العامل أن املعلومات غري واعترب. حالة، ذكرت احلكومة أن الضحايا إما أن يكونوا قد قُتلوا أو أُفرج عنهم

  .كافية لغرض توضيح احلاالت اليت مل ُيبت فيها بعد

   من املصادرةاملعلومات الوارد

وطلب املصدر من احلكومة، .  قدم املصدر معلومات إضافية عن ثالث من احلاالت اليت مل ُيبت فيها بعد        - ٢٧٩
ويف احلالة الثالثة، اليت وضحتها احلكومـة، ذكـر         . جلاريةفيما يتصل حبالتني، معلومات إضافية عن التحقيقات ا       

  .املصدر أن الضحية غادر السجن

                                                      

 . حديثاًا لالطالع على حاالت االختفاء املبلغ عنه٥انظر املرفق   )٨(  
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  اتتوضيحال

بناء على املعلومات اليت قدمتها احلكومة، وّضح الفريق العامل ثالث حاالت بعد انقضاء مهلة قاعـدة                  - ٢٨٠
  .األشهر الستة

  االجتماعات

على هامش دورته السادسة والثمانني ملناقشة تنفيذ التوصيات اليت اجتمع ممثلو احلكومة مع الفريق العامل   - ٢٨١
  .، وإمكانية قيامه بزيارة متابعة٢٠٠٤أصدرها الفريق العامل يف أعقاب زيارته يف عام 

  طلب القيام بزيارة

فريق وأخرب ممثل احلكومة ال   . ، طلب الفريق العامل القيام ببعثة متابعة إىل نيبال        ٢٠٠٦مايو  / أيار ١٢يف    - ٢٨٢
  .العامل شفوياً أن احلكومة قد تنظر يف إمكانية قيام الفريق ببعثة يف مرحلة الحقة

  االدعاء العام

قدمت مصادر موثوقة معلومات إىل الفريق العامل تتعلق بالعقبات املزعومة اليت تواجهها احلكومة يف تنفيذ   - ٢٨٣
  . الثالثة والثماننيوقد أحيلت املعلومات إىل احلكومة بعد دورة الفريق. اإلعالن

وأُفيد بأن مشروع القانون الذي ينص على تعديل القانون املدين، والذي جيّرم االختفاء القسري، مل تنجح   - ٢٨٤
  .جهوده يف جترمي االختفاء القسري ومقاضاة املسؤولني عنه

تعريف الـوارد يف    يف مشروع القانون ال جيسد ال     " يسبب االختفاء "وتشري االدعاءات إىل أن تعريف ما         - ٢٨٥
لديه تفويض مبوجب القانون بإلقاء القبض وإجراء "اإلعالن، وذلك ألنه يشمل فقط االختفاء الذي ينفذه شخص 

  ".التحقيق والتحري وتنفيذ القانون

وباإلضافة إىل ذلك، ووفقاً لالدعاء، فإن مشروع القانون ينص على أن احلد الزمين لن ينطبق يف حالـة                    - ٢٨٦
الختفاء، ولكن إذا مل تنطو احلالة على جرمية قتل لن ُتقبل أي شكوى بعد مرور ستة أشهر على تاريخ القتل بعد ا

 فاملشروع ال يراعي الطبيعة املستمرة حلاالت االختفـاء          علناً، عن الشخص أو أُعلن اإلفراج عنه     االختفاء إذا أُفرج    
لقانون ال يتطرق إىل مسألة حـاالت االختفـاء         وعالوة على ذلك، تشري رسالة االدعاء إىل أن مشروع ا         . القسري

وعلى الرغم من عدم وجود جرمية حمددة بشأن االختفاء القسري          . القسري اليت وقعت أثناء سنوات الصراع العشر      
يف القانون النيبايل، فإن أي فعل ينجم عنه اختفاء قسري ُيعد مبثابة جرمية مستمرة ما دام اجلناة خيفون مصري الشخص 

  . ومكان وجودهاملختفي

وأخرياً، وفيما خيص العقوبات، ُيزعم أن مشروع القانون ينص على عقوبة بالسجن تـصل إىل مخـس                   - ٢٨٧
  .سنوات، وهو ما ال جيسد خطورة اجلرمية متشياً مع جرائم بنفس اخلطورة

  .ومل يتلق الفريق العامل أي رد من احلكومة بشأن هذا االدعاء العام  - ٢٨٨
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  الة واملوضحة واليت مل ُيبت فيها بعدجمموع احلاالت احمل

 حالة منها   ،١٣٥ حالة   ٢١٤ومت توضيح   . ة إىل احلكومة  ـ حال ٦٤٩أحال الفريق العامل، منذ إنشائه،        - ٢٨٩
 حالة مل ُيبـت  ٤٣٥ حالة على أساس معلومات قدمها املصدر؛ ومثة       ٧٩على أساس معلومات قدمتها احلكومة و     

  .فيها بعد

 فيما خيص التزامات احلكومة مبوجب اإلعـالن        ٢٠٠٧مل املالحظة اليت أبداها يف عام       يكرر الفريق العا    - ٢٩٠
، )١٣املادة  " (بأن تقدم إىل العدالة مجيع األشخاص الذين ُيفترض أهنم مسؤولون عن أفعال ينجم عنها اختفاء قسري               "

 عن أداء أية ، ُيوقف٤ن املادة  م١أي شخص، يدعى أنه ارتكب أي فعل من األفعال املنصوص عليها يف الفقرة "وبأن 
حتاكمهم فقط احملاكم العادية املختصة يف كل "، وأن األشخاص )١- ١٦املادة " (واجبات رمسية أثناء فترة التحقيق

  ).٢- ١٦املادة " (والية، وليس أية حمكمة قضائية خاصة أخرى، وال سيما احملاكم العسكرية

نيبال يطلب فيها تقريراً خطياً عن تنفيذ توصيات الفريق الـيت           وبعث الفريق العامل برسالة إىل حكومة         - ٢٩١
  .ويعرب الفريق عن أسفه لعدم تلقِّيه التقرير املعين. ٢٠٠٤أصدرها عقب زيارته إىل البلد يف عام 

ويؤكد الفريق العامل جمدداً طلبه إىل احلكومة القيام بزيارة إىل البلد هتدف إىل توضيح احلاالت الـيت مل                    - ٢٩٢
  . حالة٤٣٥ت فيها بعد، والبالغ عددها ُيب

  نيكاراغوا
  احلاالت احملالة إىل احلكومة خالل 

  الفترة قيد االستعراض
احلاالت املوضحة خالل الفترة قيد 

عدد احلاالت اليت   :االستعراض من جانب
مل يبت فيها حىت 
بداية الفترة قيد 
  االستعراض

احلاالت املرسلة 
مبوجب إجراء 
  التصرف العاجل

احلاالت املرسلة 
مبوجب اإلجراء 

  احلكومة  العادي
املصادر غري 
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل 
يبت فيها حىت هناية 

 قيد السنة
  االستعراض

  ١٠٣  صفر  صفر  صفر  صفر  ١٠٣
  

  ردود متعددة بشأن بعض احلاالت  عدد احلاالت اليت ردت احلكومة بشأهنا
عدد احلاالت اليت حيتمل توضيحها من 

  )قاعدة األشهر الستة( احلكومة جانب
  صفر  ال توجد أي ردود  صفر

  
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي ادعاء  ادعاء عام

  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال توجد أي رسالة  رسالة طلب تدخل فوري
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  نعم  طلب الفريق العامل القيام بزيارة

ويتـضمن  . مل إىل احلكومة جمدداً مجيع احلاالت اليت مل ُيبت فيها بعد، ومل يتلق أي رد         أحال الفريق العا    - ٢٩٣
  .ً للحالة يف البلد موجزاCorr.1 وE/CN.4/2006/56 التقرير
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  طلب القيام بزيارة

ن ، طلب الفريق العامل إىل حكومة نيكاراغوا القيام بزيارة، يف إطار مبادرة البلدا٢٠٠٦مايو / أيار٢٣يف   - ٢٩٤
. ، أكد الفريق العامل جمددا اهتمامه بالقيام بالزيارة       ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٣وبتاريخ  . األربعة يف أمريكا الوسطى   

  .بيد أنه مل يتلق أي رد حىت اآلن

  مالحظات

  .ما زال الفريق العامل يطلب إىل احلكومة توجيه دعوة له للقيام بزيارة قطرية  - ٢٩٥

  باكستان
  احلاالت احملالة إىل احلكومة خالل 

  الفترة قيد االستعراض
احلاالت املوضحة خالل الفترة قيد 

عدد احلاالت اليت   :االستعراض من جانب
فيها حىت مل يبت 

بداية الفترة قيد 
  االستعراض

احلاالت املرسلة 
مبوجب إجراء 
  التصرف العاجل

رسلة احلاالت امل
مبوجب اإلجراء 

  احلكومة  العادي
املصادر غري 
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل 
يبت فيها حىت هناية 

السنة قيد 
  االستعراض

  ٩٤  صفر  صفر  ٢  صفر  ٩٢
  

  ردود متعددة بشأن بعض احلاالت  عدد احلاالت اليت ردت احلكومة بشأهنا
عدد احلاالت اليت حيتمل توضيحها من 

  )قاعدة األشهر الستة(جانب احلكومة 
  صفر  ال توجد أي ردود  ١

  
  ال يوجد أي رد  د احلكومةر  )٢(نعم   ادعاء عام

  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال توجد أي رسالة  رسالة طلب تدخل فوري
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي طلب  طلب الفريق العامل القيام بزيارة

 احلاالت العادية

 ومسعود جاجنوا  بفيصل فراز احلالتان  وتتعلق  . حديثاً عنهما   مبلَّغاًأحال الفريق العامل إىل احلكومة حاليت اختفاء          -٢٩٦
 .  بني إسالم أباد وبيشاور٢٠٠٥يوليه /هنما اختفيا يف متوزأاللذين ذُكر 

  املعلومات الواردة من احلكومة

أغسطس / آب ٢٩أغسطس و / آب ٢٠مايو و / أيار ١٦أبريل و / نيسان ١١ احلكومة مخس رسائل مؤرخة      وجهت  -٢٩٧
.  معلومات عامة عن تعاون احلكومة مع الفريق العاملالثالث اُألوىلالرسائل تضمنت . ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٥و

 حمتويات البالغ الصحفي الذي أصدره      على احلكومة   موافقة عن عدم    ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٢٩وأعربت الرسالة املؤرخة    
وتـضمنت الرسـالة    . ق العامل  إىل استمرار تعاوهنا مع الفري      وأشارت أيضاً  ،الفريق العامل مبناسبة اليوم الدويل للمختفني     
  . املصدروضَّحهااألخرية معلومات عن حالة واحدة سبق أن 
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  عامةالدعاءات الا

وأُحيلت . تنفيذ اإلعالنتعترض العقبات اليت ُيذكر أهنا عن  إىل الفريق العامل معلومات  هباقدمت مصادر موثوق  -٢٩٨
  .الثالثة والثمانني واخلامسة والثماننيالفريق العامل يت هذه املعلومات إىل احلكومة يف ادعاءين منفصلني بعد دور

وذُكر أن احلالة الراهنة يف باكستان متثل عقبة رئيسية أمام التنفيذ املالئم لإلعالن، من حيث أن حالة الطـوارئ                     -٢٩٩
االلتزام  (٢ من املادة ٢ة ألحكام مواد اإلعالن، وال سيما منها الفقر لالمتثال وقانون اجليش املعدل ميكن أن يشكال هتديداً

االلتزام باختاذ التدابري التشريعية واإلدارية والقضائية وغريهـا مـن           (٣ واملواد) مبنع واستئصال ظاهرة االختفاء القسري    
االلتزام بعدم جواز اختاذ عدم االستقرار السياسي الداخلي أو أي           (٧و) التدابري الفعالة ملنع وإهناء أعمال االختفاء القسري      

االلتزام بأن يكون كل شخص حمـروم مـن حريتـه     (١٠و)  ذريعة لتربير أعمال االختفاء القسري     ىحالة استثنائية أخر  
االلتزام بإجراء   (١٣و) ، وأن ميثل أمام سلطة قضائية بعد احتجازه دون تأخري          يف مكان احتجاز معترف به رمسياً      موجوداً

مام أااللتزام مبحاكمة املتهمني باملسؤولية عن االختفاء القسري         (١٦و ١٤واملادتان  ) حتقيق يف حاالت االختفاء القسري    
تزام بعدم اعتماد قانون عفو أو أي إجراء مماثل قد يترتب عليـه إعفـاء               لاال (١٨واملادة  ) احملاكم املدنية العادية املختصة   

  ).املسؤولني عن االختفاء القسري من أي حماكمة أو عقوبة جنائية

  . أنه جرى تعليق حقوق أساسيةوذُكر أيضاً  -٣٠٠

التقارير أفادت أن بعض     وبالرغم من أن  . "اختفاء" حالة   ٦٠٠كما ُزعم أن احملكمة العليا كانت حتقق يف حوايل            -٣٠١
فقد ذكرت احملكمـة    . املعارضني السياسيني للحكومة  يتعلق ب شتبه فيهم باإلرهاب، فإن العديد منها       مب تعلقهذه احلاالت ت  

 أن يف حوزهتا أدلة دامغة بأن أجهزة االستخبارات الباكستانية          العليا اليت يرأسها قاضي القضاة افتخار حممد تشودري علناً        
وُيزعم أن تطبيق قانون اجليش بأثر رجعي سيـسمح بـإفالت مـن             .  آخرين  فيهم باإلرهاب ومعارضني   اًحتتجز مشتبه 

  . كبريإىل حدء املشتبه فيهم باإلرهاب من العقاب حياكمون على التسبب يف اختفا

ويف ادعاء منفصل، ذُكر أن حكومة باكستان أنشأت جلنتني يف والية بلوشستان، إحدامها معنيـة بـاملفقودين                   -٣٠٢
  .اللجنة الذين سيحققون يف حاالت املفقودينعضاء لكن ال زال ينتظر إعالن أمساء أ. والثانية معنية باملشردين داخلياً

 أن حاالت االختفاء ال تزال حتدث يف بلوشستان، حىت بعد إعالن رئيس الـوزراء أن العمليـات                  وذُكر أيضاً   -٣٠٣
 فصلفقودين بعد توقيفهم يف ال ن يف عداد امل   زالوي، أغلبهم شباب، ال      شخصاً ٣٩وُزعم أن   . العسكرية ستتوقف يف الوالية   

  .٢٠٠٨األول من عام 

 خوزدار  ومراكز اإلقامة التابعة جلامعة   دة، هاجم أفراد اجليش وشنوا غارات على خمتلف الدور           للتقارير الوار  وفقاًو  -٣٠٤
)Khuzdar Degree College (وال يزال عشرة أشخاص يف عداد املفقـودين .  شخص٢٠٠ أكثر من وايف خوزدار وأوقف .

  .جمهوالً مصريهوال يزال . افظةاحمل يف ويف حادث آخر، شن أفراد اجليش غارة على بيت رئيس فرع جمموعة قومية

وُعثر علـى   . ٢٠٠٨مايو  / عسكريني أوقفوا ثالثة أشخاص يف أيار      ويف حادث منفصل، أفادت تقارير أن أفراداً        -٣٠٥
  .يتغسوق يف ديرا بووسط  املتفحمة الحقاًجثثهم 

 .ومل ترد ردود من احلكومة بشأن االدعاءين العامني كليهما  -٣٠٦
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  ة واملوضحة واليت مل يبت فيها بعدجمموع احلاالت احملال

املعلومـات  إىل   استناداًمنها   ١٨،   حالة ٢٤وضح  و.  حالة إىل احلكومة   ١١٨أحال الفريق العامل، منذ إنشائه،        -٣٠٧
 . بعدبت فيهامل ُيحالة  ٩٤  هناك إىل املعلومات املقدمة من املصدر؛ وال تزالاستناداًحاالت  ٦املقدمة من احلكومة و

  مالحظات

، )٢املـادة   (ر الفريق العامل احلكومة بالتزاماهتا، مبوجب اإلعالن، مبنع واستئصال ظاهرة االختفاء القسري             ُيذكِّ  -٣٠٨
، )٣املادة   ("التدابري التشريعية واإلدارية والقضائية وغريها من التدابري الفعالة ملنع وإهناء أعمال االختفاء القسري            " وباختاذ

ف مهما كانت، سواء تعلق األمر بالتهديد باندالع حرب أو قيام حالـة حـرب أو عـدم                  اختاذ أي ظرو  " وبعدم جواز 
، وبـإجراء   )٧املـادة    ("االستقرار السياسي الداخلي أو أي حالة استثنائية أخرى، ذريعة لتربير أعمال االختفاء القسري            

 ارتكبـوا    ُيزعم أهنـم    األشخاص الذين  أال يستفيد ب، و )١٣ من املادة    ١الفقرة  (حتقيق يف مجيع حاالت االختفاء القسري       
من أي قانون عفو خاص أو أي إجراء مماثل آخر قد يترتب عليه إعفاء هؤالء األشخاص من أي "جرائم االختفاء القسري 
  ).١٨ من املادة ١الفقرة (" حماكمة أو عقوبة جنائية

 نطاق القضاء يعترب، وفق تعليقه العام بشأن   ر الفريق العامل احلكومة بأن أي احتجاز يتبعه إعدام خارج         كما يذكِّ   -٣٠٩
تعريف االختفاء القسري، اختفاًء قسرياً حقيقياً ما دام ذلك االحتجاز أو احلرمان من احلرية قد نفذته عناصر حكوميـة                   

  أودام املسؤولون يف الدولة يرفضون، بعد االحتجاز أو حىت بعد تنفيذ اإلعدام، الكشف عن مصري األشخاص املعنيني                 وما
 .أماكن وجودهم أو يرفضون االعتراف بارتكاب الفعل من أصله

  بريو
  احلاالت احملالة إىل احلكومة خالل 

  الفترة قيد االستعراض
احلاالت املوضحة خالل الفترة قيد 

عدد احلاالت اليت   :االستعراض من جانب
مل يبت فيها حىت 
بداية الفترة قيد 
  االستعراض

احلاالت املرسلة 
مبوجب إجراء 
  التصرف العاجل

احلاالت املرسلة 
مبوجب اإلجراء 

  احلكومة  العادي
املصادر غري 
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل 
ها حىت هناية يبت في

السنة قيد 
  االستعراض

  ٢ ٣٧١  صفر  صفر  ٣  صفر  ٢ ٣٦٨
  

  ردود متعددة بشأن بعض احلاالت  عدد احلاالت اليت ردت احلكومة بشأهنا
تمل توضيحها من عدد احلاالت اليت حي

  )قاعدة األشهر الستة(جانب احلكومة 
  صفر  ال توجد أي ردود  صفر

  
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي ادعاء  ادعاء عام

  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال توجد أي رسالة  رسالة طلب تدخل فوري
  جد أي ردال يو  رد احلكومة  ال يوجد أي طلب  طلب الفريق العامل القيام بزيارة
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 احلاالت العادية

 سيـسكو خـوان   انبفرتتعلق واحدة   .  اختفاء أُبلغ عنها حديثاً    تأحال الفريق العامل إىل احلكومة ثالث حاال        -٣١٠
دائرة املخابرات العسكرية يف    أفراد   ييدأنكايو بعد توقيفه على     ا هو إقليمى يف مقاطعة شيلكا ب    ف الذي اخت  فرنانديز غالفيز 

فربايـر  / شـباط  ٢٧ الذي اختفى يف     برودولفو أخنيل إسكوبار خورادو   وتتعلق الثانية   . ١٩٩٠أكتوبر  / تشرين األول  ٥
خباميي بـوريس   وتتعلق الثالثة   .  عسكريني ييدأ على جسر سان كريستوبال بوالية هوانكافيليكا بعد توقيفه على           ١٩٩٠

ـ  ييـد أ وانتا بعد توقيفه علـى  إقليم الذي اختفى يف   اال سولكا يأ  / آب٢ن مـشاة البحريـة البريوفيـة يف     أفـراد م
 .١٩٨٤ أغسطس

 جمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل يبت فيها بعد

  منـها  ٢٥٣،   حالـة  ٦٣٨وضح  .  حاالت ٣ ٠٠٩  ما جمموعه   إىل احلكومة، منذ إنشائه،     أحال الفريق العامل    -٣١١
 ٢ ٣٧١  هنـاك  ملعلومات املقدمة من املصدر؛ وال تـزال       إىل ا   استناداً ٣٨٥ املعلومات املقدمة من احلكومة و      إىل استناداً

  .يبت فيها بعد مل

  .Corr.1 وE/CN.4/2006/56 التقريرويرد موجز للحالة يف البلد يف   -٣١٢

  مالحظات

 أماكن وجود الضحايا من شأهنا أن تؤدي إىل          مصري أو  يشجع الفريق العامل احلكومة على تقدمي معلومات عن         -٣١٣
 . حالة٢ ٣٧١يت مل يبت فيها والبالغ عددها توضيح احلاالت ال

  الفلبني
  احلاالت احملالة إىل احلكومة خالل 

  الفترة قيد االستعراض
احلاالت املوضحة خالل الفترة قيد 

عدد احلاالت اليت   :االستعراض من جانب
مل يبت فيها حىت 
بداية الفترة قيد 
  االستعراض

احلاالت املرسلة 
مبوجب إجراء 
  التصرف العاجل

احلاالت املرسلة 
مبوجب اإلجراء 

  احلكومة  العادي
املصادر غري 
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل 
يبت فيها حىت هناية 

سنة قيد ال
  االستعراض

  ٦١٩  صفر  ٢  ٤  ٢  ٦١٥
  

  ردود متعددة بشأن بعض احلاالت  عدد احلاالت اليت ردت احلكومة بشأهنا
عدد احلاالت اليت حيتمل توضيحها من 

  )قاعدة األشهر الستة(كومة جانب احل
  صفر  ال توجد أي ردود  ٥

  
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  نعم  ادعاء عام

  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  نعم  رسالة طلب تدخل فوري
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  نعم  طلب الفريق العامل القيام بزيارة
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 اإلجراءات العاجلة

بفالفيـو  تتعلق احلالة األوىل . لمة حالتني مبوجب اإلجراء اخلاص بالتصرف العاج      أحال الفريق العامل إىل احلكو      -٣١٤
 يمسخبوتتعلق الثانية   . ٢٠٠٨يناير  / الذي شوهد آلخر مرة يف مفرزة عسكرية يف نيغروس الشرقية يف كانون الثاين             أرانيت
 .٢٠٠٨سبتمرب / الذي اختفى يف مدينة باغيو يف أيلولباالو

  احلاالت العادية

، وسيلينا باملـا  ،  غلوريا سوكو بتعلق  وت. اًحديثحاالت اختفاء أُبلغ عنها     أربع  أحال الفريق العامل إىل احلكومة        -٣١٥
 أوقفهم   كان ، وهم أعضاء يف الفريق املفاوض للجبهة الدميقراطية الوطنية يف الفلبني          وبرودينسيو كالوبيد ،  أرييل بيلوي و

 .٢٠٠٦يونيه /إىل مكان ما يف حزيران اقتادوهم  ويزعم أهنميم كويزون يف إقلمن اجليش على الطريق السريعأفراد 

 املعلومات الواردة من احلكومة

 / تـشرين األول   ١٥ و ٢٠٠٧نـوفمرب   / تشرين الثاين  ١٩ة رسالتني مؤرختني    ـتلقى الفريق العامل من احلكوم      -٣١٦
. ىل االنتهاء من التحقيقات يف أربع حاالت      وىل إ أشارت الرسالة األ  .  بشأن مخس حاالت مل يبت فيها بعد       ٢٠٠٨أكتوبر  

وذكرت احلكومة يف الثانية أن حمكمة االستئناف رفضت التماس احلماية الدستورية النعدام األساس الفعلي ولإلخفاق يف                
 .ومل تكن هذه املعلومات كافية لتوضيح احلاالت اليت مل يبت فيها بعد. إثبات املزاعم، لكن التحقيق متواصل

 ت الواردة من املصادراملعلوما

 أوامـر  ١٠وأشار املصدر إىل أنه جرى تقـدمي   .  حالة مل يبت فيها بعد     ١٢ن  أمعلومات من املصدر بش   وردت    -٣١٧
 .رفضتمنها  ٦إحضار، وأن 

 التوضيحات

 .، قرر الفريق العامل توضيح حالتني الستةشهراألبعد انقضاء املهلة املقررة مبوجب قاعدة   -٣١٨

  التدخل الفوري

مة الفلبني طلب تدخل فوري باالشتراك مع املقـرر         و، وجه الفريق العامل إىل حك     ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٢٩يف    -٣١٩
اخلاص املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان واملقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة                 

 يف وثـائق الواليـات       عاجالً يرد بوصفه نداءً  ( يف حرية الرأي والتعبري       واملقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق      أو تعسفاً 
نشطاء حقوق اإلنسان تلقوا رسائل هتديد على هواتفهم احملمولة حتذرهم من مغبة عدم أربعة من  تتعلق الرسالة ب  ). األخرى

