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  مقدمة  -أوالً 
            احتفل الفريق العامل املعين حبـاالت االختفـاء القـسري أو غـري الطـوعي، يف            -١

وقد اضطلع الفريق العامل، خالل سـنوات  .  السنوية الثالثني إلنشائه ذكرى، بال ٢٠١٠عام  
وجوده الثالثني، بواليته اإلنسانية املتمثلة يف مساعدة األسر يف التحقق من مـصري أفرادهـا               

بيد أنه يعرب عن أسفه السـتمرار حـدوث حـاالت           . املختفني ومعرفة أماكن وجودهم   
وألن عشرات آالف احلاالت ال تزال جمهولة املـصري       االختفاء القسري يف مجيع أرجاء العامل       

  .يف سجالت الفريق العامل، وترجع بداية حاالت كثرية منها إىل عقود مضت
وكان الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غـري الطـوعي أول آليـة                 -٢

ويـستمد  .  عامليـة مواضيعية معنية حبقوق اإلنسان، تنشئها األمم املتحدة وتوكل إليها والية 
 ٢٩املـؤرخ   ) ٣٦-د(٢٠الفريق العامل واليته األصلية من قرار جلنـة حقـوق اإلنـسان             

 كانون  ٢٠ املؤرخ   ٣٣/١٧٣وهذا القرار الحق لقرار اجلمعية العامة       . ١٩٨٠فرباير  /شباط
، الذي أعربت فيه اجلمعية العامة عن قلقها إزاء التقارير الواردة مـن             ١٩٧٨ديسمرب  /األول
اء القسري، وطلبت إىل جلنة حقوق اإلنسان       ـحباالت االختف  ف أحناء العامل فيما يتعلق    خمتل

ومّدد مؤخراً قرار جملـس حقـوق        .ن أو املختفني  ـأن تنظر يف مسألة األشخاص املفقودي     
   . هذه الوالية٢٠٠٨مارس / آذار٢٧ املؤرخ ٧/١٢اإلنسان 

األسر يف حتديد مصري أو أمـاكن       وتتمثل مهمة الفريق العامل األساسية يف مساعدة          -٣
والفريق العامل يقوم، يف هذه الوالية اإلنسانية، بدور . وجود أفرادها الذين يبلغ عن اختفائهم    

  .قناة اتصال بني أفراد أسر ضحايا االختفاء واحلكومات
 ١٩٩٢ديـسمرب   / كـانون األول   ١٨ يف   ٤٧/١٣٣ اعتماد قرار اجلمعية العامـة       وعقب  -٤

يع األشخاص من االختفاء القسري، كُلِّف الفريق العامل برصـد تقــدم           وإعالن محاية مج  
 ٧/١٢وشجع قرار جملس حقوق اإلنـسان       . الدول يف الوفاء بالتزاماهتا املترتبة على اإلعالن      
  .إلعالنلدول ل يف تنفيذ االفريق العامل على تقدمي ما يلزم من مساعدة

 درسها الفريق العامل خـالل دوراتـه        ا التقرير البالغات واحلاالت اليت    ذويتناول ه   -٥
          ٢٠٠٩نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ١٤، وهو يشمل الفترة من      ٢٠١٠الثالث املعقودة يف عام     

  .٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين١٢إىل 
ويرد موجز لألنشطة اليت متت خالل الفترة اليت يشملها التقرير يف شـكل جـدول      -٦

ويف حال عدم وجـود أيـة معلومـات مـن         . نشاطلكل بلد مع وصف مفصل جملاالت ال      
احلكومات أو املصادر، رغم التذكري السنوي الذي يبعثه الفريق العامل فيما يتعلق باحلاالت             

تناول ذي  اليت مل ُيبّت فيها بعد، يكتفي التقرير بتقدمي اجلدول واإلشارة إىل التقرير السابق ال             
   .تلك احلاالت
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 أقل من عـشر     كون فيها عدد احلاالت املبلغ عنها حديثاً      وفيما يتعلق بالدول اليت ي      -٧
وإذا كان عـدد احلـاالت   . حاالت، تدرج أمساء األشخاص يف الفرع اخلاص بالدولة املعنية   

وفيما يتعلـق   .  حاالت، تدرج قائمة األمساء يف املرفق اخلامس       ١٠املبلغ عنها حديثاً يتجاوز     
اص، بصرف النظر عن عـددهم، يف الفـرع         باإلجراءات العاجلة، تدرج أمساء مجيع األشخ     

  . اخلاص بالدولة املعنية
 ٥٣ ٣٣٧ويبلغ جمموع احلاالت اليت أحاهلا الفريق العامل إىل احلكومات، منذ إنـشائه،               -٨

ويبلغ عدد احلاالت اليت ما زالت قيد النظر الفعلي واليت مل توضح أو تغلق أو يوقـف                 . حالة
وقد متكّن الفريق العامل، علـى      .  دولة ٨٣ل جمموعها    حالة يف دو   ٤٢ ٦٣٣النظر فيها بعد    

  .  حالة١ ٨١٤امتداد األعوام اخلمسة املاضية، من توضيح 
للوالية، ممـا أدى إىل تـراكم        ويأسف الفريق العامل لعدم توفري ما يكفي من دعم          -٩

 يف   إىل أن بالغات كثرية ال جتري ترمجتـها        أيضاًويشري الفريق العامل    .  حالة ٤٠٠أكثر من   
  .الوقت املناسب، ويؤخر هذا بالتايل نظر الفريق العامل فيها

وأغلـب  . وال يزال املوقع الشبكي للفريق العامل، يف الوقت احلايل، غـري كـاف              -١٠
ويدعو الفريق العامل األمم املتحدة إىل تقدمي ما يكفي مـن           . حمتوياته باللغة اإلنكليزية فقط   
  .موارد لزيادة إمكانية استخدامه

أنشطة الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطـوعي            -نياً ثا  
 تـشرين   ١٢ إىل   ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٤خالل الفترة من    

  ٢٠١٠نوفمرب /الثاين

  األنشطة  -ألف   
الدورة : عقد الفريق العامل، خالل الفترة املشمولة باالستعراض، ثالث دورات هي           -١١

 يف جنيف، والدورة احلادية والتسعون      ٢٠١٠مارس  / آذار ١٩ إىل   ١٥ من   التسعون يف الفترة  
 يف سراييفو بالبوسنة واهلرسـك، والـدورة      ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٢٥ إىل   ٢٢يف الفترة من    

  . يف جنيف٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين١٢ إىل ٣الثانية والتسعون يف الفترة من 
هو السيد جريمـي    ،  ٢٠٠٩أغسطس  / آب ١ ن م ، اعتباراً لفريق العامل  مقرر ا  - رئيسو  -١٢

السيد أرييل دوليتزكي والسيدة يامسينكـا      :  أما أعضاء الفريق العامل اآلخرون فهم      .ساركني
  .دوزومهور والسيد عثمان احلاج والسيد أوليفييه دي فروفيلو

        املقرر تقرير الفريق العامـل الـسنوي   - ، قدم الرئيس ٢٠١٠مارس / آذار ٨ويف    - ١٣
 وشارك يف احلوار التفاعلي مع الدول        حقوق اإلنسان  جمللس إىل الدورة العاشرة     ٢٠٠٩م  لعا
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 ذلك  ورقة مؤمتر مبا يف    ١٥ املقرر   - وأثناء الفترة املشمولة بالتقرير، قدم الرئيس       . األعضاء
تعزيز التعاون بني املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة لألمـم املتحـدة             "ورقة عن   
إىل حلقة عمل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان بشأن        " مات اإلقليمية حلقوق اإلنسان   واملنظو

 مشاورة من   -تعزيز التعاون بني اآلليات اإلقليمية والدولية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها           "
كما قدم  . ٢٠٠٩نوفمرب  /، اليت عقدت يف أديس أبابا يف إثيوبيا يف تشرين الثاين          "أجل أفريقيا 

يناير؛ ويف حلقـة دراسـية يف       / يف جامعة تشوو يف طوكيو باليابان يف كانون الثاين         عروضاً
فرباير؛ ويف اجتماعات جانبية خمتلفة يف جملس حقوق اإلنسان يف       /ويندهويك بناميبيا يف شباط   

تبادل املعلومات بني اآلليات اإلقليمية القائمة حلقوق اإلنـسان         "وقدم ورقة عن    . مارس/ارذآ
إىل حلقة عمل جملس األمم املتحدة حلقوق اإلنسان بشأن         " الدولية حلقوق اإلنسان  واملنظومة  

الـيت  " تعزيز التعاون بني املنظومة الدولية حلقوق اإلنسان واآلليات اإلقليمية حلقوق اإلنسان    "
 من العروض يف جاكرتا     وقدم عدداً . مايو/عقدت يف مكتب األمم املتحدة يف جنيف يف أيار        

مايو وكان املتحدث الرئيسي يف مؤمتر منظمة حقوق اإلنسان غايتنـا           /يف أيار يف إندونيسيا   
)Aim for Human Rights ( ـ ي عقـد يف جنيـف يف   ذبشأن حاالت االختفاء يف أفريقيا، ال

  . يف عدد من الدورات التدريبية على مدار العام عروضاًذلكوقدم ك. يونيه/حزيران
أوليفييه دي فروفيلو عرضا أثنـاء حلقـة        ، قدم السيد    ٢٠١٠مارس  /ارذ آ ١٠ويف    -١٤

 ٣ويف . نقاش بشأن احلق يف احلقيقة نظمها جملس حقوق اإلنسان يف دورته الثالثـة عـشرة          
، خاطب اللجنة االستشارية للجنة حقوق اإلنـسان بـشأن مـسألة            ٢٠١٠أغسطس  /آب

  .األشخاص املفقودين وحاالت االختفاء القسري
اللجنة االستشارية   ، خاطب السيد عثمان احلاج    ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ٢٦ويف    -١٥

ويف . للجنة حقوق اإلنسان بشأن مسألة األشخاص املفقودين وحاالت االختفاء القـسري          
ة دراسية بـشأن اآلليـات      ـ، نظم ونسق حلق   ٢٠١٠أبريل  / نيسان ١٨ إىل   ١٦الفترة من   

ويف .  لبنـان  وق اإلنـسان يف جامعـة جينـان يف        ـالدولية حلقوق اإلنسان يف مركز حق     
اجتماع مائدة مستديرة بشأن مسألة حـاالت االختفـاء          ، شارك يف  ٢٠١٠سبتمرب  /أيلول

  .القسري عقد يف املعهد الدويل للقانون اإلنساين يف سان رميو يف إيطاليا
 يف الـدورة     جانبياً ، استضاف الفريق العامل اجتماعاً    ٢٠١٠مارس  /ارذ آ ١٨ويف    -١٦

جتربة الفريق  : ثالثون سنة بني األمل واليأس     "نسان حتت عنوان    الثالثة عشرة جمللس حقوق اإل    
وشارك أعـضاء الفريـق العامـل       ". العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي       

  . ا االجتماع اجلانيبذوكذلك ممثلو اجملتمع املدين وأقارب األشخاص املختفني يف ه
 مجيع أعضاء الفريق العامـل يف حفـل         ، شارك ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ٥ويف    -١٧
كرى الثالثني إلنشاء الفريق العامل، أمر بإقامته قـرار جملـس حقـوق             ذكاري مبناسبة ال  ذت

 يف جمال حاالت االختفـاء القـسري،        وشارك يف احلفل اثنا عشر خبرياً     . ١٤/١٠اإلنسان  
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اجملتمـع املـدين    باإلضافة إىل ممثلي الدول األعضاء واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنـسان و          
 .)١(وأقارب األشخاص املختفني

  االجتماعات  -باء   
خالل الفترة املشمولة باالستعراض، حضر ممثلو حكومات أنغوال وتـشاد والعـراق              -١٨

وعقـد عـدد مـن      . واليابان واملغرب ونيبال ورواندا وسري النكا دورات الفريق العامـل         
مع جلنـة   واجتمع الفريق العامل أيضاً. ل العاماالجتماعات الثنائية األخرى مع دول خمتلفة خال    

مناهضة التعذيب وممثلي املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية حلقوق اإلنـسان            
  .ورابطات أقارب األشخاص املختفني وأسر ضحايا حاالت االختفاء القسري أو الشهود عليها

  الرسائل  -جيم   
 حـاالت اختفـاء     ١٠٥عراض، أحال الفريق العامل     خالل الفترة املشمولة باالست     -١٩

   . حكومة٢٢قسري جديدة إىل 
ه احلاالت يف إطار إجراء التصرف العاجل إىل ذ حالة من ه   ٥٠وأحال الفريق العامل      -٢٠

حكومات البحرين وبنغالديش والصني ومصر واهلند والعراق واجلماهريية العربيـة الليبيـة            
اكستان واالحتاد الروسي وسري النكا واجلمهوريـة العربيـة   واملكسيك واململكة املغربية وب  

 حاالت من احلاالت املبلغ عنها حديثاً وقعت خـالل          ٣ويدعى أن   . السورية وتايلند واليمن  
  .الفترة اليت يشملها التقرير وهي تتعلق باإلمارات العربية املتحدة

:  الـدول التاليـة     حالـة يف   ٧٠وخالل الفترة نفسها، قام الفريق العامل بتوضيح          -٢١
الكامريون وشيلي وكولومبيا ومصر واهلند والعراق واجلماهريية العربية الليبية واململكة املغربية        
وميامنار وباكستان واالحتاد الروسي واململكة العربية السعودية واجلمهورية العربية الـسورية           

ـ  ٢٣ومن بني تلك احلاالت مت توضـيح        . وتركيا وأوروغواي واليمن   ة باالسـتناد إىل     حال
        حالة باالستناد إىل املعلومـات املقدمـة        ٤٧املعلومات املقدمة من احلكومة فيما مت توضيح        

  .من املصادر
وخالل الفترة اليت يشملها التقرير، أحال الفريق العامل سبع رسائل طلب تـدخل               -٢٢

قوق اإلنسان وأقـارب  فوري تتناول املضايقات والتهديدات اليت يتعرض هلا املدافعون عن ح         
ومت توجيه ست من هذه     . األشخاص املختفني يف اجلزائر وكولومبيا واهلند واملكسيك وتركيا       
  .الرسائل باالشتراك مع آليات أخرى من آليات اإلجراءات اخلاصة

__________ 

: يتوافر مزيد من املعلومات على املوقع )١(
http://www2.ohchr.org/english/issues/disappear/commemoration30WGEID.htm. 
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 بشأن أشخاص مت توقيفهم أو احتجازهم أو         عاجالً  نداءً ١٣وأرسل الفريق العامل      -٢٣
 بشكل آخر من حريتهم أو اختفائهم قسرياً أو تعرضوا خلطر االختفاء            اختطافهم أو حرماهنم  

إيران اإلسالمية والعراق وباكستان واجلمهورية      يف البحرين والصني ومصر وإثيوبيا ومجهورية     
ومت توجيه مجيع هذه الرسائل باالشـتراك       . العربية السورية وأوزبكستان والسلطة الفلسطينية    

  .إلجراءات اخلاصةمع آليات أخرى من آليات ا
 ودورتيه  ٢٠٠٩وأرسل الفريق العامل، إثر دورته التاسعة والثمانني املعقودة يف عام             -٢٤

ادعاءين عامني إىل حكوميت الصني ونيبال دعـا فيهمـا          ،٢٠١٠األوليني املعقودتني يف عام     
ـ    ٢٠١١وستدرج يف التقرير السنوي لعام      . احلكومتني إىل التعليق عليهما    ة  ملخـصات ثالث

ادعاءات عامة إضافية ُبحثت خالل الدورة الثانية والتسعني، ومن ضمنها ردود احلكومات يف 
  . حال توفرها

  الزيارات القطرية  -دال   
بدعوة من حكومة البوسنة واهلرسك، قام السيد دي فروفيل والسيد ساركني بزيارة              -٢٥

وكـان  .  يف ذلك األمانة   ، وساعدهتما ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٢١ إىل   ١٤البلد يف الفترة من     
الغرض من البعثة معرفة جهود البلد يف تناول حاالت االختفاء القـسري الـيت حـدثت يف     
املاضي، ومكافحة اإلفالت من العقاب، وقضايا أخرى من بينها املسائل املتعلقـة بتوضـيح              

البوسـنة  ويرد التقرير املتعلـق بزيـارة       . احلقيقة وحتقيق العدالة وتوفري التعويضات للضحايا     
  .A/HRC/16/48/Add.1واهلرسك يف الوثيقة 

وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، طلب الفريق العامل القيام بزيارات إىل شيلي واهلند              -٢٦
  .واملكسيك ومجهورية الكونغو وباكستان

 ليـشيت الفريـق     -ودعت حكومات البوسنة واهلرسك وشيلي واملكسيك وتيمور          -٢٧
  . اهناالعامل إىل زيارة بلد

أن يقوم   على    وافقت  اإلسالمية إيرانمجهورية  ويذكر الفريق العامل بأن حكومة       -٢٨
تلك الزيارة أُرجئت بناًء علـى      وأن  ،  ٢٠٠٥يف عام   الفريق العامل بزيارة إىل هذا البلد       

  .ويذكر الفريق العامل بالدعوة املعلقة ويطلب أن جيري توجيه الدعوة .طلب احلكومة
ـ ، وجه الفريق العامل رسـائل تذكري ٢٠١٠ويف عام    -٢٩ ة إىل حكومـات اجلزائـر   ي

ونيكاراغوا وإندونيسيا ومجهورية إيران اإلسالمية والفلبني واالحتـاد الروسـي والـسودان            
  .وزمبابوي

 مـن الفريـق العامـل إىل        ويدعو الفريق العامل مجيع احلكومات اليت تلقت طلباً         -٣٠
  .بزيارةاالستجابة لطلب الفريق العامل القيام 
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  التقارير   -هاء   
، أعد الفريق العامل تقريرا بشأن أفـضل        ١٤/١٠ لقرار جملس حقوق اإلنسان      وفقاً  -٣١

ويرد التقريـر   . املمارسات املتعلقة بتناول حاالت االختفاء القسري يف التشريع اجلنائي احمللي         
ليـل قـانوين   أمثلة واقعيـة وحت  وحيتوي على) A/HRC/16/48/Add.3الوثيقة  (٣يف اإلضافة 
ملساعدة الدول يف تعزيز التشريعات القائمة بشأن حاالت االختفـاء القـسري             وتوصيات

  .ووضع تشريعات جديدة يف هذا اخلصوص
 تقريري متابعة بشأن تنفيذ     أيضاًوخالل الفترة املشمولة بالتقرير، أعد الفريق العامل          -٣٢

ويرد تقريرا املتابعة   . واتيماال وهندوراس التوصيات اليت قدمها يف أعقاب زيارتيه القطريتني لغ       
  ).A/HRC/16/48/Add.2الوثيقة  (٢هذان يف اإلضافة 

  البيانات   -واو   
، أصدر الفريق العامل بياناً صحفياً بـشأن الـذكرى          ٢٠١٠فرباير  / شباط ٢٦يف    -٣٣

، شدد فيه على حقيقـة أن االختفـاء         ١٩٨٠فرباير  / شباط ٢٩السنوية الثالثني إلنشائه يف     
وأشار الفريق العامل بقلـق إىل      . يزال ممارسة حالية تؤثر على مجيع قارات العامل        القسري ال 

تفشي ظاهرة اإلفالت من العقاب على هذه اجلرمية وإىل املضايقات املستمرة اليت يتعرض هلا              
  .أقارب الضحايا

مبـسألة  املقررة اخلاصة املعنيـة  ، انضم الفريق العامل إىل ٢٠١٠مارس / آذار ٥ويف    -٣٤
 آخر من خرباء األمم املتحدة يف إصدار         مستقالً  خبرياً ٢٦العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه و     

اعتماد رؤية جديدة بشأن حقوق املرأة تسترشد بالدروس املستخلصة         بيان صحفي يدعو إىل     
  . سنة١٥ بعد مرور منهاج عمل بيجنيمن استعراض تنفيذ 

قيام  لفريق العامل بياناً صحفياً أشار فيه بقلق إىل       ، أصدر ا  ٢٠١٠مايو  / أيار ٢٥ويف    -٣٥
اجمللس العام للقضاء بإيقاف القاضي اإلسباين بالتازار غارسون عن العمل ألنه قبل النظـر،              

 حالة ١٠٠ ٠٠٠  خبصوص أكثر من٢٠٠٦وحقق، يف جمموعة من الشكاوى قدمت يف عام    
 .فرانكو نظام حكم ةوفتر اإلسبانية األهلية احلرباختفاء قسري حدثت أثناء 

، أصدر الفريق العامل بياناً صحفياً عن وفاة باتريـشيو          ٢٠١٠يوليه  / متوز ١٢ويف    -٣٦
 وأحد الشركاء املؤسسني واألمـني      التحالف الدويل ملكافحة االختفاء القسري    رايس، منسق   

د جنا مـن  ي الحتاد أمريكا الالتينية لرابطات أسر املعتقلني املختفني، وكان هو نفسه ق       ذالتنفي
  .املوت بعد تعرضه الختفاء قسري

بياناً صحفياً بشأن اعتماد التعليق     ، أصدر الفريق العامل     ٢٠١٠يوليه  / متوز ٢٢ويف    -٣٧
وقد فعل ذلك لتركيـز     . العام اخلاص باحلق يف احلقيقة فيما يتعلق حباالت االختفاء القسري         
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ن محاية مجيـع األشـخاص مـن     إعالاهتمام الدول على االلتزامات ذات الصلة املنبثقة عن         
  . والناشئة عن احلق يف احلقيقةالقسري االختفاء

 ٣٠ويف إطار االحتفال باليوم الدويل للمخـتفني، أصـدر الفريـق العامـل يف                 -٣٨
 بياناً صحفياً أعرب فيه عن رغبته يف أن تدرجه األمم املتحدة ضمن             ٢٠١٠أغسطس  /آب

اء تأكيد تضامنهم مع الـضحايا وأسـرهم، ومـع    وكرر اخلرب. األيام اليت حيتفل هبا رمسياً   
األشخاص اآلخرين الذين يتوفرون على العمل يف تناول هذه القضية، ودعوا الدول إىل أن              