  . سنة٤٦وقف حتقيقاهتم يف اختفاء رجل عمره 

 .التدخل العاجل هذارد أي رد من احلكومة بشأن طلب يومل   -٣٢٠
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 ادعاء عام

وقد أُحيلـت هـذه     .  معلومات تتعلق بالعقبات اليت يذكر أهنا تعترض تنفيذ اإلعالن          هبا قدمت مصادر موثوق    -٣٢١
  .الثالثة والثماننيالفريق العامل املعلومات إىل احلكومة بعد دورة 

 القوات احلكومية يف منطقة لـوزون يف        جانبوتواطؤ من   وجود منط من اإلفالت من العقاب       بالتقارير  وأفادت    -٣٢٢
 وقعوا ضحية االختفاء القسري، وظهر عدد ممن كانوا خمـتفني   شخصاً ٧٠ من   أكثرزعم أن   ، يُ ٢٠٠١فمنذ عام   . الفلبني
  . بعد أن احتجزهم وعذهبم أفراد اجليش، ومل يعاقب أي من الفاعلنيسابقاً

ف يف مانيال مل تسمح بشكل رمسي جملموعة من جمموعـات حقـوق             أن حمكمة االستئنا  ب وأفادت التقارير أيضاً    -٣٢٣
 املوظف عن ثين لوُيزعم أن مساعد الوكيل العام قدم اعتراضاً     . اإلدالء بشهادهتا بشأن اختفاء ناشط من املزارعني      باإلنسان  

أن يـديل بـشهادته ألن   رد هبا االدعاء أن احملكمة حكمت بأنه ال جيوز للموظف ووتذكر الرسالة اليت    . اإلدالء بشهادته 
 بشأن عمليـات    احملكمة العليا مؤخراً  اجتماع على مستوى عالٍ نظمته       خالل   املعلومات املقدمة كانت قد نوقشت سلفاً     

 كما  عزالًن م  للمعلومات الواردة، من شأن الشهادة أن تظهر أن هذه احلالة ليست حادثاً            ووفقاً. القتل خارج نطاق القضاء   
  .من االختفاءات يف املنطقةثابت اك منط زعم اجليش، وإمنا هني

 .دعاء العامومل يرد أي رد من احلكومة على هذا اال  -٣٢٤

 طلب القيام بزيارة

 .ومل يتلق أي رد من احلكومة. بعثة إىل الفلبنيب القيام، طلب الفريق العامل ٢٠٠٦مايو / أيار٢٤يف   -٣٢٥

 بعدجمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل يبت فيها 

املعلومات إىل    استناداً  منها ١٢٦،   حالة ١٦١ح  وضَّ.  حالة ٧٨٠إىل احلكومة، منذ إنشائه،      أحال الفريق العامل    -٣٢٦
 . حالة مل يبت فيها بعد٦١٩  هناك إىل املعلومات املقدمة من املصدر؛ وال تزال استنادا٣٥ًاملقدمة من احلكومة و

 مالحظات

مبوجب إجراء التصرف العاجل    إحالة حالتني   لكون الفترة املشمولة بالتقرير عرفت      يعرب الفريق العامل عن قلقه        -٣٢٧
 .إىل احلكومة

ر الفريق العامل احلكومة بالتزاماهتا، مبوجب اإلعالن، حبماية املشاركني يف التحقيق من سوء املعاملـة أو                ذكِّوي  -٣٢٨
 أي معاملة سيئة أو هتديد      ىضمان املعاقبة بالعقوبات املناسبة عل    ل"، وباختاذ تدابري    )١٣ املادة   ٣الفقرة  (التهديد أو االنتقام    

 ٥الفقـرة    (" تقدمي الشكوى أو أثنـاء إجـراء التحقيـق         ىأو عمل انتقامي أو أي شكل من أشكال التدخل، تقع لد          
 ).١٣ املادة ٦الفقرة  ("إجراء التحقيق ما دام مصري ضحية االختفاء القسري مل يتضح بعد"ب ، و)١٣ املادة

 حالة مل يبت  ٦١٩ويؤكد الفريق العامل جمدداً الطلب الذي قدمه إىل احلكومة الفلبينية لزيارة البلد قصد توضيح                 -٣٢٩
 .فيها بعد
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  االحتاد الروسي
  احلاالت احملالة إىل احلكومة خالل 

  الفترة قيد االستعراض
 املوضحة خالل الفترة قيد احلاالت

عدد احلاالت اليت   :االستعراض من جانب
مل يبت فيها حىت 
بداية الفترة قيد 
  االستعراض

احلاالت املرسلة 
مبوجب إجراء 
  التصرف العاجل

احلاالت املرسلة 
مبوجب اإلجراء 

  احلكومة  العادي
املصادر غري 
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل 
يبت فيها حىت هناية 

السنة قيد 
  االستعراض

  ٤٦٧  صفر  صفر  ٨  ٢  ٤٥٧
  

  ردود متعددة بشأن بعض احلاالت  ت احلكومة بشأهناعدد احلاالت اليت رد
عدد احلاالت اليت حيتمل توضيحها من 

  )قاعدة األشهر الستة(جانب احلكومة 
  صفر  ال توجد أي ردود  ٢٤

  
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي ادعاء  ادعاء عام

  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال توجد أي رسالة  رسالة طلب تدخل فوري
  قيد النظر  رد احلكومة  نعم  طلب الفريق العامل القيام بزيارة

 اإلجراءات العاجلة

 الذي ُيزعم أنه أُوقف     بعيسى خاليتوف  امهاتتعلق إحد . العاجلتصرف  كانت حالتان قيد النظر مبوجب إجراء ال        -٣٣٠
مبقاطعة غـروزين، يف  ) ORB-2(اين  أفراد شرطة تابعني ملكتب التحقيقات امليدانية الثييدأ على   ٢٠٠٨مايو  / أيار ٢٧يف  

 الذي ُيذكر أنه أُوقف يف غروزين على يد مـوظفي إنفـاذ   مبحمد صالح دينيلوفيتش ماساييف   وتتعلق الثانية   . الشيشان
 .٢٠٠٨أغسطس / آب٣القانون يف 

  احلاالت العادية

يم إمسـاعيلوف   غبـإبرا لق احلاالت   عتت. لغ عنها حديثا  بأُُأحال الفريق العامل إىل احلكومة مثاين حاالت اختفاء           -٣٣١
وآدم ؛ ٢٠٠٤مارس / آذار١١ اللذين أوقفتهما قوات األمن االحتادية يف منطقة نزران يف إيغوشتيا يف فيوراسوخان إفلوي

 ٥يلغوبيك يف إيغوشتيا يـومي      مبا قوات األمن االحتادية     م اللذين أوقفته  بريسانوف وتامرالن سافاربيكوفيتش تشيكوف   
 الذي أوقفه مكتب    فييشيوسيتوجريخيان عليخانوفيتش ت   على التوايل؛    ،٢٠٠٤مارس  / آذار ١١يسمرب و د/كانون األول 

 الذي أوقفه أفراد مـن وزارة       ورمضان عمروف ؛  ٢٠٠٤يوليه  / متوز ١١شي يوم   تيجقيادة اجليش يف باموت يف قرية مو      
حبسني موتسولغوف علق احلالتان األخريان وتت. ٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٨كاال جبمهورية داغستان يوم االداخلية يف ماخاتش

 ٢٢مـايو و  / أيـار  ٥ اللذين أوقفهما أفراد من قوات أمن الوالية يف منطقة نزران يف إيغوشتيا يـومي                فيوأمحد كارتوي 
 .، على التوايل٢٠٠٧مايو /أيار

 املعلومات الواردة من احلكومة

 ٢٢سبتمرب و / أيلول ١٨أغسطس و / آب ٢٤ل مؤرخة   تلقى الفريق العامل من حكومة االحتاد الروسي تسع رسائ          -٣٣٢
 ٢٥أغسطس و / آب ٤يونيه و / حزيران ٣٠مارس و / آذار ٢٦ و ،٢٠٠٧ ديسمرب/ كانون األول  ٢٩أكتوبر و /تشرين األول 

قدم االحتاد الروسي، يف الرسائل الست األوىل، معلومات إضافية عن          . ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ٢١أغسطس و /آب



A/HRC/10/9 
Page 73 

احلاالت اليت مل يبت    مالبسات  بيد أن املعلومات املقدمة مل تكن كافية لتوضيح         . مل ُيبتَّ فيها بعد    حالة اختفاء قسري     ٢٤
نة العامة من ترمجة الرسائل الثالث األخرية يف الوقت املناسب لينظر فيهـا الفريـق العامـل                 اومل تتمكن األم  . فيها بعد 

 .ويدرجها يف هذا التقرير

 تـشكل  اليت ميكن أن     فيتش بومياتوف الييعبد العزيز مراد ال   ومات عن حالة    وقدمت حكومة أوزبكستان معل     -٣٣٣
فيتش الييعبد العزيز مراد ال   وجتدر اإلشارة إىل أن حالة      .  يف غضون ستة أشهر     شريطة أال يقدم املصدر اعتراضاً     توضيحاً
 .سي حيث جرى توقيفه االحتاد الرو إطار حاالت ألساليب عمل الفريق العامل، يف، وفقاًأُدرجتقد  بومياتوف

 املعلومات الواردة من املصادر

 تأكـد ل ل  إضافياً وطلب املصدر وقتاً  . فيتش بومياتوف الييعبد العزيز مراد ال   وردت معلومات من مصادر بشأن        -٣٣٤
وتعليق ولذلك، قرر الفريق العامل متديد فترة النظر يف هذه احلالة           .  املعلومات اليت قدمتها احلكومة بشأن مكان وجوده       من

 .األشهر الستةقاعدة 

 طلب القيام بزيارة

أشارت حكومة االحتاد الروسي إىل أهنا ال تزال توافق على الزيارة من حيث املبدأ وطلبت إعادة النظر يف توقيتها                 -٣٣٥
ريق ، كرر الف  ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٤ويف  . بعد انتهاء جملس حقوق اإلنسان من عملية تقييم واليات اإلجراءات اخلاصة          

ومل ترد حكومة االحتـاد     . ممكناً  تارخياً ٢٠٠٩األول من عام    فصل  زيارة االحتاد الروسي واقترح ال    بالعامل تأكيد اهتمامه    
 .الروسي بعد على الطلب اجملدد

  جمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل يبت فيها بعد

املعلومات إىل    استناداً ، واحدة منها   حالة ١١ وضح   . حالة ٤٧٨أحال الفريق العامل إىل احلكومة، منذ إنشائه،          -٣٣٦
 . حالة مل يبت فيها بعد٤٦٧  هناك إىل املعلومات املقدمة من املصدر؛ وال تزالاستناداًحاالت  ١٠املقدمة من احلكومة و

   .Corr.1 وE/CN.4/2006/56 التقريرلحالة يف البلد يف لويرد موجز   -٣٣٧

  مالحظات

إحالة حالتني مبوجب إجراء التصرف العاجل      ل عن قلقه لكون الفترة املشمولة بالتقرير عرفت         يعرب الفريق العام    -٣٣٨
  .امرد أي رد عليهيإىل احلكومة ومل 

  .ويعرب الفريق العامل عن تقديره الكبري لتعاون احلكومة  -٣٣٩

  .تلقي دعوة عرب عن رغبته يف ويالبلد لعدم حتديد مواعيد لزيارة هأسف عن الفريق العاملعرب وي  -٣٤٠
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  رواندا
  احلاالت احملالة إىل احلكومة خالل 

  الفترة قيد االستعراض
احلاالت املوضحة خالل الفترة قيد 

عدد احلاالت اليت   :االستعراض من جانب
مل يبت فيها حىت 
بداية الفترة قيد 
  االستعراض

املرسلة احلاالت 
مبوجب إجراء 
  التصرف العاجل

احلاالت املرسلة 
مبوجب اإلجراء 

  احلكومة  العادي
املصادر غري 
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل 
يبت فيها حىت هناية 

السنة قيد 
  االستعراض

  ٢١  صفر  صفر  صفر  صفر  ٢١
  

  ردود متعددة بشأن بعض احلاالت  عدد احلاالت اليت ردت احلكومة بشأهنا
عدد احلاالت اليت حيتمل توضيحها من 

  )ةقاعدة األشهر الست(جانب احلكومة 
  صفر  ال توجد أي ردود  صفر

  
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي ادعاء  ادعاء عام

  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال توجد أي رسالة  رسالة طلب تدخل فوري
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي طلب  طلب الفريق العامل القيام بزيارة

لحالة لويرد موجز   .  أي رد  يتلقحلاالت اليت مل يبت فيها بعد إىل احلكومة ومل          مجيع ا الفريق العامل جمدداً    ل  احأ  -٣٤١
  .A/HRC/7/2 وCorr.1 وE/CN.4/2006/56 التقريرينيف البلد يف 

  اململكة العربية السعودية
  احلاالت احملالة إىل احلكومة خالل 

  قيد االستعراضالفترة 
احلاالت املوضحة خالل الفترة قيد 

عدد احلاالت اليت   :االستعراض من جانب
مل يبت فيها حىت 
بداية الفترة قيد 
  االستعراض

احلاالت املرسلة 
مبوجب إجراء 
  التصرف العاجل

احلاالت املرسلة 
مبوجب اإلجراء 

  احلكومة  العادي
املصادر غري 
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل 
يبت فيها حىت هناية 

السنة قيد 
  االستعراض

  ٣  صفر  صفر  صفر  صفر  ٣
  

  ردود متعددة بشأن بعض احلاالت  عدد احلاالت اليت ردت احلكومة بشأهنا
عدد احلاالت اليت حيتمل توضيحها من 

  )قاعدة األشهر الستة(جانب احلكومة 
  ١  نعم  ٢

  
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي ادعاء  ادعاء عام

  ي ردال يوجد أ  رد احلكومة  ال توجد أي رسالة  رسالة طلب تدخل فوري
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي طلب  طلب الفريق العامل القيام بزيارة

 املعلومات الواردة من احلكومة

.  بشأن حالتني ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٢٠فرباير و / شباط ١٢بعثت احلكومة إىل الفريق العامل برسالتني مؤرختني          -٣٤٢
 أن الضحية كان رهن االحتجاز يف العراق، طبق الفريق          واليت مفادها    إىل املعلومات الواردة بشأن إحدى احلالتني      واستناداً
جرمية وأن أسرته متكنت   ارتكاب  الثانية، ذكرت احلكومة أن الشخص حياكم على        احلالة  ويف  . الستةاألشهر  دة  عالعامل قا 
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  الـشخص املعـين    دويعترب الفريق هذه املعلومات غري كافية لتوضيح احلالة، مبـا أن مكـان وجـو              . من التواصل معه  
 .جمهوالً يزال ال

  جمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل يبت فيها بعد

 إىل املعلومـات    استناداًمنها  جرى توضيح واحدة    . أحال الفريق العامل إىل احلكومة، منذ إنشائه، ست حاالت          -٣٤٣
  .وأُوقف النظر يف اثنتني ومل يبت بعد يف ثالث حاالتاملقدمة من احلكومة، 

  السنغال
  احلاالت احملالة إىل احلكومة خالل 

  الفترة قيد االستعراض
احلاالت املوضحة خالل الفترة قيد 

عدد احلاالت اليت   :االستعراض من جانب
مل يبت فيها حىت 
بداية الفترة قيد 
  االستعراض

احلاالت املرسلة 
جب إجراء مبو

  التصرف العاجل

احلاالت املرسلة 
مبوجب اإلجراء 

  احلكومة  العادي
املصادر غري 
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل 
يبت فيها حىت هناية 

السنة قيد 
  االستعراض

  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر
  

  ردود متعددة بشأن بعض احلاالت  عدد احلاالت اليت ردت احلكومة بشأهنا
عدد احلاالت اليت حيتمل توضيحها من 

  )قاعدة األشهر الستة(جانب احلكومة 
  صفر   توجد أي ردودال  صفر

  
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي ادعاء  ادعاء عام

  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  نعم  رسالة طلب تدخل فوري
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي طلب  طلب الفريق العامل القيام بزيارة

 رسالة طلب تدخل فوري

 إىل احلكومة السنغالية بشأن أعمال       طلب تدخل فوري   لعامل برسالة ، بعث الفريق ا   ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٣يف    -٣٤٤
ترهيب وانتقام عاىن منها صحفي غاميب يقيم يف السنغال، ُيزعم أنه معرض خلطر االختفاء القسري أو غري الطوعي علـى               

  . موظفي وكالة االستخبارات الوطنية الغامبيةييدأ

 . التدخل الفوريومل يرد من احلكومة أي رد على رسالة طلب  -٣٤٥

 .Corr.1 وE/CN.3/2006/56 التقريرلحالة يف البلد يف لويرد موجز   -٣٤٦
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  صربيا
  احلاالت احملالة إىل احلكومة خالل 

  الفترة قيد االستعراض
احلاالت املوضحة خالل الفترة قيد 

عدد احلاالت اليت   :االستعراض من جانب
مل يبت فيها حىت 
بداية الفترة قيد 
  االستعراض

احلاالت املرسلة 
مبوجب إجراء 
  التصرف العاجل

احلاالت املرسلة 
مبوجب اإلجراء 

  احلكومة  العادي
املصادر غري 
  احلكومية

دد احلاالت اليت مل ع
يبت فيها حىت هناية 

السنة قيد 
  االستعراض

  ١  صفر  صفر  صفر  صفر  ١
  

  ردود متعددة بشأن بعض احلاالت  عدد احلاالت اليت ردت احلكومة بشأهنا
عدد احلاالت اليت حيتمل توضيحها من 

  )قاعدة األشهر الستة(جانب احلكومة 
  ١  ال توجد أي ردود  ١

  
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي ادعاء  ادعاء عام

  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال توجد أي رسالة  رسالة طلب تدخل فوري
  ال يوجد أي رد  د احلكومةر  ال يوجد أي طلب  طلب الفريق العامل القيام بزيارة

 املعلومات الواردة من احلكومة

 إىل  واسـتناداً .  مل يبت فيهـا بعـد       واحدة  رسالة بشأن حالة   ٢٠٠٨فرباير  / شباط ١٨ الفريق العامل يف     تلقى  -٣٤٧
 .الستةاألشهر املعلومات املقدمة، طبق الفريق العامل قاعدة 

 يها بعدجمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل يبت ف

  .مل يبت فيها بعدواحدة أحال الفريق العامل إىل احلكومة الصربية، منذ إنشائه، حالة   -٣٤٨

  سيشيل
  احلاالت احملالة إىل احلكومة خالل 

  الفترة قيد االستعراض
احلاالت املوضحة خالل الفترة قيد 

عدد احلاالت اليت   :من جانباالستعراض 
مل يبت فيها حىت 
بداية الفترة قيد 
  االستعراض

احلاالت املرسلة 
مبوجب إجراء 
  التصرف العاجل

احلاالت املرسلة 
مبوجب اإلجراء 

  احلكومة  العادي
املصادر غري 
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل 
يبت فيها حىت هناية 

السنة قيد 
  االستعراض

  ٣  صفر  صفر  صفر  صفر  ٣
  

  عض احلاالتردود متعددة بشأن ب  عدد احلاالت اليت ردت احلكومة بشأهنا
عدد احلاالت اليت حيتمل توضيحها من 

  )قاعدة األشهر الستة(جانب احلكومة 
  صفر  ال توجد أي ردود  صفر

  
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي ادعاء  ادعاء عام

  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال توجد أي رسالة  رسالة طلب تدخل فوري
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة   يوجد أي طلبال  طلب الفريق العامل القيام بزيارة
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لحالة لويرد موجز   .  أي رد  يتلق مجيع احلاالت اليت مل يبت فيها بعد إىل احلكومة ومل            أحال الفريق العامل جمدداً     -٣٤٩
 .Corr.1 وE/CN.4/2006/56 التقريريف البلد يف 

  إسبانيا
  احلاالت احملالة إىل احلكومة خالل 

  الفترة قيد االستعراض
احلاالت املوضحة خالل الفترة قيد 

عدد احلاالت اليت   :االستعراض من جانب
مل يبت فيها حىت 
بداية الفترة قيد 

  عراضاالست

احلاالت املرسلة 
مبوجب إجراء 
  التصرف العاجل

احلاالت املرسلة 
مبوجب اإلجراء 

  مةاحلكو  العادي
املصادر غري 
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل 
يبت فيها حىت هناية 

السنة قيد 
  االستعراض

  ٣  صفر  صفر  صفر  صفر  ٣
  

  ردود متعددة بشأن بعض احلاالت  عدد احلاالت اليت ردت احلكومة بشأهنا
عدد احلاالت اليت حيتمل توضيحها من 

  )قاعدة األشهر الستة(جانب احلكومة 
  صفر  ال توجد أي ردود  صفر

  
   ردال يوجد أي  رد احلكومة  ال يوجد أي ادعاء  ادعاء عام

  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال توجد أي رسالة  رسالة طلب تدخل فوري
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي طلب  طلب الفريق العامل القيام بزيارة

لحالة لويرد موجز   .  أي رد  يتلق مجيع احلاالت اليت مل يبت فيها بعد إىل احلكومة ومل            أحال الفريق العامل جمدداً     -٣٥٠
 .A/HRC/4/41بلد يف الوثيقة يف ال

  )٩(سري النكا

  احلاالت احملالة إىل احلكومة خالل 
  الفترة قيد االستعراض

احلاالت املوضحة خالل الفترة قيد 
عدد احلاالت اليت   :االستعراض من جانب

مل يبت فيها حىت 
بداية الفترة قيد 
  االستعراض

احلاالت املرسلة 
مبوجب إجراء 
  التصرف العاجل

احلاالت املرسلة 
مبوجب اإلجراء 

  احلكومة  العادي
املصادر غري 
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل 
يبت فيها حىت هناية 

السنة قيد 
  الستعراضا

  ٥ ٧٢٧  ١  صفر  ١٦٩  ٤٣  ٥ ٥١٦
  

  ردود متعددة بشأن بعض احلاالت  عدد احلاالت اليت ردت احلكومة بشأهنا
عدد احلاالت اليت حيتمل توضيحها من 

  )قاعدة األشهر الستة(ومة جانب احلك
  ٢  ال توجد أي ردود  ٤

  
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي ادعاء  ادعاء عام

  )١(نعم   رد احلكومة  )٣(نعم   رسالة طلب تدخل فوري
  قيد النظر  رد احلكومة  نعم  طلب الفريق العامل القيام بزيارة

                                                      

 . لالطالع على قائمة أمساء األشخاص املختفني املبلغ عن حاالهتم حديثا٥ًانظر املرفق  )٩(
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 اإلجراءات العاجلة

 بنـساء   ٤ منها برجال و   ٣٩ حالة مبوجب إجراء التصرف العاجل، تتعلق        ٤٣كومة  إىل احل  أحال الفريق العامل    -٣٥١
حدثت معظم حاالت االختفاء يف ترينكومايل      و. ٢٠٠٨أكتوبر  /فرباير وتشرين األول  /اختفوا يف الفترة املمتدة بني شباط     

 .وتنسب إىل قوات اجليش والشرطة واألمن واجملموعات شبه العسكرية اليت تعمل مع احلكومة

  احلاالت العادية

 وحدثت حاالت االختفاء املزعومة أساساً    .  حالة اختفاء أُبلغ عنها حديثاً     ١٦٩أحال الفريق العامل إىل احلكومة        -٣٥٢
أن اجليش والـشرطة وإدارة التحقيقـات      زعم  وُي.  يف كولومبو وترينكومايل وجافنا    ، وأساساً ٢٠٠٨ و ٢٠٠٦بني عامي   

رية اليت تعمل مع احلكومة هي اجلهات املسؤولة عن حاالت االختفاء هذه الـيت تـشمل               اجلنائية واجملموعات شبه العسك   
 .وتتعلق حاالت أخرى برجال اختفوا يف جافنا. امرأة وقاصراً

 املعلومات الواردة من احلكومة

 ٢أغـسطس و / آب٢٨ و٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٣تلقى الفريق العامل من احلكومة ثالث رسائل مؤرخة    -٣٥٣
 تتلـق ن حالتني، أن الـشرطة مل       ـأوذكرت احلكومة، بش  .  بشأن أربع حاالت مل يبت فيها بعد       ٢٠٠٨سبتمرب  /يلولأ

ومل تكن هذه املعلومات كافية لتوضيح احلاالت       . امشكاوى اختفاء وأن رقمي بطاقة اهلوية الوطنية ال يتطابق مع سجالهت          
ونتيجة لذلك، طبق الفريـق العامـل قاعـدة        . تنييعنوان الضح حالتني،  ، بشأن   وقدمت احلكومة . اليت مل يبت فيها بعد    