 .ختفاء القسري ينص على أنه جرمية جنائية مـستقلة        ال ل تضع يف تشريعاهتا الداخلية تعريفاً    
يز احلقيقـة واملـصاحلة، وإىل عـدم         الدول إىل اختاذ تدابري لتعز     أيضاًودعا الفريق العامل    

ودعـا الفريـق    . استخدام هذه التدابري كبديل عن تقدمي مرتكيب هذه األفعال إىل العدالة          
العامل احلكومات إىل التوقيع على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفـاء             

            مبوجـب   القسري والتصديق عليها وإىل قبول اختصـاص اللجنـة، املقـرر إنـشاؤها،           
نضم إليها  تصدق على االتفاقية أو     تيلزم أن   وأشار إىل أنه    .  من االتفاقية  ٣٢ و ٣١املادتني  

  .  كي تصبح نافذة املفعولأخرى فقط ة واحددولة طرف

  التعليقات العامة   - زاي  
بـشأن االختفـاء القـسري      : ، اعتمد الفريق العامل تعليقني عامني     ٢٠١٠يف عام     -٣٩

  .رمية مستمرة وبشأن احلق يف احلقيقة فيما يتعلق باالختفاء القسريبوصفه ج

  مستمرةجرمية بوصفه االختفاء القسري  بشأن تعليق عام    

  ديباجة
تركيزاً أكثر فعالية علـى االلتزامـات ذات   من أجل تركيز اهتمام الدول    "  

لفريـق  الصلة الناشئة عن إعالن محاية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، قرر ا           
العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي أن يعتمد تعليقات عامة على             

  ".تلك األحكام من اإلعالن اليت قد حتتاج إىل مزيد من التوضيح
 ١٧ويكمل التعليق العام التايل التعليق العام السابق للفريق العامل على املادة        

  .ملستمر جلرمية االختفاء القسريمن اإلعالن فيما يتعلق بتفسري الطابع ا
ميتد خرق الدولة اللتزام دويل بفعل ذي طـابع         "ومبوجب القانون الدويل،      

املواد املتعلقة   ("استمراري طوال فترة استمرار الفعل وبقائه غري مطابق لاللتزام الدويل         
       ،٥٦/٨٣مبسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة دوليا، قـرار اجلمعيـة العامـة              

  ).١٤  من املادة٢الفقرة 
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وقد أقرت معاهدات دولية وحماكم دولية وإقليمية وحملية شىت بأن حاالت             
  .االختفاء القسري أفعال مستمرة وجرائم مستمرة

 من إعالن األمم املتحدة املتعلق حبماية مجيع        ١٧ من املادة    ١وتنص الفقرة     
  : األشخاص من االختفاء القسري على ما يلي

 كل عمل من أعمال االختفاء القسري جرمية مـستمرة باسـتمرار            يعترب"
   ."همرتكبيها يف التكتم على مصري ضحية االختفاء ومكان إخفائ

 الطابع املستمر حلاالت االختفاء القسري عواقب فيما يتعلق مببدأ عدم           ذاوهل  
  .الرجعية، يف كل من قانون املعاهدات والقانون اجلنائي

  :ما يلي  على١٩٦٩ اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لعام  من٢٨وتنص املادة   
ال تلزم أحكام املعاهدة أي طرف بشأن أي عمل حدث أو واقعة حدثت             "

ا الطرف،  هذ  املعاهدة على  ذأو حالة توقفت عن الوجود قبل تاريخ بدء نفا        
  ".لكذما مل يتبني من املعاهدة أو يثبت بطريقة أخرى قصد مغاير ل

 بعض الدول، عند التصديق على اتفاقيـة، هـي          أيضاًة تنتهجها   مثة ممارس و  
 ذإصدار حتفظ ينص على أال تنطبق املعاهدة على األعمال احلادثة قبـل بـدأ نفـا               

  . الدولةعلى هذه املعاهدة
 ١١ من مادتـه     ٢وباملثل، ينص اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف الفقرة           

  :على ما يلي
سبب أي عمل أو امتناع عن عمل مل يكن يف          ال يدان أي شخص جبرمية ب     "

 عليه أية   كما ال توقع  . حينه يشكل جرماً مبقتضى القانون الوطين أو الدويل       
 الذي ارتكب فيه الفعـل      عقوبة أشد من تلك اليت كانت سارية يف الوقت        

  ."مياجلر
ا التعليق العام على النحو ذهواستناداً إىل ما تقدم، قرر الفريق العامل إصدار    

  :التايل
  تعليق عام  

ويبدأ الفعل عند اخلطف . حاالت االختفاء القسري منوذج لألفعال املستمرة    -١
ى، إىل أن تعترف الدولة     ويستمر طوال الفترة اليت مل تنته فيها اجلرمية، وبعبارة أخر         

  . أو مكان وجودهه أو تنشر املعلومات املتعلقة مبصري الفردحتجازبا
 السلوك ينتهك عدة حقوق، مبا يف ذلـك حـق           اذهوعلى الرغم من أن       -٢

الشخص يف االعتراف به كشخص أمام القانون، وحقه يف احلرية واألمن الشخصي،     
       وحقه يف عدم التعرض للتعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية               
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اً له، فإن   أو الالإنسانية أو املهينة، كما ينتهك احلق يف احلياة أو يشكل هتديداً خطري            
. الفريق العامل يرى أن االختفاء القسري فعل وحيد وموحد وليس جمموعة أفعـال            

 الصك الوطين أو    ذوحىت لو كانت بعض جوانب االنتهاك قد اكتملت قبل بدء نفا          
ا كانت أجزاء أخرى من االنتـهاك مـا زالـت           ذي الصلة، فإنه ينبغي، إ    ذالدويل  

ي يتم فيه حتديد مـصري      ذىل أن يأيت الوقت ال    مستمرة، أن جيري النظر يف املسألة، إ      
  . الضحية أو مكان وجوده، وأال جيزأ الفعل

 صك أو قبل أن تقبل      ذومن مث، فإنه، عندما يبدأ اختفاء قسري قبل بدء نفا           -٣
الدولة املعنية والية اهليئة املختصة، تعطي احلقيقة اليت مفادها أن االختفاء مستمر بعد             

ول الوالية، املؤسسة ما يلزم من اختصاص ووالية للنظـر يف            الصك، أو قب   ذبدء نفا 
فعل االختفاء القسري برمته، وليس فقط ما يعزى إىل الدولة من أفعال أو امتنـاع               

  .ي الصلة أو قبول الواليةذ الصك القانوين ذنفاعن القيام بأفعال بعد بدء 
ن دولة مـسؤولة  ويرى الفريق العامل، على سبيل املثال، أنه عند التسليم بأ     -٤

ي الصلة واستمر بعد    ذ الصك القانوين    ذنفاعن ارتكاب اختفاء قسري بدأ قبل بدء        
ه، ينبغي حتميل الدولة املسؤولية عن مجيع االنتهاكات النامجة عن االختفاء           ذنفا بدء

  . الصكذنفاالقسري، وليس فقط عن االنتهاكات اليت حدثت بعد بدء 
يرى أن إحدى عواقب الطـابع االسـتمراري        وباملثل، فإن الفريق العامل       -٥

لالختفاء القسري، يف القانون اجلنائي، هي أن من املمكن إدانة شخص باالختفـاء             
القسري على أساس صك قانوين جرى سنه بعد بدء االختفاء القسري، بـصرف              

وال ميكن تقسيم اجلرمية وينبغي أن تـشمل        . النظر عن مبدأ عدم الرجعية األساسي     
  . ختفاء القسري برمتهاإلدانة اال

ويتعني، قدر اإلمكان، أن تقضي احملاكم وغريها من املؤسـسات باعتبـار      -٦
 حلقوق اإلنسان طوال الفتـرة       مستمراً االختفاء القسري جرمية مستمرة أو انتهاكاً     

  .اليت ال تكون فيها مجيع عناصر اجلرمية أو االنتهاك قد اكتملت
 على قاعـدة االنتـهاك    سلبياًة إجرائية تأثرياًوحيثما يبدو أن لقانون أو قاعد     -٧

 قدر اإلمكان    ضيقاً املستمر، يتعني أن تواصل اهليئة املختصة تفسري هذا احلكم تفسرياً         
  . بتهمة ارتكاب جرمية االختفاءبغية توفري سبيل انتصاف لألشخاص املالحقني قضائياً

ـ    اليت تستبع  ،التحفظات ومن املنطلق نفسه، ينبغي تفسري      -٨ ه ذد اختصاص ه
 الـصك   ذاهليئة فيما يتعلق بالقيام بأفعال أو االمتناع عن القيام بأفعال قبل بدء نفا            

 ال يوجد عقبة حتـول دون       ي الصلة أو قبول اختصاص املؤسسة، تفسرياً      ذالقانوين  
  ."اذحتميل دولة املسؤولية عن اختفاء قسري يستمر بعد ه
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  يتعلق باالختفاء القسريتعليق عام بشأن احلق يف احلقيقة فيما     

  ديباجة
 فيما يتعلق بانتـهاكات     - احلق يف معرفة احلقيقة       املسمى أحياناً  -احلق يف احلقيقة    "

 وتـدل علـى  . حقوق اإلنسان معترف به اآلن على نطاق واسع يف القانون الدويل  
 على املستوى الدويل، كمـا       مستقالً لك اإلقرارات العديدة بوجوده باعتباره حقاً     ذ

واحلق يف احلقيقة ال ينطبـق علـى        .  عليه ممارسة الدول على املستوى الوطين      تدل
ا التعليق العام يتعلق فقط حباالت االختفاء ذبيد أن ه. حاالت االختفاء القسري فقط

  .إعالن محاية مجيع األشخاص من االختفاء القسريالقسري يف سياق 
ق يف احلقيقـة    وى الدويل، يعترف يف عدد من الصكوك باحل       ـاملستوعلى    

 ٣٢وتكرس املـادة    . فقودين القسري أو باألشخاص امل    ختفاءفيما يتعلق حباالت اال   
حق األسـر يف معرفـة مـصري ذويهـا          "من الربوتوكول األول التفاقيات جنيف      

االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص مـن          من ٢٤وتنص املادة   ". ]املختفني[
  : يلي ما على٢٠٠٦االختفاء القسري لعام 

لكل ضحية احلق يف معرفة احلقيقة عن ظروف االختفاء القسري، وسـري            "
وتتخذ كل دولة طرف التدابري     . التحقيق ونتائجه ومصري الشخص املختفي    

  ."املالئمـة يف هذا الصدد
وقد اعترف الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي             

 الوثيقـة  ( يف تقريـره األول     مـستقالً   حقـاً  بوجود احلق يف احلقيقـة باعتبـاره      
E/CN.4/1435، أيـضاً واعترفت به    .)١٨٧، الفقرة   ١٩٨١يناير  / كانون الثاين  ٢٢ 

لالطالع على السوابق   (هيئات دولية أخرى عديدة على املستويني العاملي واإلقليمي         
، تقريـر   "دراسة عن احلق يف معرفة احلقيقـة      "القضائية، انظر على وجه اخلصوص      

 ٨،  E/CN.4/2006/91مفوضية األمم املتحدة السامية حلقـوق اإلنـسان، الوثيقـة           
؛ كما اعترفت به هيئات حكومية دولية مبا يف ذلـك جلنـة             )٢٠٠٦فرباير  /شباط

 ٢٠٠٥/٦٦قـرار اللجنة   انظر  (حقوق اإلنسان وهي اآلن جملس حقوق اإلنسان        
 تـشرين   ٢٧رخ   املـؤ  ٢/١٠٥؛ ومقرر اجمللـس     ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢٠املؤرخ  
؛ وقـراره   ٢٠٠٨سـبتمرب   / أيلول ١٨ املؤرخ   ٩/١١؛ وقراره   ٢٠٠٦نوفمرب  /الثاين
  ).٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول١ املؤرخ ١٢/١٢

ووجود احلق يف احلقيقة يف القانون الدويل تقبله ممارسة الدول املؤلفة مـن               
لتالية ألزمات كل من السوابق القضائية ووضع آليات شىت لتقصي احلقائق يف الفترة ا

دراسة عـن   "انظر  (حقوق اإلنسان أو الدكتاتوريات أو الرتاعات املسلحة اخلطرية         
ه اآلليات استهالل حتقيقـات     ذوتتضمن ه ). ، املرجع نفسه  "احلق يف معرفة احلقيقة   
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بغرض تسليط الضوء علـى االنتـهاكات الـسابقة         " جلان حقيقة "جنائية وإنشاء   
  .ة بني اجلماعات املختلفةلك، بوجه عام، تيسري املصاحلذوك

ولكل ضحية احلـق يف     . واحلق يف احلقيقة حق مجاعي وفردي على السواء         
 أيضاًاليت مسته، ولكن احلقيقة جيب أن تقال         معرفة احلقيقة فيما يتعلق باالنتهاكات    

، "ضماناً حيوياً لتفادي جتدد وقوع هذه االنتهاكات      "على مستوى اجملتمع باعتبارها     
جمموعة املبادئ املتعلقة حبمايـة حقـوق        من   ٢و منصوص عليه يف املبدأ       ملا ه  وفقاً

الوثيقـة   (إجراءات ملكافحة اإلفالت من العقاب    ذ  اإلنسان وتعزيزها من خالل اختا    
E/CN.4/2006/102/Add.1.(  

 الوارد يف هذه الوثيقة أن الدولة عليها واجب مـالزم هـو         ٣وحيدد املبدأ     
  ":واجب عدم النسيان"

عرفة الشعب لتاريخ اضطهاده جزء من تراثه، وجيب، بناًء علـى           إن م "  
ذلك، ضمان صوهنا من خالل اختاذ تدابري مالئمة وفاء بواجب الدول الكامـل             
عن حفظ السجالت وغريها من األدلة املتعلقة بانتـهاكات حقـوق اإلنـسان       

التدابري وتستهدف هذه   . والقانون اإلنساين وتيسري حتقيق املعرفة هبذه االنتهاكات      
حفظ الذاكرة اجلماعية من النسيان وكذلك، على وجه اخلصوص، االحتياط من           

  ."ظهور نظريات حترف الوقائع أو تنفيها
  : فردياًباعتباره حقاً" حق الضحية يف املعرفة "٤ويرسي املبدأ   

للضحايا وألسرهم، بغض النظر عن أي إجراءات قضائية، احلق غـري القابـل             "
 احلقيقة خبصوص الظروف اليت ارتكبـت فيهـا االنتـهاكات           للتقادم يف معرفة  

  ."وخبصوص مصري الضحية يف حالة الوفاة أو االختفاء
 تعـويض  ما أوصى الفريق العامل بأن تعتمد الدول تدابري لتعزيز احلقيقة و           وكثرياً  

كوسيلة إلعمال احلق يف معرفة احلقيقـة واحلـق يف           جمتمعاهتا،الضحايا واملصاحلة يف    
قر الفريق   من جتربته، أ   وانطالقاً. اء القسري االختف  حاالت يض الكامل لضحايا  التعو

 تكـرار   لضمان عـدم   حامسة    ما تكون   القبيل كثرياً  هذا من   العامل بأن اإلجراءات  
جرائم االختفاء القسري ولتوضيح احلاالت من خالل الكشف عن احلقيقة بـشأن            

      كد على أنـه    أالفريق العامل   بيد أن   . اكن وجودهم مأمصري األشخاص املختفني و   
دون توضيح   الدولة وضحايا االختفاء القسري من       ال ميكن التوصل إىل مصاحلة بني     

  .كل حالة فردية
 املتعلق حبماية مجيع األشخاص مـن االختفـاء         ١٩٩٢يورد إعالن عام    و  
 . من االلتزامات الناشئة عن احلق يف احلقيقةعدداً القسري
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ا التعليق العام على النحو ذه اعتمادقدم، قرر الفريق العامل واستناداً إىل ما ت    
  :التايل

  تعليق عام
     القسري يعين احلق يف معرفـة      ق يف احلقيقة فيما يتعلق حباالت االختفاء      احل  -١

 ما يتعلق بسري التحقيق ونتائجه ومصري األشخاص املختفني وأمـاكن وجـودهم           
  ).اجلناة( وظروف حدوث حاالت االختفاء وهوية اجلاين

القـسري   وينبغي التمييز بني احلق يف احلقيقة فيما يتعلق حباالت االختفاء           -٢
 وبصفة خاصة حـق األقـارب أو        -واحلق يف احلصول على ما يلزم من معلومات         

ين هلم مصلحة مـشروعة، أو ممثلـيهم أو مستـشارهم           ذغريهم من األشخاص ال   
.  عن شخص حمروم من حريتـه      - القانوين، يف احلصول على ما يلزم من معلومات       

وينبغي اعتبار احلق يف احلصول على ما يلزم من معلومات عن الشخص احملتجـز،              
باإلضافة إىل احلق، غري القابل للتقييد، يف أمر اإلحضار، أداتـني رئيـسيتني ملنـع               

  .حدوث حاالت االختفاء القسري
 حاالت االختفاء    من اإلعالن بالتزام الدولة بالتحقيق يف      ١٣وتعترف املادة     -٣

يسمح جلميع األشخاص املعنيني،    " على أن    ١٣ من املادة    ٤وتنص الفقرة   . القسري
لك أن يعرض   ذبناء على طلبهم، باالطالع على نتائج التحقيق، ما مل يكن من شأن             

، يـرى   ١٩٩٢ عام   ذوعلى ضوء التطورات اليت حدثت من     ".  جارياً  جنائياً للخطر حتقيقاً 
 ضـيق    ينبغي تفسري التقييد الوارد يف اجلزء األخري من الفقـرة تفـسرياً            الفريق العامل أنه  

والواقع أنه ينبغي إشراك أقارب الضحية على حنو وثيـق يف التحقيـق يف حالـة                . النطاق
وجيـب أن   .  على احلق يف احلقيقة    ويشكل رفض تقدمي املعلومات قيداً    . االختفاء القسري 

 حتقيـق   جتنب تعـريض  :  اهلدف املشروع الوحيد    بشكل تام مع   ا القيد متناسباً  ذيكون ه 
االتصال هبم   ويشكل رفض تقدمي أي معلومات إىل األقارب أو       . جنائي جار للخطر  

وال يكفـي تقـدمي   .  للحـق يف احلقيقـة  على اإلطالق، أي الرفض التام، انتهاكاً  
معلومات عامة عن املسائل اإلجرائية، مثل حقيقة أن املسألة عهد هبـا إىل قـاض               

وعلى الدولة التزام يقتضي منـها      .  للحق يف احلقيقة   لك انتهاكاً ذ ثها، وينبغي اعتبار  لبح
ة لتوضـيح مـصري الـشخص       ذي مصلحة باخلطوات احملددة املتخ    ذتعريف أي شخص    

ة على أسـاس األدلـة   ذه املعلومات اخلطوات املتخذوجيب أن تتضمن ه   . ومكان وجوده 
لئن كانت مقتضيات التحقيق اجلنائي قد تـربر        و. املقدمة من األقارب أو الشهود اآلخرين     

 إليـه   يرجـع  تقييد نقل معلومات معينة، فإنه يتعني أن تتضمن التشريعات الوطنية سبيالً          
. ين يهمهـم األمـر    ذا الرفض اخلاص بتقدمي املعلومات إىل مجيع األشخاص ال        ذملراجعة ه 

أول مـرة، وأن تكـون      ه املراجعة متاحة عند رفض تقدمي املعلومات        ذوينبغي أن تكون ه   
ذلك على أساس منتظم للتحقق من استمرار وجود سبب الضرورة الـيت            متاحة بعد   

  .احتجت هبا السلطة العامة لرفض اإلبالغ
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 جيب أن يكون من املمكن دائمـاً      " على أنه    ١٣ من املادة    ٦وتنص الفقرة     -٤
     ختفاء القـسري    لإلجراءات املبينة أعاله، ما دام مصري ضحية اال        وفقاًإجراء حتقيق،   
وااللتزام مبواصلة التحقيق ما دام مصري الشخص املختفي ومكـان          ". مل يتضح بعد  

انظر التعليق  (وجوده مل يتضحا بعد التزام ناجم عن الطابع املستمر حلاالت االختفاء            
 وتعليقه العام بشأن االختفاء القسري بوصـفه        ١٧العام للفريق العامل بشأن املادة      

  ). حلقوق اإلنسان وجرمية مستمرةستمراً مانتهاكاً
 أن حق األقارب يف معرفة حقيقة مـصري األشـخاص           أيضاًوهي توضح     

وال جيـوز   . املختفني وأماكن وجودهم حق مطلق ال خيضع ألي تقييد أو انتقاص          
وينجم . للدولة االحتجاج بأي هدف مشروع أو ظروف استثنائية لتقييد هذا احلق          

 عن احلقيقة اليت مؤداها أن االختفاء القـسري يتـسبب يف            اًأيضهذا الطابع املطلق    
لألسرة، وهذه حالـة    )  من ديباجة اإلعالن   ٥الفقرة  " (كرب وأسى "حدوث حالة   

مـن  ) ٢(١معاناة تبلغ حد عتبة التعذيب، كما أهنا تنجم عن مـا ورد يف املـادة                
يشكل (...) أي فعل من أفعال االختفاء القسري : "أن اإلعالن نفسه اليت تنص على

احلق يف عدم التعـرض للتعـذيب       (...)  لقواعد القانون الدويل اليت تكفل       انتهاكاً
ويف هـذا   ". وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة           

الصدد، ال ميكن للدولة أن تقيد احلق يف معرفة حقيقة مصري األشخاص املخـتفني              
 التقييد ال حيقق سوى زيادة التعذيب املستمر الذي خيضع        وأماكن وجودهم ألن هذا   
  .له األقارب وإطالة أمده

وااللتزامات الرئيسية للدولة مبوجب احلق يف احلقيقة هي، يف املقام األول،             -٥
االلتزام بالتحقيق إىل أن يتم توضيح مـصري الـشخص          : التزامات إجرائية وتتضمن  

راف املعنية بنتـائج التحقيقـات مبوجـب        ومكان وجوده؛ وااللتزام بإبالغ األط    
 من هذا التعليق العام؛ وااللتزام بتوفري إمكانية النفاذ         ٣االشتراطات احملددة يف الفقرة     

التام إىل احملفوظات؛ وااللتزام بتوفري احلماية الكاملة للشهود واألقـارب والقـضاة            
يع اخلطوات الضرورية   ومثة التزام مطلق باختاذ مج    . واملشاركني اآلخرين يف أي حتقيق    

 والواقع أن التوضـيح   . للعثور على الشخص، ولكن ال يوجد التزام مطلق بالنتيجة        
 يف حاالت معينة، مثلما يكون عليه احلال عندما ال ميكن،           ،يصعب أو يتعذر حتقيقه   

فالشخص رمبا يكون قد أعدم بإجراءات موجزة       . ألسباب خمتلفة، العثور على اجلثة    
 على  ثور على رفاته ألن الشخص الذي دفن اجلثة مل يعد موجوداً          ولكن ال ميكن الع   

. قيد احلياة، وال توجد معلومات لدى أي شخص آخر عن مصري الشخص املختفي            
ويظل هناك التزام على الدولة بأن جتري ما يلزم من حتقيق إىل أن تـتمكن مـن أن     

  .، مصري الشخص أو مكان وجودهحتدد، افتراضاً
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احلـق يف    (١٩ العامل، يف تعليقه العام علـى املـادة          وقد أوضح الفريق    
افتراض وفاة ضحية من ضـحايا االختفـاء      جيوز، كمبدأ عام،   ال: "، أنه )التعويض

  ".القسري رغم اعتراضات األسرة
واحلق يف معرفة حقيقة مصري الشخص املختفي ومكان وجـوده يتـضمن،              -٦

هذا عاد إليها رفاته ويف أن تتصرف يف        ، حق األسرة يف أن ي     عندما يتم العثور عليه ميتاً    
وينبغي التعرف على رفات الشخص بشكل      .  لتقاليدها أو دينها أو ثقافتها     وفقاًالرفات  

ذلك من خالل وسائل من بينها حتليل احلمض النووي الـرييب           واضح وال جدال فيه و    
 ،تعـرف وينبغي أال تضطلع الدولة، أو أية سلطة أخرى، بعملية ال     . املرتوع األكسجني 

وأال تتصرف يف الرفات، دون املشاركة التامة لألسرة ودون إعالم عامة اجلمهور على             
 لالستفادة إىل   ويتعني على الدول أن تتخذ اخلطوات الضرورية      . ذه التدابري حنو كامل هب  

أقصى حد مما تتضمنه خربات الطب الشرعي وطرق التعرف العلمية من موارد متاحة،             
  .ملساعدة الدولية والتعاون الدويل عن طريق اذلكمبا يف 

 أيضاًواحلق يف معرفة حقيقة مصري الشخص املختفي ومكان وجوده ينطبق             -٧
ذين يولدون أثناء االختفاء القسري ألمهاهتم، والذين جيـري         يف حاالت األطفال ال   

 من اإلعالن على أن أفعال      ٢٠وتنص املادة   . تبنيهم على حنو غري مشروع بعد ذلك      
تزوير أو إخفاء الوثائق اليت تثبـت هويتـهم،         "الء األطفال، وكذلك    اختطاف هؤ 

ويـنص احلكـم    ". تشكل جرمية بالغة اخلطورة، يعاقب مرتكبها على هذا األساس        
أن تكرس جهودها للبحث عن هؤالء األطفال والتعرف        "نفسه على أن على الدول      

. عن زيف التبين  وبعبارة أخرى، ينبغي الكشف     ". عليهم وردهم إىل أسرهم األصلية    
ولكل من أسرة املختفي والطفل حق مطلق يف معرفة احلقيقة فيما يتعلـق مبكـان               

 من املادة نفسها تسعى إىل ضمان وجـود تـوازن           ٢بيد أن الفقرة    . وجود الطفل 
وال خيل  . ما إذا كان ينبغي العودة إىل تناول موضوع التبين         عندما يتعلق األمر مبسألة   
صلحة الطفل الفضلى يف االعتبار، باحلق يف معرفة احلقيقة         هذا التوازن، مع وضع م    

  . فيما يتعلق بأسرة الطفل األصلية أو مكان وجود الطفل
وعلى العكس من ذلك، فإن احلق يف معرفة احلقيقة فيما يتعلق بظـروف               -٨

وتبني ممارسة الدول أنه جرى، يف بعض احلاالت، اختيار إخفاء        . االختفاء غري مطلق  
وعلى وجه اخلصوص، فإن مسألة ما إذا كان    . احلقيقة بغية تيسري املصاحلة   أجزاء من   

. ينبغي اإلفصاح عن أمساء اجلناة بناء على احلق يف معرفة احلقيقة ال تزال مثار جدل              
وقد سيقت احلجج للدفع بأن من غري املالئم اإلفصاح عن أمساء اجلنـاة يف سـياق           

 يستفيد فيها اجلنـاة مـن الـضمانات         ، ال "جلان احلقيقة "إجراءات مثل إجراءات    
القانونية اليت متنح عادة لألشخاص يف اإلجراءات اجلنائية، وبصفة خاصة احلـق يف             

 من  ١٤وبغض النظر عن ذلك، فإن الدولة عليها، مبوجب املادة          . افتراض أهنم أبرياء  
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 من أعمـال االختفـاء      اإلعالن، التزام بإحالة أي شخص يزعم أنه ارتكب عمالً        
 إىل السلطات املدنية املختصة يف تلك الدولة بغية إقامة الـدعوى عليـه            "ري  القس

 طبقـاً وحماكمته ما مل يكن قد سلم إىل دولة أخرى ترغب يف ممارسـة واليتـها                
  ". لالتفاقات الدولية املعمول هبا يف هذا اجملال

ىل  من اإلعالن، إ   ١٨بيد أن الفريق العامل أشار، يف تعليقه العام على املادة             
بتدابري حمددة واستثنائية تـؤدي  "، يسمح ١٨أن حظر العفو، الذي تنص عليه املادة     

 مـن   ٣بشكل مباشر إىل منع حاالت االختفاء وإهنائها، كما تنص على ذلك املادة             
اإلعالن، حىت وإن كان من املمكن أن تبدو هذه التدابري للوهلة األوىل تدابري هلـا               

  ". اثل قد يسفر عن اإلفالت من العقابتأثري قانون للعفو أو إجراء مم
  :وواصل الفريق العامل كالمه قائالً  

والواقع أنه يف الدول اليت حدثت فيها انتـهاكات منتظمـة أو            "  
جسيمة حلقوق اإلنسان نتيجة لرتاع مسلح داخلي أو للقمع السياسي، رمبا           
تكون التدابري التشريعية، اليت ميكـن أن تـؤدي إىل اكتـشاف احلقيقـة       
واملصاحلة من خالل املساحمة، اخليار الوحيد إلهناء حـاالت االختفـاء أو            

  ".منعها
وبعبارة أخرى، فإن القيود على احلق يف احلقيقة ال تؤثر على حق الضحايا يف                

العدالة، أي أن القرار املتعلق بعدم اإلفصاح عن أمساء اجلنـاة يف إجـراءات متعلقـة                
ويف الوقت نفسه، فإن إعمال احلق يف احلقيقة        . باحلقيقة ال حيول دون حدوث مقاضاة     

قد يسفر، يف ظروف استثنائية، عن تقييد احلق يف العدالة، يف نطاق احلدود الـصارمة               
 ومع وضـع    ١٨ من التعليق العام للفريق العامل على املادة         ٨ و ٦الواردة يف الفقرتني    

يق العامل، على وجـه     ويذكر الفر .  من التعليق العام نفسه يف االعتبار      )ب(٣ الفقرة
ينبغي أال ُيمنح العفو إال بعد إجراء عمليـة سـالم صـحيحة أو              : "اخلصوص، بأنه 
 مع الضحايا، تكون نتيجتها اعتذار الدولة أو مرتكيب حـاالت           سن نية مفاوضات حب 

االختفاء، وإعراب الدولة أو مرتكيب حاالت االختفاء عن األسف، وتقدمي ضـمانات     
، الفقـرة   ١٨املـادة    التعليق العام على  " (فاء يف املستقبل  مبنع حدوث حاالت االخت   

جيوز حدوث أي تقييد مـن       وباإلضافة إىل ذلك، يرى الفريق العامل أنه ال       . ))ب(٨
لالطالع على  (هذا القبيل عندما يبلغ االختفاء القسري حد كونه جرمية ضد اإلنسانية            

سانية، انظر التعليق العـام     تعريف حاالت االختفاء القسري باعتبارها جرمية ضد اإلن       
  ).للفريق املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي على هذه املسألة

 أن الدولة عليها التزام بالتمكني من احلـصول         واحلق يف احلقيقة يعين ضمناً      -٩
وتنص . بشكل تام على املعلومات املتاحة، والسماح باقتفاء أثر األشخاص املختفني         

 ]بـالتحقيق [تكفل للسلطة املختصة    " من اإلعالن على أن      ١٣ملادة   من ا  ٢الفقرة  
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ذلك صالحيات إجبار   جراء التحقيق بفعالية، مبا يف      الصالحيات واملوارد الالزمة إل   
الشهود على احلضور، وتقدمي املستندات ذات الصلة، واالنتقال على الفور ملعاينـة            

حية النفاذ التـام إىل حمفوظـات        صال أيضاًوينبغي أن تكون هلذه السلطة      ". املواقع
وبعد إمتام التحقيقات، ينبغي صون حمفوظات السلطة املذكورة وتيسري النفاذ   . الدولة

  .التام للجمهور إليها
  أن يكون على الدولة التزام بتوفري      أيضاً، فإن احلق يف احلقيقة يضمن       وأخرياً  -١٠

. األشـخاص املعنـيني   ما يلزم من محاية ومساعدة للضحايا والشهود وغريهم من          
وكثريا ما يستفز البحث عن احلقيقة اجلناة وغريهم، الذين قد حياولون منع اكتشاف             

ومـن مث، فـإن     . احلقيقة بتهديد، أو حىت مبهامجة، األشخاص املشاركني يف حتقيق        
 ١٣ من املـادة     ٣والفقرة  . الدولة عليها التزام بتوفري محاية فعالة لألطراف املعنيني       

تتخذ اإلجراءات اليت تكفل جلميع املشاركني      "وح عندما تنص على أن      شديدة الوض 
يف التحقيق، مبن فيهم الشاكي واحملامي والشهود والقائمون بالتحقيق، احلماية مـن            

وميكن، على وجه اخلـصوص، أن تنـشئ        ". إساءة املعاملة أو التخويف أو االنتقام     
  .لةالدولة برناجما حلماية الشهود عن طريق مؤسسة مستق

املعلومات املتعلقة حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي يف خمتلـف             -ثالثاً   
البلدان واألقاليم اليت استعرضها الفريق العامل املعين حباالت االختفـاء          

  القسري أو غري الطوعي

  أفغانستان    

الة إىل احلكومة خالل الفتـرة      احلاالت املُح 
  صفر: قيد االستعراض

احلاالت املوضَّـحة خـالل     
  صفر: الفترة قيد االستعراض

عدد احلاالت اليت مل ُيبّت     
فيها حىت بداية الفترة قيـد      

  االستعراض
احلاالت املُرسلة مبوجب   

  إجراء التصرف العاجل
ـلة   ـاالت املُرسـ احلـ
  احلكومة  مبوجب اإلجراء العادي

غـري  املصادر  
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل    
ُيبّت فيها حىت هنايـة    
 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  صفر

  
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي نداء  نداء عاجل

  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي ادعاء  اء عامادع
  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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د أي رد مـن     أُحيلت جمدداً مجيع احلاالت اليت مل ُيبّت فيها بعد، ولألسف مل يـر               -٤٠
  .  موجز للحالة يف هذا البلدCorr.1 وE/CN.4/2006/56ويرد يف الوثيقة . احلكومة

  مالحظات    
حلمايـة مجيـع    االتفاقيـة الدوليـة     يدعو الفريق العامل احلكومة إىل التوقيع على          -٤١

وإىل قبول اختصاص اللجنـة مبوجــب        والتصديق عليها    األشخاص من االختفاء القسري   
  .  من االتفاقية٣٢ و٣١املادتني 

  ألبانيا    

احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       
  صفر: قيد االستعراض

احلاالت املوضَّـحة خـالل     
  صفر: الفترة قيد االستعراض

عدد احلاالت اليت مل ُيبّت     
فيها حىت بداية الفترة قيـد      

  االستعراض
احلاالت املُرسلة مبوجب   

  إجراء التصرف العاجل
ـلة   ـاالت املُرسـ احلـ
  احلكومة  مبوجب اإلجراء العادي

املصادر غـري   
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل    
ُيبّت فيها حىت هنايـة    

 ستعراضالسنة قيد اال
  ١  صفر  صفر  صفر  صفر  ١

  

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

  )قاعدة األشهر الستة(ة جانب احلكوم
  صفر  ال توجد أية ردود  صفر

  
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي نداء  نداء عاجل
  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  يوجد أي طلبال   طلب الفريق العامل القيام بزيارة

. أُحيلت جمدداً احلالة اليت مل ُيبّت فيها بعد، ولألسف مل يرد أي رد من احلكومـة                  -٤٢
   . موجز للحالة يف هذا البلدA/HRC/13/31ويرد يف الوثيقة 

  مالحظات    
مجيـع  الفريق العامل احلكومة على التصديق على االتفاقية الدوليـة حلمايـة            يهنئ    -٤٣

ـ    العتراف با األشخاص من االختفاء القسري وعلى ا       ٣١ادتني  ـختصاص اللجنة مبوجب امل
  . من االتفاقية٣٢و
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  اجلزائر    
احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       

  ١١: قيد االستعراض
احلاالت املوضَّـحة خـالل     

  صفر: رة قيد االستعراضالفت

عدد احلاالت اليت مل ُيبّت     
فيها حىت بداية الفترة قيـد      

  االستعراض
احلاالت املُرسلة مبوجب   

  إجراء التصرف العاجل
ـلة   ـاالت املُرسـ احلـ
  احلكومة  مبوجب اإلجراء العادي

املصادر غـري   
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل    
ُيبّت فيها حىت هنايـة    
 السنة قيد االستعراض

  ٢ ٩٢٣  صفر  صفر  ١١  صفر  ٢ ٩١٢
 

  ردود متعددة بشأن بعض احلاالت   بشأهناعدد احلاالت اليت ردَّت احلكومة
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 نداء  نداء عاجل
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي ادعاء  ادعاء عام

  عمن  رد احلكومة  نعم  فوريرسالة طلب تدخُّل 
  )٢(نعم  رد احلكومة  نعم  طلب الفريق العامل القيام بزيارة

  )٣(اإلجراءات العادية    
ـ و. ، إىل احلكومـة    حديثاً  حالة، مت اإلبالغ عنها    ١١أحال الفريق العامل      - ٤٤  تتعلق

. العوانة وجيجل  يف١٩٩٥ و١٩٩٤اختفوا بني عامي ادعي أهنم  أشخاصأغلبية احلاالت ب
  . الدرك الوطين حاالت االختفاء إىل معظم ويعزى

 املعلومات الواردة من احلكومة    

 ٢٠١٠مايو / أيار٢٥ و١٤أرسلت احلكومة إىل الفريق العامل مخس رسائل مؤرخة       -٤٥
وتتضمن الرسالة األوىل   . ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٢ و ٢٠١٠يونيه  / حزيران ١٠ و ٨و

 كانون  ٥ و ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٩ مت توجيههما يف     ردين على رساليت طلب تدخل فوري     
وتتضمن الرسالة الثانية ردا على رسالة طلب تدخل فـوري وجههـا            . ٢٠١٠ يناير/الثاين

الثالثة حبـسن توقيـت تقـدمي        وتتعلق الرسالة . ٢٠١٠أبريل  / تيسان ١٩الفريق العامل يف    
امل أن الطلب املقدم من الفريـق       ويف الرسالة الرابعة، أبلغت احلكومة الفريق الع      . املعلومات

 فيها بعد أحيل إىل     احلاالت اليت مل ُيبتّ   العامل للحصول على معلومات إضافية ووثائق بشأن        
ويف الرسالة اخلامسة، أبلغت احلكومة الفريق العامـل        . السلطات املسؤولة عن السجل املدين    

 فيها  مل ُيبتّ احلاالت اليت   خبصوص   أهنا لن تتمكن من إرسال كل الوثائق الداعمة اليت طلبت         

__________ 

 .٥١انظر الفقرة  )٢(
 .انظر املرفق اخلامس لالطالع على قائمة أمساء األشخاص موضوع حاالت االختفاء املبلغ عنها حديثاً )٣(
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بعد؛ بيد أن احلكومة اقترحت أن يسافر الفريق العامل إىل اجلزائـر للرجـوع إىل الوثـائق                 
  .الذين ادعي أهنم اختفوا ولكن مت العثور عليهم أحياء املذكورة أعاله ومقابلة أسر األشخاص

  التدخل الفوري    
 لعامل رسالة طلب تدخل فوري إىل     ، وجه الفريق ا   ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ٥يف    -٤٦

احلكومة فيما يتعلق باملضايقات اليت يدعى أن أقارب شخص خمتف يتعرضون هلا لكي يقبلوا              
  .احلصول على شهادة بافتراض الوفاة

، وجه الفريق العامل، باالشتراك مع آليتني أخريني من         ٢٠١٠أبريل  / نيسان ١٩ويف    -٤٧
تدخل فوري ثانية إىل احلكومة خبـصوص التفريـق         آليات اإلجراءات اخلاصة، رسالة طلب      

 أمام  املدعى حدوثه باستخدام القوة جملموعة من أقارب أشخاص خمتفني كانت تتظاهر سلمياً           
، وجه الفريـق    ٢٠١٠أغسطس  / آب ٢٤ويف  . ٢٠١٠أبريل  / نيسان ١١وزارة العدل يوم    

إىل  ، رسالة جديـدة  العامل، باالشتراك مع ثالث آليات أخرى من آليات اإلجراءات اخلاصة         
 ٤احلكومة خبصوص حظر فرض على أمهات أشخاص خمتفني ملنعهن من التجمع السلمي يف              

، والقمع الذي تعرضت له األمهات وغريهن من األشخاص ٢٠١٠أغسطس / آب١٨ و١١و
  .٢٠١٠أغسطس / آب١١الذين تظاهروا يوم 

فوري وجهت  ، ردت احلكومة على رسالة طلب تدخل        ٢٠١٠مايو  / أيار ١٤ويف    -٤٨
 خبصوص ادعاء حدوث مضايقات ألسر ضحايا حاالت اختفاء         ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٩يف  

قسري ادعي أهنا أجربت على طلب احلصول على شهادات افتراض الوفاة، وذكرت يف ردها              
 الدعاءات مبهمة واهتامات موجهة من مصدر ذي         وتكراراً نداًء عاجالً أهنا تعترب هذه الرسالة     

  .ومن مث، فإن احلكومة ال ترى أن من املالئم الرد عليها. ةدوافع سياسي
      على رسالة طلب التدخل الفوري املوجهـة       أيضاًويف الرسالة نفسها، ردت احلكومة        -٤٩
وذكرت احلكومة أن السلطات املختصة قامت، إثـر تلقـي          . ٢٠١٠يناير/ كانون الثاين  ٥يف  

ع الرسالة الذي أدىل ببيان أمـام الـدرك         الرسالة، جبمع معلومات إضافية من الشخص موضو      
الوطين أعاد فيه تأكيد موقفه خبصوص رفض التعويض وذكر فيه من جديد طلبه الـداعي إىل                

وأكد . فتح حتقيق لتحديد ظروف الشخص املختفي أو للتوصل إىل دليل ال لبس فيه على وفاته              
ع أي إجراء قضائي للحصول     يف البيان إصراره، يف ظل عدم وجود هذا الدليل، على رفضه اتبا           

وشددت احلكومة على أن الشخص موضوع الرسالة مل يذكر يف أي           . على إعالن وفاة قانوين   
وأشـارت احلكومـة   . ة مضايقات أو أعمال انتقامية من جانب أية سلطة       يأنه كان ضح   وقت
لسلم واملـصاحلة   مليثاق اوفقاً إىل اإلطار العام لتناول مسألة األشخاص املختفني يف اجلزائر   أيضاً

اإلجراء حظي بالقبول مـن      وذكرت أن . ٢٠٠٥الوطنية الذي اعتمد مبوجب استفتاء يف عام        
وباإلضـافة  . األسر املعنية وأن السلطات اإلدارية والقضائية املختصة تبلغ األسر حبقوقها          أغلب

 واملواقـف    مع هذا النهج، احتـرام اآلراء      إىل ذلك، ذكرت احلكومة أنه جيري، مبا يتفق متاماً        
  . تاماًواخليارات، اليت تعرب عنها األسر اليت ترفض هذا النهج، احتراماً
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، ردت احلكومة على رسالة طلـب التـدخل الفـوري           ٢٠١٠مايو  / أيار ٢٥ويف    -٥٠
، حيث ذكرت أن الضباط املسؤولني عن النظام العـام          ٢٠١٠أبريل  / نيسان ١٩املوجهة يف   

، جمموعة من األشخاص كانت تتظاهر أمام       ٢٠١٠ريل  أب/ نيسان ١١فرقوا، أثناء صباح يوم     
وقد وافقت أكثرية املتظاهرين على     . وزارة العدل وتتسبب بذلك يف حدوث مشاكل مرور       

وعلى العكس مما ادعي، فإن هـؤالء األشـخاص مل          . املغادرة باستثناء جمموعة صغرية منهم    
لعام الذين، يف أول األمر، وجهوا       إلساءة املعاملة من أفراد شرطة حفظ النظام ا        يتعرضوا أبداً 

ومل يتقدم أي شخص    . إليهم ببساطة الدعوة إىل أن يتفرقوا مث، عندما رفضوا، تولوا تفريقهم          
  .منهم بشكوى إىل السلطات، وهلذا السبب مل يفتح حتقيق

  طلب القيام بزيارة    
 ، طلب الفريق العامل دعوتـه إىل القيـام ببعثـة إىل           ٢٠٠٠أغسطس  / آب ٢٥يف    -٥١