 .الستة األشهر

 املعلومات الواردة من املصادر

إجراء التصرف العاجل تشري إىل أن الـشخص قـد          طلب مبوجب    الفريق العامل رسالة من مصدر بشأن        تلقى  -٣٥٤
 .سراحه  أُطلق

  التوضيحات

  .يق العامل توضيح حالة واحدةعقب تلقي املعلومات من املصدر، قرر الفر  -٣٥٥

  جتماعاتاال

اجتمع ممثلون عن حكومة سري النكا مع الفريق العامل يف دورته الرابعة والثمانني ملناقشة التطورات املتعلقـة                   -٣٥٦
 .القيام بزيارةبعد طلبه باحلاالت اليت مل يبت فيها 

  التدخل الفوري

برسـالة لطلـب التـدخل الفـوري،      إىل حكومة سري النكا  ، بعث الفريق العامل     ٢٠٠٨يوليه  / متوز ١٥يف    -٣٥٧
. باالشتراك مع املقرر اخلاص املعين باحلق يف حرية الرأي والتعبري، واملقرر اخلاص املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان                 
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هداف وتفاصيل  أودافعني عن حقوق اإلنسان استجوبتهم شعبة مكافحة اجلرمية يف كولومبو بشأن تاريخ             تتعلق الرسالة مب  و
كما تواصل االستجواب يف مكتب شعبة مكافحة اجلرمية يف كولومبو، . عملهم، بعد توزيعهم نشرتني خالل مظاهرة عامة

  .املوظفني وأسرهمعن علومات امل ودونت أيضاً

ـ       ل، بعث الفريق العامل برسالة ثانية       ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ١٢ويف    -٣٥٨ رر طلب تدخل فوري، باالشتراك مـع املق
اسـتجواب  ، تتعلق ب  ) األخرى ة يف وثائق الوالي    عاجالً يرد بوصفه نداءً  (اخلاص املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان        

ما ذكرته التقارير من    بشأن  بشأن حاالت االختفاء القسري، وكذا      كان يعمل   مطول ألحد املدافعني عن حقوق اإلنسان       
  .شن محلة تشهري ضده

طلب تدخل فوري، باالشتراك مع  املقرر اخلاص        لثة ل الة ثا سأكتوبر، بعث الفريق العامل بر    /ول تشرين األ  ٦ويف    -٣٥٩
ـ  و. املعين باستقالل القضاة واحملامني واملقرر اخلاص املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان   تفجري تتعلق الرسالة الثالثـة ب

  . قضايا االختفاء القسري أمام احملكمةدفاع عنتوىل الفقد ذُكر أنه . حمام يدافع عن حقوق اإلنسانكاتب م

 إىل  حتقيقات استناداً فتح  أشارت احلكومة إىل    . ، ردت احلكومة على الرسالة األوىل     ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٤ويف    -٣٦٠
 إقامةبحتاول استثارة مشاعر السخط يف أوساط اجلمهور ضاربة عرض احلائط           " مناشرياملعلومات اليت تلقتها بشأن توزيع      

 طبيعة استفزازية، وكان من شأنه أن يزيد مشاعر الكراهية إزاء           وذ" املنشورأن ما ذكر يف     وأفادت التقارير   . [...] العدل
 املذكور،  املنشورووردت، يف   [...] . خللق جوٍّ مناوئ  كان ميكن أن تؤثر على اجلمهور       " و "[...]قوات األمن والشرطة  

وطلب املشورة  املنشور  لذا لزم التحقيق يف طبيعة      . [...] شطتها يف أداء واجباهتا   من والشرطة وأن  بيانات معادية لقوات األ   
  ."القانونية من املدعي العام

وإضافة إىل ذلك، ذكرت احلكومة أهنا يف طور التحقيقات، ومل حيدث توقيف أو احتجاز ومل يوجه هتديـد أو                     -٣٦١
 .ختويف ملن أُخضعوا لالستجواب

 .رسالتني األخريني أي رد على الومل يرد من احلكومة  -٣٦٢

   صحفييانب

 يشجب العدد الكبري حلاالت االختفاء يف سري         صحفياً اًيان، أصدر الفريق العامل ب    ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١١يف    -٣٦٣
 اتودعا الفريق العامل سلطات سري النكا إىل اختاذ تدابري فعالة ملنع وإهناء أعمال االختفاء القسري وإجراء حتقيق                . النكا
 .ة البلدر، كرر الفريق العامل طلبه القيام بزياخرياًأو. إىل العدالةمرتكبيها  وتقدمي دقيقة

 طلب القيام بزيارة

وردت احلكومة  . بعثـة إىل سري النكا   القيام ب ، طلـب الفريق العامـل     ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين األول  ١٦يف    -٣٦٤
وبالرغم . يد املقترحة، وإن اهتمام الفريق العامل سيوىل االعتبار الالزم        زيارة خالل املواع  للقائلة إنه لن يتسىن حتديد موعد       

 . عدة رسائل تذكري، مل حتدد أية مواعيد بعدنم
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 جمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل يبت فيها بعد

 إىل  استناداً  منها ٦ ٥٣٠،   حالة ٦ ٥٧٠وضح  .  حالة ١٢ ٦٧٥أحال الفريق العامل إىل احلكومة، منذ إنشائه،          -٣٦٥
جرى لذا  حالة مكررة ٣٧٨ إىل املعلومات املقدمة من املصدر؛ وتبني أن استناداًحالة  ٤٠املعلومات املقدمة من احلكومة و

 . حالة مل يبت فيها بعد٥ ٧٢٧حذفها؛ وال تزال 

 مالحظات

املبلغ عنها يف البلد، مما أدى إىل       ال يزال الفريق العامل يشعر بقلق بالغ إزاء زيادة عدد حاالت االختفاء القسري                -٣٦٦
  .٢٠٠٨ حالة قد أُبلغ عنها خالل عام ٢١٢ويعرب الفريق العامل عن جزعه لكون . هبذا اخلصوص صحفي يانإصدار ب

 .غ عنها بسبب اخلوف من االنتقامال يبلَّ ويف البلدقد تقع  حاالت أخرى ألنويشعر الفريق العامل بالقلق أيضاً   -٣٦٧

بعثة إىل سري النكـا يف أقـرب        ب القيامتزايد عدد احلاالت، يود الفريق العامل أن يكرر تأكيد طلبه           ويف ضوء     -٣٦٨
  .ممكن وقت

ويشجع الفريق العامل احلكومة على تقدمي تقارير بشأن مواصلة تنفيذ التوصيات املنبثقة عن الزيارات اليت قام هبا                   -٣٦٩
 .١٩٩٩ و١٩٩٢ و١٩٩١ يف األعوامالفريق العامل 

أن تتخذ التدابري التـشريعية واإلداريـة       "بويذكِّر الفريق العامل حكومة سري النكا بالتزاماهتا مبوجب اإلعالن            -٣٧٠
  .)٣املادة " (والقضائية وغريها من التدابري الفعالة ملنع وإهناء أعمال االختفاء القسري يف أي إقليم خاضع لواليتها

  السودان
  احلاالت احملالة إىل احلكومة خالل 

  الفترة قيد االستعراض
احلاالت املوضحة خالل الفترة قيد 

عدد احلاالت اليت   :االستعراض من جانب
ىت مل يبت فيها ح

بداية الفترة قيد 
  االستعراض

احلاالت املرسلة 
مبوجب إجراء 
  التصرف العاجل

احلاالت املرسلة 
وجب اإلجراء مب

  احلكومة  العادي
املصادر غري 
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل 
يبت فيها حىت هناية 

السنة قيد 
  االستعراض

  ١٧٣  صفر  صفر  صفر  ١  ١٧٢
  

  ردود متعددة بشأن بعض احلاالت  عدد احلاالت اليت ردت احلكومة بشأهنا
عدد احلاالت اليت حيتمل توضيحها من 

  )قاعدة األشهر الستة(جانب احلكومة 
  صفر  ال توجد أي ردود  صفر

  
  مل ترد احلكومة  ومةرد احلك  نعم  ادعاء عام

  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال توجد أي رسالة  رسالة طلب تدخل فوري
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  نعم  طلب الفريق العامل القيام بزيارة
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  اإلجراءات العاجلة

 نـور   يلصبسعيدة أ تتعلق احلالة   و. العاجلتصرف  أرسلت حالة واحدة إىل حكومة السودان مبوجب إجراء ال          -٣٧١
 أفراد جهاز األمن واملخـابرات الـوطين يف اجلنينـة    ييدأ على ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٦ أُوقفت يوم ا اليت ُيزعم أهن  عشر
 .دارفور غرب

 ادعاء عام

وأحيلـت  . اإلعالنزعم أهنا تعترض تنفيذ     العقبات اليت ي  عن  إىل الفريق العامل معلومات     قدمت مصادر موثوقة      -٣٧٢
 .كومةهذه املعلومات إىل احل

 ٢٠٠٨مايو  / أيار ١٠ يوم   ينأن السلطات السودانية قامت، عقب هجوم لقوات املتمرد       ة  وذكرت مصادر موثوق    -٣٧٣
، بتوقيف مئات الرجـال والنـساء       )واحدة من املدن الثالث اليت تتألف منها العاصمة السودانية اخلرطوم         (على أم درمان    

  .تعرض العديد منهم لالختفاءالذين واألطفال 

وُيـذكر أن مـوظفي     . والعديد ممن أوقفوا إمنا أوقفوا يف أماكن عمومية من قبيل وسائل النقل العام والشوارع               -٣٧٤
 غري معروف من احملتجزين إىل أماكن خارج اخلرطوم، من قبيل شندي مشال العاصمة وبور سـودان يف           الدولة نقلوا عدداً  

  .السودان شرق

راد املوقوفني أو املختفني ذكروا أهنم مل يتمكنوا من احلصول على معلومات عن             وُيزعم أن العديد من أقارب األف       -٣٧٥
  . وأن السلطات رفضت االعتراف بأهنم رهن االحتجازذويهمأماكن وجود 

اتصلوا بوسائط اإلعالم أو مكتـب اإلعـالم        و احملتجزين   مكان تواجد وُيذكر أن األقارب الذين حاولوا حتديد         -٣٧٦
  .برات الوطين تعرضوا بدورهم للمضايقات وكان خطر التوقيف يتهددهمجبهاز األمن واملخا

 .مل يرد من احلكومة أي رد على هذا االدعاء العامو  -٣٧٧

 طلب القيام بزيارة

 / نيـسان ٣ويف . ٢٠٠٥ديـسمرب  / كـانون األول ٢٠أُرسل طلب القيام بزيارة إىل حكومـة الـسودان يف            -٣٧٨
 .لكن مل يرد أي رد بعد. كيد اهتمامه بالقيام بالزيارة، كرر الفريق العامل تأ٢٠٠٨ أبريل

 جمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل يبت فيها بعد

  إىل  اسـتناداً   منـها  ٢٠٥،   حـاالت  ٢٠٩وضح  .  حالة ٣٨٢أحال الفريق العامل إىل احلكومة، منذ إنشائه،         -٣٧٩
 حالـة مل يبـت      ١٧٣ املقدمة من املصدر؛ وال تـزال         إىل املعلومات  استناداًحاالت   ٤ملعلومات املقدمة من احلكومة و    ا

 .بعد فيها

  .Corr.1 وE/CN.4/2006/56 التقريرلحالة يف البلد يف لويرد موجز   -٣٨٠
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  مالحظات

  حالياً  دارفور تقع يف  إزاء القصور احملتمل يف اإلبالغ عن احلاالت اليت قد           هيكرر الفريق العامل اإلعراب عن قلق       -٣٨١
  .رى من البالدوكذا يف مناطق أخ

ويكرر الفريق العامل أيضاً طلبه إىل حكومة السودان أن توجه إليه دعوة للقيام بزيارة قطريـة بغيـة مـساعدة        -٣٨٢
 . حالة١٧٣ وعددها احلكومة على منع حاالت االختفاء وتوضيح احلاالت اليت مل يبت فيها بعد

 ٣و) االلتزام مبنع واستئصال ظاهرة االختفاء القسري      (٢املواد  ر الفريق العامل احلكومة بالتزاماهتا مبوجب       ذكِّوُي  -٣٨٣
 ١٠و) االلتزام باختاذ التدابري التشريعية واإلدارية والقضائية وغريها من التدابري الفعالة ملنع وإهناء أعمال االختفاء القسري              (
، وأن ميثل أمـام سـلطة    رمسياً  يف مكان احتجاز معترف به     االلتزام بأن أن يكون كل شخص حمروم من حريته موجوداً         (

معاقبـة أي    (١٣ من املادة    ٥والفقرة  ) احلماية من سوء املعاملة أو التهديد أو االنتقام        (١٣ من املادة    ٣والفقرة  ) قضائية
  . من اإلعالن) معاملة سيئة أو هتديد أو عمل انتقامي

  سويسرا
  احلاالت احملالة إىل احلكومة خالل 

  الفترة قيد االستعراض
احلاالت املوضحة خالل الفترة قيد 

عدد احلاالت اليت   :االستعراض من جانب
مل يبت فيها حىت 
بداية الفترة قيد 

  اضاالستعر

احلاالت املرسلة 
مبوجب إجراء 
  التصرف العاجل

احلاالت املرسلة 
مبوجب اإلجراء 

  احلكومة  العادي
املصادر غري 
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل 
يبت فيها حىت هناية 

السنة قيد 
  االستعراض

  ١  صفر  صفر  ١  صفر  صفر
  

  ردود متعددة بشأن بعض احلاالت  عدد احلاالت اليت ردت احلكومة بشأهنا
عدد احلاالت اليت حيتمل توضيحها من 

  )قاعدة األشهر الستة(جانب احلكومة 
  صفر  ال توجد أي ردود  صفر

  
  دال يوجد أي ر  رد احلكومة  ال يوجد أي ادعاء  ادعاء عام

  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال توجد أي رسالة  رسالة طلب تدخل فوري
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي طلب  طلب الفريق العامل القيام بزيارة

 احلاالت العادية

 الـذي   اممبحمد الغن وتتعلق هذه احلالة    . بلغ عنها حديثاً  أحال الفريق العامل إىل احلكومة حالة اختفاء واحدة أُ          -٣٨٤
 .نيفجب ٢٠٠٧مارس / آذار١٢ه يف تلحكومة السويسرية أوقفعناصر تابعة لُيزعم أن 

 جمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل يبت فيها بعد

 .أحال الفريق العامل إىل احلكومة، منذ إنشائه، حالة واحدة  -٣٨٥
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  اجلمهورية العربية السورية
  احلاالت احملالة إىل احلكومة خالل 

  الفترة قيد االستعراض
احلاالت املوضحة خالل الفترة قيد 

عدد احلاالت اليت   :االستعراض من جانب
مل يبت فيها حىت 
بداية الفترة قيد 
  االستعراض

احلاالت املرسلة 
مبوجب إجراء 
  التصرف العاجل

احلاالت املرسلة 
ب اإلجراء مبوج

  احلكومة  العادي
املصادر غري 
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل 
يبت فيها حىت هناية 

السنة قيد 
  االستعراض

  ١٨  صفر  صفر  صفر  صفر  ١٨
  

  ردود متعددة بشأن بعض احلاالت  عدد احلاالت اليت ردت احلكومة بشأهنا
عدد احلاالت اليت حيتمل توضيحها من 

  )قاعدة األشهر الستة(جانب احلكومة 
  صفر  ال توجد أي ردود  ٥

  
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي ادعاء  ادعاء عام

  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال توجد أي رسالة  رسالة طلب تدخل فوري
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي طلب  طلب الفريق العامل القيام بزيارة

 املعلومات الواردة من احلكومة

 بشأن مخس حاالت مل يبت فيها بعد،        ٢٠٠٨ فرباير/شباط ١٢تلقى الفريق العامل من احلكومة رسالة مؤرخة          -٣٨٦
ذكرت احلكومة، بشأن أربع حاالت، أن املخـتفني ال يوجـدون يف الـسجون    . منها حالة مدرجة ضمن حاالت لبنان     

ومل تكن هذه املعلومات كافية لتوضيح احلـاالت        . بشأن حالة واحدة، أن الضحية قد أُعدم       وذكرت احلكومة، . السورية
  .اليت مل يبت فيها بعد

معلومات أخرى بشأن حالـة يف اجلمهوريـة        لديها أية   احلكومة األردنية رسالة تشري إىل أهنا ليست        وجهت  و  -٣٨٧
 .السورية العربية

 جمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل يبت فيها بعد

 إىل املعلومـات    اسـتناداً  منها   ١٢،   حالة ٢٦وضح  .  حالة ٤٤أحال الفريق العامل إىل احلكومة، منذ إنشائه،          -٣٨٨
  . حالة مل يبت فيها بعد١٨  هناك إىل املعلومات املقدمة من املصدر؛ وال تزالاستناداًحالة  ١٤املقدمة من احلكومة و

  طاجيكستان
  احلاالت احملالة إىل احلكومة خالل 

  الفترة قيد االستعراض
ت املوضحة خالل الفترة قيد احلاال

عدد احلاالت اليت   :االستعراض من جانب
مل يبت فيها حىت 
بداية الفترة قيد 
  االستعراض

احلاالت املرسلة 
مبوجب إجراء 
  التصرف العاجل

احلاالت املرسلة 
مبوجب اإلجراء 

  احلكومة  العادي
املصادر غري 
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل 
يبت فيها حىت هناية 

السنة قيد 
  االستعراض

  ٦  صفر  صفر  صفر  صفر  ٦
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  ردود متعددة بشأن بعض احلاالت  دت احلكومة بشأهناعدد احلاالت اليت ر
عدد احلاالت اليت حيتمل توضيحها من 

  )قاعدة األشهر الستة(جانب احلكومة 
  صفر  ال توجد أي ردود  صفر

  
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي ادعاء  ادعاء عام

  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال توجد أي رسالة  رسالة طلب تدخل فوري
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي طلب  طلب الفريق العامل القيام بزيارة

ويرد موجز للحالة   .  أي رد  يتلقاليت مل يبت فيها بعد ومل       أحال الفريق العامل إىل احلكومة جمدداً مجيع احلاالت           -٣٨٩
  .A/HRC/7/2يف البلد يف الوثيقة 

  تايلند
  احلاالت احملالة إىل احلكومة خالل 

  الفترة قيد االستعراض
احلاالت املوضحة خالل الفترة قيد 

عدد احلاالت اليت   :االستعراض من جانب
مل يبت فيها حىت 
بداية الفترة قيد 
  االستعراض

احلاالت املرسلة 
مبوجب إجراء 
  التصرف العاجل

احلاالت املرسلة 
ب اإلجراء مبوج

  احلكومة  العادي
املصادر غري 
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل 
يبت فيها حىت هناية 

السنة قيد 
  االستعراض

  ٥٥  صفر  صفر  ٧  صفر  ٤٨
  

  ردود متعددة بشأن بعض احلاالت  عدد احلاالت اليت ردت احلكومة بشأهنا
عدد احلاالت اليت حيتمل توضيحها من 

  )قاعدة األشهر الستة(جانب احلكومة 
  صفر  ال توجد أي ردود  ١٠

  
   يوجد أي ردال  رد احلكومة  نعم  ادعاء عام

  نعم  رد احلكومة  نعم  رسالة طلب تدخل فوري
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي طلب  طلب الفريق العامل القيام بزيارة

  احلاالت العادية

-انيا لونيا، وواي  مبتتعلق مخس حاالت    . أحال الفريق العامل إىل احلكومة سبع حاالت اختفاء أُبلغ عنها حديثاً            -٣٩٠
 ٢٠٠٤الذين اختفوا يف الفتـرة املمتـدة بـني           مارانو، ومارودين وافا   وايدورلو، وماياتيينغ    اهمهسو، وأر -أسي واي 

 الذي اختفى يف إقلـيم      وأرون مونغ  الذي اختفى يف إقليم ناراتيوات       هيم ساي وبإبروتتعلق احلالتان األخريان    . ٢٠٠٧و
 . حاالت االختفاء هذهوُيذكر أن قوات الشرطة واجليش واألمن مسؤولة عن. سونغخال

 املعلومات الواردة من احلكومة

. ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٣ و ٢٠٠٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٢تلقى الفريق العامل من احلكومة رسالتني مؤرختني          -٣٩١
 إلثبات ما إذا كانست حاالت، أنه ال توجد أدلة بشأن ذكرت احلكومة،   و.  حاالت مل يبت فيها بعد     ١٠ب تتعلق األوىل   

وقدمت، فيما يتعلق بثالث حـاالت، معلومـات إضـافية عـن            . الضحايا ال يزالون على قيد احلياة أو رهن االحتجاز        
وأعربت الرسالة األخرية عـن  . ومل تكن هذه املعلومات كافية لتوضيح احلاالت اليت مل يبت فيها بعد       . التحقيقات اجلارية 
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لذي أصدره الفريق العامل مبناسبة اليوم الدويل للمختفني وأشـارت          الصحفي ا يان   حمتويات الب  على احلكومة   موافقةعدم  
 . إىل استمرار تعاوهنا مع الفريق العاملأيضاً

 املعلومات الواردة من املصادر

 جوهريةبعد تطلب من احلكومة تقدمي معلومات  فيها يبت مل حاالت بشأن تسع املصدر من معلومات تلقي مت  -٣٩٢
  .ارية حالياًن التحقيقات اجلعومفصلة 

 التدخل الفوري

، بعث الفريق العامل إىل احلكومة رسالة طلب تدخل فوري، باالشتراك مع املقـرر              ٢٠٠٨فرباير  / شباط ٢٦يف    -٣٩٣
تتعلق الرسالة بزوجة أحد  .)الواليةتلك  وثائق يف  عاجالًيرد بوصفه نداًء(اخلاص املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان 

وقررت شعبة التحقيقات اخلاصة نقل محاية الشهود اليت كـان  . ٢٠٠٤ عام ى حقوق اإلنسان اختف دافعني عن ني امل امياحمل
ونتيجة لذلك، انـسحبت  .  ضباط بزي مدين إىل ضباط شرطة كانوا حياكمون يف قضية متصلة باختفاء زوجها           يؤمنها هلا 

  .ةمن الربنامج وجرى التعبري عن القلق على سالمتها اجلسدية والنفسي

ضعت حتت برنامج محايـة     ُوزوجة احملامي   ، ردت احلكومة مشرية إىل أن       ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ١ويف    -٣٩٤
، وأن محايتها ال تزال من مسؤولية شعبة التحقيقات اخلاصة التابعة لوزارة العدل وليس من               ٢٠٠٤الشهود يف تايلند عام     

  .الشرطةسلطات 

احلالة، بعد تعيني مدير جديد إلدارة التحقيقات اخلاصة        هذه  ز تقدم ملموس يف     وأشارت احلكومة أيضا إىل إحرا      -٣٩٥
وذكرت احلكومـة أهنـا     .  فيما يتصل باختفاء احملامي    الذي ُيزعم أنه كان املسؤول األعلى لضباط الشرطة املتهمني حالياً         

 . مجيع احلاالت حقيق يفجرى الته  وأن،غ هبا السلطاتاختفاء تبلَّة شبهتنطوي على  حالة  أيتتغاضى عن ال

 االدعاءات العامة

وأحيلـت  . تنفيذ اإلعالن ا تعترض   العقبات اليت ُيذكر أهن   عن  إىل الفريق العامل معلومات     ة  قدمت مصادر موثوق    -٣٩٦
  .هذه املعلومات إىل احلكومة

كبـار  الط الشرطة   وذُكر أن مخسة من املشتبه فيهم يف حالة احملامي سومشاي نيالبيجيت املختفي هم من ضبا                -٣٩٧
تدابري أخرى يف التحقيقات وهناك عدم تعاون الشرطة مع شعبة التحقيقات اخلاصة  تفيد ب تقاريرهناك  و. توسطي الرتب املو

  .قد تقيد التحقيق أو تعيقه

 أن محاية الشهود اليت قدمت لزوجة السيد نيالبيجيت قد سحبت، وحل حملها ضباط شرطة أُعيدوا                كر أيضاً ذُو  -٣٩٨
  . من اإلعالن١٣  من املادة٣فة للفقرة ل خماما حيتمل أنه ال يزالون حتت املراقبة، فيم، لكنه العمل الحقاًإىل

واستأنفت أسرة السيد نيالبيجيت احلكـم      .  آخرين أربعةبيل   أن أحد ضباط الشرطة أُدين وأُخلي س       وذُكر أيضاً   -٣٩٩
 من أنه يف انتظار قرار االستئناف يف حق ضـباط   ومثة قلق أيضاً   . سنتني لى يزيد ع  منذ ما وال زالت تنتظر قرار االستئناف      
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 ١٦ مـن املـادة      ١مح هلم باستئناف أعماهلم يف صفوف الشرطة، خمالفـة للفقـرة            الشرطة األربعة املدعى عليهم، سُ    
  .اإلعالن من