 تـشرين   ١٢ويف  . ٢٠١٠أكتـوبر   / تشرين األول  ٢١ووجهت رسالة تذكريية يف     . اجلزائر
، أبلغت احلكومة الفريق العامل أهنا لن تتمكن من إرسال كل الوثـائق             ٢٠١٠نوفمرب  /الثاين

 فيها بعد؛ بيد أن احلكومـة اقترحـت أن       ُيبّتخبصوص احلاالت اليت مل      الداعمة اليت طلبت  
  إىل اجلزائر للرجوع إىل الوثائق املذكورة أعاله ومقابلة أسر األشخاص          يسافر الفريق العامل  

  .الذين ادعي أهنم اختفوا ولكن مت العثور عليهم أحياء

  فيها بعد ُيبّت جمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل    
 حالة  ١٨ حالة إىل احلكومة، ومت توضيح       ٢ ٩٥٠أحال الفريق العامل، منذ إنشائه،        -٥٢
ا باالستناد إىل املعلومات املقدمة من املصادر وتسع حاالت باالسـتناد إىل املعلومـات              منه

  . فيها بعدُيبّت حالة مل ٢ ٩٢٣املقدمة من احلكومة، وال تزال هناك 

  مالحظات    
من دواعي السرور أن حكومة اجلزائر، بعد فترة طويلة من عدم املشاركة، تواصـل              -٥٣

  .اون مع الفريق العاملاالخنراط يف عملية حوار وتع
 تتعلق  حالياً من احلاالت املتراكمة لديه       حالة تقريباً  ٢٠٠ويالحظ الفريق العامل أن       -٥٤

  .وسيتناول الفريق العامل هذه احلاالت يف دورته الثالثة والتسعني. باجلزائر
اء  إز ويف حني يرحب الفريق العامل بالتعاون مع حكومة اجلزائر، فإنه ما زال قلقـاً               -٥٥

االدعاءات املتعلقة باحلظر الذي فرض على أمهات أشخاص خمتفني ملـنعهن مـن التجمـع               
  . السلمي وبالقمع الذي تعرضن له أثناء تظاهرهن

 ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ويشري الفريق العامل إىل املالحظات الـيت أبـداها يف األعـوام               -٥٦
 خطـوات لـضمان      من اإلعالن باختاذ   ١٣ بشأن التزامات احلكومة مبوجب املادة       ٢٠٠٩و

  .محاية مجيع األشخاص املشاركني يف التحقيقات من إساءة املعاملة أو التخويف أو االنتقام
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حلمايـة مجيـع    االتفاقية الدوليـة     ويالحظ الفريق العامل أن احلكومة وقعت على        -٥٧
وإىل قبـول    ويدعو احلكومة إىل التصديق على االتفاقيـة         األشخاص من االختفاء القسري   

  . من االتفاقية٣٢ و٣١اللجنة مبوجب املادتني اختصاص 

  أنغوال    
احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       

  صفر: قيد االستعراض
احلاالت املوضَّـحة خـالل     

  صفر: الفترة قيد االستعراض

عدد احلاالت اليت مل ُيبّت     
فيها حىت بداية الفترة قيـد      

  االستعراض
احلاالت املُرسلة مبوجب   

  إجراء التصرف العاجل
ـلة   ـاالت املُرسـ احلـ
  احلكومة  مبوجب اإلجراء العادي

املــصادر غــري 
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل    
 هنايـة  ُيبّت فيها حىت  

 السنة قيد االستعراض
  ٣  صفر  صفر  صفر  صفر  ٣

  

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

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

  
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي نداء  نداء عاجل
  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

أُحيلت جمدداً مجيع احلاالت اليت مل ُيبّت فيها بعد، ولألسف مل يـرد أي رد مـن                   -٥٨
  .موجز للحالة يف هذا البلد Corr.1 وE/CN.4/2006/56 ويرد يف الوثيقة. احلكومة

  االجتماعات    
 الفريق العامل يف دورته التسعني ملناقشة التطـورات         اجتمع ممثلو حكومة أنغوال مع      -٥٩

  .املتعلقة باحلاالت

  مالحظات    
حلمايـة مجيـع    االتفاقيـة الدوليـة     يدعو الفريق العامل احلكومة إىل التوقيع على          -٦٠

وإىل قبول اختصاص اللجنـة مبوجــب        والتصديق عليها    األشخاص من االختفاء القسري   
  . من االتفاقية٣٢ و٣١املادتني 
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  *األرجنتني    
احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       

  صفر: قيد االستعراض
احلاالت املوضَّـحة خـالل     

  صفر: الفترة قيد االستعراض

عدد احلاالت اليت مل ُيبّت     
فيها حىت بداية الفترة قيـد      

  االستعراض
ت املُرسلة مبوجب   احلاال

  إجراء التصرف العاجل
ـلة   ـاالت املُرسـ احلـ
  احلكومة  مبوجب اإلجراء العادي

املصادر غري  
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل    
ُيبّت فيها حىت هنايـة    
 السنة قيد االستعراض

  )٤(٣ ٢٨٨  صفر  صفر  صفر  صفر  ٣ ٢٩٠

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

  )عدة األشهر الستةقا(جانب احلكومة 
  ١  ال  ٧

  
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي نداء  نداء عاجل
  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    
 ٤أبريـل و  / نيـسان  ١٤فرباير و / شباط ٢٢أرسلت احلكومة ثالث رسائل مؤرخة        -٦١

ويف الرسالة األوىل، قدمت احلكومة معلومات عن سبع حاالت    . ٢٠١٠نوفمرب  /تشرين الثاين 
لعامـل، يف دورتـه الثانيـة       وباالستناد إىل هذه املعلومات، قرر الفريق ا      .  فيها بعد  مل ُيبتّ 

وفيما يتعلـق باحلـاالت الـست       . والتسعني، تطبيق قاعدة األشهر الستة على حالة واحدة       
ومل تتسن ترمجة الرسالتني الثانية والثالثة      . األخرى، مل تفض املعلومات املقدمة إىل توضيحها      

  .يف الوقت املناسب إلدراجهما يف هذا التقرير

  ملصادراملعلومات الواردة من ا    
  . فيهما بعدمل ُيبّتوردت معلومات من املصادر خبصوص حالتني   -٦٢

   فيها بعد  ُيبّتجمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل    
 حالة  ٥٢ حالة إىل احلكومة، ومت توضيح       ٣ ٤٤٩أحال الفريق العامل، منذ إنشائه،        -٦٣

 حاالت باالسـتناد إىل املعلومـات       ١٠٧منها باالستناد إىل املعلومات املقدمة من املصادر و       
  . فيها بعدُيبّت حالة مل ٣ ٢٨٨املقدمة من احلكومة، وحذفت حالتان، وال تزال هناك 

__________ 

  .يف القرارات املتعلقة هبذا الفرع من التقريرأرييل دوليتزكي وفقاً ملمارسة الفريق العامل، مل يشارك   *  
د حالتان مكررتان وبالتايل حذفتا من      ـا بع ـ فيه ُيبّتن احلاالت اليت مل     ـى الفريق العامل أن حالتني م     رأ )٤(

 .سجالته
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  مالحظات    
الفريق العامل احلكومة على التصديق على االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع             يهنئ    -٦٤

ـ  اختصاص اللجنة مبوج  ب االعترافاألشخاص من االختفاء القسري وعلى        ٣١ادتني  ـب امل
  . من االتفاقية٣٢و

  أذربيجان    

احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       
  صفر: قيد االستعراض

احلاالت املوضَّـحة خـالل     
  صفر: الفترة قيد االستعراض

عدد احلاالت اليت مل ُيبّت     
فيها حىت بداية الفترة قيـد      

  االستعراض
احلاالت املُرسلة مبوجب   

  إجراء التصرف العاجل
ـلة   ـاالت املُرسـ احلـ
  احلكومة  مبوجب اإلجراء العادي

املصادر غري  
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل    
ُيبّت فيها حىت هنايـة    
 السنة قيد االستعراض

  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر
  

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

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

  
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي نداء  نداء عاجل
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي ادعاء  ادعاء عام

  جد أي ردال يو  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

  مالحظات    
 ١٥يأسف الفريق العامل لعدم تلقيه أي رد من احلكومة على ادعائه العام املرسل يف                 -٦٥
حكومة أذربيجان يف عمليات تسليم واحتجـاز         خبصوص ادعاء مشاركة   ٢٠٠٩مايو  /أيار

  .)A/HRC/13/31يقة الوث(سري 
حلمايـة مجيـع    االتفاقية الدوليـة    ويالحظ الفريق العامل أن احلكومة وقعت على          -٦٦

وإىل قبول اختـصاص     ويدعو احلكومة إىل التصديق عليها       األشخاص من االختفاء القسري   
  . من االتفاقية٣٢ و٣١اللجنة مبوجب املادتني 
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  البحرين    
احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       

  ١: قيد االستعراض
احلاالت املوضَّـحة خـالل     

  صفر: الفترة قيد االستعراض

عدد احلاالت اليت مل ُيبّت     
 بداية الفترة قيـد     فيها حىت 

  االستعراض
احلاالت املُرسلة مبوجب   

  إجراء التصرف العاجل
ـاالت املُرســ  لة احلـ
  احلكومة  مبوجب اإلجراء العادي

املصادر غري  
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل    
ُيبّت فيها حىت هنايـة    
 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   صفر

  
  منع  رد احلكومة  نعم   نداء عاجل
   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    
واحدة مبوجب إجراء التـصرف العاجـل       أرسل الفريق العامل إىل احلكومة حالة         -٦٧

 تابعني للدولة، أفراداً أن ىذي ادع، العلي إبراهيم اجلفرييوتعلقت احلالة بالسيد   . اخلاص به 
 ٢٨كانوا يرتدون مالبس مدنية، اختطفوه من منطقة مروازان يف قريـة الـسنابس يـوم                

  .٢٠١٠مارس /ذارآ

  النداءات العاجلة    
آليات أخرى  ، أرسل الفريق العامل، باالشتراك مع أربع        ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ١٥يف    -٦٨
عبد اجلليل السنغاسي    إىل احلكومة خبصوص السيد       عاجالً نداًء اإلجراءات اخلاصة،     آليات من

، الذين أُبلغ أنه جـرى      حممد سعيد والسيد  جعفر احلسايب   والسيد  عبد الغين آل كاجنا     والسيد  
  . وأخذهم إىل مكان احتجاز جمهول٢٠١٠أغسطس / آب١٧ و١٣توقيفهم فيما بني 

وذكـرت  . ، ردت احلكومة على نداء عاجل     ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ١٢ويف    -٦٩
احلكومة أن األشخاص األربعة الذين مت توقيفهم على ضوء وجود معلومات وحتقيقات وأدلة             

 إىل   بـالنظر  ، من شبكة إرهابية منظمة وأن عمليات توقيفهم       مؤكدة تثبت أهنم كانوا جزءاً    
وأشـارت  . ٥٨/٢٠٠٦طابع اجلرائم املشتبه يف أهنم ارتكبوها، نفذت مبوجب القانون رقم           

 من  ، إىل أن أربعة حمتجزين حيتفظون حبقهم يف تلقي زيارات، والتراسل معهم           أيضاًاحلكومة  
  .جانب األسرة واألصدقاء وأن هذه الزيارات مستمرة
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  املعلومات الواردة من احلكومة    
 تـشرين   ٣و أكتـوبر / تـشرين األول   ١٢كومة رسالتني مـؤرختني     أرسلت احل   -٧٠
ويف الرسالة األوىل، ردت احلكومة على النداء العاجل املشترك املوجه          . ٢٠١٠نوفمرب  /الثاين
، مل ُيبّت فيها بعدومل تترجم الرسالة الثانية، املتعلقة باحلالة اليت . ٢٠١٠سبتمرب / أيلول١٥يف 

   . يف هذا التقريريف الوقت املناسب إلدراجها

   فيها بعد ُيبّتموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت ملجم    
 أحال الفريق العامل، منذ إنشائه، ثالث حاالت إىل احلكومة، ومت توضيح حالتني منها              -٧١

  .باالستناد إىل املعلومات املقدمة من املصادر، وال تزال هناك حالة واحدة مل ُيبّت فيها بعد

  مالحظات    
حلمايـة مجيـع    االتفاقيـة الدوليـة     يدعو الفريق العامل احلكومة إىل التوقيع على          -٧٢

وإىل قبول اختصاص اللجنـة مبوجـب        والتصديق عليها    اص من االختفاء القسري   ـاألشخ
  . من االتفاقية٣٢ و٣١املادتني 

  بنغالديش    

الت املُحالة إىل احلكومة خالل الفترة قيد       احلا
  ١: االستعراض

احلاالت املوضَّحة خـالل    
: الفترة قيد االسـتعراض   

  صفر
عدد احلاالت اليت مل ُيبّت     
فيها حىت بداية الفترة قيـد      

  االستعراض
احلاالت املُرسلة مبوجب   

  إجراء التصرف العاجل
احلاالت املُرسلة مبوجب   

  احلكومة  اإلجراء العادي
ملصادر غـري   ا

  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل    
ُيبّت فيها حىت هنايـة    
 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   ١

  
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي نداء  نداء عاجل
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  يوجد أي ادعاءال   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

  جلةاإلجراءات العا    
العاجـل  التـصرف   الفريق العامل إىل احلكومة حالة واحدة مبوجب إجراء         أرسل    -٧٣

 ادعي أن حنو سبعة من مـوظفي        الذي ،علم حممد تشودري وتعلقت احلالة بالسيد    . اخلاص به 
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. ٢٠١٠يونيـه   / حزيـران  ٢٥ القانون، كانوا يرتدون مالبس مدنية، اختطفوه يف دكا يـوم            ذإنفا
  .ه احلالةذوأقرت احلكومة بأهنا تلقت ه

  املعلومات الواردة من احلكومة    
مل  ، أرسلت حكومة بنغالديش رسالة بشأن حالة واحـدة        ٢٠٠٩مايو  /ر أيا ١٢يف    -٧٤

واملعلومات . A/HRC/13/31 ، وهي حالة مل تظهر، بسبب خطأ تقين، يف التقرير       ُيبّت فيها بعد  
  .ه احلالةذهاملتضمنة غري كافية لتوضيح 

حلاالت وخالل الفترة املشمولة باالستعراض، مل ترد أية معلومات من احلكومة خبصوص ا             -٧٥
  .ُيبّت فيها بعدمل  اليت

   فيها بعدُيبّتجمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل     
أحال الفريق العامل، منذ إنشائه، مخس حاالت إىل احلكومة، ومت توضـيح حالـة                -٧٦

 ُيبّتواحدة منها باالستناد إىل املعلومات املقدمة من احلكومة، وال تزال هناك أربع حاالت مل 
  .بعدفيها 

  مالحظات    
حلمايـة مجيـع    االتفاقيـة الدوليـة     يدعو الفريق العامل احلكومة إىل التوقيع على          -٧٧

وإىل قبول اختصاص اللجنـة مبوجـب        والتصديق عليها    اص من االختفاء القسري   ـاألشخ
  . من االتفاقية٣٢ و٣١املادتني 

  بيالروس    
احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفترة      

  صفر: قيد االستعراض
احلاالت املوضَّحة خالل الفترة    

  صفر: قيد االستعراض
عدد احلاالت اليت مل ُيبّت     
 فيها حىت بداية الفترة قيـد     

  االستعراض
احلاالت املُرسلة مبوجب   

  إجراء التصرف العاجل

ـلة    احلاالت املُرس
 مبوجب اإلجـراء  

  احلكومة  العادي
املــصادر غــري 

  احلكومية

عدد احلاالت الـيت مل     
ُيبّت فيها حىت هنايـة     
  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  نعم  ٣

  
  ي ردال يوجد أ  رد احلكومة  ال يوجد أي نداء  نداء عاجل
  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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  املعلومات الواردة من احلكومة    
/  حزيـران  ٢فرباير و / شباط ٢٢ني من احلكومة مؤرختني     تلقى الفريق العامل رسالت     -٧٨

 فيها بعد على    ُيبّت فيها بعد وثالث حاالت مل       ُيبّتواحدة مل     فيما يتعلق حبالة   ٢٠١٠يونيه  
   .وقد اعتربت املعلومات املقدمة غري كافية لتحقيق التوضيح. التوايل

  املعلومات الواردة من املصادر    
  .  فيها بعدُيبّتر خبصوص حالة واحدة مل وردت معلومات من املصاد  -٧٩

   فيها بعد ُيبّتجمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل     
 بعد يف هذه    ُيبّتأحال الفريق العامل، منذ إنشائه، ثالث حاالت إىل احلكومة، ومل             -٨٠

  . احلاالت كلها

  مالحظات  
إلعالن بإجراء حتقيقـات شـاملة      يذكِّر الفريق العامل احلكومة بالتزاماهتا مبوجب ا        -٨١

) ١٣ مـن املـادة      ٦الفقرة  " (ما دام مصري ضحية االختفاء القسري مل يتضح بعد        "ونزيهة  
وبضمان أن يكون التقادم املتعلق بأعمال االختفاء القسري، إذا كان مثة حمل للتقادم، طويل              

  ).١٧ادة  من امل٣الفقرة (األجل ومبا يتناسب مع اجلسامة البالغة هلذه اجلرمية 
حلمايـة مجيـع    االتفاقية الدوليـة    ويدعو الفريق العامل احلكومة إىل التوقيع على          -٨٢

         وإىل قبول اختـصاص اللجنـة مبوجـب         والتصديق عليها    األشخاص من االختفاء القسري   
   . من االتفاقية٣٢ و٣١املادتني 

  بوتان    
احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       

  صفر: قيد االستعراض
احلاالت املوضَّـحة خـالل     

عدد احلاالت اليت مل ُيبّت       صفر: الفترة قيد االستعراض
قيـد  فيها حىت بداية الفترة     

  االستعراض
احلاالت املُرسلة مبوجب   

  إجراء التصرف العاجل
ـلة   ـاالت املُرسـ احلـ

  احلكومة  راء العاديمبوجب اإلج
املصادر غري  

  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل    
ُيبّت فيها حىت هنايـة    
 السنة قيد االستعراض

  ٥  صفر  صفر  صفر  صفر  ٥
  

  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   احلكومةرد  ال يوجد أي نداء  نداء عاجل
  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



A/HRC/16/48 

33 GE.11-10443 

بّت فيها بعد، ولألسف مل يـرد أي رد مـن           أُحيلت جمدداً مجيع احلاالت اليت مل يُ        -٨٣
  . موجز للحالة يف هذا البلدA/HCR/4/41ويرد يف الوثيقة . احلكومة

  مالحظات    
حلمايـة مجيـع    االتفاقيـة الدوليـة     يدعو الفريق العامل احلكومة إىل التوقيع على          -٨٤

ـ       والتصديق عليها    األشخاص من االختفاء القسري    ـب وإىل قبول اختصاص اللجنـة مبوج
  . من االتفاقية٣٢ و٣١املادتني 

  بوليفيا    
احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       

  صفر: قيد االستعراض
احلاالت املوضَّـحة خـالل     

عدد احلاالت اليت مل ُيبّت       صفر: الفترة قيد االستعراض
فيها حىت بداية الفترة قيـد      

  االستعراض
احلاالت املُرسلة مبوجب   

  إجراء التصرف العاجل
ـلة   ـاالت املُرسـ احلـ
  احلكومة  مبوجب اإلجراء العادي

املصادر غري  
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل    
ُيبّت فيها حىت هنايـة    

 لسنة قيد االستعراضا
  ٢٨  صفر  صفر  صفر  صفر  ٢٨

  

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

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

  
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي نداء  نداء عاجل
  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  يام بزيارةطلب الفريق العامل الق

أُحيلت جمدداً مجيع احلاالت اليت مل ُيبّت فيها بعد، ولألسف مل يـرد أي رد مـن                   -٨٥
   .موجز للحالة يف هذا البلد Corr.1 وE/CN.4/2006/56 ويرد يف الوثيقة. احلكومة

  املعلومات الواردة من املصادر  
  . مل ُيبّت فيها بعدإضافية بشأن سبع حاالت قدم مصدر معلومات   -٨٦

  جمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل ُيبّت فيها بعد    
إىل احلكومة، ومت توضيح حالة واحـدة        حالة ٤٨أحال الفريق العامل، منذ إنشائه،        -٨٧

ت املقدمـة    حالة باالستناد إىل املعلوما    ١٩منها باالستناد إىل املعلومات املقدمة من املصادر و       
   . حالة مل ُيبّت فيها بعد٢٨من احلكومة، وال تزال هناك 
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  مالحظات    
يهنئ الفريق العامل احلكومة على التصديق على االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع                -٨٨

ويدعو الفريق العامل احلكومة إىل قبول اختصاص اللجنـة        .  القسري األشخاص من االختفاء  
  .االتفاقية من ٣٢ و٣١مبوجب املادتني 

  *البوسنة واهلرسك    
احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       

  صفر: قيد االستعراض
احلاالت املوضَّـحة خـالل     

عدد احلاالت اليت مل ُيبّت       صفر: الفترة قيد االستعراض
فيها حىت بداية الفترة قيـد      

  االستعراض
احلاالت املُرسلة مبوجب   

  إجراء التصرف العاجل
ـلة   ـاالت املُرسـ احلـ
  احلكومة  مبوجب اإلجراء العادي

املصادر غري  
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل    
ُيبّت فيها حىت هنايـة    

 تعراضالسنة قيد االس
  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر

    

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

  )قاعدة األشهر الستة(كومة جانب احل
  ال توجد أية حاالت  ال توجد أية ردود  ال توجد أية حاالت

  
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي نداء  نداء عاجل
  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   الفريق العامل القيام بزيارةطلب

  الزيارة    
 ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٢١ إىل   ١٤زار الفريق العامل البوسنة واهلرسك يف الفترة من           -٨٩

ويف أعقاب الزيارة عقدت الدورة احلادية والتـسعون        ). A/HCR/16/48/Add.1انظر الوثيقة   (
  .٢٠١٠يونيه / حزيران٢٥ إىل ٢٢ سراييفو يف الفترة من للفريق العامل يف

  مالحظات    
يشكر الفريق العامل احلكومة على ما قدمته من تعاون أثناء زيارته للبلـد وعلـى                 -٩٠

  .استضافتها دورته احلادية والتسعني
       م تلقيه أي رد من احلكومة على ادعائه العـام املرسـل            ويأسف الفريق العامل لعد     -٩١
 خبصوص ادعاء مشاركة احلكومة يف عمليات تسليم واحتجاز سري ٢٠٠٩مايو / أيار١٥ يف
  . )A/HRC/13/31الوثيقة (

__________ 

 . من التقريرلفرع هبذا املتعلقةيف القرارات ا تشارك يامسينكا دزومهور ملمارسة الفريق العامل، مل وفقاً  *  
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حلمايـة مجيـع    االتفاقية الدوليـة     ويالحظ الفريق العامل أن احلكومة وقعت على        -٩٢
وإىل قبول اختـصاص     ويدعو احلكومة إىل التصديق عليها       األشخاص من االختفاء القسري   

  . من االتفاقية٣٢ و٣١ مبوجب املادتني اللجنة

  الربازيل    
احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       

  صفر: قيد االستعراض
احلاالت املوضَّـحة خـالل     

عدد احلاالت اليت مل ُيبّت       صفر: الفترة قيد االستعراض
فيها حىت بداية الفترة قيـد      

  االستعراض
احلاالت املُرسلة مبوجب   

  إجراء التصرف العاجل
ـلة   ـاالت املُرسـ احلـ
  احلكومة  مبوجب اإلجراء العادي

املصادر غري  
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل    
ايـة  ُيبّت فيها حىت هن  

 السنة قيد االستعراض
  ١٣  صفر  صفر  صفر  صفر  ١٣

  

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

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

  
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي نداء  نداء عاجل
  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

أُحيلت جمدداً مجيع احلاالت اليت مل ُيبّت فيها بعد، ولألسف مل يـرد أي رد مـن                   -٩٣
  .يف هذا البلد  موجز للحالةCorr.1 وE/CN.4/2006/56ويرد يف الوثيقة . احلكومة

  مالحظات    
تصديق على االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع         يهنئ الفريق العامل احلكومة على ال       -٩٤

ويدعو الفريق العامل احلكومة إىل قبول اختصاص اللجنـة        .  القسري األشخاص من االختفاء  
  .  من االتفاقية٣٢ و٣١مبوجب املادتني 

  بوروندي    
 خالل الفتـرة    احلاالت املُحالة إىل احلكومة   

  صفر: قيد االستعراض
احلاالت املوضَّـحة خـالل     

عدد احلاالت اليت مل ُيبّت       صفر: الفترة قيد االستعراض
فيها حىت بداية الفترة قيـد      

  االستعراض
احلاالت املُرسلة مبوجب   

  إجراء التصرف العاجل
ـلة   ـاالت املُرسـ احلـ
  احلكومة  مبوجب اإلجراء العادي

املصادر غري  
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل    
ُيبّت فيها حىت هنايـة    
 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 أية ردود  صفر
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  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي نداء  نداء عاجل
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  د أي ادعاءال يوج  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

. أُحيلت مجيع احلاالت اليت مل ُيبّت فيها بعد، ولألسف مل يرد أي رد من احلكومـة          -٩٥
  .  موجز للحالة يف هذا البلدCorr.1 وE/CN.4/2006/56يقة ويرد يف الوث

  طلب القيام بزيارة    
ومل يـرد  . زيارة هذا البلد   ، طلب الفريق العامل دعوته إىل     ٢٠٠٩مايو  / أيار ٢٧يف    -٩٦

  .أي رد حىت تارخيه

  مالحظات    
حلمايـة مجيـع    االتفاقية الدوليـة     يالحظ الفريق العامل أن احلكومة وقعت على        -٩٧
وإىل قبول اختـصاص     ويدعو احلكومة إىل التصديق عليها       ألشخاص من االختفاء القسري   ا

  . من االتفاقية٣٢ و٣١اللجنة مبوجب املادتني 

  الكامريون    
احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       

  صفر: قيد االستعراض
الت املوضَّـحة خـالل     احلا

  صفر: الفترة قيد االستعراض

عدد احلاالت اليت مل ُيبّت     
فيها حىت بداية الفترة قيـد      

  االستعراض
احلاالت املُرسلة مبوجب   

  إجراء التصرف العاجل
ـلة   ـاالت املُرسـ احلـ
  احلكومة  مبوجب اإلجراء العادي

املصادر غري  
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل    
ُيبّت فيها حىت هنايـة    
 السنة قيد االستعراض

  ١٤  صفر  ١  صفر  صفر  ١٥
  

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

  )قاعدة األشهر الستة(جانب احلكومة 
  صفر  نعم  ١٥

  
  ال يوجد أي رد   رد احلكومة  ال يوجد أي نداء  نداء عاجل
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي ادعاء  ادعاء عام

  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال توجد أي رسالة  ل فوريرسالة طلب تدخُّ
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي طلب  طلب الفريق العامل القيام بزيارة
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  املعلومات الواردة من احلكومة    
 ٢٠١٠يونيه  / حزيران ١٦ و ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٧أرسلت احلكومة رسالتني يف       -٩٨

وأفضت املعلومات املقدمة إىل توضيح حالـة       . ُيبّت فيها بعد  احلاالت اليت مل    خبصوص مجيع   
  . حالة١٤واحدة، ولكنها مل تكن كافية لتوضيح بقية احلاالت البالغ عددها 

  املعلومات الواردة من املصادر    
وردت معلومات من املصادر أكدت املعلومات اليت قدمتها احلكومة واليت أفـضت              -٩٩

  . فيها بعدالبت  قد جرى يكنملإىل توضيح حالة واحدة 

  التوضيحات    
 .، قرر الفريق العامل توضيح حالة واحدةحلكومةامن الواردة عقب تلقي املعلومات   -١٠٠

  جمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل ُيبّت فيها بعد    
 حالة إىل احلكومة، ومت توضيح مخس حاالت        ١٩أحال الفريق العامل، منذ إنشائه،        -١٠١
  .  حالة مل ُيبّت فيها بعد١٤االستناد إىل املعلومات املقدمة من احلكومة، وال تزال هناك منها ب

  مالحظات    
حلمايـة مجيـع    االتفاقية الدوليـة     يالحظ الفريق العامل أن احلكومة وقعت على        -١٠٢

وإىل قبول اختـصاص     ويدعو احلكومة إىل التصديق عليها       األشخاص من االختفاء القسري   
  . من االتفاقية٣٢ و٣١جب املادتني اللجنة مبو

  تشاد    

احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       
   صفر:قيد االستعراض

احلاالت املوضَّـحة خـالل     
  صفر: الفترة قيد االستعراض

عدد احلاالت اليت مل ُيبّت     
فيها حىت بداية الفترة قيـد      

  االستعراض
احلاالت املُرسلة مبوجب   

  إجراء التصرف العاجل
ـلة   ـاالت املُرسـ احلـ
  احلكومة  مبوجب اإلجراء العادي

املصادر غري  
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل    
ُيبّت فيها حىت هنايـة    

 ة قيد االستعراضالسن
  ٣٠  صفر  صفر  صفر  صفر  ٣٠

  

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

  )قاعدة األشهر الستة(جانب احلكومة 
  صفر  نعم  ٣٠
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  ال يوجد أي رد   رد احلكومة  ال يوجد أي نداء  نداء عاجل
  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   يوجد أي طلبال  طلب الفريق العامل القيام بزيارة

  املعلومات الواردة من احلكومة    
فرباير / شباط ٨و ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٢أرسلت احلكومة ثالث رسائل مؤرخة        -١٠٣

وتعلقت . وتعلقت الرسالة األوىل حبالة سبق أن أوضحها املصدر       . ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٧و
مل  وجبميع احلـاالت الـيت   مل ُيبّت فيها بعدوايل حبالة واحدة الرسالتان الثانية والثالثة على الت 

   .واملعلومات املقدمة غري كافية لتوضيحها. ُيبّت فيها بعد

  االجتماعات    
 اجتمع ممثلو حكومة تشاد مع الفريق العامل يف دورتيه التسعني واحلادية والتـسعني              -١٠٤

   .ملناقشة التطورات املتعلقة باحلاالت

   فيها بعدُيبّتاالت احملالة واملوضحة واليت مل جمموع احل    
واحـدة   حالة  ومت توضيح  ، حالة إىل احلكومة   ٣٤أحال الفريق العامل، منذ إنشائه،       -١٠٥
علومـات  املحاالت باالسـتناد إىل     ثالث  قدمة من املصادر و   املعلومات  املباالستناد إىل   منها  
  . فيها بعدبّتُي حالة مل ٣٠ وال تزال هناك ،قدمة من احلكومةامل

  مالحظات    
يعرب الفريق العامل عن تقديره لالجتماعات اليت عقدت مع ممثلي حكومة تشاد              -١٠٦

  .ويتطلع إىل استمرار تعاون احلكومة
مجيـع   االتفاقية الدولية حلمايـة       على يالحظ الفريق العامل أن احلكومة وقعت     و  -١٠٧

قبول اختـصاص   تصديق عليها وإىل    ويدعو احلكومة إىل ال    األشخاص من االختفاء القسري   
   . من االتفاقية٣٢ و٣١اللجنة مبوجب املادتني 
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  شيلي    
احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       

  صفر: قيد االستعراض
احلاالت املوضَّـحة خـالل     

  ١: الفترة قيد االستعراض
عدد احلاالت اليت مل ُيبّت     
فيها حىت بداية الفترة قيـد      

  االستعراض
احلاالت املُرسلة مبوجب   

  إجراء التصرف العاجل
ـلة   ـاالت املُرسـ احلـ
  احلكومة  مبوجب اإلجراء العادي

املصادر غـري   
  احلكومية

االت اليت مل   عدد احل 
ُيبّت فيها حىت هنايـة    
 السنة قيد االستعراض

  ٨٠٦  صفر  ١  صفر  صفر  ٨٠٧
  

  التردود متعددة بشأن بعض احلا  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 نداء  نداء عاجل
  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
  نعم  رد احلكومة  نعم  طلب الفريق العامل القيام بزيارة

  املعلومات الواردة من احلكومة    
ويف  .٢٠١٠ سـبتمرب / أيلول ٣٠ و مارس/ آذار ١٠ مؤرختني  ني احلكومة رسالت  أرسلت  -١٠٨

يـع  مجاالتفاقية الدولية حلمايـة     الرسالة األوىل، أبلغت احلكومة الفريق العامل بتصديقها على         
 على طلـب     إجيابياً ويف الرسالة الثانية، ردت احلكومة رداً     . األشخاص من االختفاء القسري   

  .الفريق العامل القيام بزيارة إىل البلد

  التوضيحات    
ة، قرر الفريـق العامـل      عقب انقضاء املهلة املنصوص عليها يف قاعدة األشهر الست         -١٠٩

  .ة واحدةتوضيح حال

  طلب القيام بزيارة    
      . زيارة هـذا البلـد     ، طلب الفريق العامل دعوته إىل     ٢٠١٠أغسطس  / آب ١٨يف    -١١٠
، وجهت احلكومة دعوة إىل الفريق العامل للقيام ببعثة إىل البلد ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٣٠ويف 

  .٢٠١٢يف عام 

    فيها بعدُيبّتجمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل     
  حالة ٢٣ ومت توضيح    ،حلكومة إىل ا  الت حا ٩٠٧ ،منذ إنشائه أحال الفريق العامل،      -١١١
قدمـة  املعلومات  امل باالستناد إىل    ة حال ٧٨قدمة من املصادر و   املعلومات  املباالستناد إىل   منها  

   . فيها بعدُيبّت مل الت حا٨٠٦ وال تزال هناك ،من احلكومة
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  مالحظات    
      ا إليه لزيـارة البلـد يف       ـ وجهته وة اليت ـعلى الدع  الفريق العامل احلكومة     شكري  -١١٢
  .٢٠١٢عام 
االتفاقية الدولية حلمايـة مجيـع      ويهنئ الفريق العامل احلكومة على تصديقها على          -١١٣

 مـن   ٣٢ و ٣١اختصاص اللجنة مبوجب املـادتني      وقبوهلا  األشخاص من االختفاء القسري     
   .االتفاقية

  الصني    
احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       

  ١:قيد االستعراض
احلاالت املوضَّـحة خـالل     

  صفر: الفترة قيد االستعراض
عدد احلاالت اليت مل ُيبّت     

اية الفترة قيـد    فيها حىت بد  
  االستعراض

احلاالت املُرسلة مبوجب   
  إجراء التصرف العاجل

ـلة   ـاالت املُرسـ احلـ
  احلكومة  وجب اإلجراء العاديمب

املصادر غـري   
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل    
ُيبّت فيها حىت هنايـة    
 السنة قيد االستعراض

  ٢٩  صفر  صفر  صفر  ١  ٢٨
  

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

  )قاعدة األشهر الستة(جانب احلكومة 
  حاالتال توجد أية    توجد أية ردودال  ال توجد أية حاالت

  
  نداء عاجل
  ادعاء عام

  نعم
  نعم

  رد احلكومة
  رد احلكومة

  ال
  ال 

  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    
.  مبوجب إجراء التصرف اخلاص بـه      ومة حالة واحدةأرسل الفريق العامل إىل احلك  -١١٤

وهو أحد أتباع حركة فالون غونـغ وقـد ادعـي أن            فينغ جيانغ،   وتعلقت احلالة بالسيد    
  . ٢٠١٠ فرباير/ شباط١٨السلطات الصينية أوقفته يف مطار شنغهاي بودونغ يف 

  النداءات العاجلة    
 ٢٣وقد أرسل النـداء األول يف       . مةأرسل الفريق العامل نداءين عاجلني إىل احلكو        -١١٥
وتعلـق   اإلجراءات اخلاصـة،      آليات  من ني أخريني تآلي، باالشتراك مع    ٢٠١٠أبريل  /نيسان

جرى اإلبالغ عن أهنـا       اليت كانت حمتجزة يف مركز احتجاز يانغبو مث        نغيفينغماو ه بالسيدة  
، باالشتراك مع أربع ٢٠١٠أبريل / نيسان٣٠وأرسل النداء الثاين يف . نقلت إىل مكان جمهول
، وهو حاصل على منحة     كاو دو وتعلق بالسيد    اإلجراءات اخلاصة،    آليات أخرى من آليات   

من صندوق األمم املتحدة للتربعات لصاحل الشعوب األصلية، وقد جرى اإلبـالغ عـن أن               
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الشرطة اختطفته يف مطار العاصمة بيجني الدويل، قبل ركوبه الطائرة يف رحلته إىل مدينـة               
يويورك حلضور الدورة التاسعة ملنتدى األمم املتحدة الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية،            ن

  .وأخذ يف وقت الحق إىل مكان جمهول

  املعلومات الواردة من احلكومة    
 مل تتسن ترمجتـها يف الوقـت        ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٤أرسلت احلكومة رسالة يف       -١١٦

وخـالل الفتـرة املـشمولة      .  ويف هذا التقرير   A/HRC/13/31املناسب إلدراجها يف التقرير     
 ٥أبريل و / نيسان ٢٢فرباير و / شباط ٢٥ و ١٢بالتقرير، أرسلت احلكومة أربع رسائل مؤرخة       

  . مل تتسن ترمجتها يف الوقت املناسب إلدراجها يف هذا التقرير ٢٠١٠يوليه /متوز

  املعلومات الواردة من املصادر    
  . فيهما بعدمل ُيبّتمن املصادر خبصوص حالتني علومات تلقى الفريق العامل م  -١١٧

  دعاءات العامةالا    
قدمت املصادر معلومات خبصوص العقبات املواجهة يف تنفيذ إعالن محايـة مجيـع               -١١٨

       / آب ٦وأحيلـت هـذه املعلومـات إىل احلكومـة يف           . األشخاص من االختفاء القسري   
  .عني للفريق العامل بعد الدورة احلادية والتس٢٠١٠أغسطس 

وأعلمت املصادر الفريق العامل بأنه جرى، يف أعقاب القالقـل الـيت حـدثت يف                 -١١٩
 يف أورومكي يف شيجيانغ، اإلبالغ عن احتجاز مئات من الشبان الويغور            ٢٠٠٩يوليه  /متوز

  . إخضاعهم لالختفاء القسريأيضاًلالشتباه يف اشتراكهم يف إثارة القالقل وأن بعضهم مت 
 ملا أوردته املصادر، ادعي أن قوات األمن الصينية قامت، بعد القالقل مباشرة،             طبقاًو  -١٢٠

بعدة عمليات احتجاز يف منطقتني يف أورومكي توجد فيهما أعداد كـبرية مـن الـسكان                
الويغور، مها إيرداوكياو وسامياشانغ، وأن هذه العمليات استمرت على نطاق أصـغر حـىت       

ذكر أن معظم الضحايا كانوا من الـشبان         وقد. على األقل  ٢٠٠٩أغسطس  /منتصف آب 
وادعي أن األشخاص الويغور مت توقيفهم يف بيوهتم ويف املستشفيات وأماكن العمل            . الويغور

والشوارع، وجرى استجواهبم خبصوص مشاركتهم يف االحتجاجـات الـيت حـدثت يف             
لطات إنفاذ القانون املعنية    وادعي كذلك أن س   . يوليه ومت نقلهم بعد ذلك يف شاحنات      /متوز

أنكرت، عندما طلبت بعض األسر معلومات من أجل حتديد مصري األشخاص املخـتفني أو              
  .التوقيف أو قامت ببساطة بطرد األسر أماكن وجودهم، حدوث أعمال

 ملا ذكرته املصادر، فقد جرى، يف أعقاب القالقل اليت حدثت يف            وفقاًونتيجة لذلك، و    -١٢١
 حالة اختفـاء    ٤٣ما ال يقل عن      ، توثيق ٢٠٠٩أغسطس  / آب ١٨ وحىت   ٢٠٠٩يوليه  /متوز

بيد أن املصادر تدعي أن العدد الفعلـي        . قسري لشبان ويغور يف مناطق الويغور يف أورومكي       
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وادعي كذلك أنه رمبا    . حلاالت االختفاء القسري يف هذه املناطق قد يكون أكرب من ذلك كثرياً           
  .األشخاص من اهلان الصينيني لالختفاء القسري إخضاع بعض أيضاًيكون قد مت 

  .ومل يرد أي رد من احلكومة على هذا االدعاء العام  -١٢٢

  فيها بعد ُيبّت جمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل    
  حالـة  ١١ توضيح   ومت ، حالة إىل احلكومة   ١١٧أحال الفريق العامل، منذ إنشائه،         -١٢٣
قدمـة  املعلومات  امل حالة باالستناد إىل     ٧٧قدمة من املصادر و   املمات  علواملباالستناد إىل   منها  

  . فيها بعدُيبّت حالة مل ٢٩ وال تزال هناك ،من احلكومة

  مالحظات    
حلمايـة مجيـع    االتفاقيـة الدوليـة     يدعو الفريق العامل احلكومة إىل التوقيع على          -١٢٤

 اختصاص اللجنـة مبوجــب      وإىل قبول  والتصديق عليها    األشخاص من االختفاء القسري   
  . من االتفاقية٣٢ و٣١املادتني 

  كولومبيا    
احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       

  ١:قيد االستعراض
احلاالت املوضَّـحة خـالل     

  ٧: الفترة قيد االستعراض
عدد احلاالت اليت مل ُيبّت     
فيها حىت بداية الفترة قيـد      

  االستعراض
احلاالت املُرسلة مبوجب   

  إجراء التصرف العاجل
ـلة   ـاالت املُرسـ احلـ
  احلكومة  مبوجب اإلجراء العادي

املصادر غـري   
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل    
يها حىت هنايـة   ُيبّت ف 

 السنة قيد االستعراض
  ٩٥٧  ١  ٦  ١  صفر  ٩٦٣

  

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

  )قاعدة األشهر الستة(جانب احلكومة 
  ٥  نعم  ٣٣

  نداء عاجل
  ادعاء عام

  ال يوجد أي نداء
  ال يوجد أي ادعاء

  رد احلكومة
  رد احلكومة

  ال يوجد أي رد
    يوجد أي ردال

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

  اإلجراءات العادية    
ت تعلقو. ، إىل احلكومة   حديثاً أحال الفريق العامل حالة واحدة، مت اإلبالغ عنها         -١٢٥

 ٢٧الذي ادعي أن الشرطة الوطنيـة اختطفتـه يف          روزميبري سواريز فارغا    احلالة بالسيد   
   . يف زارزال١٩٩١أغسطس /آب
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  مةاملعلومات الواردة من احلكو    
 مل  ٢٠٠٩سـبتمرب   / أيلول ٢٤يوليه و / متوز ١٣أرسلت احلكومة رسالتني مؤرختني       -١٢٦

ويف هـاتني   . A/HRC/13/31تتسن ترمجتهما يف الوقت املناسـب إلدراجهمـا يف التقريـر            
 ٢٢مايو و / أيار ١٥الرسالتني، ردت احلكومة على ادعاءين عامني أرسلهما الفريق العامل يف           

  . التوايل، على النحو املبني أدناه، على ٢٠٠٩يوليه /متوز
  .وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، أرسلت احلكومة ست رسائل إىل الفريق العامل  -١٢٧
، أحالت احلكومة معلومـات     ٢٠١٠فرباير  / شباط ١٠ويف الرسالة األوىل، املؤرخة       -١٢٨
تطبيق ته التسعني،   وباالستناد إىل هذه املعلومات، قرر الفريق العامل، يف دور        .  حالة ٢٣عن  

وفيما يتعلق بسبع حاالت، أرسل الفريـق العامـل         . قاعدة األشهر الستة على ست حاالت     
وفيما خيص بقيـة احلـاالت،   . املعلومات املتعلقة هبا إىل املصادر كيما يتسىن إهناء النظر فيها     

  .اعتربت املعلومات املقدمة غري كافية لتوضيحها
، أحالت احلكومة معلومـات     ٢٠١٠فرباير  / شباط ١٩ؤرخة  ويف الرسالة الثانية، امل     -١٢٩
وباالستناد إىل هذه املعلومات، قرر الفريق العامل، يف دورته احلادية والتسعني، .  حالة١٣عن 

وفيما يتعلق خبمس حاالت أخرى، أرسـل       . تطبيق قاعدة األشهر الستة على مخس حاالت      
وفيما خيص بقية   . در كيما يتسىن إهناء النظر فيها     الفريق العامل املعلومات املتعلقة هبا إىل املصا      

  .احلاالت، اعتربت املعلومات املقدمة غري كافية لتوضيحها
     ، أبلغت احلكومـة الفريـق      ٢٠١٠أبريل  / نيسان ١٦ويف الرسالة الثالثة، املؤرخة       -١٣٠

          العامل عن دراسة جدوى بشأن عمليات استخراج اجلثـث يف املنطقـة املعروفـة باسـم               
"La Escombrera" أجرهتا بلدية مدلني١٣، الدائرة ،.  