 .دعاء العامأي رد على هذا االمن احلكومة ومل يرد   -٤٠٠

 اليت مل يبت فيها بعدجمموع احلاالت احملالة واملوضحة و

 إىل املعلومات املقدمة حالة؛ وضح حالة واحدة منها استناداً ٥٨إنشائه،  منذ احلكومة، إىل العامل الفريق أحال  -٤٠١
 . حالة مل يبت فيها بعد٥٥  هناك إىل املعلومات املقدمة من املصدر؛ وال تزالمن احلكومة، واثنتني استناداً

  مالحظات

 من اإلعالن مبنع سوء املعاملة أو التهديد        ١٣ من املادة    ٣يق العامل احلكومة بالتزاماهتا مبوجب الفقرة       ر الفر ُيذكِّ  -٤٠٢
 أي  علـى لضمان املعاقبة بالعقوبات املناسبة     "باختاذ تدابري    ١٣ املادة   ٥ والفقرة   ،أو االنتقام يف حق املشاركني يف التحقيق      

شكل من أشكال التـدخل، تقـع لـدى تقـدمي الـشكوى أو أثنـاء                معاملة سيئة أو هتديد أو عمل انتقامي أو أي          
  ."التحقيق إجراء

 التزامها بالتحقيق يف مجيع حاالت االختفـاء القـسري          ويعرب الفريق العامل عن امتنانه لتأكيد احلكومة جمدداً         -٤٠٣
  .عنها املبلغ

   ليشيت- تيمور 

  احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل
  الفترة قيد االستعراض

احلاالت املوضَّحة خالل الفترة قيد 
  :االستعراض من جانب

عدد احلاالت اليت مل 
ُيبّت فيها حىت بداية 

  تعراضالفترة قيد االس

احلاالت املُرسلة 
مبوجب إجراء 
  التصرف العاجل

احلاالت املُرسلة مبوجب 
  احلكومة  ياإلجراء العاد

املصادر غري 
  احلكومية

عدد احلاالت اليت 
بّت فيها حىت  مل ُي
هناية السنة قيد 
  االستعراض

   )١٠(٤٢٨  صفر  صفر  صفر  صفر  ٤٢٥
  

  ردود متعددة بشأن بعض احلاالت  عدد احلاالت اليت ردَّت احلكومة بشأهنا
عدد احلاالت اليت ُيحتمل توضيحها من 

  )قاعدة األشهر الستة(جانب احلكومة 
  صفر  ال توجد أي ردود  صفر

  
  ال يوجد أي رد  احلكومةرد   ال يوجد أي ادعاء  ادعاء عام

  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال توجد أي رسالة  رسالة طلب تدخُّل فوري
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  نعم  طلب الفريق العامل القيام بزيارة

  
                                                      

 .ال يزال استعراض األرقام متواصالً توخياً للدقة )١٠(
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  طلب القيام بزيارة

قصد تيسري توضيح    ليشيت،   -، طلب الفريق العامل القيام ببعثة إىل تيمور         ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ١٢يف    -٤٠٤
  .، ومل يرد أي رد من احلكومة٢٠٠٨أبريل / نيسان٣ومت توجيه رسالة تذكري يف . احلاالت اليت مل ُيبّت فيها بعد

  جمموع احلاالت اليت املُحالة واملوضحة واليت مل ُيبّت فيها بعد

 منـها   ٥٨ حالة،   ٧٦ح  ومت توضي .  حاالت ٥٠٤أحال الفريق العامل إىل احلكومة القائمة، منذ إنشائه،           - ٤٠٥
   حالة باالستناد إىل معلومات مقدمة مـن املـصدر؛          ١٨باالستناد إىل املعلومات اليت قدمتها حكومة إندونيسيا و       

  .وأرسل الفريق العامل نسخة من هذه احلاالت إىل حكومة إندونيسيا.  حالة مل ُيبّت فيها بعد٤٢٨وال تزال هناك 

  مالحظات

 ليشيت على القيام، بالتعاون مع حكومة إندونيسيا، بالتواصل مع          - كومة تيمور   يشجع الفريق العامل ح     - ٤٠٦
  . حالة٤٢٨الفريق العامل من أجل زيادة توضيح احلاالت اليت مل ُيبّت فيها بعد وعددها 

 ليشيت من أجل القيام بزيارة ترمي       - ويعيد الفريق العامل تأكيد الطلب الذي وجهه إىل حكومة تيمور             - ٤٠٧
  . حالة، يف أقرب وقت ممكن٤٢٨ضيح احلاالت اليت مل ُيبّت فيها بعد والبالغ عددها إىل تو

  توغو

  احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل
  الفترة قيد االستعراض

احلاالت املوضَّحة خالل الفترة قيد 
  :االستعراض من جانب

عدد احلاالت اليت مل 
ُيبّت فيها حىت بداية 
  الفترة قيد االستعراض

احلاالت املُرسلة 
مبوجب إجراء 
  التصرف العاجل

احلاالت املُرسلة مبوجب 
  احلكومة  اإلجراء العادي

املصادر غري 
  احلكومية

احلاالت اليت عدد 
بّت فيها حىت  مل ُي
هناية السنة قيد 
  االستعراض

  ١٠  صفر  صفر  صفر  صفر  ١٠
  

  االتردود متعددة بشأن بعض احل  عدد احلاالت اليت ردَّت احلكومة بشأهنا
عدد احلاالت اليت ُيحتمل توضيحها من 

  )قاعدة األشهر الستة(جانب احلكومة 
  صفر  ال توجد أي ردود  صفر

  
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي ادعاء عام  ادعاء عام

  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال توجد أي رسالة  رسالة طلب تدخُّل فوري
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي طلب  طلب الفريق العامل القيام بزيارة

ويـرد يف التقريـر     . لقد أُعيدت إحالة مجيع احلاالت اليت مل ُيبّت فيها بعد ومل يرد أي رد من احلكومة                 - ٤٠٨
E/CN.4/2006/56و Corr.1موجز للحالة يف البلد .  
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  تركيا

  حلاالت املُحالة إىل احلكومة خاللا
  الفترة قيد االستعراض

احلاالت املوضَّحة خالل الفترة قيد 
  :االستعراض من جانب

عدد احلاالت اليت مل 
ُيبّت فيها حىت بداية 
  الفترة قيد االستعراض

احلاالت املُرسلة 
مبوجب إجراء 
  التصرف العاجل

احلاالت املُرسلة مبوجب 
  مةاحلكو  اإلجراء العادي

املصادر غري 
  احلكومية

عدد احلاالت اليت 
بّت فيها حىت  مل ُي
هناية السنة قيد 
  االستعراض

  ٦٣  صفر  ٨  ١  صفر  ٧٠
  

  ردود متعددة بشأن بعض احلاالت  عدد احلاالت اليت ردَّت احلكومة بشأهنا
عدد احلاالت اليت ُيحتمل توضيحها من 

  )قاعدة األشهر الستة(جانب احلكومة 
  صفر  نعم  ٣٦

  
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي ادعاء  ادعاء عام
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال توجد أي رسالة  لب تدخُّل فوريرسالة ط

  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي طلب  طلب الفريق العامل القيام بزيارة

  احلاالت العادية

، بفتح اهللا منوشهري فوالدفاند   وتتعلق احلالة   . أحال الفريق العامل حالة اختفاء مبلَّغاً عنها إىل احلكومة          - ٤٠٩
 علـى أيـدي     ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ١٧ي يزعم أنه مت توقيفه يف مقاطعة من حمافظة هاكاري بتركيا يف             الذ

وقام الفريق العامل، وفقاً ألساليب عمله، بإرسال نسخة من هذه احلالة           . ضباط أمن إيرانيني ومت نقله إىل طهران      
  .إىل حكومة مجهورية إيران اإلسالمية

  كومةاملعلومات الواردة من احل

، ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ٢استعرض الفريق العامل أربع رسائل وردت من حكومة تركيا مؤخرة             - ٤١٠
وطبَّق الفريق .  حالة٣٦ب ، فيما يتعلق ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٣مايو و/ أيار٢٦يناير و/ كانون الثاين٣٠و

  .العامل قاعدة األشهر الستة فيما يتصل بثالث حاالت

الرسالة األوىل، قدمت حكومة تركيا معلومات عن سبع حاالت، مشفوعة بشهادات وفاة ختص ثالثاً ويف   - ٤١١
وارُتئي أن املعلومات املتعلقة باحلاالت األربع األخرى       . من بينها، وطبَّق عليها الفريق العامل قاعدة األشهر الستة        

  .غري كافية مبا يسمح بتوضيحها

  / تـشرين األول   ١٣مـايو و  / أيـار  ٢٦ينـاير و  / كانون الثـاين   ٣٠خة يف   وفيما يتعلق بالرسائل املؤر     - ٤١٢
  .، قرر الفريق العامل أن الردود ُتعترب غري كافية لتوضيح احلاالت املعنية٢٠٠٨أكتوبر 
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  التوضيحات

قام الفريق العامل بتوضيح مثاين حاالت عقب انقضاء مهلة قاعدة األشهر الستة، ذلك أنه مل تـرد أيـة                     - ٤١٣
  . من املصدرمالحظات

  جمموع احلاالت املُحالة واملوضحة واليت مل ُيبّت فيها بعد

 حالة من بينها ٦٩ حالة، ١١٨وقام بتوضيح .  حالة١٨٢أحال الفريق العامل إىل احلكومة، منذ إنشائه،   - ٤١٤
صدر؛ وتوقف عن    حالة باالستناد إىل املعلومات املقدمة من امل       ٤٩باالستناد إىل املعلومات املقدمة من احلكومة و      

  . حالة مل ُيبّت فيها بعد٦٣النظر يف حالة فيما ال تزال هناك 

  . موجز للحالة يف البلدCorr.1 وE/CN.4/2006/56ويرد يف التقرير   - ٤١٥

  مالحظات

  .ُيعرب الفريق العامل عن ارتياحه لتوضيح احلكومة للحاالت الثماين  - ٤١٦

  أوغندا

  احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل
  الفترة قيد االستعراض

احلاالت املوضَّحة خالل الفترة قيد 
  :االستعراض من جانب

عدد احلاالت اليت مل 
 بداية ُيبّت فيها حىت

  الفترة قيد االستعراض

احلاالت املُرسلة 
مبوجب إجراء 
  التصرف العاجل

لة مبوجب احلاالت املُرس
  احلكومة  اإلجراء العادي

املصادر غري 
  احلكومية

عدد احلاالت اليت 
بّت فيها حىت  مل ُي
هناية السنة قيد 
  االستعراض

  ١٥  صفر  صفر  صفر  صفر  ١٥
  

  ردود متعددة بشأن بعض احلاالت  عدد احلاالت اليت ردَّت احلكومة بشأهنا
عدد احلاالت اليت ُيحتمل توضيحها من 

  )قاعدة األشهر الستة(جانب احلكومة 
  صفر  ال توجد أي ردود  صفر

  
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  وجد أي ادعاءال ي  ادعاء عام

  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال توجد أي رسالة  رسالة طلب تدخُّل فوري
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي طلب  طلب الفريق العامل القيام بزيارة

 ويـرد يف التقريـر      .وأعيدت إحالة مجيع احلاالت اليت مل ُيبّت فيها بعد ومل يرد أي رد من احلكومـة                 - ٤١٧
E/CN.4/2006/56و Corr.1 ويف التقرير A/HRC/4/41موجز للحالة يف البلد .  
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  أوكرانيا

  احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل
  الفترة قيد االستعراض

احلاالت املوضَّحة خالل الفترة قيد 
  :من جانباالستعراض 

عدد احلاالت اليت مل 
ُيبّت فيها حىت بداية 
  الفترة قيد االستعراض

احلاالت املُرسلة 
مبوجب إجراء 
  التصرف العاجل

احلاالت املُرسلة مبوجب 
  احلكومة  اإلجراء العادي

املصادر غري 
  احلكومية

عدد احلاالت اليت 
بّت فيها حىت  مل ُي
هناية السنة قيد 
  االستعراض

  ٣  صفر  صفر  صفر  صفر  ٣
  

  بشأن بعض احلاالتردود متعددة   عدد احلاالت اليت ردَّت احلكومة بشأهنا
عدد احلاالت اليت ُيحتمل توضيحها من 

  )قاعدة األشهر الستة(جانب احلكومة 
  صفر  ال توجد أي ردود  ٣

  
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي ادعاء  ادعاء عام

  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال توجد أي رسالة  رسالة طلب تدخُّل فوري
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي طلب  يارةطلب الفريق العامل القيام بز

  املعلومات الواردة من احلكومة

غري . ، أحالت حكومة أوكرانيا رسالة تتعلق بثالث حاالت مل ُيبّت فيها بعد           ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ٧يف    - ٤١٨
  .أن رد احلكومة مل يكن كافياً ليشكل توضيحات

   ُيبّت فيها بعدجمموع احلاالت املُحالة واملوضَّحة واليت مل

أحال الفريق العامل إىل احلكومة، منذ إنشائه، أربع حاالت؛ مت توضيح حالة منها باالستناد إىل معلومات   - ٤١٩
  .قدمتها احلكومة؛ وال تزال هناك ثالث حاالت مل ُيبّت فيها بعد

  . موجز للحالة يف البلدCorr.1 وE/CN.4/2006/56ويرد يف التقرير   - ٤٢٠

  عربية املتحدةاإلمارات ال

  احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل
  الفترة قيد االستعراض

احلاالت املوضَّحة خالل الفترة قيد 
  :االستعراض من جانب

عدد احلاالت اليت مل 
ُيبّت فيها حىت بداية 
  الفترة قيد االستعراض

ملُرسلة احلاالت ا
مبوجب إجراء 
  التصرف العاجل

احلاالت املُرسلة مبوجب 
  احلكومة  اإلجراء العادي

املصادر غري 
  احلكومية

عدد احلاالت اليت 
بّت فيها حىت  مل ُي
هناية السنة قيد 
  االستعراض

  ١  صفر  صفر  صفر  صفر  ١
  

  ردود متعددة بشأن بعض احلاالت  عدد احلاالت اليت ردَّت احلكومة بشأهنا
عدد احلاالت اليت ُيحتمل توضيحها من 

  )ستةقاعدة األشهر ال(جانب احلكومة 
  صفر  ال توجد أي ردود  صفر
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  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي ادعاء  ادعاء عام

  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال توجد أي رسالة  رسالة طلب تدخُّل فوري
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي طلب  طلب الفريق العامل القيام بزيارة

ويـرد يف التقريـر   . ليت مل ُيبّت فيها ولكن مل يرد أي رد مـن احلكومـة      أُحيلت جمدداً مجيع احلاالت ا      - ٤٢١
A/HRC/4/41موجز للحالة يف البلد .  

  الواليات املتحدة األمريكية

  احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل
  الفترة قيد االستعراض

حة خالل الفترة قيد احلاالت املوضَّ
  :االستعراض من جانب

عدد احلاالت اليت مل 
ُيبّت فيها حىت بداية 
  الفترة قيد االستعراض

احلاالت املُرسلة 
مبوجب إجراء 
  التصرف العاجل

احلاالت املُرسلة مبوجب 
  احلكومة  اإلجراء العادي

املصادر غري 
  احلكومية

عدد احلاالت اليت 
بّت فيها حىت  مل ُي
هناية السنة قيد 
  االستعراض

  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر
  

  ردود متعددة بشأن بعض احلاالت  ردَّت احلكومة بشأهناعدد احلاالت اليت 
عدد احلاالت اليت ُيحتمل توضيحها من 

  )قاعدة األشهر الستة(جانب احلكومة 
  صفر  ال توجد أي ردود  صفر

  
  نعم  رد احلكومة  نعم  ادعاء عام

  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال توجد أي رسالة  رسالة طلب تدخُّل فوري
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي طلب  مل القيام بزيارةطلب الفريق العا

  املعلومات الواردة من احلكومة

  . فيما يتعلق باالدعاء العام٢٠٠٨أغسطس / آب٤تلقى الفريق العامل رسالة من احلكومة بتاريخ   - ٤٢٢

  االدعاء العام

اقيل املعتَرضة يف تنفيذ إعالن محاية مجيع تلقى الفريق العامل معلومات من مصادر موثوقة فيما يتعلق بالعر  - ٤٢٣
وقد أُحيلت هذه املعلومات إىل احلكومة بعـد        . األشخاص من االختفاء القسري يف الواليات املتحدة األمريكية       

  . دورهتا الثالثة والثمانني من خالل االدعاء العام التايل

، انطوت على   ٢٠٠٣فرباير  / شباط ١٧طاليا يف   وأُفيد بأن إحدى حاالت التسليم االستثنائي، اليت حصلت بإي          - ٤٢٤
وأُخبِر الفريق العامل بأن هذه احلالة حصلت يف سياق برامج تسليم استثنائية ُيزعم . اختفاء قسري لفترة معينة من الزمن

  .أن الواليات املتحدة األمريكية نفّذهتا مع مصر، حيث احُتجز شخص سراً وُيدعى أنه تعرَّض للتعذيب

  :، ذكرت حكومة الواليات املتحدة ما يلي٢٠٠٨أغسطس / آب٤الة مؤرخة ويف رس  - ٤٢٥
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مع أن حكومة الواليات املتحدة ليست يف وضع يسمح هلا بالتعليق على أنشطة اسـتخبارية مزعومـة                 "
حمددة، فإنه بود احلكومة أن تشدد على أن الواليات املتحدة ال تنقل األفراد من بلـد آلخـر لغـرض                    

وباإلضافة إىل ذلك، مل تنقل الواليات املتحدة ولن تنقل أفراداً إىل بلد            . م التعذيب االستجواب باستخدا 
  ".تعتقد احلكومة أهنم سيتعرَّضون فيه للتعذيب

  مالحظات
  ُيذكِّر الفريق العامل احلكومة بتعليقه العام بشأن تعريف االختفاء القسري، وبشكل خاص كون القصد                - ٤٢٦

ل اختفاء قسري له نتيجة وضع األشخاص اخلاضعني له خارج محاية القانون، بصرف ال وجاهة له مبعىن أن أي فع
  .النظر عن الغرض املنشود

  أوروغواي
  احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل

  الفترة قيد االستعراض
احلاالت املوضَّحة خالل الفترة قيد 

  :االستعراض من جانب
عدد احلاالت اليت مل 
ُيبّت فيها حىت بداية 
  الفترة قيد االستعراض

احلاالت املُرسلة 
مبوجب إجراء 
  التصرف العاجل

احلاالت املُرسلة مبوجب 
  احلكومة  اإلجراء العادي

املصادر غري 
  احلكومية

عدد احلاالت اليت 
بّت فيها حىت  مل ُي
هناية السنة قيد 
  االستعراض

  ٢٢  صفر  صفر  صفر  صفر  ٢٢
  

  ردود متعددة بشأن بعض احلاالت  عدد احلاالت اليت ردَّت احلكومة بشأهنا
عدد احلاالت اليت ُيحتمل توضيحها من 

  )قاعدة األشهر الستة(جانب احلكومة 
  صفر  ال توجد أي ردود  صفر

  
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي ادعاء  ادعاء عام

  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال توجد أي رسالة  رسالة طلب تدخُّل فوري
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي طلب  عامل القيام بزيارةطلب الفريق ال

ويـرد يف التقريـر     . أُعيدت إحالة مجيع احلاالت اليت مل ُيبّت فيها بعد، ومل يرد أي رد من احلكومـة                 - ٤٢٧
A/HRC/4/41موجز للحالة يف البلد .  

  أوزبكستان

  احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل
  الفترة قيد االستعراض

احلاالت املوضَّحة خالل الفترة قيد 
  :االستعراض من جانب

عدد احلاالت اليت مل 
ُيبّت فيها حىت بداية 

  تعراضالفترة قيد االس

احلاالت املُرسلة 
مبوجب إجراء 
  التصرف العاجل

احلاالت املُرسلة مبوجب 
  احلكومة  ياإلجراء العاد

املصادر غري 
  احلكومية

عدد احلاالت اليت 
بّت فيها حىت  مل ُي
هناية السنة قيد 
  االستعراض

  ٧  صفر  صفر  صفر  صفر  ٧
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  ردود متعددة بشأن بعض احلاالت  عدد احلاالت اليت ردَّت احلكومة بشأهنا
عدد احلاالت اليت ُيحتمل توضيحها من 

  )قاعدة األشهر الستة(جانب احلكومة 
  صفر  ال توجد أي ردود  ٨

  
   يوجد أي ردال  رد احلكومة  ال يوجد أي ادعاء  ادعاء عام

  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال توجد أي رسالة  رسالة طلب تدخُّل فوري
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي طلب  طلب الفريق العامل القيام بزيارة

  املعلومات الواردة من احلكومة

قدمت . ٢٠٠٨يه يول/ متوز١٩ و٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٨أحالت حكومة أوزبكستان رسالتني مؤرختني   - ٤٢٨
، اليت ميكن أن تشكل عبد العزيز مورودواليفيتش بومياتوفاحلكومة يف الرسالة األوىل معلومات فيما يتعلق حبالة 

عبـد العزيـز    ويالَحظ أن حالـة     . توضيحاً شرط أالّ يكون املصدر قد أثار أي اعتراض يف غضون ستة أشهر            
  .روسي حيث مت توقيفه قد ُسجلت حتت االحتاد المورودواليفيتش بومياتوف

، خلص الفريق العامل إىل أن رد احلكومة غري كاٍف ٢٠٠٨يوليه / متوز١٩وفيما يتعلق بالرسالة املؤرخة      - ٤٢٩
  .ليشكّل توضيحات

  املعلومات الواردة من املصدر

در وقد طلب املص. عبد العزيز مورودواليفيتش بومياتوفوردت معلومات من املصادر فيما يتعلق حبالة         - ٤٣٠
وبالتـايل،  . وقتاً إضافياً لتأكيد املعلومات اليت قدمتها احلكومة فيما يتعلق باملكان الذي يوجد فيه الشخص املعين    

  .قرر الفريق العامل متديد فترة النظر يف هذه احلالة وتعليق قاعدة األشهر الستة

  جمموع احلاالت املُحالة واملوضَّحة واليت مل ُيبّت فيها بعد

 منـها باالسـتناد إىل   ١١ حالة، ١٢وقام بتوضيح .  حالة١٩لفريق العامل إىل احلكومة، منذ إنشائه، أحال ا   - ٤٣١
  . حاالت مل ُيبّت فيها بعد٧معلومات قدمتها احلكومة وحالة باالستناد إىل معلومات قدمها املصدر؛ وال تزال هناك 

  . موجز للحالة يف البلدA/HRC/4/41 ويف التقرير Corr.1 وE/CN.4/2006/56ويرد يف التقرير   - ٤٣٢

  ) البوليفارية- مجهورية (فرتويال 

  احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل
  الفترة قيد االستعراض

احلاالت املوضَّحة خالل الفترة قيد 
  :االستعراض من جانب

عدد احلاالت اليت مل 
ُيبّت فيها حىت بداية 
  الفترة قيد االستعراض

احلاالت املُرسلة 
مبوجب إجراء 
  التصرف العاجل

احلاالت املُرسلة مبوجب 
  احلكومة  اإلجراء العادي

املصادر غري 
  احلكومية

عدد احلاالت اليت 
بّت  فيها حىت مل ُي

هناية السنة قيد 
  االستعراض

  ١٠  صفر  صفر  صفر  صفر  ١٠
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  ردود متعددة بشأن بعض احلاالت  عدد احلاالت اليت ردَّت احلكومة بشأهنا
 ُيحتمل توضيحها من عدد احلاالت اليت
  )قاعدة األشهر الستة(جانب احلكومة 

  صفر  ال توجد أي ردود  ١٠
  

  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي ادعاء  ادعاء عام
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال توجد أي رسالة  رسالة طلب تدخُّل فوري

  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي طلب  طلب الفريق العامل القيام بزيارة

  املعلومات الواردة من احلكومة

.  بشأن مجيع احلاالت اليت مل ُيبّت فيها بعد٢٠٠٧يونيه / حزيران ١وردت رسالة من حكومة فرتويال يف         - ٤٣٣
  .ومل يكن الرد كافياً ليشكل توضيحات

  جمموع احلاالت املُحالة واملوضَّحة واليت مل ُيبّت فيها بعد

قام بتوضيح أربع حاالت منها باالسـتناد إىل        .  حالة ١٤مل إىل احلكومة، منذ إنشائه،      أحال الفريق العا    - ٤٣٤
  . حاالت مل ُيبّت فيها بعد١٠معلومات قدمتها احلكومة وال تزال هناك 

  . موجز للحالة يف البلدA/HRC/4/41 ويف التقرير Corr.1 وE/CN.4/2006/56ويرد يف التقرير   - ٤٣٥

  فييت نام

  احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل
  الفترة قيد االستعراض

احلاالت املوضَّحة خالل الفترة قيد 
  :االستعراض من جانب

 مل عدد احلاالت اليت
ُيبّت فيها حىت بداية 
  الفترة قيد االستعراض

احلاالت املُرسلة 
مبوجب إجراء 

  عاجلالتصرف ال
احلاالت املُرسلة مبوجب 

  احلكومة  اإلجراء العادي
املصادر غري 
  احلكومية

عدد احلاالت اليت 
بّت فيها حىت  مل ُي
هناية السنة قيد 
  االستعراض

  ١  صفر  صفر  صفر  ١  صفر
  

  ردود متعددة بشأن بعض احلاالت  عدد احلاالت اليت ردَّت احلكومة بشأهنا
عدد احلاالت اليت ُيحتمل توضيحها من 

  )قاعدة األشهر الستة(جانب احلكومة 
  صفر  ال توجد أي ردود  صفر

  
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي ادعاء  ادعاء عام

  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال توجد أي رسالة  رسالة طلب تدخُّل فوري
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي طلب  طلب الفريق العامل القيام بزيارة
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  اإلجراءات العاجلة

، وهو ناسـك    بتيش تري كاي  وتتعلق هذه احلالة    . اته العاجلة أرسل الفريق العامل حالة يف إطار إجراء        - ٤٣٦
  .٢٠٠٨يوليه /بوذي اختفى من معبد مبقاطعة دوونغ يف متوز

  جمموع احلاالت املُحالة واملوضَّحة واليت مل ُيبّت فيها بعد

مات مقدمة  حالة مت توضيحها باالستناد إىل معلو     : أحال الفريق العامل إىل احلكومة، منذ إنشائه، حالتني         - ٤٣٧
  . من املصدر وحالة ما زالت مل ُيبّت بعد

  اليمن

  احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل
  الفترة قيد االستعراض

احلاالت املوضَّحة خالل الفترة قيد 
  :االستعراض من جانب

عدد احلاالت اليت مل 
ُيبّت فيها حىت بداية 
  الفترة قيد االستعراض

احلاالت املُرسلة 
مبوجب إجراء 
  التصرف العاجل

احلاالت املُرسلة مبوجب 
  احلكومة  اإلجراء العادي

املصادر غري 
  احلكومية

عدد احلاالت اليت 
بّت فيها  حىت مل ُي

هناية السنة قيد 
  االستعراض

  ١  صفر  صفر  ١  صفر  صفر
  

  ردود متعددة بشأن بعض احلاالت  عدد احلاالت اليت ردَّت احلكومة بشأهنا
 توضيحها من عدد احلاالت اليت ُيحتمل

  )قاعدة األشهر الستة(جانب احلكومة 
  صفر  ال توجد أي ردود  صفر

  
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي ادعاء  ادعاء عام

  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال توجد أي رسالة  رسالة طلب تدخُّل فوري
   أي ردال يوجد  رد احلكومة  ال يوجد أي طلب  طلب الفريق العامل القيام بزيارة

  احلاالت العادية

 الذي مت إيقافه بواصف مطروهي تتعلق . أحال الفريق العامل حالة جديدة ُمبلغاً عنها حديثاً إىل احلكومة  - ٤٣٨
  . ٢٠٠٤خالل مترين عسكري وشوهد آلخر مرة يف السجن يف عام 

  جمموع احلاالت املُحالة واملوضَّحة واليت مل ُيبّت فيها بعد

 من بينـها    ١٣٥ حالة،   ١٣٦وقام بتوضيح   .  حالة ١٥١ العامل إىل احلكومة، منذ إنشائه،       أحال الفريق   - ٤٣٩
 ١٤باالستناد إىل معلومات قدمتها احلكومة وحالة باالستناد إىل معلومات قدمها املصدر، فيما أوقف النظـر يف                 

  . حالة وال تزال هناك حالة مل ُيبّت فيها بعد
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  زمبابوي

  احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل
  الفترة قيد االستعراض

احلاالت املوضَّحة خالل الفترة قيد 
  :االستعراض من جانب

عدد احلاالت اليت مل 
 فيها حىت بداية ُيبّت

  الفترة قيد االستعراض

احلاالت املُرسلة 
مبوجب إجراء 
  التصرف العاجل

الت املُرسلة مبوجب احلا
  احلكومة  اإلجراء العادي

املصادر غري 
  احلكومية

عدد احلاالت اليت 
بّت فيها حىت  مل ُي
هناية السنة قيد 
  االستعراض

  ٤  صفر  صفر  صفر  ١  ٣
  

  ردود متعددة بشأن بعض احلاالت  عدد احلاالت اليت ردَّت احلكومة بشأهنا
عدد احلاالت اليت ُيحتمل توضيحها من 

  )قاعدة األشهر الستة(جانب احلكومة 
  صفر  ال توجد أي ردود  صفر

  
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي ادعاء  مادعاء عا

  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال توجد أي رسالة  رسالة طلب تدخُّل فوري
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي طلب  طلب الفريق العامل القيام بزيارة

  اإلجراءات العاجلة

  / كـانون الثـاين    ٣٠ىل حكومـة زمبـابوي يف       أرسل الفريق العامل حالة يف إطار إجراءاته العاجلة إ          - ٤٤٠
  . ، الذي أوقف مبعسكر تونغورارا على أيدي قوات األمنبغاستو مويال، فيما يتعلق ٢٠٠٨يناير 

  املعلومات الواردة من املصادر 

  .وردت معلومات من املصادر فيما يتعلق بإحدى احلاالت اليت مل ُيبّت فيها بعد  - ٤٤١

  ملوضَّحة واليت مل ُيبّت فيها بعدجمموع احلاالت املُحالة وا

وقامت احلكومة بتوضيح إحدى . أحال الفريق العامل إىل احلكومة، منذ إنشائه، ما جمموعه مخس حاالت  - ٤٤٢
  . احلاالت فيما ال تزال توجد أربع حاالت مل ُيبّت فيها بعد

  .ز للحالة يف البلد موجA/HRC/4/41 ويف التقرير Corr.1 وE/CN.4/2006/56ويرد يف التقرير   - ٤٤٣
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  السلطة الفلسطينية

  احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل
  الفترة قيد االستعراض

احلاالت املوضَّحة خالل الفترة قيد 
  :االستعراض من جانب

عدد احلاالت اليت مل 
ُيبّت فيها حىت بداية 
  الفترة قيد االستعراض

احلاالت املُرسلة 
مبوجب إجراء 
  التصرف العاجل

احلاالت املُرسلة مبوجب 
  احلكومة  اإلجراء العادي

املصادر غري 
  احلكومية

عدد احلاالت اليت 
بّت فيها حىت  مل ُي

يد هناية السنة ق
  االستعراض

  ٣  صفر  صفر  صفر  صفر  ٣
  

  ردود متعددة بشأن بعض احلاالت  عدد احلاالت اليت ردَّت احلكومة بشأهنا
عدد احلاالت اليت ُيحتمل توضيحها من 

  )قاعدة األشهر الستة(احلكومة جانب 
  صفر  ال توجد أي ردود  صفر

  
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي ادعاء  ادعاء عام

  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال توجد أي رسالة   رسالة طلب تدخُّل فوري
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي طلب  طلب الفريق العامل القيام بزيارة

ويـرد يف التقريـر     . يلت مجيع احلاالت اليت مل ُيبّت فيها بعد من جديد ومل يرد من احلكومة أي رد               أُح  - ٤٤٤
E/CN.4/2006/56و Corr.1موجز للحالة يف البلد .  

   مواطن القلق واالستنتاجات والتوصيات- رابعاً 
  عنها حديثاً، ُيدَّعى    حاالت اختفاء ُمبلَّغ     ١ ٢٠٣ حكومة   ٢٧، أحال الفريق العامل إىل      ٢٠٠٨يف عام     - ٤٤٥

 مـن هـذه   ٦٩واستخدم الفريق العامل إجراء التصرف العاجل يف . ٢٠٠٨ من بينها حدثت خالل عام      ٨٣أن  
وخالل الفترة املشمولة   . احلاالت اليت ُيدَّعى أهنا حدثت خالل األشهر الثالثة السابقة لتلقي الفريق العامل التقرير            

والفريق العامل ممنت للتعاون الذي لقيه من عدد مـن  .  حالة اختفاء  ٥٤ضيح  بالتقرير، متكن الفريق العامل من تو     
 ٧٩إال أنه ال يزال قلقاً ألنّ من بني الدول اليت ال تزال توجد فيها حاالت مل ُيبّت فيها بعد، وعددها . احلكومات

، موزامبيق، ناميبيـا،    ليشيت، سيشيل، غينيا   - إسرائيل، بوروندي، تيمور    (دولة، مل تقم بعض احلكومات إطالقاً       
وقدمت حكومـات أخـرى ردوداً مل تتـضمن         . بالرد على رسائل الفريق العامل    ) وكذلك السلطة الفلسطينية  

وحيث الفريق العامل تلك احلكومات على الوفاء بالتزاماهتا مبوجب اإلعالن وقرارات اجلمعية            . معلومات وجيهة 
وال غىن عن تعاون احلكومات الكتشاف مصري . الذي خلفهاالعامة وجلنة حقوق اإلنسان وجملس حقوق اإلنسان 

  .أو أماكن وجود األشخاص املختفني يف مجيع أحناء املعمورة

وُيذكِّر الفريق العامل الدول بأن االختفاء القسري ُيعترب جرمية مستمرة باستمرار مرتكبيها يف التكتم على   - ٤٤٦
  . ه الوقائع بدون توضيحمصري ضحية االختفاء ومكان إخفائه، وما دامت هذ
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وُيذكِّر الفريق العامل الدول مبا تعهدت به من التزامات مبوجب اإلعالن واملتمثلة يف منع اإلفالت مـن                   - ٤٤٧
العقاب عن طريق اختاذ التدابري القانونية املناسبة لكفالة حماكمة من ُيزعم ارتكاهبم لعمل من أعمـال االختفـاء                  

  .تقوم باحملاكمات حماكم عادية خمتصةوهبذا اخلصوص جيب أن . القسري

. وُيدرك الفريق العامل أن االختفاء القسري قد يكون، يف ظروف معينة، مبثابة جرائم يف حق اإلنسانية                  - ٤٤٨
وبالتايل فإنه يدعو مجيع السلطات املختصة إىل اختاذ مجيع التدابري املمكنة، يف مثل هذه احلاالت، لتقدمي مرتكبيها                 

  . العدالةاملزعومني إىل

وما زال الفريق العامل يشعر بالقلق إزاء التدابري املتخذة بصدد اإلرهاب وآثاره فيما يتـصل حبـاالت                   - ٤٤٩
ومن بني هذه اإلجراءات سّن تشريعات ُتقيِّد احلريات الفردية وُتـضعف مراعـاة األصـول               . االختفاء القسري 

العسكرية، واالحتجاز التعسفي، وحاالت التـسليم غـري        القانونية، وعمليات اإليقاف العشوائية أثناء العمليات       
  .العادية اليت هي مبثابة حاالت اختفاء قسري

ويدعو الفريق العامل الدول إىل اختاذ تدابري أخرى تشريعية وإدارية وقضائية حمددة ملنع حاالت االختفاء                 - ٤٥٠
طار القانون اجلنائي لتعريـف االختفـاء       وعلى الدول أن تتخذ أيضاً تدابري حمددة يف إ        . القسري ووضع حّد هلا   

  .القسري كجرمية جنائية مستقلة وجعل تشريعاهتا القائمة تتفق مع اإلعالن

  ويذكِّر الفريق العامل الدول مبا تعهدت به من التزام بالسهر على متتع كل شخص يكون علـى علـم                     - ٤٥١
ة، والتحقيق يف تلك الشكوى بسرعة وتعمق       أو لديه اهتمام مشروع باحلق يف التشكي أمام سلطة خمتصة ومستقل          

ويدعو الفريق العامل الدول إىل النظر يف إنشاء هيئات حتقيق مستقلة خاصة ملعاجلة مـسائل االختفـاء                 . ونزاهة
كما يدعو الفريق العامل الدول، عند الرد على حاالت االختفاء القسري يف بلداهنا، إىل إطالع الفريق                . القسري

  .بري احملددة املتخذة للتحقيق يف مالبسات االختفاءالعامل على التدا

يشمل احلق يف   : " والذي جاء فيه ما يلي     ١٩كما يذكِّر الفريق العامل الدول بتعليقه العام املتعلق باملادة            - ٤٥٢
  أيضاً، باإلضافة إىل معاقبة اجلناة واحلق يف تعويض نقدي١٩اإلنصاف من أعمال االختفاء القسري مبوجب املادة 

  ".‘الوسائل الكفيلة بإعادة التأهيل على أكمل وجه ممكن‘

  .وبود الفريق العامل أن يشدد على احلق يف احلقيقة الذي جيب أن يتمتع به مجيع ضحايا االختفاء القسري  - ٤٥٣

وعلى الدول أن تتخذ تدابري حمددة لتشجيع احلقيقة واملصاحلة يف جمتمعاهتا، كوسيلة لضمان عدم تكرار                 - ٤٥٤
واملصاحلة تتم على خمتلف مستويات اجملتمع، بني الضحايا . تهاكات حقوق اإلنسان، وال سيما االختفاء القسريان

ويشدد الفريق العامل على أن التدابري املتخذة لتشجيع        . واجلناة، ويف صفوف اجملموعات، وعلى املستوى الوطين      
لعدالة، طبقاً للمبادئ الواردة يف التعليق العام علـى         املصاحلة جيب أال ُتستخدم كبديل عن إحضار املذنبني أمام ا         

  .  من اإلعالن١٨املادة 

  وملسألة االختفاء رنني خاص بالنسبة للمرأة، فاملصاعب االقتصادية اليت عادة ما ترافق االختفاء كـثرياً                 - ٤٥٥
ة للعنف اجلنسي وغريه    فعندما تكون املرأة ضحية االختفاء فإهنا تصبح بشكل خاص عرض         . ما تتحمل املرأة عبأها   



A/HRC/10/9 
Page 99 

وباإلضافة إىل ذلك، فإن املرأة هي من يكون يف معظم األحيان يف واجهة الكفاح من أجـل                 . من أشكال العنف  
  .استكشاف حاالت اختفاء أفراد أسرهتا، مما جيعلها عرضة للتخويف واالضطهاد واالنتقام

فاختفاء . ء، إن بشكل مباشر أو غري مباشر      ويالحظ الفريق العامل أن األطفال هم أيضاً ضحايا لالختفا          - ٤٥٦
  .الطفل وترحيله غري املشروع وفقدان أحد والديه نتيجة االختفاء إمنا هي انتهاكات جسيمة حلقوق الطفل

ويدعو الفريق العامل الدول إىل اختاذ تدابري حمددة ملنع ومعاقبة التهديد والتخويف واالنتقام جتاه مجيع ضحايا                  - ٤٥٧
  .سري، مبا يف ذلك أفراد األسرة، والشهود، واملدافعني عن حقوق اإلنسان املعنيني هبذه احلاالتاالختفاء الق

وتعد الزيارات القطرية جزءاً ال يتجزأ من الوفاء بوالية الفريق العامل، ذلك أهنا تـسمح لـه بـإبراز                     - ٤٥٨
التقليل من احلواجز اليت حتول دون املمارسات القطرية يف معاجلة حاالت االختفاء القسري، ومساعدة الدول على 

. تنفيذ اإلعالن، وضمان مشاركة أفراد العائالت الذين قد ال يكون بإمكاهنم حضور دورات الفريق العامل جبنيف
ويود الفريق العامل أن يتوّجه بالشكر إىل الدول اليت وجهَّت دعوات لزيارة بلداهنا أو استضافت دورات للفريق                 

عدم كفاية التأكيد غري الرمسي بل وحىت الدعوات الدائمة، فإن الفريق العامل يدعو مجيع              لكن، وبسبب   . العامل
  .الدول اليت هلا طلبات عالقة للقيام بزيارات االستجابة وحتديد تواريخ لذلك الغرض يف أقرب وقت ممكن

ا وغري ذلك مما تتخذه من ويظل الفريق العامل ملتزماً أيضاً مبساعدة الدول يف السهر على توافق تشريعاهت   - ٤٥٩
  .تدابري مع اإلعالن، من خالل وضع خربته حتت تصرفها هبذا اخلصوص

 بلدان صادقت على االتفاقية الدولية حلماية مجيع        ٥ بلداً وقَّعت و   ٧٩ويالحظ الفريق العامل بارتياح أن        - ٤٦٠
ليت ستنشئها االتفاقية عندما تـدخل      والفريق العامل ملتزم بالتعاون مع اللجنة ا      . األشخاص من االختفاء القسري   

ويدعو الفريق العامل البلدان اليت     . حيز النفاذ، وهو يعتقد أن اللجنة سوف تكمِّل عمله يف منع االختفاء القسري            
 وآلية  ٣١أو مل تصادق عليها القيام بذلك والقبول باختصاص اللجنة مبوجب املادة            /مل توقِّع بعد على االتفاقية و     

  .  من االتفاقية٣٢بني الدول مبوجب املادة الشكاوى فيما 
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   األولاملرفق

  أساليب عمل الفريق العامل املنقحة
  )٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٤اعتمدت يف (

  الوالية

تستند أساليب عمل الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي إىل واليته كما نـص               
وكما طورهتا اللجنة السابقة وبعدها جملـس حقـوق         ) ٣٦- د (٢٠ اإلنسان   عليها أصالً قـرار جلنـة حقوق    

الشرعة الدولية وقد وردت عناصر عمله يف ميثاق األمم املتحدة، و. اإلنسان الذي خلفها يف قرارات إضافية عديدة
 إعالن محاية مجيع األشـخاص مـن      ، و )٤١- د (١٢٣٥، وقرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي      حلقوق اإلنسان 

 كـانون   ١٨ املـؤرخ    ٤٧/١٣٣ أو غري الطوعي، الذي اعتمدته اجلمعية العامـة يف قرارهـا             االختفاء القسري 
  ").اإلعالن"ويشار إليه أدناه بكلمة  (١٩٩٢ديسمرب /األول

  تعريف االختفاء القسري

 حبسب التعريف الوارد يف ديباجة اإلعالن، تقع حاالت االختفاء القسري عند اعتقـال األشـخاص أو                 
احتجازهم أو اختطافهم ضد إرادهتم أو حرماهنم من حريتهم على أيدي موظفني من سلطات أو أجهزة حكومية                 
خمتلفة أو على أيدي مجاعات منظمة أو أفراد عاديني يتصرفون باسم احلكومة، أو بدعم مباشر أو غري مباشر منها، 

 األشخاص أو رفض االعتراف حبرماهنم مـن        أو مبوافقتها، أو قبوهلا مث رفض الكشف عن مصري أو مكان هؤالء           
  . حريتهم، األمر الذي جيعل هؤالء األشخاص خارج نطاق محاية القانون

 الوالية األساسية

والية الفريق العامل األساسية والية ذات طبيعة إنسانية ترمي إىل مساعدة األسر يف معرفة مصري ومكان                  
ويسعى الفريق العامل يف . الختفائهم خارج حدود احلماية القانونية   وجود أقارهبم املفقودين الذين أصبحوا نتيجة       

هذا اخلصوص إىل إقامة قناة اتصال بني األسر واحلكومات املعنية، وذلك من أجل التأكد من إجراء التحقيـق يف               
و غـري مباشـرة   احلاالت الفردية املوثقة توثيقاً كافياً واحملددة حتديداً واضحاً واليت قامت األسر بصورة مباشرة أ         

  .بتوجيه نظر الفريق إليها، وذلك لغرض توضيح مصري املختفني أو أماكن وجودهم

 اإلعالن

باإلضافة إىل الوالية األصلية للفريق العامل، أسندت اجلمعية العامة وجلنة حقوق اإلنسان السابقة وجملس                
إليه، بصفة خاصة، برصد امتثال الـدول       وقد ُعهد   . حقوق اإلنسان الذي خلفها إىل الفريق العامل مهام خمتلفة        

اللتزاماهتا الناشئة عن اإلعالن املتعلق حبماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري وتقدمي املساعدة للحكومات يف 
وعلى الدول التزام باختاذ تدابري فعالة ملنع وإهناء أعمال االختفاء القسري عن طريق جعلها جرمية مستمرة          . تنفيذه

ويشري اإلعالن أيضاً إىل احلق يف انتصاف قضائي . قانون اجلنائي وإقرار املسؤولية املدنية للمسؤولني عنهامبوجب ال
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سريع وفعال، وأيضاً إىل متكن السلطات احمللية من الوصول دون عوائق إىل مجيع أماكن االحتجاز، واحلق يف املثول 
ز، وواجب التحقيق بشكل كامل يف مجيع حـاالت   أمام احملكمة، وحفظ سجالت مركزية جبميع أماكن االحتجا       

ولـيس  (االختفاء اليت يدعى حدوثها، وواجب حماكمة من يدعى ارتكاهبم أعمال إخفاء أمام حمـاكم عاديـة                 
، واستثناء اجلرمية املتمثلة يف أفعال االختفاء القسري من أحكام التقادم ومن قـوانني العفـو اخلاصـة                  )عسكرية

  . تؤدي إىل اإلفالت من العقابوالتدابري املماثلة اليت

ويذكّر الفريق العامل احلكومات هبذه االلتزامات ليس فقط يف سياق توضيح احلاالت الفردية بل أيضاً يف   
وهو يوجه انتباه احلكومات واملنظمات غري احلكومية إىل جوانب عامة أو حمددة . سياق اختاذ إجراء ذي طابع أعم
وز العقبات اليت تعترض إنفاذ اإلعالن، وناقش مع ممثلي احلكومات واملنظمات غري يف اإلعالن، ويوصي بطرق لتجا

احلكومية كيفية حل مشاكل حمددة يف ضوء اإلعالن، ويساعد احلكومات عن طريق القيام بزيارات ميدانية وتنظيم 
ن تنفيذ اإلعالن عندما ويعتمد الفريق العامل أيضاً مالحظات بشأ. حلقات دراسية وتقدمي خدمات استشارية مماثلة

ويعتمد . ال تفي احلكومة املعنية بالتزاماهتا فيما يتعلق باحلق يف معرفة احلقيقة، واحلق يف العدالة، واحلق يف التعويض
  .الفريق العامل تعليقات عامة كلما رأى أن حكماً من أحكام اإلعالن يقتضي مزيداً من التوضيح أو التفسري

  قة حباالت االختفاءمقبولية التقارير املتعل

تعترب التقارير املتعلقة حباالت االختفاء مقبولة لدى الفريق العامل عندما تصدر عن أسرة الشخص املختفي   
إال أنه ميكن توجيه هذه التقارير إىل الفريق العامل عن طريق ممـثلني عـن األسـرة واحلكومـات                  . أو أصدقائه 

وجيب أن تقدم كتابة مع إشـارة       . احلكومية ومصادر موثوقة أخرى   واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري      
واضحة إىل هوية املرسل، وإذا مل يكن املصدر أحد أعضاء األسرة، وجب أن يكون هذا املصدر قادراً على متابعة 

  .مصري الشخص املختفي مع أقاربه

  .وال يتناول الفريق العامل حاالت الرتاع املسلح الدويل  

  ةعناصر املقبولي

يزود الفريق العامل احلكومات مبعلومات تتضمن على األقل احلد األدىن من البيانات األساسية، لتمكينها                
وباإلضافة إىل ذلك، حيث الفريق مرسلي التقارير دائماً على إعطاء أكرب قدر ممكن من . من القيام بتحقيقات جمدية

  :رط الفريق توفر العناصر الدنيا التاليةويشت. التفاصيل بشأن هوية الشخص املختفي وظروف اختفائه

  االسم الكامل للشخص املختفي، وإن أمكن السن ونوع اجلنس واجلنسية والوظيفة أو املهنة؛  )أ(  
تاريخ االختفاء، أي يوم وشهر وسنة حدوث القبض أو االختطاف أو يوم وشهر وسنة مشاهدة       )ب(  

ص املختفي قد شوهد للمرة األخرية يف مركز احتجاز يكتفى وعندما يكون الشخ. الشخص املختفي للمرة األخرية
  ؛)١٩٩٠مارس أو ربيع عام /آذار: مثل(بإعطاء تاريخ تقرييب 

مكان إلقاء القبض أو االختطاف، أو املكان الذي شوهد فيه الشخص املختفي للمرة األخـرية                 )ج(  
  ؛)ذكر اسم البلدة أو القرية على األقل(
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 أهنا قامت، باسم احلكومة أو بدعم منها، بصورة مباشرة أو غري مباشرة،             األطراف اليت يفترض    )د(  
  أو برضاها أو قبوهلا، بإلقاء القبض أو االختطاف أو أهنا حتتجز الشخص املختفي يف مكان احتجاز غري معروف؛

اخلطوات اليت اختذهتا األسرة لتحديد مصري أو مكان وجود الشخص املختفي، أو على األقـل                 )ه(  
  رة إىل أن اجلهود اليت بذلت للجوء إىل سبل االنتصاف احمللية قد فشلت أو مل تنته إىل نتيجة؛إشا