 ، يف الوقت املناسـب    ٢٠١٠يونيه  / حزيران ١٤ومل تترجم الرسالة الرابعة، املؤرخة        -١٣١
  .إلدراجها يف هذا التقرير

، أحالت احلكومة معلومـات     ٢٠١٠ هيولي/ متوز ٢١ويف الرسالة اخلامسة، املؤرخة       -١٣٢
. وبالنسبة إلحدامها، اعتربت املعلومات غري كافية لتوضيحها      . يهما بعد عن حالتني مل ُيبّت ف    

وفيما يتعلق باحلالة الثانية، اليت طبقت عليها قاعدة األشهر الستة يف الدورة احلادية والتسعني،             
  .أحالت احلكومة معلومات إضافية

خة ، أحالت احلكومة نس   ٢٠١٠أغسطس  / آب ٣١ويف الرسالة السادسة، املؤرخة       -١٣٣
 الذي مبوجبه حتيي ذكرى ضحايا جرمية االختفاء القسري وتـضع           ١٤٠٨من القانون رقم    

  .التدابري الالزمة لتحديد أماكن وجودهم وهوياهتم

  املعلومات الواردة من املصادر    
   . فيها بعدمل ُيبّت حالة ١٥قدمت املصادر معلومات عن   -١٣٤
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  التوضيحات    
  . من املصادر، قرر الفريق العامل توضيح حالة واحدةعقب تلقي املعلومات املقدمة  -١٣٥
 ة، قرر الفريق العامـل    عقب انقضاء املهلة املنصوص عليها يف قاعدة األشهر الست        و  -١٣٦

  .توضيح ست حاالت

  التدخل الفوري      
 باالشتراك مع آلية أخرى من      ،، وجه الفريق العامل   ٢٠١٠يناير  /كانون الثاين  ٧يف    -١٣٧

 اخلاصة، رسالة طلب تدخل فوري إىل حكومة كولومبيـا فيمـا يتعلـق              آليات اإلجراءات 
  .باملضايقات اليت يتعرض هلا مدافع عن حقوق اإلنسان يتناول عمله حاالت االختفاء القسري

  االدعاءات العامة    

  رد احلكومة    
      ، ردت احلكومة على ادعاء عام، أرسله الفريـق العامـل       ٢٠٠٩ هيولي/ متوز ١٣يف    -١٣٨
شروع م اللجنة األوىل يف جملس النواب الكولوميب        ، خبصوص اعتماد  ٢٠٠٩مايو  / أيار ١٥  يف

اخلاصـة  تـدابري   ال، الـذي حـدد      "قانون الضحايا "سم  ا، املعروف ب  ٠٤٤/٠٨  رقم القانون
 وقالت احلكومة، يف ردها، إن مـشروع    .كولومبيا  ومحاية ضحايا الرتاع املسلح يف     بتعويضات

 بسبب التضاربات بني النصني اللذين      ٢٠٠٨ هيولي/س الكولوميب يف متوز   القانون حفظه الكونغر  
اعتمدمها جملساه وتأثريات النص املعتمد بالنسبة للتوفيق الذي جرى قبـل حفـظ مـشروع               

وكان أحد العوامل اليت أدت إىل حفظ مشروع القانون هو أن النص املشترك الـذي               . القانون
  . لالستمرار مالياًاب سينظر فيه، مل يكن قابالًأعده اجمللسان، والذي كان جملس النو

وشددت احلكومة على أن التعويضات املتضمنة يف القانون كان من شأهنا أن تكون               -١٣٩
تعويضات إدارية فقط وما كانت لتتعارض بأي طريقة من الطرق مـع حـق الـضحايا يف                 

  .مقاضاة مرتكيب األفعال للحصول على اإلنصاف أو تقيد هذا احلق
وأبلغت احلكومة الفريق العامل بأنه كان من شأن نظام التعويضات اإلدارية، الذي              -١٤٠

 من تعويضات عـن     حالياًكان سينشأ من خالل مشروع القرار، أن يكمل ما تقدمه الدولة            
انتهاكات حقوق اإلنسان، اليت يرتكبها إما األفراد وإما موظفو الدولة، بغية حتقيق وجـود              

  .برنامج تعويض كامل
 على أن أي تشريع يعتمد لصاحل الضحايا جيب أن حيتـوي            أيضاًوشددت احلكومة     -١٤١

 على أحكام ميكن تنفيذها، وسلمت بأنه ال ميكن إنصاف الضحايا عن طريق مشروع قانون             
ال ميكن تنفيذه وبأن إعطاء آمال كاذبة للضحايا يف احلصول على تعويضات مالية ال يستطيع               

  . منطقي وال يدل على احترامهمالبلد تقدميها أمر غري
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 لتقدمي املسؤولني عن حـاالت      حالياًوأشارت احلكومة إىل عدد من التدابري املتخذة          -١٤٢
االختفاء القسري إىل العدالة، مثل آلية البحث العاجل على نطاق البلد؛ وإنشاء جلان تقنيـة               

الضحايا؛ ومطالبة املدعني   قانونية؛ وحتسني استراتيجيات التحقيق؛ وتقدمي الدعم إىل عائالت         
 يربرون فيه أسس    العامني الذين يرفضون إعادة فتح ملفات حاالت االختفاء بأن يقدموا بياناً          

  .الرفض؛ وإنشاء دوائر ادعاء عام للشؤون اإلنسانية
، ردت احلكومة على ادعاء عام، أرسله الفريق العامل       ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٢ويف    -١٤٣

هناك جثث مدفونة   تحقق مما إذا كانت     ال ، خبصوص زعم استحالة   ٢٠٠٩ هيولي/ متوز ٢٢يف  
 أن  ادعـي ا تضم قبور املزارعني الـذين       عروفة بأهن امليف منطقة سوكر     "ال أليمانيا "  مزرعة يف

 وأبلغت .التعرف عليها إن كانت موجودةو، ١٩٩٧اجلماعات شبه العسكرية قتلتهم يف عام   
 حاليـاً عاء العام الوطنية التابعة ملكتب النائب العام تدير         احلكومة الفريق العامل أن دائرة االد     

واجلرائم اليت يعاقـب عليهـا      .  يف سانتياغو  ٢ من خالل مكتب املدعي اخلاص رقم        حتقيقاً
القانون واليت جيري التحقيق فيها يف إطار هذا امللف تتضمن التواطؤ، والترحيـل القـسري،       

مة الفريق العامل بأنه مت توقيف فرد وجتري حماكمته         وأبلغت احلكو . احليازة، والتهديد  وإهناء
  .خبصوص هذه القضية وأن من املنتظر صدور حكم هنائي

 إن الوحدة الوطنية للعدالة والسالم التابعة ملكتب النائب العام          أيضاًوقالت احلكومة     -١٤٤
 ٢٠٠٩  سـبتمرب / أيلـول  ١٨يف  " ال أليمانيا " من الشرطة القضائية إىل مزرعة       أرسلت فريقاً 

  .للتحقيق يف األحداث املزعومة، وإن احلكومة ستقدم نتائج هذه التحقيقات يف موعد الحق
وفيما يتعلق بالتصرف يف رفات األفراد جمهويل اهلوية، أبلغت احلكومة الفريق العامل              -١٤٥

ويستقبل أحد مكاتب املعهد الوطين للطب الشرعي وعلوم    . بإجراءاهتا املعتمدة يف هذا الصدد    
ـ      دف التوصـل إىل أدلـة   االستدالل اجلنائي رفات األفراد جمهويل اهلوية حيث تفحـص هب

وتـصبح هـذه    . ومعلومات عن اهلوية واخلواص البدنية واملورفولوجية والوراثية والبيولوجية       
 من وثائق تشريح اجلثث اليت جيري فيما بعد إدخاهلا يف نظام معلومات شبكة             املعلومات جزءاً 

وتتيح قاعدة البيانات هذه ملوظفي املعهـد الـوطين للطـب           . دين واجلثث األشخاص املفقو 
. الشرعي اإلسناد الترافقي للمعلومات املتعلقة باحلاالت على املستوى الوطين والربط بينـها           

وتدفن الرفات بعد ذلك يف مدفن أو قرب توفره السلطات احمللية يف اجلبانات العامـة وتـدفن        
ويطلب من إدارة اجلبانة تقدمي معلومات دقيقة عـن         . ف باهلوية معها بطاقات معدنية للتعري   

مكان وجود الرفات، وهي مسؤولة عن وضع عالمة تعريف واضحة على القـرب وضـمان               
  .صيانته على حنو معقول

وأشارت احلكومة إىل مرافقها املؤسسية حلماية األشخاص املعرضـني النتـهاكات             -١٤٦
وخيضع الضحايا والشهود ملتطلبات    . الختفاء القسري حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك حاالت ا      

معينة فيما يتعلق بوضعهم، الذي حيقق فيه مكتب النائب العام بناء على إخطار من رئـيس                
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ويتاح لألشخاص املعرضني للخطر، املشاركني يف إجراءات قضائية، خيـار          . شرطة املنطقة 
  .تنفذها وزارة الداخلية والعدلاحلماية الشخصية حتت رعاية خمتلف برامج احلماية اليت 

 بالتقدم احملرز فيما يتعلق مبنع حدوث حـاالت  أيضاًوأبلغت احلكومة الفريق العامل      -١٤٧
االختفاء القسري وبالتحقيق فيها، مشرية إىل إنشاء السجل الوطين لألشـخاص املفقـودين             

وتنظيم ودعم آليـة  واجلثث جمهولة اهلوية، واخلطة الوطنية للبحث عن األشخاص املفقودين،          
البحث العاجل، من جانب جلنة البحث عن األشخاص املفقـودين، باإلضـافة إىل املركـز           

وعالوة على ذلك، يالحظ أن الـسجل      . االفتراضي الوحيد لتحديد اهلوية، الذي أنشئ فعالً      
الوطين لألشخاص املفقودين يستخدم لتخزين مجيع البيانات املتعلقة بتحديد هوية األشخاص           

فقودين ودفن اجلثث جمهولة اهلوية واستخراجها، وأن السجل تستخدمه كيانـات خمتلفـة     امل
  .تشترك يف إجراءات البحث والتحقيق وحتديد اهلوية

   فيها بعدُيبّتجمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل     
 الة ح ٦٨  ومت توضيح  ، حالة إىل احلكومة   ١ ٢٣٦ أحال الفريق العامل، منذ إنشائه،      -١٤٨
قدمة املعلومات  امل حالة باالستناد إىل     ٢١١قدمة من املصادر و   املعلومات  املباالستناد إىل   منها  

   . فيها بعدُيبّت حالة مل ٩٥٧ وال تزال هناك ،من احلكومة

  مالحظات    
 االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع      على  ت  عيالحظ الفريق العامل أن احلكومة وق       -١٤٩

قبول اختـصاص   وإىل  التصديق عليها   إىل  احلكومة  دعو  قسري وي األشخاص من االختفاء ال   
  . من االتفاقية٣٢ و٣١اللجنة مبوجب املادتني 

  الكونغومجهورية     
احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       

  صفر: قيد االستعراض
ـ     الل احلاالت املوضَّـحة خ

عدد احلاالت اليت مل ُيبّت       صفر: الفترة قيد االستعراض
فيها حىت بداية الفترة قيـد      

  االستعراض
احلاالت املُرسلة مبوجب   

  إجراء التصرف العاجل
ـلة   ـاالت املُرسـ احلـ
  احلكومة  مبوجب اإلجراء العادي

املصادر غـري   
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل    
ُيبّت فيها حىت هنايـة    
 السنة قيد االستعراض

  ١١٤  صفر  صفر  صفر  صفر  ١١٤
  

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

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

  
  نداء عاجل
  ادعاء عام

  ال يوجد أي نداء
  ال يوجد أي ادعاء

  رد احلكومة
  رد احلكومة

  ال يوجد أي رد
  ال يوجد أي رد

  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال توجد أي رسالة  ل فوريرسالة طلب تدخُّ
  ال  رد احلكومة  نعم  طلب الفريق العامل القيام بزيارة
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  املعلومات الواردة من احلكومة    
قدمت فيهـا معلومـات      ٢٠١٠ مارس/آذار ٩  يف  احلكومة رسالة واحدة   أرسلت  -١٥٠

ـ  خبصوص األشخاص الذين تلقت أسرهم تعويضات فيما يتعلق        االختفـاء مـن    "الت  احب
  ).١٥٥، الفقرة A/HRC/13/31الوثيقة ( ملا طلبه الفريق العامل وفقاً "الشواطئ

  طلب القيام بزيارة    
، طلب الفريق العامل دعوته إىل القيام ببعثة إىل هـذا           ٢٠١٠يونيه  / حزيران ١٤يف    -١٥١
، القيام بالبعثة يف    ٢٠١٠يوليه  / متوز ١٥وباإلضافة إىل ذلك، اقترح الفريق العامل، يف        . البلد

  .٢٠١٠هناية عام 

   فيها بعد ُيبّتجمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل    
 بعد يف هـذه     ُيبّتومل   ، حالة إىل احلكومة   ١١٤ أحال الفريق العامل، منذ إنشائه،      -١٥٢

   .احلاالت كلها

  مالحظات    
حلمايـة مجيـع    دوليـة   االتفاقية ال يالحظ الفريق العامل أن احلكومة وقعت على          -١٥٣

وإىل قبول اختـصاص     ويدعو احلكومة إىل التصديق عليها       األشخاص من االختفاء القسري   
  .  من االتفاقية٣٢ و٣١اللجنة مبوجب املادتني 

  اجلمهورية التشيكية    
لفتـرة  احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل ا     

  صفر: قيد االستعراض
احلاالت املوضَّـحة خـالل     

  صفر: الفترة قيد االستعراض

عدد احلاالت اليت مل ُيبّت     
فيها حىت بداية الفترة قيـد      

  االستعراض
احلاالت املُرسلة مبوجب   

  إجراء التصرف العاجل
ـلة   ـاالت املُرسـ احلـ
  احلكومة  مبوجب اإلجراء العادي

املصادر غـري   
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل    
ُيبّت فيها حىت هنايـة    
 السنة قيد االستعراض

  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر
  

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

  )قاعدة األشهر الستة(جانب احلكومة 
  ال توجد أية حاالت   توجد أية ردودال  ال توجد أية حاالت

  
  نداء عاجل
  ادعاء عام

  ال يوجد أي نداء
  ي ادعاءال يوجد أ

  رد احلكومة
  رد احلكومة

  ال يوجد أي رد
   يوجد أي ردال

  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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  مالحظات    
 ١٥مة على ادعائه العام املرسل يف       يأسف الفريق العامل لعدم تلقيه أي رد من احلكو         -١٥٤
الوثيقـة  ( خبصوص ادعاء املشاركة يف عمليات تسليم واحتجـاز سـري            ٢٠٠٩مايو  /أيار

A/HRC/13/31( .  
االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع       إىل التوقيع على     الفريق العامل احلكومة     ويدعو  -١٥٥

         اص اللجنـة مبوجـب    قبول اختـص  إىل  و األشخاص من االختفاء القسري والتصديق عليها     
  . من االتفاقية٣٢ و٣١املادتني 

  مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية    

احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       
  صفر: قيد االستعراض

احلاالت املوضَّـحة خـالل     
   صفر:الفترة قيد االستعراض

عدد احلاالت اليت مل ُيبّت     
فيها حىت بداية الفترة قيـد      

  االستعراض
احلاالت املُرسلة مبوجب   

  إجراء التصرف العاجل
ـلة   ـاالت املُرسـ احلـ
  احلكومة  مبوجب اإلجراء العادي

املصادر غـري   
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل    
ُيبّت فيها حىت هنايـة    
 السنة قيد االستعراض

  ٩  صفر  صفر  صفر  صفر  ٩
  

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

  )قاعدة األشهر الستة(جانب احلكومة 
  صفر  نعم  ٩

  
  نداء عاجل
  ادعاء عام

  نداء يوجد أي ال  
  ادعاء يوجد أي ال  

  رد احلكومة
  رد احلكومة

   يوجد أي ردال
  يوجد أي ردال 

   يوجد أي ردال  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    
 ٧يناير و/ كانون الثاين١٨ مؤرخة ، ثالث رسائل احلكومة إىل الفريق العامل  أرسلت  -١٥٦
 . بعـد   فيها ُيبّت مل   ا على كل احلاالت اليت    ، ردت فيه  ٢٠١٠ أغسطس/ آب ١٦مايو و /أيار

  .  لتوضيحهااملعلومات غري كافيةوقد اعتربت هذه 

  املعلومات الواردة من املصادر    
  .االتمثاين حصادر بشأن املتلقى الفريق العامل معلومات من   -١٥٧
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   فيها بعدُيبّتجمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل     
 بعد يف هـذه  ُيبّتومل  ، حاالت إىل احلكومة  عتسأحال الفريق العامل، منذ إنشائه،        -١٥٨

  . احلاالت كلها

  مالحظات    
يف احلوار بـني حكـوميت       أي تقدم    لعدم اإلبالغ عن إحراز    الفريق العامل    أسفي  -١٥٩

  .فنياألشخاص املختطب فيما يتعلقاليابان كوريا الشعبية الدميقراطية و مجهورية
االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع       وقيع على   إىل الت الفريق العامل احلكومة    ويدعو    -١٦٠

     قبول اختـصاص اللجنـة مبوجـب       إىل   و  االختفاء القسري والتصديق عليها    األشخاص من 
  . من االتفاقية٣٢ و٣١املادتني 

  مجهورية الكونغو الدميقراطية    
ىل احلكومة خالل الفتـرة     احلاالت املُحالة إ  
  صفر: قيد االستعراض

احلاالت املوضَّـحة خـالل     
  صفر: الفترة قيد االستعراض

عدد احلاالت اليت مل ُيبّت     
فيها حىت بداية الفترة قيـد      

  االستعراض
احلاالت املُرسلة مبوجب   

  إجراء التصرف العاجل
ـلة   ـاالت املُرسـ احلـ
  احلكومة  مبوجب اإلجراء العادي

املصادر غـري   
  حلكوميةا

عدد احلاالت اليت مل    
ُيبّت فيها حىت هنايـة    
 السنة قيد االستعراض

  ٤٤  صفر  صفر  صفر  صفر  ٤٤
  

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

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

  
  نداء عاجل
  ادعاء عام

  ال يوجد أي نداء
  ال يوجد أي ادعاء

  حلكومةرد ا
  رد احلكومة

  ال يوجد أي رد
  ال يوجد أي رد

  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

ي رد مـن    أُحيلت جمدداً مجيع احلاالت اليت مل ُيبّت فيها بعد، ولألسف مل يـرد أ               -١٦١
   .موجز للحالة يف هذا البلد Corr.1 وE/CN.4/2006/56 ويرد يف الوثيقة. احلكومة

  مالحظات    
االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع        إىل التوقيع على     الفريق العامل احلكومة     يدعو  -١٦٢

      قبول اختـصاص اللجنـة مبوجـب       إىل  و األشخاص من االختفاء القسري والتصديق عليها     
   . من االتفاقية٣٢ و٣١ املادتني
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  الدامنرك    
احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       

  صفر: قيد االستعراض
احلاالت املوضَّـحة خـالل     

  صفر: الفترة قيد االستعراض
عدد احلاالت اليت مل ُيبّت     
فيها حىت بداية الفترة قيـد      

  االستعراض
احلاالت املُرسلة مبوجب   

  إجراء التصرف العاجل
ـلة   ـاالت املُرسـ احلـ
  احلكومة  مبوجب اإلجراء العادي

املصادر غـري   
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل    
ُيبّت فيها حىت هنايـة    

  االستعراضالسنة قيد
  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر

  

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

  )قاعدة األشهر الستة(ب احلكومة جان
  ال توجد أية حاالت   توجد أية ردودال  ال توجد أية حاالت

  
  نداء عاجل
  ادعاء عام

  ال يوجد أي نداء
  ال يوجد أي ادعاء

  رد احلكومة
  رد احلكومة

   يوجد أي ردال
  ال يوجد أي رد

  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

  مالحظات    
 ١٥يأسف الفريق العامل لعدم تلقيه أي رد من احلكومة على ادعائه العام املرسل يف                 -١٦٣
الوثيقـة  ( خبصوص ادعاء املشاركة يف عمليات تسليم واحتجـاز سـري            ٢٠٠٩مايو  /أيار

A/HRC/13/31 .(  
حلمايـة مجيـع    ويالحظ الفريق العامل أن احلكومة وقعت على االتفاقية الدوليـة             -١٦٤

 ويدعو احلكومة إىل التصديق عليها وإىل قبول اختـصاص          األشخاص من االختفاء القسري   
  .  من االتفاقية٣٢ و٣١اللجنة مبوجب املادتني 

  اجلمهورية الدومينيكية    
احلاالت املُحالـة إىل احلكومـة      

: خالل الفترة قيـد االسـتعراض   
  صفر

احلاالت املوضَّحة خـالل    
: الفترة قيـد االسـتعراض    

  صفر

  

عدد احلاالت اليت مل    
ة ُيبّت فيها حىت بداي   

ــد  ــرة قيـ الفتـ
  االستعراض

ـلة    ـاالت املُرس احل
ــراء  ــب إج مبوج

  التصرف العاجل

 احلاالت املُرسلة 
مبوجب اإلجراء  

  احلكومة  العادي
  املصادر غري 

  احلكومية

احلــاالت 
 وقفأُاليت  

  النظر فيها

عدد احلاالت الـيت مل      
ُيبّت فيها حـىت هنايـة      

  السنة قيد االستعراض
  ١  ١  صفر  صفر  صفر  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   ٢
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  نداء عاجل
  ادعاء عام