جيب أن يكون مقدم احلالة إىل الفريق العامل مصدراً موثوقاً به، وإذا مل يكن املصدر فرداً مـن                  )و(  
ية قد وافقت بصورة مباشرة     أفراد أسرة الضحية اليت أبلغ عن اختفائها، جيب أن يوضح ما إذا كانت أسرة الضح              

  .على عرض هذه احلالة على الفريق العامل بالنيابة عنها

وإذا مل تقبل احلالة فإن الفريق العامل يبعث برد إىل املصدر مشرياً إىل أن املعلومات املقدمـة ال تفـي                      
  . بالشروط احملددة، وذلك ليتمكن مصدر البالغ من تقدمي كل املعلومات ذات الصلة

  الت مع احلكوماتاملراس

عند إحالة حاالت االختفاء، يتعامل الفريق العامل مع احلكومات حصراً، مستنداً بذلك إىل املبدأ الذي                 
  .يقضي بتحمل احلكومات للمسؤولية عن أي انتهاك حلقوق اإلنسان يقع على أراضيها

  مرتكبو اجلرمية

وفقاً للتعريف الوارد يف ديباجة اإلعالن،      يعمل الفريق العامل على أساس أن حاالت االختفاء القسري،            
وألغراض عمله، ال تقع إال عندما يرتكب فعل االختفاء موظفو احلكومة أو أفراد عاديون أو جمموعات منظمـة                  

. يتصرفون باسم احلكومة، أو بدعم مباشر أو غري مباشر منها، أو مبوافقتها، أو قبوهلا             ) جمموعات شبه عسكرية  (
 فإن الفريق العامل ال يقبل احلاالت اليت ُتعزى إىل أشخاص أو جمموعات ال تتصرف باسـم                 وبناء على ما تقدم،   

احلكومة، أو بدعم مباشر أو غري مباشر منها، أو مبوافقتها أو قبوهلا، مثل حركات اإلرهاب أو التمرد اليت حتارب  
  .احلكومة داخل إقليمها

  اإلجراءات العادية

وحتال احلاالت . ها على الفريق العامل لفحصها بدقة خالل انعقاد دوراتهتعرض حاالت االختفاء املبلغ عن  
اليت تفي بالشروط املبينة أعاله، بناًء على إذن حمدد من الفريق، إىل احلكومات املعنية اليت يطلب منـها القيـام                    

حلكومة املعنية عـن    وحتال هذه احلاالت برسالة يوجهها رئيس الفريق إىل ا        . بالتحقيقات وإعالم الفريق بالنتائج   
  .طريق املمثل الدائم لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف

وتعرض على الفريق العامل أي معلومات جوهرية إضافية تقدمها املصادر بشأن حالة مل يبّت فيها، وبعد          
  . املوافقة عليها، حتال إىل احلكومة املعنية
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  اإلجراءات العاجلة

فترة األشهر الثالثة السابقة الستالم الفريق للتقرير فإهنا حتال مباشرة    إذا كانت احلاالت قد وقعت خالل         
وميكن للـرئيس أن يـأذن   . إىل وزير الشؤون اخلارجية يف البلد املعين باستخدام أسرع الوسائل وأكثرها مباشرة          

ثالثة، ولكن ليس قبل    أما احلاالت اليت تقع قبل فترة األشهر ال       . بإحالتها بناء على تفويض حمدد مينحه إياه الفريق       
سنة من تاريخ استالم األمانة هلا، فيمكن إحالتها فيما بني الدورات عن طريق رسالة بناء على إذن من الرئيس،                   

ويزود الفريق العامل املصدر بنسخة من ملخص     . شريطة أن تكون هلا صلة حبالة وقعت خالل فترة األشهر الثالثة          
  .صال مع السلطات املختصة باحلالة املعنيةكل إجراء عاجل، مبا يساعده على االت

  احلمل

يف حالة اختفاء امرأة حامل، ينبغي اإلشارة إىل الطفل الذي يفترض أنه ولد أثناء أسر األم يف وصف حالة   
  .ويعامل الطفل كحالة مستقلة عندما يبلغ الشهود بأن األم قد وضعت طفالً أثناء االحتجاز. األم

  حاالت الضعف

 حباالت االختفاء املبلغ عنها، يسلط الفريق العامل الضوء على وضع األشخاص الذين يعيشون       فيما يتعلق   
  .يف حالة ضعف مبن فيهم النساء واألطفال والشيوخ واألشخاص ذوو اإلعاقة وغريهم من الفئات الضعيفة

  احلاالت املتعلقة ببلدين أو أكثر

ية موظفي بلد من البلدان مسؤولية مباشرة عن االختفاء يف التقارير املتعلقة باالختفاء اليت تشري إىل مسؤول  
بلد آخر أو تورطهم فيه أو احلاالت اليت يكون فيها موظفو أكثر من بلد مسؤولني بصورة مباشرة عن االختفاء أو 

 إلقاء إال أن احلالة ال تدرج إال يف إحصاءات البلد الذي يذكر أن. متورطني فيه، ترسل إىل مجيع احلكومات املعنية
وينطبق نفس املبدأ فيما    . القبض على الشخص أو احتجازه أو اختطافه قد مت فيه أو أنه شوهد للمرة األخرية فيه               

  .يتعلق بإحالة االدعاءات العامة وعمليات التدخل الفوري

  ردود احلكومات

حبـاالت االختفـاء    يفحص الفريق العامل مجيع الردود املقدمة من احلكومات فيما يتعلق بالتقارير اخلاصـة                
وحتال أي معلومات ترد عن حـاالت       . ويلخص هذه الردود يف التقرير السنوي الذي يقدمه إىل جلنة حقوق اإلنسان           

  .حمددة إىل مصادر تلك التقارير، ويطلب إليهما إبداء مالحظاهتما عليها أو تقدمي تفاصيل إضافية بشأن احلاالت

  تذكريالرسائل 

ري كل حكومة معنية مرة كل عام باحلاالت اليت مل توّضح بعد ومرتني كل عام               يقوم الفريق العامل بتذك     
وعند الطلب، يزود الفريق العامل احلكومـة       . بكل احلاالت اخلاضعة لإلجراء العاجل، احملالة منذ الدورة السابقة        
  .املعنية أو املصدر، قدر املستطاع، مبعلومات حمدثة عن حاالت حمددة
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  التوضيحات

توضيح عندما حتدد أماكن وجود املختفني بوضوح نتيجة لتحقيقات احلكومة، أو استفسارات            يتحقق ال   
املنظمات غري احلكومية، أو أعمال بعثات تقصي احلقائق اليت يقوم هبا الفريق العامل أو موظفو حقوق اإلنـسان                  

يق البحث الذي تقـوم بـه       الذين توفدهم األمم املتحدة أو أي منظمة دولية أخرى تعمل يف امليدان، أو عن طر              
  .األسرة، سواء كان الشخص املختفي حياً أو ميتاً

  قاعدة األشهر الستة

حيال إىل املصدر أي رد من احلكومة حيتوي على معلومات تفصيلية بشأن مصري الـشخص املختفـي أو       
 إذا طعن يف معلومات وإذا مل يرد املصدر يف غضون ستة أشهر من تاريخ إحالة رد احلكومة إليه، أو. مكان وجوده

احلكومة ألسباب يعتربها الفريق العامل غري معقولة، فإن احلالة تعترب عندئذ موضحة وتدرج بالتايل حتت عنـوان                 
وإذا طعن املصدر يف معلومات احلكومة      . يف املوجز اإلحصائي للتقرير السنوي    " احلاالت اليت أوضحتها احلكومة   "

  .ذلك ويطلب إليها التعليقألسباب معقولة يتم إعالم احلكومة ب

  احلاالت اليت انتهى البت فيها

جيوز للفريق العامل أن يعترب احلالة موضحة عندما تعلن السلطة املختصة احملددة يف القانون الوطين ذي الصلة،                   
ل إعالن  مبوافقة األقارب واألطراف املهتمة األخرى، قرارها بشأن افتراض وفاة شخص أُبلغ بأنه اختفى، أو من األفض               

  . وافتراض الوفاة، ينبغي يف مجيع األحوال أن حتترم احلق يف التعويض الكامل. غيابه نتيجة اختفاء قسري

  إيقاف النظر يف احلاالت

  جيوز للفريق، يف ظروف استثنائية، أن يقرر وقف النظر يف احلاالت اليت تبدي فيها األسر حبريـة، ومبـا               
م االستمرار يف متابعة احلالة، أو إذا مل يعد املصدر موجوداً أو كان غري قادر               ال يدع جماالً للشك، رغبتها يف عد      

  .على متابعة احلالة، وفشلت اخلطوات اليت اختذها الفريق العامل إلجراء اتصاالت مع مصادر أخرى

  احلاالت اليت مل يبت فيها

بت فيها أو يوقف النظر فيها،      يعترب الفريق العامل احلاالت حاالت مل يبت فيها ما دامت مل توضح أو ي               
  .وال يتأثر هذا املبدأ بتغيريات احلكومة يف بلد معني وال يف حالة خالفة الدول. وفقاً ألساليب العمل

  إعادة فتح ملفات احلاالت

إذا قدمت املصادر معلومات موثقة توثيقاً جيداً تفيد بوقوع خطأ يف اعتبار حالة ما موضحة أو مت البت                    
شارة احلكومة يف ردها إىل شخص آخر أو عدم اتفاق هذا الرد مع احلالة املبلغ عنها أو عدم وصوله                   فيها، سببه إ  

إىل املصدر خالل فترة األشهر الستة املشار إليها أعاله، حييل الفريق العامل احلالة إىل احلكومة من جديد ويطلب                  
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رى يف قائمة احلاالت اليت مل يبت فيها ويدرج يف ويف مثل هذه الظروف، تدرج احلالة املعنية مرة أخ. منها التعليق
  .تقرير الفريق العامل إىل جملس حقوق اإلنسان شرح حمدد يبني األخطاء أو االختالفات املذكورة أعاله

  االدعاءات العامة

حييل الفريق العامل إىل احلكومات املعنية بانتظام ملخصاً لالدعاءات الواردة مـن أقـارب األشـخاص                  
 واملنظمات غري احلكومية فيما يتعلق بالعقبات اليت تعترض تنفيذ اإلعالن يف بلداهنم، ويدعو احلكومات                املختفني

  .إىل التعليق إذا ما رغبت يف ذلك

  التدخل الفوري

حتال إىل احلكومات املعنية حاالت الترهيب أو االضطهاد أو االنتقام اليت يتعرض هلا أقارب األشـخاص                  
على حاالت االختفاء أو أسرهم، أو أعضاء منظمات األقارب واملنظمات غـري احلكوميـة           املختفني، أو الشهود    

األخرى، أو املدافعون عن حقوق اإلنسان، أو األفراد املعنيون حباالت االختفاء، وتناشد احلكومات اختاذ خطوات 
 تتطلب تدخالً فورياً، فتحال أما احلاالت من ذلك القبيل، اليت. حلماية مجيع احلقوق األساسية لألشخاص املتأثرين

ومن أجل ذلك، أذن الفريق العامل لرئيسه       . مباشرة إىل وزراء الشؤون اخلارجية بأسرع الطرق وأكثرها مباشرة        
  .بإحالة هذه احلاالت فيما بني الدورات

  التعاون مع اآلليات األخرى

  . للمجلس فإهنا حتال إىل اآللية املعنيةإذا احتوت حالة ما على معلومات ذات صلة بآليات مواضيعية أخرى تابعة  

  البعثات القطرية

يقوم الفريق العامل بزيارات للبلدان بناء على دعوات منها، ولكنه يبادر أيضاً إىل االتصال باحلكومات                 
والغرض من هذه الزيارات هو حتـسني احلـوار بـني    . هبدف القيام بزيارات إىل بلداهنا عندما يرى ذلك مناسباً      

. ت املعنية مباشرة، واألسر أو ممثليها والفريق العامل، واملساعدة يف توضيح حاالت االختفاء املبلغ عنـها               السلطا
ويقوم الفريق العامل أيضاً بزيارات لبحث ممارسات احلكومات يف توضيح حاالت االختفاء القسري، فضالً عن               

ويقـدم  . ، مبا يف ذلك احلق يف التعويض الكامل       الربامج والتدابري املعتمدة لتنفيذ اإلعالن وضمان حقوق الضحايا       
  .الفريق العامل إىل اجمللس تقارير عن زياراته للبلدان يف إضافة إىل تقريره السنوي

  املتابعة

فيما يتعلق بالبلدان اليت زارها الفريق العامل، يقوم الفريق العامل دورياً بتـذكري احلكومـات املعنيـة                   
 يف التقارير ذات الصلة بتلك الزيارات، ويطلب تقدمي معلومات عما أولته مـن              باملالحظات والتوصيات الواردة  

وللفريـق  . اهتمام هلا وعن اخلطوات اليت اختذهتا لتنفيذها أو عما تكون قد واجهته من قيود حالت دون تنفيذها                
  .العامل أيضاً أن يبادر بالقيام بزيارات متابعة
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  االجتماعات

وتكـون  . رات يف السنة للنظر يف املعلومات املقدمة إليه منذ دورته السابقة          جيتمع الفريق العامل ثالث م      
إال أن الفريق العامل جيتمع بني الدورات وبانتظام مع ممثلي احلكومات واملنظمات غري احلكومية . اجتماعاته خاصة

  .وأفراد األسر والشهود

  التقارير

إلنسان عن األنشطة اليت قام هبا منذ هنايـة الـدورة      يقدم الفريق العامل تقريراً سنوياً إىل جملس حقوق ا          
ويعلم الفريق اجمللس باتصاالته مع     . السابقة للمجلس حىت آخر يوم من أيام الدورة السنوية الثالثة للفريق العامل           

أما التقارير عن البعثات فترد كإضافات إىل التقريـر         . احلكومات واملنظمات غري احلكومية وباجتماعاته وبعثاته     
ويدرج الفريق العامل يف تقريره مجيع حاالت االختفاء اليت يتلقاها خالل السنة، وذلك على أساس كل                . الرئيسي

ويزود الفريق العامل اجمللس مبلخص إحصائي لكل بلـد         . بلد على حدة، وبالقرار الذي يتخذه يف شأن كل منها         
ويضم امللخص  .  املعين يف تاريخ اإليضاح    يوضح احلاالت اليت أحيلت إىل احلكومة، واإليضاحات ووضع الشخص        

 حالة اعتباراً من تاريخ ١٠٠رسوماً بيانية تظهر تطور حاالت االختفاء يف البلدان اليت يتجاوز عدد حاالهتا احملالة 
ويدرج الفريق العامل يف تقريره استنتاجاته وتوصياته ويقدم مالحظاته على . اعتماد الفريق العامل لتقريره السنوي

ويدرج الفريق العامل يف تقريره كذلك معلومات عن تنفيذ اإلعالن .  حاالت االختفاء يف كل بلد على حدةوضع
  .والعقبات اليت تعترض ذلك، ويقدم بصفة دورية تقارير عن القضايا األعم احمليطة بظاهرة االختفاء القسري

  العناوين

  . أساليب العملتستخدم العناوين لإلحالة فقط وينبغي أال تعترب جزءاً من  



  
  

 

A
/H

R
C

/10/9 
P

age 107 Annex 2 

DECISIONS ON INDIVIDUAL CASES TAKEN BY THE WORKING GROUP DURING THE REPORTING PERIOD 

Cases transmitted to the Government 
during the reporting period 

Clarification by: Countries Cases which allegedly 
occurred during the 
reporting period Urgent actions Normal actions Government Non-governmental 

sources 

Discontinued 
cases 

Algeria 3 2 768 - 3 - 
Argentina - - 1 8 9 - 
Bangladesh 1 - 1 - - - 
Cameroon 1 1 - - - - 
Chad - 7 - - - - 
China - - - 2 - - 
Colombia - - 2 4 - - 
Ecuador - - - 7 - - 
India 1 1 32 2 - - 
Indonesia - - 3 - - - 
Iran (Islamic Republic of) 2 2 - - - - 
Iraq - - 9 - - - 
Japan - - 2 - - - 
Libyan Arab Jamahiriya 1 2 2 - 2 - 
Mexico 3 3 - - - - 
Morocco 1 1 - 5 1 - 
Namibia - - 2 - - - 
Nepal - - 118 3 - - 
Pakistan - - 2 - - - 
Peru - - 3 - - - 
Philippines 2 2 4 2 - - 
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Annex 3 

STATISTICAL SUMMARY:  CASES OF ENFORCED OR INVOLUNTARY DISAPPEARANCE 
REPORTED TO THE WORKING GROUP BETWEEN 1980 AND 2008 

Cases transmitted to the Government Clarification by: Status of person at date of 
clarification 

Total Outstanding 

Countries/entities 

Cases Female Cases Female 

Government Non-governmental 
sources 

At 
liberty 

In 
detention 

Dead 

Discontinued
cases 

Afghanistan 3 - 3 - - - - - - - 
Algeria∗ 2 728 19 2 704 18 9 15 9 7 8 - 
Angola 10 1 3 - 7 - - - 7 - 
Argentina• 3 445 772 3 286 738 107 52 28 5 126 - 
Bahrain 2 - - - - 2 - 1 -  
Bangladesh 3 3 3 3 - - - - - - 
Belarus 3 - 3 - - - - - - - 
Bhutan 5 - 5 - - - - - - - 
Bolivia 48 3 28 3 19 1 19 - 1 - 
Brazil 63 4 13 - 46 4 1 - 49 - 
Bulgaria 3 - - - 3 - - - 3 - 
Burkina Faso 3 - - - 3 - - - 3 - 
Burundi 53 - 52 - - 1 1 - - - 
Cambodia 2 - - - - - - - - 2 
Cameroon 19 - 15 - 4 - 4 - - - 
Chad 32 - 29 - 3 - 2 - 1 - 
Chile 908 65 816 64 69 23 2 - 90 - 
China 114 13 29 6 74 11 48 35 2 - 
Colombia 1 227 122 955 92 205 67 157 24 91 - 
Congo 114 3 114 3 - - - - - - 
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clarification 

Total Outstanding 

Countries/entities 

Cases Female Cases Female 

Government Non-governmental 
sources 

At 
liberty 

In 
detention 

Dead 

Discontinued
cases 

Democratic People’s 
Republic of Korea 

9 5 9 5 - - - - - - 

Democratic 
Republic of Congo 

52 11 43 11 6 3 9 - - - 

Denmark 1 - - - - 1 - 1 - - 
Dominican Republic 4 - 2 - 2 - 2 - - - 
Ecuador 26 2 4 - 18 4 12 4 6 - 
Egypt 23 - 15 - 7 1 1 7 - - 
El Salvador 2 661 332 2 270 295 318 73 196 175 20 - 
Equatorial Guinea 8 - 8 - - - - - - - 
Eritrea 54 4 54 4 - - - - - - 
Ethiopia 119 2 112 1 3 4 2 5 - - 
France 1 - 1 - - - - - - - 
Gambia 2 - 1 - - 1 - - - - 
Greece 3 - 1 - - - - - - 2 
Guatemala 3 155 390 2 899 372 177 79 187 6 63 - 
Guinea 28 - 21 - - 7 - - 7 - 
Haiti 48 1 38 1 9 1 1 4 5 - 
Honduras 207 34 127 21 37 43 54 8 18 - 
India 423 12 362 10 51 10 33 7 22 - 
Indonesia  165 2 162 2 3 - 3 - - - 
Iran (Islamic 
Republic of) 

532 99 515 99 13 4 6 2 9 - 

Iraq 16 526 2311 16 396 2 294 107 23 115 6 9 - 
Israel 3 - 2 - - 1 - - - - 
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Cases transmitted to the Government Clarification by: Status of person at date of 

clarification 

Total Outstanding 

Countries/entities 

Cases Female Cases Female 

Government Non-governmental 
sources 

At 
liberty 

In 
detention 

Dead 

Discontinued
cases 

Japan 4 3 4 3 - - - - - - 
Jordan 2 - 2 - - - - - - - 
Kazakhstan 2 - - - - 2 - - - - 
Kuwait 1 - 1 - - - - - - - 
Lao People’s 
Democratic Republic 

6 - - - - 5 - 4 1 1 

Lebanon 320 19 312 19 2 6 7 1 - - 
Libyan Arab 
Jamahiriya 

14 1 10 1 - 4 3 1 - - 

Malaysia 2 - - - - 1 - 1 - 1 
Mauritania 1 - 1 - - - - - - - 
Mexico 382 29 211 19 133 22 76 18 61 16 
Montenegro 16 1 15 - 1 - - 1 - - 
Morocco 249 28 58 7 144 47 139 2 50 - 
Mozambique 2 - 2 - - - - - - - 
Myanmar 7 1 5 - 2 - 1 1 - - 
Namibia 3 - 3 - - - - - - - 
Nepal 649 72 435 56 135 79 152 60 1 - 
Nicaragua 234 4 103 2 112 19 45 11 75 - 
Nigeria 6 - - - 6 - 6 - - - 
Pakistan 118 2 94 2 18 6 22 2 - - 
Paraguay 23 - - - 20 - 19 - 1 3 
Peru 3 009 311 2 371 236 253 385 450 85 103 - 
Philippines 780 94 619 74 126 35 108 19 29 - 
Romania 1 - - - 1 - 1 - - - 
Russian Federation 478 26 467 24 1 10 11 - - - 
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clarification 

Total Outstanding 

Countries/entities 

Cases Female Cases Female 

Government Non-governmental 
sources 

At 
liberty 

In 
detention 

Dead 

Discontinued
cases 

Rwanda 24 2 21 2 - 2 1 1 - 1 
Saudi Arabia 6 - 3 - 1 - 1 - - 2 
Serbia  1 - 1 - 1 - 1 - - - 
Seychelles 3 - 3 - - - - - - - 
South Africa 11 1 - - 3 2 1 1 3 6 
Spain 3 - 3 - - - - - - - 
Sri Lanka♣ 12 297 155 5 727 87 6 530 40 101 24 6 445 - 
Sudan 382 37 173 5 205 4 208 - - - 
Switzerland 1 - 1 - - - - - - - 
Syrian Arab 
Republic 

44 3 18 3 12 14 17 5 4 - 

Tajikistan 8 - 6 - - 2 1 - 1 - 
Thailand 58 5 55 5 1 - 1 - - 2 
Timor-Leste  504 36 428 28 58 18 50 23 2 - 
Togo 11 2 10 2 - 1 1 - - - 
Tunisia 17 1 - - 12 5 1 16 - - 
Turkey 182 11 63 3 69 49 68 24 26 1 
Turkmenistan 2 - - - 2 - - 2 - - 
Uganda 22 4 15 2 2 5 2 5 - - 
Ukraine 4 2 3 2 1 - - - 1 - 
United Arab 
Emirates 

2 - 1 - 1 - 1 - - - 

United Kingdom of 
Great Britain and 
Northern Ireland 

1 - - - - - - - - - 
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Cases transmitted to the Government Clarification by: Status of person at date of 

clarification 

Total Outstanding 

Countries/entities 

Cases Female Cases Female 

Government Non-governmental 
sources 

At 
liberty 

In 
detention 

Dead 

Discontinued
cases 

United Republic of 
Tanzania  

2 - - - 2 - 2 - - - 

United States of 
America 

1 - - - 1 - - - - - 

Uruguay 31 7 22 3 8 1 4 4 - - 
Uzbekistan 19 - 7 - 11 1 2 10 - - 
Venezuela 14 2 10 1 4 - 1 - 3 - 
Viet Nam 1 - 1 - - - - - - - 
Yemen 151 - 1 - 135 1 63 - 73 14 
Zambia 1 1 - - - 1 - 1 - - 
Zimbabwe 5 1 4 1 1 - - - 1 - 
Palestinian Authority 3 - 3 - - - - - - - 
∗   In addition, the Working Group determined that 15 outstanding cases were duplicates and were subsequently eliminated from its records. 
•   In addition, the Working Group decided that one case was erroneously reported and was subsequently eliminated from its records. 

  

♣  In addition, the Working Group determined that 378 were found to be duplications and were subsequently eliminated from its records. 



A/HRC/10/9 
Page 113 

  

 

Annex 4 

GRAPHS SHOWING THE DEVELOPMENT OF DISAPPEARANCES 
IN COUNTRIES WITH MORE THAN 100 TRANSMITTED CASES 
                            DURING THE PERIOD 1980-2008 
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Annex 5 

LISTS OF NAMES OF NEWLY-REPORTED CASES, FROM COUNTRIES 
WHERE THERE WERE MORE THAN 10 NEWLY TRANSMITTED 
                         CASES DURING THE REPORTING PERIOD 

Algeria 

Case No. First name Family name 
10001651 Abdelkrim ABDELLAOUI 
10001652 Djelloul ABDELLAOUI 
10001653 Mokhtar ABDELLAOUI 
10001300 Bouabdellah ABDENACER 
10001697 Moussa ABDESSELAM 
10001698 Abdelkader ACEM 
10001614 Merzak ACHOUR 
10001654 Ali ACHOUR 
10001655 Abdelkader ADDAOUI 
10001656 Cherif ADJROUD 
10001911 Ahmed AFFAN 
10001699 Abdelkader AHMANE 
10001700 Hocine ALIOUCHE 
10001701 Nourredine ALIOUCHE 
10001702 Mohamed Samir AMARA 
10001657 Larbi AMARI 
10001658 Allaoua AMIOUR 
10001703 Daoud AMIRET 
10001704 Toufik AMMARI 
10001615 Djamel AMRANE 
10001659 Azzedine AMRANI 
10001910 Rabah AMRI 
10001912 Mouloud AMROUCHE 
10001913 Yassine ANNAB 
10002036 Brahim AOUABDIA 
10001660 Yahia AOUABDIA 
10001616 Mohamed AOUICHA 
10001048 Mohamed Salah ARAMI 
10001617 Abdallah ASBAR 
10001914 Ahmed ASNOUN 
10001063 Abd El Malek ASSILA 
10001064 Youcef ATHMANE 
10001065 Redha ATIK 
10001066 Ryad ATIK 
10001068 Tarek ATIK 
10001069 Abdelaziz ATOUI 
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Algeria (continued) 

Case No. First name Family name 
10001071 Adlane ATROUS 
10001072 Rachid ATTIT ALLAH 
10002038 Sahraoui AYACHE 
10001074 Cherif AYOU 
10001915 Feghoul AZEB 
10001618 Ali AZZOUNI 
10001075 Brahim AZZOUZ 
10001077 Mabrouk BAAZIZ 
10001079 Hamid BAHOULI 
10001619 Nasreddine BAHRI 
10001081 Rabah BAKHOUCHE 
10001082 Ahcene BARKAT 
10001083 Hocine BAYOUD 
10001084 Himed BEDJEGHIT 
10001085 Ahmed Bey BEGGAR 
10001916 Mohamed BEGHDAOUI 
10001087 Laid BEKAK 
10001917 Achour BELABID 
10001918 Mohanmed BELABID 
10001088 Ouahib BELAHCINI 
10001090 Noureddine BELAHRECHE 
10001099 Mounir BELAL 
10001101 Abdelouaheb BELARBI 
10001102 Ahmed BELARBI 
10001107 Nabil BELARIBI 
10001109 Rabie BELARIBI 
10001110 Abdellah BELATEL 
10001620 Abderrahmane BELAZZA 
10001919 Rachid BELAZZOUZ 
10001112 Nasr Eddine BELDJERDA 
10001920 Abdelkader BELDJILLALI 
10001661 Djelloul BELFACI 
10001113 Chouaib BELGHELSI 
10001115 Mustapha BELGHRIB 
10001621 Larbi BELHACENE 
10001929 Larbi BELHACENE 
10001116 Omar BELIL 
10001921 Ali BELKACEM 
10001622 Hamid BELKHARCHI 
10001117 Abdelkader BELLILI 
10001118 Lazhar BELLILI 
10001623 Mohamed BELLOUNIS 
10001119 Said BEN AMOUMA 
10001124 Mostafa BEN AZIEZ 
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Algeria (continued) 

Case No. First name Family name 
10001125 Saad Laid BEN DAAS 
10001128 Mohamed BENABBES 
10001131 Yahia BENACER 
10001132 Bachir BENACHOUR 
10001133 Abderrezak BENAMAR 
10001134 Hacene BENAMER 
10001122 Salah Eddine BENATIA 
10001181 Abdelaziz BENATIA 
10001182 Faycal BENBARA 
10001183 Samir BENBARA 
10001901 Redouane BENCHABIR 
10001184 Azzedine BENCHIHEB 
10001624 Brahim BENDAHBI 
10001186 Bachir BENDJABALLAH 
10001187 Smain BENDJELLOUL 
10001189 Abdellouahab BENDJEMAA 
10001190 Abdelmadjid BENDJEMAA 
10001192 Mohamed BENDJEMAA 
10001194 Hacene BENELMADANI 
10001195 Salah BENGHIDA 
10001197 Abderaouf BENGREIT 
10001198 Hicem BENGUIDOUM 
10001127 Mohamed Salah BENHABOUCHE 
10001202 Khoudir BENKAHOUL 
10001205 Zoheir BENKAHOUL 
10001206 Mahieddine BENKERROUT 
10001209 Salim BENKHALEF 
10001249 Cherif BENLAHRECHE 
10001251 Mohamed Riad BENLATRECHE 
10001252 Azzedine BENLAZHAR 
10001254 Hocine BENMECHERI 
10001922 Said BENMORKAT 
10001255 Hocine BENMOUSSA 
10001257 Tayeb BENNAS 
10001923 Mustapha BENNOUA 
10001259 Mourad BENSALEM 
10001625 Ahmed BENSALEM 
10001260 Salim BENSIHAMDI 
10001262 Yazid BENSOUICI 
10001263 Abdelkader BENTELJOUM 
10001265 Hocine BENTRAD 
10001266 Ryad BENYEZAR 
10001268 Mohamed BENZAGHOU 
10001270 Mohamed BENZEKRI 
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10001271 Toufik BERKAMI 
10001276 Salim BERKANE 
10001278 Abdenour BERRABAH 
10001279 Lakhdar BERRICHE 
10001281 Brahim BESKRI 
10001924 Mohamed BESTERSA 
10001283 Bouzid BETCHINE 
10001284 Abdelaziz BETINA 
10001285 Mohamed El Hadi BETTOU 
10001286 Souleymane BEY 
10001294 Amar BEZAZ 
10001296 Mohame Cherif BEZAZEL 
10001301 Ammar BOUABDELLAH 
10001302 Ahmed BOUACHIBA 
10001304 Mohamed BOUAICHE 
10001307 Ammar BOUALDI 
10001626 Mohamed BOUALI 
10001662 Omar BOUAMAMA 
10001925 M'Hamed BOUAMAMA 
10001308 Rachid BOUAOUM 
10001309 Ouail BOUATOURA 
10001310 Mohamed BOUAZA 
10001312 Nasser eddine BOUAZIZ 
10001314 Kadour BOUBAKER 
10001318 Yacine BOUBAKRI 
10001663 Hachemi BOUBELOUTA 
10001320 Youcef BOUBENDIR 
10001322 Yacine BOUBRED 
10001324 Med Larbi BOUCEMRA 
10001326 Kamel BOUCENNA 
10001328 Rabeh BOUCENNA 
10001330 Said BOUCETTA 
10001971 Ahmed BOUCHAAR 
10001331 Abdelmalek BOUCHAIR 
10001627 Ferhat BOUCHAIR 
10001333 Nabil BOUCHEHEM 
10001334 Toufik BOUCHELIF 
10001335 Ahmed BOUCHELOUCHE 
10001336 Mohamed BOUCHEMA 
10001338 Lotfi BOUCHERIT 
10001340 Boubakeur BOUCHETIB 
10001344 Mostapha BOUCHTEOUNA 
10001345 Ryad BOUDCHICHA 
10001346 Fares BOUDEBZA 
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10001347 Laali BOUDEBZA 
10001628 Ahcene BOUDEBZA 
10001629 Fares BOUDEBZA 
10001365 Tarek BOUDEJBBA 
10001348 Ryad BOUDEKHANE 
10001349 Sebti BOUDELIOU 
10001351 Fouad BOUDEMAGHE 
10001353 Abdelhamid BOUDENE 
10001357 Kamel BOUDERSA 
10001359 Aissa BOUDERSA 
10001361 Mohamed BOUDERSA 
10001362 Nabil BOUDIAF 
10001363 Tahar BOUDJAHCHA 
10001972 Boulares BOUDJALLAL 
10001926 Ahmed BOUDJELLAB 
10001973 Hacene BOUDJELLAL 
10001366 Ali BOUDJOURAF 
10001049 Ali BOUDMIAA 
10001051 Bachir BOUDRAA 
10001056 Ahmed BOUDRIA 
10001057 Djelloul BOUFELKA 
10001058 Mohamed BOUFENARA 
10001059 Amar BOUFOUHA 
10001060 Brahim BOUGANDOURA 
10001061 Kamel BOUGANDOURA 
10001062 Mohamed Nadir BOUGBIRA 
10001050 Adel BOUGHABA 
10001055 Idriss BOUGHABA 
10001067 Salah BOUGHENBOUZ 
10001070 El-Hadi BOUGHRARA 
10001073 Amine BOUGHRARI 
10001076 Abdelali BOUGHRIRA 
10001078 Kamel BOUGHRIRA 
10001927 Mohamed BOUHADI 
10001928 Mustapha BOUHADJI 
10001080 Ammar BOUHBLA 
10001086 Abdelfettah BOUHLASSA 
10001089 Toufik BOUHLASSA 
10001091 Ali BOUHROUR 
10001092 Abdelaziz BOUHZAM 
10001093 Sabti BOUJAADA 
10001094 Hocine BOUKAABECHE 
10001095 Rachid BOUKADEH 
10001096 Hamid BOUKALA 
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10001097 Nacer BOUKALOUA 
10001974 Abdelali BOUKELOUA 
10001975 Toufik BOUKELOUA 
10001098 Abdeljalil BOUKERKER 
10001100 Mohamed BOUKERZAZA 
10001103 Brahim BOUKHALFA 
10001104 Youcef BOUKHALFA 
10001105 Nabil BOUKHAMACHE 
10001630 Rabah BOUKHELIF 
10001106 Taher BOUKHENFER 
10001108 Ahcene BOUKHENOUFA 
10001631 Maamar BOUKHETACHE 
10001111 Zoubir BOUKHLASSA 
10001930 Djamel BOUKHRIS 
10001114 Abdallah BOULAARAS 
10001120 Feçih BOULAARES 
10001121 Karim BOULACHFAR 
10001123 Hacène BOULAKROUN 
10001126 Yassine BOULEKHAL 
10001129 Ahmed BOULEMDAIS 
10001632 Ameur BOULENOUAR 
10001130 Azzeddine BOULKAMH 
10001415 Hacène BOULKAMH 
10001135 Makhlouf BOULOUDINAT 
10001633 Boubekeur BOUMADJEN 
10001145 Belkacem BOUMAZA 
10001664 Ali BOUMENDIL 
10001146 Abdelmalek BOUMESRANE 
10001147 Drif BOUMEZBAR 
10001148 Abdelkrim BOUMEZBEUR 
10001416 Haoues BOUMEZHAR 
10001150 Fares BOUNAAS 
10001185 Farouk BOUNAB 
10001417 Abdelmajid BOUNAB 
10001418 Tayeb BOUNAB 
10001188 Tayeb BOUNAKDJA 
10001191 Ahmed BOUNOUAR 
10001193 Azzeddine BOURABA 
10001196 Abdelhamid BOURAMOUL 
10001199 Abderrezak BOURAMOUL 
10001200 Salah BOURAS 
10001201 Amar BOURBOUHATE 
10001634 Nabil BOUREZG 
10001203 Abdelghani BOUREZGUE 
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10001204 Nabil BOUREZGUE 
10001207 Abdelghani BOURFAA 
10001208 Noureddine BOUSBIAT 
10001246 Hacene BOUSSAKER 
10001247 Mokhtar BOUSSALEM 
10001248 Aboubakr-Essedik BOUSSEBOUA 
10001250 Hakim BOUSSOUF 
10001931 Abdelkader BOUSSOUFA 
10001253 Ahmed BOUSSOURIA 
10001256 Salah BOUSSOURIA 
10001258 Ali BOUTABAKH 
10001261 Rachid BOUTAF 
10001264 Brahim BOUTEBIBA 
10001665 Djamel BOUTERFES 
10001635 Boualem BOUTOUTA 
10001267 Djamel BOUZAHZAH 
10001269 Toufik BOUZAKRI 
10001272 Mohamed BOUZIANE 
10001273 Yacine BOUZRIBA 
10001419 El-Hadi BRAHIMI 
10001274 Abdessalem BRIOUD 
10001275 Abderrazak CHAABANE 
10001420 Foudil CHABBI 
10001277 Mourad CHAHBOUB 
10001280 Abderrezak CHAIB 
10001282 Ali CHAIB 
10001295 Abdelhafid CHAIBAI 
10001297 Abdelhamid CHAMEKH 
10001299 Abdelmalek CHELIHI 
10001303 Abdelfateh CHENIKI 
10001306 Abdelkader CHERCHAR 
10002025 Nabil CHERIBET 
10001311 Abdelouahab CHERIBET 
10001313 Aziz CHERIBET 
10001315 Nabil CHERIBET 
10001932 Rachid CHERIFIA 
10001316 Belkacem CHEROUAT 
10001317 Nabil CHETTAB 
10001319 Kechroud CHETTAH 
10001321 Rachid CHIABRA 
10001323 El-Garmi CHIBANI 
10001636 El Mekki CHIBANI 
10001637 Mohamed CHIBANI 
10001638 Moussa CHIBANI 
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10001933 Farid Abdelkader CHIBI 
10001666 Lakhdar CHIKHI 
10001668 Mokhtar CHIKHI 
10001669 Zoubir CHIKHI 
10001325 Abdelghani CHORFI 
10001327 Mohamed CHORFI 
10001329 El Hadi CHOUAÏB 
10001332 Ahcène CHOUGUI 
10001337 Nabil CHRAÏT 
10001339 Ramadan CHRAÏT 
10001341 Saïd CHRIBET 
10002027 Cherif DAGHOUCHE 
10001342 Noureddine DAHMANE 
10001934 Kaddour DAIFELLAH 
10001343 Rabah DAÏKHI 
10001350 Azzeddine DAKDAK 
10001352 Abderrezak DAMÈNE-DEBIH 
10001354 Ali DAOUD 
10001355 Salah DAOUDI 
10001356 Youcef DAOUDI 
10001670 Miloud DAR ASSAS 
10001358 Salah DEBACHE 
10001671 Habib DEBBAGH 
10001672 Lahouari DEBBAGH 
10001372 Hocine DEHAMNA 
10001360 Boudjemaa DELALI 
10001364 Lazhar DELMI 
10001935 Bouziri DEMMOU 
10001936 Djilali DEMMOU 
10001367 Salah DERBAL 
10001673 Abdelkader DERBALI 
10001368 Aïssa DERDOUKHE 
10001369 Boudjemâa DERIOUK 
10001370 Bachir DEROUICHE 
10001371 El - Fadel DERRADJI 
10001373 Ali DIDI 
10001674 Houcine DJAALALI 
10001675 Ben Ali DJABOUB 
10001374 Abdelhamid DJALEB 
10001937 Nacer DJANATI 
10002028 Toufik DJAOU 
10001421 Mohamed DJEBALI 
10001375 Djamel DJEDAÏ 
10001938 Mohamed DJELILAHINE 
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10001939 Mohamed DJEZZAR 
10001940 Abderezak DJIDEL 
10001376 Abdelwahab DJOUAL 
10001377 Hocine DOUADI 
10001676 Ali DOUAR 
10001941 Tayeb ELGHERIBI 
10001379 Fayçal EUCHI 
10001381 Rachid FENDI 
10001382 Yassine FENDI 
10002029 Hocine FENIKH 
10001383 Chouet FERDI 
10001380 Salah FERHAT 
10001677 Mustapha FERHATI 
10001942 Cherif FERHATI 
10001384 Hocine FERMES 
10001385 Djamel FERTAKI 
10001386 Abelhamid FETATNIA 
10001387 Abdelhakim FETTECHE 
10001943 Mohamed FITAS 
10001388 Mohamed Cherif GARMAT 
10001052 Mouloud GASMI 
10001053 Nacer Eddine GATTOUCHE 
10001054 Abdellah GHAIB 
10001396 Rabah GHAMMAM 
10001397 Abdelhakim GHAMRANI 
10001398 Abdelghani GHARBI 
10001399 Azzouz GHARBI 
10001400 Riad GHARBI 
10001401 Saïd GHARBI 
10001402 Saïd GHARBI 
10001403 Malik GHARIB 
10001404 Haçene GHARZALLAH 
10001405 Hocine GHENAI 
10001406 Ali GHERAICHE 
10001407 Djamel GHERBI 
10001408 Miloud GHERBI 
10001409 Youcef GHERBI 
10001410 Mohamed Salah GHODBANE 
10001411 Mohamed GHORI 
10001412 Bousenane GHOURI 
10001413 Youcef GHOURI 
10001414 Abdelhamid GHRARRI 
10001422 Ramdane GOLAM 
10001944 Tayeb GOMRI 
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10001423 Abdallah GOUAOURA 
10001424 Abdellah GOUARIR 
10001425 Noureddine GOUASMA 
10001426 Farouk GOUASMIA 
10001427 Abderrezak GRANDI 
10001428 Mostepha GRANDI 
10001429 Yacine GUECHE 
10001430 Mohamed Cherif GUENIFI 
10001431 Abdelkrim GUERDOUH 
10001432 Abdelnacer GUERFI 
10001433 Ahcene GUERFI 
10001434 Fatah GUERFI 
10001435 Ali GUERMAT 
10001436 Hamid GUERMAT 
10001437 Younes GUERROUF 
10001493 Salah GUESSOUR 
10001438 Abdelaaziz GUETTACHE 
10001439 Lahbib GUETTECHE 
10001440 Salim HABOUL 
10001441 Mohamed HADDAD 
10001705 Mohamed HADDAD 
10001442 Hamid HADJI 
10001571 Hocine HADJI 
10001572 Salem HADJI 
10001678 Mohamed HALIMI 
10001679 Yagoub HALOUI 
10001573 Messaoud HAMADA 
10001945 Moussa HAMADANE 
10001574 Abderrahmane HAMAIDIA 
10001575 Adel HAMAMES 
10001639 Ramdane HAMANI 
10001576 Saad HAMDANE 
10001946 Mousa HAMDANI 
10001577 Saad HAMIDANE 
10001947 Sid Ali HAMIDAT 
10001578 Tahar HAMLAOUI 
10001680 Moussa HAMOUDI 
10001579 Mohamed Larbi HAMOUI 
10001681 Mohamed HARCHAOUI 
10001948 Abdelaziz HARIR 
10001580 Slimane HASSANI 
10001581 Badaoui HAZAM 
10001582 Abdellah HAZMOUNE 
10001583 Mohamed HEBBOUL 
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10001584 Salah HEBBOUL 
10001585 Abdennour HEBIA 
10001586 Salim HEBOUL 
10001587 Ammar HENNI 
10001640 Ben Youcef HIRECHE 
10001588 Mokhtar H'LLILIF 
10001589 Faouzi HOBAR 
10001682 Mustapha HOUARI 
10001590 Tayeb KACEM 
10001591 Abdeslem KADDOUM 
10001592 Boubakeur KADDOUR 
10001593 Omar KADRI 
10001594 Abdelrachid KAHOUL 
10001595 Khelil KAHOUL 
10001596 Tarek KAHOUL 
10001597 Youcef KAHOUL 
10001598 Brahim KALFALLAH 
10001599 Hacene KARA 
10001600 Hichem KARBOUA 
10001601 Mohamed Tahar KARBOUA 
10001602 Rabah KARBOUA 
10001603 Derradji KASSAH-LAOUAR 
10001604 Abdelaziz KATTACHE 
10001605 Omar KEBIR 
10001490 Ahmed KECHIDA 
10001491 Mourad KEDISSA 
10001492 Abdelkader KEMACHE 
10001494 Nourreddine KENNOUNI 
10001496 Abdelhamid KERBOUA 
10001497 Hocine KERMANI 
10001500 Samrane KERMICHE 
10001505 Adel KEROUANE 
10001506 Mohamed KEROUANE 
10001507 Abdeslam KERRIZI 
10001508 Mohamed Yazid KERROUACHE 
10001510 Lakhdar KHACHA 
10001512 Abdelhamid KHADAR 
10001513 Kamel KHAIRI 
10001949 Lakhdar KHALDI 
10001683 Tahar KHALED 
10001950 Abdelmalek KHALED 
10001951 Abdelhak KHANICHE 
10001514 Mahmoud KHANTIT 
10001515 Mourad KHAROUACHE 
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10002030 Abdeslem KHELIFA 
10001516 Allaoua KHELIFA 
10001517 Abdelhamid KHELIFATI 
10001518 Rachid KHELIFI 
10001533 Cherif KHELIFI 
10001519 Abdelfetah KHELLIFI 
10001520 Zaoui KHELLOUF 
10001684 Bachir KHELOUFI 
10001685 Redouane KHELOUFI 
10001952 Mohamed KHEMIDJA 
10001521 Ahcene KHEMISSI 
10001522 Djamel KHEMISSI 
10001523 Ryad KHENFER 
10001524 Toufik KHENFRI 
10001525 Yahia KHENICHE 
10001526 Abdelhamid KHENNAOUI 
10001527 Mahfoud KHENNAOUI 
10001641 Mohamed Amine KHENNAS 
10001528 Rabah KHERCHICHE 
10001529 Faycal KHERIS 
10001530 Reda KHETAB 
10001531 Makhlouf KHETTOUF 
10001953 Abdenaceur KHICHANE 
10001532 Hocine KHIRI 
10001954 Ahmed KHORIFI 
10001534 Makhlouf KITOUNI 
10001535 Djemai KOUADRI 
10001536 Amar KOUALILA 
10001537 Kamel KOUIDER 
10002031 Farid KRIKOU 
10001538 Yahia KROUMI 
10001686 Othmane LAADJAL 
10001539 Nacer LAAGAGUINE 
10001540 Abdelghani LAAMOUR 
10001541 Ahmed LAANANI 
10001542 Ahmed LAIB 
10001543 Mebarek LAIFAOUI 
10001544 Mohamed Salah LAIROUGE 
10001545 Rachid LAKHAL 
10001546 Lakhdar LALAOUATNI 
10002032 Hocine LALOUATNI 
10001547 Aissa LAMAMRI 
10001687 Rabah LAMRI 
10002033 Mohamed LAOUFI 
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10001378 Samir LARGHEM 
10001642 Menouar LAROUI 
10001561 Mohamed Salah LATLOUT 
10001562 Laarbi LEBSIR 
10001563 Salim LECHAR 
10001564 Mourad LEMOUI 
10001565 Saïd LEMOUNES 
10001566 Ali LEULMI 
10001569 Mohamed LITIME 
10001567 Mohamed Faouzi LOGBI 
10001568 Nouar LOUCIF 
10001570 Fatah MAADI 
10002034 Nacer-Eddine MAALEM 
10001548 Mohamed MAAOUI-BOUNAB 
10001549 Said MAAOUI-BOUNAB 
10001550 Mostepha MAAZI 
10001551 Ryad MAAZI 
10001552 Amar MADACI 
10001553 Azzouz MADADI 
10001955 Kamel MAHAMDI 
10001554 Mohamed MAHDJOUB 
10001555 Mohamed Cherif MAHFOUDI 
10001956 Adel MAHI 
10001957 Souhil MAHMOUDI 
10001556 Mahfoud MAIRIF 
10001557 Faycal MAJADIB 
10001558 Khaled MAKHLOUFI 
10001559 Lakhdar MAKHLOUFI 
10001560 Yassine MAKHLOUFI 
10001443 Mohamed Hocine MAMI 
10001444 Abdou MAOUI-BOUNAB 
10001445 Salah MAOUI-BOUNAB 
10001958 Kamel MARECHE 
10001446 Azzedine MAROUK 
10001447 Hocine MAROUK 
10001448 Toufiq MASSAE 
10001449 Mouloud MEBARKI 
10001450 Mourad MEBARKI 
10001959 Lounes MEBARKI 
10001451 Rachid MECHATI 
10001452 Rachid MECHATI 
10001453 Laamri MECHTA 
10001454 Salah MECIAD 
10001455 Mourad MEDANI 
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10001456 Abdelkader MEDJADIB 
10001457 Abdelmajid MEGHERBI 
10001458 Aissa MEHAMLIA 
10002035 Adel MEHAZEM 
10001459 Mohamed MEHDAD 
10001460 Salah MEHIDEB 
10001461 Mohamed MEKHABA 
10001462 Salah MEKKIOU 
10001464 Amoir (Ameur) MEKRI 
10001960 Belkacem MELIHI 
10001466 Messaoud MELKI 
10001467 Boumaaref MELLAHI 
10001463 Riad MEMAH 
10001465 Smain MEMECHE 
10001468 Mouloud MERABET 
10001470 Nasser MERAZGA 
10001473 Abderrahmane MERDACI 
10001476 Rabah MERNIZ 
10001478 Messaoud MEROUANI 
10001479 Mohamed MEROUANI 
10001484 Bachir MEROUR 
10001643 Noureddine MERZOUG 
10001485 Ali MESSAI 
10001486 Toufik MESSAI 
10001487 Sofiane MESSALI 
10001488 Nadir MESSAOUDANI 
10001489 Mohamed MESSAOUDI 
10001495 Belkacem MESSIAAD 
10001498 Omar MESSIAD 
10001499 Salim MESSIAD 
10001501 Salim MESSIAD 
10001502 Haoues MESSIBAH 
10001503 Miloud MEZHAR 
10001504 Ahmed MEZHOUD 
10001509 Brahim MEZHOUD 
10001511 Riad MEZHOUD 
10001469 Mohamed MEZIANE 
10001471 Mouloud MEZICHE 
10001961 Hocine MIHOUBI 
10001962 Mohamed MILOUDI 
10001472 Lakhdar MOKHNACHE 
10001474 Nabil MOKRI 
10001475 Skander MOKRI 
10001477 Farid MOKRICHE 
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10001480 Kamal MOKRICHE 
10001481 Mohamed MOKRICHE 
10001482 Issam MOUALEF 
10001483 Salah MOUALKIA 
10002041 Nabil MOUSSA 
10001298 Moussa MOUSSA BIROUK 
10002042 Amar MOUSSA-EMBAREK 
10002043 Zoubir NACIB 
10002044 Kamel NAILI 
10002045 Mourad NAILI 
10002046 Nadir NAKAA 
10001688 Ali NAKIB 
10002089 Smain NAKOUB 
10001963 Abdelhamid NAMOUS 
10002047 Mohamed NASRALLAH 
10002048 Abdelrrachid NEKAA 
10002049 Hamou NEKAA 
10002050 Mohamed NEKIA 
10002051 Toufik NEKOUB 
10002052 Zine Eddine NEMOUCHI 
10002053 Mohamed Tahar NIGHOUD 
10002054 Hassan NOURI 
10001689 Mustapha OSMANE 
10002055 Boubaker OUAFI 
10002056 Mohamed OUAKTI 
10002057 Fodil OUALBANI 
10002058 Badis OUBAD 
10001690 Ali OUDOUID 
10001964 Cheikh OUKIL 
10001696 Mohamed OULED EL AID 
10001965 Tahar OUSSERIR 
10002059 Hocine RABHI 
10002060 Othmane RABIE 
10002062 Toufik RAHALI 
10002063 Nasreddine RAMDANE 
10002064 Kamel REBAHI 
10001691 Lahouari REBAI 
10002065 Sadek RECIOUNI 
10001692 Kaddour REDJIMI 
10002066 Lakhdar REGAD 
10002061 Zinelabidine REGGANI 
10002067 Othmane REMADNIA 
10002068 Kais REMITA 
10002069 Kamel REMITA 
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10002070 Said RIACHE 
10002071 Mansour RIBAH 
10002072 Adel RIGHI 
10002073 Smain RIGUI 
10002074 Abdelmalek ROUIBAH 
10001693 Messaoud SAAD 
10002075 Abdelouahab SAADI 
10002076 Mohamed Larbi SAADI 
10002037 Kamal SAFANE 
10002078 Lahlali SAIDI 
10002079 Farhat SAIDI 
10002080 Larbi SAIDI 
10001644 Boubeker SAIGHI 
10001645 Mohamed Reda SAIGHI 
10002081 Azeddine SALHI 
10002082 Mourad SALHI 
10002083 Rabah SALHI 
10001646 Ali SALHI 
10001305 Bouakaz SALIM 
10002084 Abdelah SAMSAR 
10002085 Tahar SAOULA 
10002086 Messaoud SAOULI 
10002087 Moussa SAOULI 
10002088 Omar SAOULI 
10002090 Rachid SASSENE 
10001966 Mohamed SASSI 
10002091 Salah SAUF 
10002092 Boudjemaa SEBBANE 
10002093 Abderrahmane SEDRATI 
10002094 Ameur SEGOUAT 
10002095 Med Cherif SEHIM 
10002096 Abdelghani SELLOULA 
10002100 Aissa SERAA 
10002097 Lyamine SERDIDI 
10002098 Azzeddine SERIDI 
10002099 Mustapha SERIDI 
10001647 Moussa SHERSHER 
10002101 Samir SLAMI 
10001648 Mehdi SMAHI 
10002102 Choaib SMAKDJI 
10002103 Youcef SOLTANE 
10002104 Hocine SOUAADIA 
10002105 Ramdane SOUAADIA 
10002106 Ahmed SOUISSI 
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10002107 Khelifa SOUKHAL 
10002108 Samir SOULI 
10002109 Abdelhafid TAALAH 
10001649 Abdelkader TADRIST 
10002110 Abedlbaki TALKHI 
10002111 Abdelaziz TAMINE 
10002112 Abdelhakim TEBBANI 
10002113 Mustapha TEBBICHE 
10002114 Mohamed-Cherif TELITEL 
10002115 Miloud TELLI 
10002144 Mabrouk TENAH 
10002116 Yacine TENIOU 
10001694 Belkheir TEURKI 
10002117 Brahim TIGHA 
10002118 Mohammed Abdelouahab TIGHA 
10002119 Smain TIGHA 
10002120 Ahmed TITAGHE 
10002121 Mohamed Seghir TODI 
10002123 Abdeslem TOUBAL 
10001695 Seghir Amar TOUBAL 
10002039 Raouf TOUBANE 
10002124 Youcef TOUCHENE 
10002125 Wahid TOURECHE 
10002026 Mohamed-Tahar TRIFA 
10002126 Ali TRIFA 
10002127 Farhat TRIFA 
10002128 Kamel TRIFA 
10002129 Rachid TRIFA 
10001650 Ali YANINA 
10002130 Aissa YESSAAD 
10002131 Ahmed ZAAROUR 
10002132 Boubaker ZAIDI 
10002133 Ahmed ZAMICHE 
10002134 Tahar ZAMOULI 
10002135 Lazhar ZANDAOUI 
10002136 Mohamed-Cherif ZEBEIRI 
10002137 Rabie ZEBEIRI 
10002138 Mohamed Cherif ZEFIZEF 
10002139 Aissa ZEGHBIB 
10002140 Ammar ZEGHINA 
10002141 Brahim ZEKRI 
10002169 Bachir ZELLAGUI 
10002142 Tarek ZELLAQUI 
10002143 Salim ZEMMOURI 
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Algeria (continued) 