  ال يوجد أي نداء
  ال يوجد أي ادعاء

  رد احلكومة
  رد احلكومة

   يوجد أي ردال
   يوجد أي رد

  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

  هة من احلكومةالرسائل املوج    
، ٢٠١٠مـايو   / أيار ١٠ مؤرخة   ،أرسلت احلكومة إىل الفريق العامل رسالة واحدة        -١٦٥

.  بعد، وقد اعتربت الرسالة غري كافية لتوضـيحهما        ام فيه ُيبّتمل  بشأن كلتا احلالتني اللتني     
نسان وفيما يتعلق بإحدى احلالتني، أشارت احلكومة إىل أن جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإل            

   .تضطلع بالنظر فيها وطالبت بالتايل الفريق العامل باإلحجام عن النظر فيها

   النظرإيقاف    
 فيها بعد،   ُيبّتبذل الفريق العامل حماوالت عديدة لالتصال مبصدر حالة واحدة مل             -١٦٦

 ألسلوب عمله، إيقاف النظر     وفقاًوقرر الفريق العامل بصفة استثنائية، و     . ولكن دون جدوى  
ومن . ويرى الفريق العامل أنه ال يستطيع القيام بأي دور لعدم إمكانية متابعة احلالة            .  احلالة يف

  .املمكن أن يعاد فتح ملف هذه احلالة يف أي وقت

   فيها بعدُيبّتجمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل     
توضيح حـالتني   أحال الفريق العامل، منذ إنشائه، أربع حاالت إىل احلكومة، ومت             -١٦٧
 النظر يف حالة واحدة، وال تـزال        وقفأُباالستناد إىل املعلومات املقدمة من احلكومة، و       منها

  . فيها بعدُيبّتمل  هناك حالة واحدة

  مالحظات    
يذكر الفريق العامل احلكومة بأنه ميكنه، بناء على واليته اإلنـسانية، أن يواصـل                -١٦٨

  .ك آلية أخرى تنظر يف املسألةاستعراض احلاالت حىت إذا كانت هنا
االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع       على  توقيع  إىل ال الفريق العامل احلكومة    ويدعو    -١٦٩

      قبول اختـصاص اللجنـة مبوجـب       إىل  األشخاص من االختفاء القسري والتصديق عليها و      
  . من االتفاقية٣٢ و٣١املادتني 
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  إكوادور    
احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       

  صفر: قيد االستعراض
احلاالت املوضَّـحة خـالل     

  صفر: الفترة قيد االستعراض
عدد احلاالت اليت مل ُيبّت     

ا حىت بداية الفترة قيـد      فيه
  االستعراض

احلاالت املُرسلة مبوجب   
  إجراء التصرف العاجل

ـاالت  ـلة احلـ املُرسـ
  احلكومة  مبوجب اإلجراء العادي

املصادر غـري   
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل    
ُيبّت فيها حىت هنايـة    
 السنة قيد االستعراض

  ٤  صفر  صفر  صفر  صفر  ٤
  

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

  )قاعدة األشهر الستة(جانب احلكومة 
  صفر  نعم  ٣

  
  نداء عاجل
  ادعاء عام

  جد أي نداءاليو
   يوجد أي ادعاءال

  رد احلكومة
  رد احلكومة

  ال يوجد أي رد
  ال يوجد أي رد

  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    
 ٢٢ و ٢٠٠٩ديـسمرب   / كـانون األول   ١٤لت احلكومة رسالتني مـؤرختني      أرس  -١٧٠

. التوايل  فيها بعد على   ُيبّت خبصوص ثالث حاالت وحالة واحدة مل        ٢٠١٠يونيه  /حزيران
  .غري كافية لتوضيح احلاالت واملعلومات املقدمة

   بعدفيها ُيبّتجمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل     
 حـاالت   ٤ حالة إىل احلكومة، ومت توضيح       ٢٦العامل، منذ إنشائه،    أحال الفريق     -١٧١

 حالة باالستناد إىل املعلومات املقدمة      ١٨منها باالستناد إىل املعلومات املقدمة من املصادر، و       
  .فيها بعد ُيبّتمل  حاالت ٤ هناك ال تزالومن احلكومة، 

  مالحظات    
على االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع        يهنئ الفريق العامل احلكومة على التصديق         -١٧٢

قبول اختصاص اللجنـة  إىل  احلكومة  دعو الفريق العامل     وي .األشخاص من االختفاء القسري   
  .٣٢ و٣١ مبوجب املادتني
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  مصر    
احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       

  ٢٠: راضقيد االستع
احلاالت املوضَّـحة خـالل     

  ١٧: الفترة قيد االستعراض
 ُيبّتعدد احلاالت اليت مل     

فيها حىت بداية الفترة قيـد      
  االستعراض

احلاالت املُرسلة مبوجب   
  إجراء التصرف العاجل

ـلة   ـاالت املُرسـ احلـ
  احلكومة  مبوجب اإلجراء العادي

املصادر غـري   
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل    
فيها حىت هنايـة     ُيبّت

 السنة قيد االستعراض
  ٣٦  ١٧  صفر  ١٧  ٣  ٣٣

  

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

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

  
  ال   رد احلكومة  نعم  نداء عاجل
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي ادعاء  ادعاء عام

  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال توجد أي رسالة  ل فوريرسالة طلب تدخُّ
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي طلب  طلب الفريق العامل القيام بزيارة

 اإلجراءات العاجلة    

 اخلاص جراء التصرف العاجل  إ حاالت مبوجب    ثالثل الفريق العامل إىل احلكومة      أرس  -١٧٣
، الـذي ادعـي، حـسب       دوح العريب أزهري ديـاب    مموتعلقت احلالة األوىل بالسيد      .به

 من سجن املرج اجلديد إىل مركز       ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ٥املعلومات املتلقاة، أنه نقل يف      
بيد أنه ذكر أن سلطات مركز الشرطة، يف الوقت الـذي           . شرطة شبني القناطر لإلفراج عنه    

وتعلقت احلالة  . أهنا استقبلته سلطات السجن أنه نقل إىل مركز الشرطة، أنكرت          أكدت فيه 
 من إدارة املباحث العامة، كـانوا يرتـدون         أفراداً الذي ادعي أن     طارق خضر، الثانية بالسيد   

 .٢٠١٠مارس  / آذار ٢٦مالبس مدنية، اختطفوه عند بوابة كلية العلوم جبامعة اإلسكندرية يف           
ه اختفى يف مكتب أمن     ، الذي ادعي أن   نصر السيد حسن نصر   وتعلقت احلالة الثالثة بالسيد     

وذكـر أن   . ٢٠١٠أبريـل   / نيـسان  ٢٨الدولة يف بنها حيث مت توقيفه بعدما استدعي يف          
  .السلطات أنكرت أنه حمتجز لديها

  )٥(اإلجراءات العادية    
 حالة، مت اإلبالغ عنها حـديثاً، خبـصوص         ١٧أحال الفريق العامل إىل احلكومة        -١٧٤

رية يف اإلدارة العامة ملباحث أمن الدولة، يف املقـر      أشخاص ادعي أهنم شوهدوا للمرة األخ     

__________ 

 . موضوع حاالت االختفاء املبلغ عنها حديثاًانظر املرفق اخلامس لالطالع على قائمة أمساء األشخاص )٥(
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، وال يزال   ١٩٩٧ و ١٩٩٢الرئيسي ملكتب املباحث يف الظوغلي، يف القاهرة، بني عامي          
  .مصريهم ومكان وجودهم جمهولني

  النداءات العاجلة    
، أرسل الفريق العامل، باالشتراك مع املقـرر اخلـاص          ٢٠١٠أبريل  / نيسان ١٦يف    -١٧٥
، وهـو   كرار ضياء الدين موات    إىل احلكومة خبصوص      عاجالً مبسألة التعذيب، نداءً  املعين  

، ومها أخوان والجئان عراقيان      عاماً ١٨البالغ من العمر     ،حيدر ضياء الدين موات   قاصر، و 
 يف  ٢٠١٠أبريـل   / نيـسان  ٤وذكر أن الشرطة املصرية أوقفت كرار يف        . مقيمان يف مصر  

 ١٢وادعي أن الشرطة اختطفت حيدر من بيته يف         . ان جمهول منطقة املعادي وأخذته إىل مك    
  . إىل مكان جمهولأيضاً وأخذته ٢٠١٠أبريل /نيسان

  املعلومات الواردة من احلكومة    
 ١٢يونيـه و  / حزيران ١٧ و ٤مايو و / أيار ٢٨أرسلت احلكومة أربع رسائل مؤرخة        -١٧٦
ـ       . ٢٠١٠أغسطس  /آب ة يف الوقـت املناسـب      ومل تتسن ترمجة الرسـالتني األوىل والثاني

ومل . وتعلقت الرسالة الثالثة حبالة واحدة سبق أن أوضحها املصدر. إلدراجهما يف هذا التقرير  
، يف الوقـت  ترمجة الرسالة الرابعة، اليت تعلقت حبالة واحدة أوضحها املـصدر فعـالً        تتسن

  .املناسب إلدراجها يف هذا التقرير

  املعلومات الواردة من املصادر    
     ونتيجـة لـذلك، مت     .  حالـة  ١٨من املصادر بشأن    تلقى الفريق العامل معلومات       -١٧٧

  . حالة١٧توضيح 

  فيها بعد جمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل ُيبّت    
 حالة منها   ١٨ حالة إىل احلكومة، ومت توضيح       ٦١أحال الفريق العامل، منذ إنشائه،        -١٧٨

 حاالت باالستناد إىل املعلومات املقدمة مـن        ٧ة من املصادر و   باالستناد إىل املعلومات املقدم   
  . فيها بعدُيبّت حالة مل ٣٦وال تزال هناك احلكومة، 

  مالحظات    
حلمايـة مجيـع    االتفاقيـة الدوليـة     يدعو الفريق العامل احلكومة إىل التوقيع على          -١٧٩

لجنـة مبوجــب    وإىل قبول اختصاص ال    والتصديق عليها    األشخاص من االختفاء القسري   
 .  من االتفاقية٣٢ و٣١املادتني 
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  السلفادور   
احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       

  ١: قيد االستعراض
احلاالت املوضَّـحة خـالل     

  صفر: الفترة قيد االستعراض
عدد احلاالت اليت مل ُيبّت     
فيها حىت بداية الفترة قيـد      

  االستعراض
احلاالت املُرسلة مبوجب   

  إجراء التصرف العاجل
ـلة   ـاالت املُرسـ احلـ
  احلكومة  مبوجب اإلجراء العادي

املصادر غري  
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل    
ىت هنايـة  ُيبّت فيها ح  

 السنة قيد االستعراض
  ٢ ٢٧١  صفر  صفر  ١  صفر  ٢ ٢٧٠

  

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

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

  
  نداء عاجل
  ادعاء عام

  ال يوجد أي نداء
  ال يوجد أي ادعاء

  رد احلكومة
  رد احلكومة

  ال يوجد أي رد
  ال يوجد أي رد

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

  اإلجراءات العادية
ت تعلقو. ، إىل احلكومة   حديثاً أحال الفريق العامل حالة واحدة، مت اإلبالغ عنها         -١٨٠

الذي ادعي أن ضباط شـرطة      ادوارد فرانسيسكو كونتريراس بونيفاسيو     احلالة بالسيد   
 عندما كان على منت حافلة يف طريقه من مدرسته إىل           ٢٠٠٧رباير  ف/ شباط ٧اختطفوه يف   

   .بيته يف ال ليربتارد

   فيها بعدُيبّتجمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل     
 حالة ٧٣  ومت توضيح  ، حالة إىل احلكومة   ٢ ٦٦٢ أحال الفريق العامل، منذ إنشائه،      -١٨١
قدمة املعلومات  امل حالة باالستناد إىل     ٣١٨املصادر و قدمة من   املعلومات  امل باالستناد إىل    منها

  . فيها بعدُيبّت حالة مل ٢ ٢٧١ وال تزال هناك ،من احلكومة

  مالحظات    
حلمايـة مجيـع    االتفاقيـة الدوليـة     يدعو الفريق العامل احلكومة إىل التوقيع على          -١٨٢

جنـة مبوجــب    وإىل قبول اختصاص الل    والتصديق عليها    األشخاص من االختفاء القسري   
  . من االتفاقية٣٢ و٣١املادتني 
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  غينيا االستوائية    
احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       

  صفر: قيد االستعراض
احلاالت املوضَّـحة خـالل     

  صفر: الفترة قيد االستعراض
عدد احلاالت اليت مل ُيبّت     
فيها حىت بداية الفترة قيـد      

  االستعراض
احلاالت املُرسلة مبوجب   

  إجراء التصرف العاجل
ـلة   ـاالت املُرسـ احلـ
  احلكومة  مبوجب اإلجراء العادي

املصادر غـري   
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل    
 فيها حىت هنايـة    ُيبّت

 السنة قيد االستعراض
  ٨  صفر  صفر  صفر  صفر  ٨

  

  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 أية ردود  صفر
  

  نداء عاجل
  ادعاء عام

  ال يوجد أي نداء
  ال يوجد أي ادعاء

  رد احلكومة
  رد احلكومة

  ال يوجد أي رد
  ال يوجد أي رد

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

أُحيلت جمدداً مجيع احلاالت اليت مل ُيبّت فيها بعد، ولألسف مل يـرد أي رد مـن                   -١٨٣
   .موجز للحالة يف هذا البلد Corr.1 وE/CN.4/2006/56 ويرد يف الوثيقة. احلكومة

  مالحظات    
االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع        إىل التوقيع على    حلكومة   الفريق العامل ا   يدعو  -١٨٤

      قبول اختـصاص اللجنـة مبوجـب       إىل  و األشخاص من االختفاء القسري والتصديق عليها     
   . من االتفاقية٣٢ و٣١املادتني 

  إريتريا    
حلكومة خالل الفتـرة    احلاالت املُحالة إىل ا   

  صفر: قيد االستعراض
احلاالت املوضَّـحة خـالل     

  صفر: الفترة قيد االستعراض
عدد احلاالت اليت مل ُيبّت     
فيها حىت بداية الفترة قيـد      

  االستعراض
احلاالت املُرسلة مبوجب   

  إجراء التصرف العاجل
ـلة   ـاالت املُرسـ احلـ
  احلكومة  مبوجب اإلجراء العادي

املصادر غـري   
  ميةاحلكو

عدد احلاالت اليت مل    
ُيبّت فيها حىت هنايـة    
 السنة قيد االستعراض

  ٥٤  صفر  صفر  صفر  صفر  ٥٤
  

  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

  نداء عاجل
  ادعاء عام

  ال يوجد أي نداء
  ال يوجد أي ادعاء

  رد احلكومة
  رد احلكومة

  ال يوجد أي رد
  ال يوجد أي رد

  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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ـ                  -١٨٥ ن أُحيلت جمدداً مجيع احلاالت اليت مل ُيبّت فيها بعد، ولألسف مل يـرد أي رد م
   .موجز للحالة يف هذا البلد Corr.1 وE/CN.4/2006/56 ويرد يف الوثيقة. احلكومة

  مالحظات    
االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع        إىل التوقيع على     الفريق العامل احلكومة     يدعو  -١٨٦

       قبول اختـصاص اللجنـة مبوجـب       إىل  و األشخاص من االختفاء القسري والتصديق عليها     
   . من االتفاقية٣٢و ٣١املادتني 

  إثيوبيا    

احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       
  صفر: قيد االستعراض

احلاالت املوضَّـحة خـالل     
  صفر: الفترة قيد االستعراض

عدد احلاالت اليت مل ُيبّت     
فيها حىت بداية الفترة قيـد      

  االستعراض
احلاالت املُرسلة مبوجب   

  إجراء التصرف العاجل
ـلة   ـاالت املُرسـ احلـ
  احلكومة  مبوجب اإلجراء العادي

املصادر غـري   
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل    
ُيبّت فيها حىت هنايـة    

 عراضالسنة قيد االست
  ١١٢  صفر  صفر  صفر  صفر  ١١٢

  

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

  )قاعدة األشهر الستة(ومة جانب احلك
  صفر  ال توجد أية ردود  صفر

  
  نداء عاجل
  ادعاء عام

  نعم
  ال يوجد أي ادعاء

  رد احلكومة
  رد احلكومة

  ال
  ال يوجد أي رد

  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

أُحيلت جمدداً مجيع احلاالت اليت مل ُيبّت فيها بعد، ولألسف مل يـرد أي رد مـن                   -١٨٧
   . للحالة يف هذا البلد موجزCorr.1 وE/CN.4/2006/56ويرد يف الوثيقة . احلكومة

  النداءات العاجلة    
ـ     ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ١٥يف    -١٨٨ ع آليـتني  ، أرسل الفريق العامل، باالشـتراك م

ناجا غيـزاو   إىل احلكومة خبصوص السيد  عاجالًمن آليات اإلجراءات اخلاصة، نداًءأخريني  
 من قـوات    ، وهم طالب جامعيون ادعي أن أفراداً      جاتاين واريو والسيد  دهابا جري   والسيد  

. ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ٦ و ٥األمن والشرطة اختطفوهم من حرم جامعة أواسا فيما بني          
احلركة اليت نظمها الطالب يف منطقـة         أن اختفاءهم قد يكون ذا صلة مبشاركتهم يف        وادعي
بورينا يف والية أوروميا اإلقليمية لالحتجاج على ما ادعي حدوثه من تسمم وتلوث             /غوجي

أو التنظـيم،   /ملياه األهنار واجلداول احمللية من جراء نواتج النفايات، غري اخلاضعة للسيطرة و           
  .أنشطة صناعة تعدين الذهب يف ليغا دمييباملنبعثة من 



A/HRC/16/48 

GE.11-10443 58 

  مالحظات    
يدعو الفريق العامل احلكومة إىل التوقيع على االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع                 -١٨٩

     األشخاص من االختفاء القسري والتصديق عليها وإىل قبول اختـصاص اللجنـة مبوجـب              
  .  من االتفاقية٣٢ و٣١املادتني 

  *فرنسا    
احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       

  صفر: قيد االستعراض
احلاالت املوضَّـحة خـالل     

  صفر: الفترة قيد االستعراض
اليت مل ُيبّت   عدد احلاالت   

فيها حىت بداية الفترة قيـد      
  االستعراض

احلاالت املُرسلة مبوجب   
  ف العاجلإجراء التصر

ـلة   ـاالت املُرسـ احلـ
  احلكومة  مبوجب اإلجراء العادي

املصادر غـري   
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل    
ُيبّت فيها حىت هنايـة    
 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      

  )قاعدة األشهر الستة(جانب احلكومة 
  صفر  صفر  ١

  
  جلنداء عا

  ادعاء عام
  ال يوجد أي نداء
  ال يوجد أي ادعاء

  رد احلكومة
  رد احلكومة

  ال يوجد أي رد
   يوجد أي ردال

  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

 ن احلكومةاملعلومات الواردة م    

، خبصوص احلالة   ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٢٠ مؤرخة   ،أرسلت احلكومة رسالة واحدة     -١٩٠
  . وقد اعتربت املعلومات غري كافية لتوضيحها. مل ُيبّت فيها بعداليت 

 املعلومات الواردة من املصادر    

 .تزال حالته مل ُيبّت فيها بعد صحح املصدر اسم الشخص الذي ال  -١٩١

  الت احملالة واملوضحة واليت مل ُيبّت فيها بعدجمموع احلا      

  . أحال الفريق العامل، منذ إنشائه، حالة واحدة إىل احلكومة ومل ُيبّت فيها بعد  -١٩٢

__________ 

 . من التقريريل يف القرارات املتعلقة هبذا الفرع ملمارسة الفريق العامل، مل يشارك أوليفييه دي فروفوفقاً  *  
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  مالحظات    
التصديق على االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع         على  يهنئ الفريق العامل احلكومة       -١٩٣

    ٣١اص اللجنة مبوجـب املـادتني       اختص ب وعلى االعتراف األشخاص من االختفاء القسري     
  . من االتفاقية٣٢و

  غامبيا    
احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       

  صفر: قيد االستعراض
احلاالت املوضَّـحة خـالل     

  صفر: الفترة قيد االستعراض
عدد احلاالت اليت مل ُيبّت     
فيها حىت بداية الفترة قيـد      

  االستعراض
احلاالت املُرسلة مبوجب   

  إجراء التصرف العاجل
ـلة   ـاالت املُرسـ احلـ
  احلكومة  مبوجب اإلجراء العادي

املصادر غـري   
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل    
بّت فيها حىت هنايـة    ُي

 السنة قيد االستعراض
  ١  صفر  صفر  صفر  صفر  ١

  

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

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

  
  نداء عاجل
  ادعاء عام

   يوجد أي نداءال
  يوجد أي ادعاء ال

  رد احلكومة
  رد احلكومة

  ال يوجد أي رد
  ال يوجد أي رد

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

. أُحيلت جمدداً احلالة اليت مل ُيبّت فيها بعد، ولألسف مل يرد أي رد من احلكومـة                  -١٩٤
 .موجز للحالة يف هذا البلد Corr.2 وCorr.1 وA/HRC/7/2ويرد يف الوثيقة 

  مالحظات    
حلكومة إىل التوقيع على االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع            يدعو الفريق العامل ا     -١٩٥

       األشخاص من االختفاء القسري والتصديق عليها وإىل قبول اختـصاص اللجنـة مبوجـب             
  .من االتفاقية ٣٢ و٣١املادتني 

  جورجيا    
كومة خالل الفتـرة    احلاالت املُحالة إىل احل   

  صفر: قيد االستعراض
احلاالت املوضَّـحة خـالل     

  صفر: الفترة قيد االستعراض
عدد احلاالت اليت مل ُيبّت     
فيها حىت بداية الفترة قيـد      