Case No. First name Family name 
10002145 Ahcene ZEMOULI 
10002146 Ali ZEMOULI 
10002147 Aziz ZENADJI 
10002148 Abdelaziz ZERFA 
10002149 Ramdane ZERFA 
10002150 Ahmed ZERGUINE 
10002151 Cherif ZERGUINE 
10002152 Said ZERMANE 
10001967 Kamel ZERMANE 
10002153 Mohamed ZERMANI 
10001613 Mohamed ZERMANI 
10001968 Ahmed ZEROUKI 
10002154 Abdelhamid ZERROUKI 
10002155 Lofti ZERTI 
10002156 Youcef ZERZOURI 
10002157 Ali ZIAD 
10002158 Hocine ZIADA 
10002159 Taleb ZIADI 
10002160 Salah ZID 
10002161 Lakhdar ZIDANI 
10002162 Antar ZIDOUN 
10001969 El Hadj ZINET 
10002163 Hamid ZIOUANE 
10002164 Azouz ZITOUNI 
10002165 Amer ZOUAK 
10002166 Yacine ZOUAOUI 
10002167 Mebarek ZOUATER 
10002168 Hocine ZOUIKRI 

 

India 

Case No. First name Family name 
10001211 Harjit KUMAR 
10001210 Sukhdev SINGH 
10001212 Ajmer SINGH 
10001213 Amarjit SINGH 
10001214 Amritpal SINGH 
10001215 Balbir SINGH 
10001216 Bhagwan SINGH 
10001217 Bhan SINGH 
10001218 Darshan SINGH 
10001219 Darshan SINGH 
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India (continued) 

Case No. First name Family name 
10001220 Gurlal SINGH 
10001221 Gurmeet SINGH 
10001222 Gurnam SINGH 
10001223 Hardeep SINGH 
10001224 Harvinder SINGH 
10001225 Jagdeep SINGH 
10001226 Jaswinder SINGH 
10001227 Kanwaljit SINGH 
10001228 Kuldip SINGH 
10001229 Kulwant SINGH 
10001230 Kulwinder SINGH 
10001231 Labh SINGH 
10001232 Lakhvir SINGH 
10001233 Mahinder SINGH 
10001234 Makhan SINGH 
10001235 Malkeet SINGH 
10001236 Manjit Inder SINGH 
10001237 Mohinder SINGH 
10001238 Narinder SINGH 
10001239 Pritam SINGH 
10001240 Randhir SINGH 
10001241 Sewa SINGH 

 

Nepal 

Case No. First name Family name 
10001794 Keshar Bahadur BASNET 
10001795 Hira Singh BATHAMAGAR 
10001798 Amar BUDA 
10001994 Jit Bahadur CHAUDHARI 
10001995 Ramkaram CHAUDHARI 
10001866 Asharam CHAUDHARI 
10001870 Monanlal CHAUDHARI 
10001996 ARjun CHAUDHARY 
10001997 Dashram CHAUDHARY 
10001998 Prem Prakash CHAUDHARY 
10001999 Sagun Lal CHAUDHARY 
10002000 Sallal CHAUDHARY 
10002001 Tenin CHAUDHARY 
10001806 Durga Nath CHAUDHARY 
10001808 Duspati CHAUDHARY 
10001812 Ghana Shyam CHAUDHARY 
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Nepal (continued) 

Case No. First name Family name 
10001813 Gomati CHAUDHARY 
10001814 Hari Bahadur CHAUDHARY 
10001815 Himmat CHAUDHARY 
10001816 Jagat Prasad CHAUDHARY 
10001817 Janak Bahadur CHAUDHARY 
10001818 Kaliram CHAUDHARY 
10001819 Kallu CHAUDHARY 
10001820 Kalpana CHAUDHARY 
10001821 Krim Kumar CHAUDHARY 
10001822 Krishna CHAUDHARY 
10001823 Krishna Prasad CHAUDHARY 
10001824 Khushiram CHAUDHARY 
10001825 Lahanu CHAUDHARY 
10001826 Lallu Ram CHAUDHARY 
10001827 Lautan CHAUDHARY 
10001828 Laxman CHAUDHARY 
10001830 Nepali CHAUDHARY 
10001832 Patiram CHAUDHARY 
10001834 Patiram CHAUDHARY 
10001836 Pradesini CHAUDHARY 
10001837 Purni CHAUDHARY 
10001840 Raj Bahadur CHAUDHARY 
10001842 Tek Nath CHAUDHARY 
10001843 Rajan CHAUDHARY 
10001844 Saite CHAUDHARY 
10001845 Shivraj CHAUDHARY 
10001846 Shusila CHAUDHARY 
10001847 Sita Kumari CHAUDHARY 
10001867 Bal Bahadur CHAUDHARY 
10001871 Bagale CHAUDHARY 
10001872 Bandhu CHAUDHARY 
10001873 Basantu CHAUDHARY 
10001874 Bhawan CHAUDHARY 
10001875 Buddhi Ram CHAUDHARY 
10001876 Badhhuram CHAUDHARY 
10001877 Darwari CHAUDHARY 
10001878 Bhagauti Prasad CHAUDHARY 
10001879 Bharat CHAUDHARY 
10001880 Bhuklal CHAUDHARY 
10001881 Dharma Prasad CHAUDHARY 
10001882 Uma CHAUDHARY 
10001883 Sher Bahadur CHAUDHARY 
10001889 Nirmala CHAUDHARY 
10001884 Surya Bahadur DAHIT 



A/HRC/10/9 
Page 147 

  

 

Nepal (continued) 

Case No. First name Family name 
10001885 Dhan Bahadur KAMI 
10001886 Raj Dev MANDAL 
10001887 Suresh OLI 
10002002 Nar Bahadur RANA 
10001848 Buddhi Maya SAPKOTA 
10001849 Durga SAPKOTA 
10001850 Khadka Bahadur SAPKOTA 
10002003 Man Bahadur SAUT 
10002004 Nanda Bahadur SUNAR 
10002005 Chandra Bahadur TARAMI 
10001796 Tirtha Bahadur THAPA 
10002006 Antaram THARU 
10002007 Bhim Bahadur THARU 
10002008 Mangajh THARU 
10002009 Ram Bharose THARU 
10002010 Ram Prasad THARU 
10002011 Ramkrishnan THARU 
10002012 Rampyare THARU 
10002013 Rooplal THARU 
10002014 Sriram THARU 
10001797 Sriram THARU 
10001799 Mahesh (Fhuhare) THARU 
10001800 Phul Ram THARU 
10001801 Punaram THARU 
10001802 Radheshyam THARU 
10001803 Radhulal THARU 
10001804 Ram Karan THARU 
10001805 Ram Prasad THARU 
10001807 Runchay THARU 
10001809 Sanchu Ram THARU 
10001810 Sita Janaki THARU 
10001811 Som Prasad THARU 
10001829 Sonuram THARU 
10001831 Thagga THARU 
10001833 Thakur Prasad THARU 
10001835 Top Bahadur THARU 
10001851 Babu Ram THARU 
10001852 Bhagaram THARU 
10001853 Bhagiram THARU 
10001854 Birbal THARU 
10001855 Bishnu THARU 
10001856 Chairam THARU 
10001857 Chaitelal THARU 
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Nepal (continued) 

Case No. First name Family name 
10001858 Chamari THARU 
10001859 Chhunuwa THARU 
10001860 Dhaniram THARU 
10001861 Fakhla THARU 
10001862 Hari Ram THARU 
10001863 Jeulal THARU 
10001864 Krishna Prasad THARU 
10001865 Kula Prasad THARU 
10001868 Keshar Kumar THARU 
10001869 Kalpatti THARU 
10001893 Hari Charan THARU 
10001993 Palta THAU 
10001838 Dil Raj YOGI 
10001839 Nil Prasad YOGI 
10001841 Pushpa Raj YOGI 

 

Sri Lanka  

Case No. First name Family name 
10001143 Kobalasingam ACHSUDAN 
10002186 Thurai AJANTHAN 
10001764 Rajan ALEXSANDER 
10002179 Sivagnanam ANPALAKAN 
10002187 Vigneswaran ANPUTHASAN 
10002188 Rasenthiram ANTHONY RANJAN 
10001710 Kamalanathan APPUTHURAI 
10001736 Vijajathas ARAVINTHAN 
10001726 Mary Delcia ARTHUR RAJARATNAM 
10002189 Thevamany ARUL 
10002191 Saravanamuthu ARUMUGANAVALAR 
10001144 Irasasekaram BALAKRISHNAN 
10001149 Sritharan BALAKRISHNAN 
10002192 Iniyavan BALASINGAM 
10001151 Fernando BALENDRAN 
10001755 Walter Edward BARNES 
10002190 Kiddinapillai CHANDRAMOHAN 
10001765 Sandanam CHANDRAN 
10002266 Thevananthan CHANDRASEGARAM 
10002193 Sivajinathan CHANTIRASEKARAN 
10001766 Selvaraj CHITRAVEL 
10001897 Chandralingam CHITRAVEL 
10001152 Nicholas Annesteen CROOS 
10002194 Velayutham EMIL PREMITTAN 
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Sri Lanka (continued) 

Case No. First name Family name 
10001153 Nadarajah ESWARANATHAN 
10001154 Alex Besil FERNANDO 
10001909 Joseph GNANASEGARAM 
10001720 Sebastian GOODFELLOW 
10002195 Soosaithasan HAMILTAN 

MARINTHIRAN 
10002196 Francis Sekar HAMILTON 
10002197 Vettivelu JEAYAPALU 
10001715 Jegan JEGARASA 
10002198 Arumugan JEGATHESWARAN 
10002199 Punniyamoorthy JEYASHANKAR 
10002200 Jeya JEYATHILEEPAN 
10001155 Selvaraja KAJANATHANAN 
10001741 Sivasupramanijam KAJENTHRAN 
10002201 Suriyapraba KALIRASA 
10002202 Indiran KAMALATHEEPAN 
10001768 Muthulingam KAMALRAJ 
10002203 Loheswaran KANAGASINGAM 
10001769 Tharmeshvaran KANAPATHIPILLAI 
10002204 Arumugam KANDAIH 
10001156 Rajaratnam KANDEEPAN 
10002176 Varatharasa KANESAMOORTHY 
10001742 Mohanathas KANNATHAS 
10002205 Mohanaraj KANTHASAMY 
10001725 Muralitharan KANTHASAMY 
10001737 Shankar KANTHASAMY 
10002206 Yoganathan KAPILAN 
10002177 Ponnaih KARALASINGAM 
10002207 Rajkumar KARUNAKARAN 
10001770 Vairamuththu KESAVAN 
10002208 Govintharasa KIRUBAHARAN 
10001721 Jeyakanthan KOPALAPILLAI 
10002209 Gopalasamy KOSALAN 
10002210 Kanapathipillai KRISHNABAVAN 
10002211 Velayutham KRISHNAMOHAN 
10001157 Victor Kanicias 

(Victor Kanicius) 
KULAS (CULAS) 

10001158 Ramakrishnan Ramesh KUMAR 
10001773 Murugaiah Ashok KUMAR 
10001744 Ratnasingam KUMARASAMY 
10001745 Charles Kumar KUNASINGAM 
10001898 Prakashkumar KUPPASAMY 
10001159 Sivapatham Niththiya LAXMI 
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Sri Lanka (continued) 

Case No. First name Family name 
10002182 Vanatharasan LAZARU 
10002212 Vaithilingam MAHENTHIRAN 
10002213 Perinbarasa MAHESWARAN 
10002214 Muthulingam MALARAVAN 
10002215 Balasubramanium MATHANASEELAN 
10001774 Paratheepan MATHIYAPARANAM 
10001775 Kumutharaj MAYALAKU 
10002216 Nirmalanathan MAYOORAN 
10002217 Rasenthiram MERISTALIN 
10001160 Laxman Suress Fernando MIHINDUKULASSOORIYA 
10002218 AshoKumar MURUGAIAH 
10002219 Navaneethan MURUGAIAH 
10001738 Sivagurunathan MURUGUPPILLAI 
10002221 Kalikkudi MUTHAIH 
10001161 Gobinath Nalathiru NADANASABA 
10001723 Pradeepan NAGENDRAN 
10002223 Govinthan NAHARAJA 
10002224 Newton NICHOLAS 
10001162 Sachchithanandam NIRANJAN 
10001739 Appuththurai NISHANTH 
10002226 Ramanaruben PAKIYARASA 
10001714 Kajendran PAKIYARASA 
10002225 Selvanayagam PALANIVEL 
10002220 Subramanium PARAMESWARAN 
10001740 Janahan PARANJOTI 
10002180 Jegatheeswaran PASUPATHY 
10001163 Mutthukkumar PATHMANATHAN 
10001164 Sena Jegagothiswaran PERIES 
10001792 Ramajeyam PERUMAL 
10002227 Sebastiampillai PHILIP RUBAN 
10002228 Muruhananthan PIRAPANANTHAN 
10002229 Perumal PIRASANTH 
10001790 Kumar POOBALASINGAM 
10001165 Thirulogarasa PRABAHARAN 
10002230 Anton PRABANANTH 
10001166 Veerasingam PRAGANTHAN 
10002232 Vimalraj PRAKASARASA 
10002231 Pathinathar PRASANNA 
10001167 Subramaniam PUTHTHIMAN 
10001168 Denis RAJ 
10002233 Thavaraj RAJAJI 
10001746 Sriharan RAJAKAJAN 
10001776 Kabalamuthu RAJAPANDI 
10001727 Nagaratnam RAJENDRAM 
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Sri Lanka (continued) 

Case No. First name Family name 
10002234 Balasooriyan RAJI 
10002236 Poopalasingam RAMESHKUMAR 
10002237 Thilikumar RANJITHKUMAR 
10001728 Somalingam RASIKARAN 
10002238 Premaraj RATHINASINGAM 
10001908 Premaraj RATHINASINGAM 
10001169 Kumarasamy RATNARAJA 
10001717 Satheeskumar RATNARAJA 
10002239 Gnanaseelan RAVI 
10001729 Muralitharan RAVISHANKAR 
10002241 Thavarasa RAVIVARMAN 
10002240 Soosaipillai REGINALD YOGANANTH 
10001767 Gnanasegaram ROBERT 
10001777 Joseph Anthony RUBITA 
10001170 Kathiravel SAKTHIVEL 
10001718 Yoganantham SAMITHAMBY 
10001778 Sangarapillai SANDRAKUMAR 

(KUMAR AIYA) 
10002243 Santhirasekaram SANKAR 
10002250 Subaskaran SANMUGARASA 
10002244 Thevarasa SANTHAKUMAR 
10002174 Prabaharan SANTHARASA 
10002178 Mahenthirarasa SARANGAN 
10002184 Shanmugarasa SARAVANAMUTHU 
10001712 Thenmoli SASHIKUMAR 
10002222 Kanthasamy SASIKKUMAR 
10002245 Arulvasakam SASIKUMAR 
10001716 Nishanthan SATHANANTHARASA 
10001757 Arul Seelan SATHANANTHARASA 
10002246 Ananthamoorthy SATHIYASEELAN 
10002247 Jeyarajan SEBAMALAI PIERIS 
10001747 Berchmans SEBASTIAN 
10001791 Surenthiranathan SEENITHAMBY 
10001748 Manokaran SELLAMUTHU 
10001171 Thillainathan SELVANATHAN 
10001896 Milroy SELVANAYAGAM 
10002248 Umasuthan SELVARATNAM 
10002249 Selvarasa SENTHAN 
10001788 Prabha SHANMUGAM 
10001172 Vinayaga Moorthy SHUDAKAR 
10002251 Ariyaratnam Yunith Rex SIMPSON 
10002252 Sivachelvan SINNARASA 
10002253 Chitravelayutham SINNATHURAI 
10001173 Sivathas SINTHAN 
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Sri Lanka (continued) 

Case No. First name Family name 
10001174 Sivapatham SIROJAN 
10001749 Pulenthiran SITTAMPALAM 
10001730 Manikkapodi SIVALINGAM 
10002254 Nithiyananthan SIVAN AANDY 
10002255 Prabaharan SIVANANTHAM 
10001711 Chandradevi SIVAPRAGASAN 
10002256 Sivasuthan SIVARAJAH S. 
10002257 Nadarasa SIVARUBAN 
10001175 Tharmaratnam SIVASOORIYAKUMAR 
10002258 Kajenthiran SIVASUBRAMANIAM 
10001779 Arulampalam SIVASUBRAMANIAM 
10001724 Theepakumar SOORIYALINGAM 
10001780 Mayooran SOUNDERARAJAN 
10001750 Piraisoodi SUBAHARAN 
10002235 Ramachandran SUBRAMANIUM 
10001176 Subramaniam SUDAGARAN 
10002259 Kanthasamy SUNTHARARASAN 
10001751 Sithamparanadarasa SURESH 
10001177 Muniyandi SURESHKUMAR 
10002260 Arunakirinathan SUTHAN 
10001178 Arunagirinathan SUTHAN 
10002261 Vijayakumar SUTHARSAN 
10001731 Ganesh SUVENTHERAN 
10001772 Suntharan SWENDRAN 
10002172 Rajamohan THAMBIMUTHTHU 
10002173 Thamotharam THAMBIRAJA 
10002181 Samithamby THANARAJ 
10001756 Muhinthan THANGAVADIVEL 
10001781 Kirupakaran THANGAVAL 
10002175 Vijayaraj THANGAVEL 
10002242 T. Subendran THARMALINGAM 
10002262 Vijayakumar THARMALINGAM 
10001782 Uthayakumar THARMARAJA 
10001771 Sinnathamby THAVACHELVAN 
10001743 Rajaji THAVARAI 
10002263 Rasenthiram THAVASEELAN 
10002264 Nagenthitam THAYALAM 
10001752 Thavaprasath THEVARAJAH 
10001783 Selvakumar THIAGARAJAH 
10001713 Kirubaharan THILAIAMPALAM 
10001753 Chandran Premapalan THILEPAN 
10001732 Ranjithkumar THILIKUMAR 
10001733 Subash Chandrabos THISSAVEERASINGAM 
10002183 Jegan THIYAGARAJA 
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Sri Lanka (continued) 

Case No. First name Family name 
10001179 Tharmaraja UDAYAKUMAR 
10001784 Nithiyanantan ULAKANAATHAN 
10001754 Achchuthan VAIKUNTHAN 
10001180 Tharmalingam VASANTHARAJAN 
10001758 Santhiralingam VEERAKUDDY 
10001734 Paskaralingam VELAYUTHAN 
10001735 Rasanayagam VETHANAYAGAM 
10002265 Kobiraj VIJAYARAJA 
10001785 Vijayarajaseagr VIJAYARAJA 
10001786 Gajabalan VIJAYARAJAN 
10001722 Vilvaraj VIMALARASA 
10001763 Amalan Raviraj VISUVASAM 
10001142 Dharmaratnam WANIDARAJAH 
10001787 Jonas WESLY GNANASEELAN 
10002185 Vannamany YOGESWARAN 

- - - - -  

  