  االستعراض
احلاالت املُرسلة مبوجب   

  إجراء التصرف العاجل
ـلة   ـاالت املُرسـ احلـ
  احلكومة  مبوجب اإلجراء العادي

املصادر غـري   
  ةاحلكومي

عدد احلاالت اليت مل    
ُيبّت فيها حىت هنايـة    
 السنة قيد االستعراض

  ١  صفر  صفر  صفر  صفر  ١
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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  نعم  ١

  
  نداء عاجل
  ادعاء عام

  ال يوجد أي نداء
  ال يوجد أي ادعاء

  رد احلكومة
  رد احلكومة

  د أي ردال يوج
  ال يوجد أي رد

  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    
 ٨أكتوبر و / تشرين األول  ٥مايو و / أيار ٢١ مؤرخة   ،أرسلت احلكومة ثالث رسائل     -١٩٦

تضمنت معلومات حتديثية بشأن التحقيقات الـيت أجريـت          ،٢٠١٠نوفمرب  /تشرين الثاين 
وقد اعتربت املعلومات املتضمنة غري كافية      . لتحديد مصري الشخص املختفي ومكان وجوده     

 .لتوضيح احلالة

  جمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل ُيبّت فيها بعد
  . فيها بعدُيبّتائه، حالة واحدة إىل احلكومة ومل ل، منذ إنشأحال الفريق العام  -١٩٧

  مالحظات    
االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع        إىل التوقيع على     الفريق العامل احلكومة     يدعو  -١٩٨

     قبول اختـصاص اللجنـة مبوجـب       إىل  األشخاص من االختفاء القسري والتصديق عليها و      
   . من االتفاقية٣٢ و٣١املادتني 

  اليونان    
احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       

  صفر: قيد االستعراض
احلاالت املوضَّـحة خـالل     

عدد احلاالت اليت مل ُيبّت       صفر: الفترة قيد االستعراض
فيها حىت بداية الفترة قيـد      

  االستعراض
لة مبوجب  احلاالت املُرس 

  إجراء التصرف العاجل
ـلة   ـاالت املُرسـ احلـ
  احلكومة  مبوجب اإلجراء العادي

املصادر غـري   
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل    
ُيبّت فيها حىت هنايـة    
 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      

  )قاعدة األشهر الستة(جانب احلكومة 
  صفر  نعم  ١

  
  نداء عاجل
  ادعاء عام

  ال يوجد أي نداء
  ال يوجد أي ادعاء 

  رد احلكومة
  رد احلكومة

  ال يوجد رد
  ال يوجد أي رد

  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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  ملعلومات الواردة من احلكومةا    
 ومل تسجل   ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٢٨ إحدامها مؤرخة    -أرسلت احلكومة رسالتني      -١٩٩

 - ٢٠١٠مـايو   / أيـار  ٢١ بسبب خطأ تقين، واألخرى مؤرخة       A/HRC/13/31يف التقرير   
ضيح وقد اعتربت املعلومات املقدمة غري كافية لتو   .  فيها بعد  ُيبّت والرسالتان متعلقتان حبالة مل   

  . فيها بعدُيبّت احلالة اليت مل

   فيها بعدُيبّتجمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل     
 النظـر يف    وقـف أُ و ،أحال الفريق العامل، منذ إنشائه، ثالث حاالت إىل احلكومة          -٢٠٠
   . الثالثة بعد احلالة يفُيبّتمنها ومل  حالتني

  مالحظات    
كومة وقعت على االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع          يالحظ الفريق العامل أن احل      -٢٠١

 اختـصاص   األشخاص من االختفاء القسري ويدعو احلكومة إىل التصديق عليها وإىل قبول          
   . من االتفاقية٣٢ و٣١ مبوجب املادتني اللجنة

  غواتيماال    
ىل احلكومة خالل الفتـرة     احلاالت املُحالة إ  
  صفر: قيد االستعراض

احلاالت املوضَّـحة خـالل     
  صفر: الفترة قيد االستعراض

عدد احلاالت اليت مل ُيبّت     
فيها حىت بداية الفترة قيـد      

  االستعراض
احلاالت املُرسلة مبوجب   

  إجراء التصرف العاجل
ـلة   ـاالت املُرسـ احلـ
  احلكومة  مبوجب اإلجراء العادي

ـادر غري   املص
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل    
ُيبّت فيها حىت هنايـة    
 السنة قيد االستعراض

  ٢ ٨٩٩  صفر  صفر  صفر  صفر  ٢ ٨٩٩
  

  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

 
  نداء عاجل
  ادعاء عام

  ال يوجد أي نداء
  ءال يوجد أي ادعا

  رد احلكومة
  رد احلكومة

  ال يوجد أي رد
  ال يوجد أي رد

  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    
. ٢٠١٠يونيـه   / حزيـران  ٨مارس و / آذار ٨  مؤرختني أرسلت احلكومة رسالتني    -٢٠٢

وتضمنت الرسالة األوىل معلومات عن األنشطة املضطلع هبا يف متابعة تنفيذ التوصيات املقدمة     
  .٢٠٠٦من الفريق العامل يف أعقاب زيارته إىل البلد يف عام 
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ويف الرسالة الثانية، ذكرت حكومة غواتيماال الصعوبات اليت تواجههـا يف إبـالغ               -٢٠٣
 حالة واليت حدثت    ٢ ٨٩٩لفريق العامل بوضع احلاالت اليت مل ُيبّت فيها بعد، البالغ عددها            ا

وأعادت تأكيد أن حتديد أماكن     . خالل فترة الرتاع املسلح الداخلي البالغة ستة وثالثني عاماً        
حلقت بالضحايا وأسرهم   أُوجود األشخاص املختفني ومصريهم والتعويض عن األضرار اليت         

ومثة هدف آخر هو إقامة العدل ملعاقبة . حمددان يتوخى حتقيقهما نظام العدالة االنتقالية   هدفان
وقد أطلقت الدولة مبادرات عديدة هلذه الغاية، قامت بدعم         . املسؤولني عن حاالت االختفاء   

والتحقيق يف مجيع انتهاكات حقـوق      . بعضها منظمات اجملتمع املدين املعنية حبقوق اإلنسان      
 ومثـابرة وإرادة  اليت حدثت خالل فترة الرتاع املسلح مهمة معقدة تتطلـب وقتـاً     اإلنسان  

 يبلغ املئات إن مل يكـن يبلـغ   -  كبرياًوينبغي أال يغرب عن البال أن عدداً   . سياسية ال تفتر  
 من املوظفني احلكوميني الذين استهلوا انتهاكات حقوق اإلنسان تلك أو دعموها            -اآلالف  

كما أبلغت  .  يواصل العمل يف اهليئات اإلدارية للدولة، مبا فيها قوات األمن          أو تساحموا بشأهنا  
احلكومة الفريق العامل بأنشطة املؤسسة الغواتيمالية ألنثروبولوجيا الطب الشرعي واللجنـة           

 إىل التقدم احملرز يف نزع الـصفة        أيضاًوأشارت  . الغواتيمالية لتعزيز القانون اإلنساين الدويل    
  .حملفوظات العسكريةالسرية عن ا

   فيها بعدُيبّتجمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل     
 ١٧٧  ومت توضـيح   ، حالة إىل احلكومة   ٣ ١٥٥ أحال الفريق العامل، منذ إنشائه،      -٢٠٤
علومـات  املحالة باالسـتناد إىل  ٧٩واحلكومة قدمة من املعلومات املباالستناد إىل   منها   حالة
  . فيها بعدُيبّت حالة مل ٢ ٨٩٩وال تزال هناك  صادر،قدمة من املامل

  مالحظات    
يعرب الفريق العامل عن شكره للحكومة على املعلومات اإلضافية اليت قدمتها بشأن              -٢٠٥

  . ٢٠٠٦تنفيذ التوصيات املقدمة من الفريق العامل يف أعقاب زيارته إىل البلد يف عام 
التوصيات املقدمة من الفريـق العامـل يف        وميكن االطالع على تقرير متابعة تنفيذ         -٢٠٦

) ١١٢-٩٩، الفقرات   A/HRC/4/14/Add.1الوثيقة   (٢٠٠٦أعقاب زيارته إىل البلد يف عام       
  ).A/HRC/16/48/Add.2الوثيقة  (٢يف اإلضافة 

ويالحظ الفريق العامل أن احلكومة وقعت على االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع                -٢٠٧
 اختـصاص   سري ويدعو احلكومة إىل التصديق عليها وإىل قبول       األشخاص من االختفاء الق   

  .  من االتفاقية٣٢ و٣١ مبوجب املادتني اللجنة
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  غينيا    
احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       

  صفر: قيد االستعراض
احلاالت املوضَّـحة خـالل     

  صفر: ة قيد االستعراضالفتر
عدد احلاالت اليت مل ُيبّت     
فيها حىت بداية الفترة قيـد      

  االستعراض
احلاالت املُرسلة مبوجب   

  إجراء التصرف العاجل
ـلة   ـاالت املُرسـ احلـ
  احلكومة  مبوجب اإلجراء العادي

املصـادر غري  
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل    
ُيبّت فيها حىت هنايـة    
 السنة قيد االستعراض

  ٢١  صفر  صفر  صفر  صفر  ٢١
  

  ردود متعددة بشأن بعض احلاالت  اعدد احلاالت اليت ردَّت احلكومة بشأهن
عدد احلاالت اليت ُيحتمل توضيحها مـن       

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

  
  نداء عاجل
  ادعاء عام

  ال يوجد أي نداء
  ال يوجد أي ادعاء

  رد احلكومة
  رد احلكومة

  ال يوجد أي رد
  ال يوجد أي رد

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

أُحيلت جمدداً مجيع احلاالت اليت مل ُيبّت فيها بعد، ولألسف مل يـرد أي رد مـن                   -٢٠٨
   . هذا البلدموجز للحالة يف Corr.1 وE/CN.4/2006/56 ويرد يف الوثيقة. احلكومة

  مالحظات    
االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع        إىل التوقيع على     الفريق العامل احلكومة     يدعو  -٢٠٩

     قبول اختـصاص اللجنـة مبوجـب       إىل  و األشخاص من االختفاء القسري والتصديق عليها     
   . من االتفاقية٣٢ و٣١املادتني 

  هاييت    

احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       
  صفر: قيد االستعراض

احلاالت املوضَّـحة خـالل     
  صفر: الفترة قيد االستعراض

عدد احلاالت اليت مل ُيبّت     
ة الفترة قيـد    فيها حىت بداي  
  االستعراض

احلاالت املُرسلة مبوجب   
  إجراء التصرف العاجل

ـلة   ـاالت املُرسـ احلـ
  احلكومة  وجب اإلجراء العاديمب

ـادر غري   املص
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل    
ُيبّت فيها حىت هنايـة    
 السنة قيد االستعراض

  ٣٨  صفر  صفر  صفر  صفر  ٣٨
  

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

  )قاعدة األشهر الستة(جانب احلكومة 
  صفر  ال توجد أية ردود  صفر
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  نداء عاجل
  ء عامادعا

  ال يوجد أي نداء
  ال يوجد أي ادعاء

  رد احلكومة
  رد احلكومة

  ال يوجد أي رد
  ال يوجد أي رد

  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

ي رد مـن    الت اليت مل ُيبّت فيها بعد، ولألسف مل يـرد أ          أُحيلت جمدداً مجيع احلا     -٢١٠
موجز للحالة يف    A/HRC/4/41الوثيقة  و Corr.1 و E/CN.4/2006/56ويرد يف الوثيقة    . احلكومة
   .هذا البلد

  مالحظات    
يالحظ الفريق العامل أن احلكومة وقعت على االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع                 -٢١١

 اختـصاص   ي ويدعو احلكومة إىل التصديق عليها وإىل قبول       األشخاص من االختفاء القسر   
   . من االتفاقية٣٢ و٣١ مبوجب املادتني اللجنة

  هندوراس    
احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       

  صفر: قيد االستعراض
احلاالت املوضَّـحة خـالل     

  صفر:  قيد االستعراضالفترة
عدد احلاالت اليت مل ُيبّت     
فيها حىت بداية الفترة قيـد      

  االستعراض
احلاالت املُرسلة مبوجب   

  إجراء التصرف العاجل
ـلة   ـاالت املُرسـ احلـ
  احلكومة  مبوجب اإلجراء العادي

ـادر غري   املص
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل    
ُيبّت فيها حىت هنايـة    
 السنة قيد االستعراض

  ١٢٧  صفر  صفر  صفر  صفر  ١٢٧
  

  ردود متعددة بشأن بعض احلاالت  هناعدد احلاالت اليت ردَّت احلكومة بشأ
عدد احلاالت اليت ُيحتمل توضيحها مـن       

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

 
  نداء عاجل
  ادعاء عام

  ال يوجد أي نداء
  ال يوجد أي ادعاء

  رد احلكومة
  رد احلكومة

  ال يوجد أي رد
  ال يوجد أي رد

   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

ي رد مـن    أُحيلت جمدداً مجيع احلاالت اليت مل ُيبّت فيها بعد، ولألسف مل يـرد أ               -٢١٢
موجز للحالة يف    A/HRC/4/41الوثيقة  و Corr.1 و E/CN.4/2006/56ويرد يف الوثيقة    . احلكومة
  .هذا البلد

  مالحظات    
ب  الفريق العامـل يف أعقـا       املقدمة من  توصياتميكن االطالع على تقرير متابعة تنفيذ ال        -٢١٣

 ٢يف اإلضـافة    ) ٦٦، الفقـرة    A/HRC7/2/Add.1الوثيقة   (٢٠٠٧زيارته إىل هندوراس يف عام      
  ).A/HRC/16/48/Add.2الوثيقة (
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لعامل احلكومة على التصديق على االتفاقية الدولية حلمايـة مجيـع           يهنئ الفريق ا  و  -٢١٤
ويدعو الفريق العامل احلكومة إىل قبول اختصاص اللجنـة        .  القسري األشخاص من االختفاء  

  .  من االتفاقية٣٢ و٣١مبوجب املادتني 

  اهلند    
حالة إىل احلكومة خالل الفتـرة      احلاالت املُ 

  ١:قيد االستعراض
احلاالت املوضَّـحة خـالل     

  ٢: الفترة قيد االستعراض
عدد احلاالت اليت مل ُيبّت     
فيها حىت بداية الفترة قيـد      

  االستعراض
احلاالت املُرسلة مبوجب   

  إجراء التصرف العاجل
ـلة   ـاالت املُرسـ احلـ
  احلكومة  مبوجب اإلجراء العادي

ـادر غ  ري املص
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل    
ُيبّت فيها حىت هنايـة    
 السنة قيد االستعراض

  ٣٦٨  ١  ١  صفر  ١  ٣٦٩
  

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

  )قاعدة األشهر الستة(جانب احلكومة 
  ١٦  ال  ٧٢

 
  نداء عاجل
  ادعاء عام

  ال يوجد أي نداء
  ال يوجد أي ادعاء

  رد احلكومة
  رد احلكومة

  ال يوجد أي رد
  ال يوجد أي رد

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

  جلةاإلجراءات العا    
أرسل الفريق العامل إىل احلكومة حالة واحدة مبوجب إجراء التـصرف العاجـل               -٢١٥

 مـن   ، الذي ادعي أن أفـراداً     كوكولو سينغ ليماخوجام  د  وتعلقت احلالة بالسي  . اخلاص به 
 عند نقطة   ٢٠١٠أغسطس  / آب ٣اجليش اهلندي يف قوات مشاة ماراثا اخلفيفة اختطفوه يوم          

  .تفتيش يف باتسوي الي أومانغ يف والية مانيبور

  املعلومات الواردة من احلكومة    
  .رسالة إىل الفريق العاملاثنيت عشرة أرسلت احلكومة   -٢١٦
      ، ردت احلكومة على ادعـاء عـام أرسـل    ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٢٨ويف    -٢١٧

  .، على النحو املبني أدناه٢٠٠٩يوليه / متوز٢٢يف 
 وطلبت احلكومة مزيداً  .  حالة ١٣، ردت احلكومة على     ٢٠١٠أبريل  / نيسان ٧ويف    -٢١٨

 تعتـرب املعلومـات     ومل.  حاالت وقدمت معلومات عن بقية احلاالت      ٨من املعلومات عن    
  .املتضمنة كافية لتوضيح هذه احلاالت
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مل ُيبّت فيها    حالة   ٦٤، أرسلت احلكومة معلومات عن      ٢٠١٠أبريل  / نيسان ٨ويف    -٢١٩
وباالستناد إىل هذه املعلومات، قرر الفريق العامل، يف دورته احلادية والتسعني، تطبيـق             . بعد

غري ا يتعلق ببقية احلاالت، اعتربت املعلومات       وفيم.  حالة منها  ١٥ على   قاعدة األشهر الستة  
  . من املعلومات عن حالتنيويف الرسالة ذاهتا، طلبت احلكومة مزيداً. كافية لتوضيحها

مل ُيبّت  ، أرسلت احلكومة معلومات عن حالة واحدة        ٢٠١٠أبريل  /نيسان ٢٨ويف    -٢٢٠
 يف دورته احلاديـة والتـسعني،   وباالستناد إىل هذه املعلومات، قرر الفريق العامل،  . فيها بعد 

  . تطبيق قاعدة األشهر الستة
، أرسلت احلكومة رسالتني مع معلومات بـشأن حالـة          ٢٠١٠مايو  / أيار ٢٧ويف    -٢٢١

وقد اعتربت املعلومات املتـضمنة يف      .  فيها بعد، على التوايل    ُيبّتواحدة، ومخس حاالت مل     
  .تالرسالتني على السواء غري كافية لتوضيح هذه احلاال

 ُيبّت، أرسلت احلكومة معلومات عن حالة واحدة مل         ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٣ويف    -٢٢٢
  .فيها بعد، وقد اعتربت هذه املعلومات غري كافية لتوضيحها

 ُيبّت، أرسلت احلكومة معلومات عن حالة واحدة مل         ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٢٤ويف    -٢٢٣
  .توضيحهافيها بعد، وقد اعتربت هذه املعلومات غري كافية ل

التعليقات العامة بشأن االختفاء    ، علقت احلكومة على     ٢٠١٠أغسطس  / آب ٩ويف    -٢٢٤
  .٢٠٠٩، اليت أصدرها الفريق العامل يف عام القسري بوصفه جرمية ضد اإلنسانية

 بشأن القرار الذي اعتمده     ، طلبت احلكومة توضيحاً   ٢٠١٠أغسطس  / آب ١٦ويف    -٢٢٥
ة والتسعني خبصوص تسع حاالت وأرادت أن تعرف مـا إذا           الفريق العامل يف دورته احلادي    

ادات الوفاة املتعلقة بتلك احلاالت الفريق العامـل يف         ـكان من املمكن أن تساعد نسخ شه      
  .هذا الصدد

، أرسلت احلكومة معلومات عـن حـالتني، وقـد          ٢٠١٠أغسطس  / آب ٢٠ويف    -٢٢٦
  .اعتربت هذه املعلومات غري كافية لتوضيحهما

 ،، أرسلت احلكومة معلومات عن حالة واحدة      ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ٧ويف    -٢٢٧
  .وقد اعتربت هذه املعلومات غري كافية لتوضيحها

  املعلومات الواردة من املصادر    
  . فيها بعدُيبّتوردت معلومات من املصادر خبصوص حالة واحدة مل   -٢٢٨

  التوضيحات    
  .، قرر الفريق العامل توضيح حالة واحدةادراملصمن املقدمة عقب تلقي املعلومات   -٢٢٩
ة، قرر الفريق العامـل     عقب انقضاء املهلة املنصوص عليها يف قاعدة األشهر الست        و -٢٣٠

  .ة واحدةتوضيح حال
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  التدخل الفوري    
، وجه الفريق العامل، باالشتراك مع ثالث آليات أخـرى          ٢٠١٠يوليه  / متوز ٢٩يف    -٢٣١

 رسالة طلب تدخل فوري إىل احلكومة خبـصوص توقيـف           من آليات اإلجراءات اخلاصة،   
 باالستناد، حسبما ذكر، إىل أمور      ميان عبد القيوم  والسيد  غالم نيب شاهني    واحتجاز السيد   

من بينها عملهما املتعلق باالنتهاكات املدعى حدوثها حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك حـاالت              
  .االختفاء القسري يف كشمري

 االدعاءات العامة    

  رد احلكومة    
إليهـا  أرسل  كومة على ادعاء عام     احل، ردت   ٢٠٠٩ ديسمرب/كانون األول  ٢٨يف    -٢٣٢

خبصوص ادعـاء    )٢٦٨-٢٦٧تان  ، الفقر A/HRC/13/31الوثيقة  ( ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٢٢يف  
إخفاق حكومة اهلند يف معاجلة حاالت االختفاء القسري يف منطقة كشمري، وقالـت إهنـا               

  .ا أن االدعاء الوارد فيها غري دقيقفحصت الرسالة وتبني هل
 على الرغم من اإلرهاب املتواصل      -وأشارت احلكومة كذلك إىل أن قوات األمن          -٢٣٣

عرب احلدود الذي جرى فيه قتل وتشويه مئات األبرياء يف جامو وكشمري، وعلى الرغم مـن                
يد احلكومة   تواصل ممارسة أقصى قدر من ضبط النفس بسبب تشد         -االستفزازات املستمرة   

على محاية حقوق اإلنسان وبسبب التأثري الضار الذي ميكن أن حتدثه انتهاكات قوات األمن              
وذكرت احلكومة  . حلقوق اإلنسان على العمل الذي تقوم به يف مكافحة اإلرهاب يف الدولة           

أنه توجد، على الصعيد اإلداري، آليات مؤسسية على املستوى الوطين ومـستوى الدولـة              
قوق األساسية املكرسة يف الدستور وهيئات قانونية على خمتلف املستويات ملعاجلة           لصون احل 

وباإلضافة إىل ذلك، أعلنت احلكومـة أنـه        . االدعاءات املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان    
توجد برامج توعية واسعة النطاق خمصصة لقوات األمن املنشورة يف الدولة وأن لديها مذكرة              

نة الصليب األمحر الدولية لزيارة احملتجزين املوقوفني فيما يتعلق باإلرهاب          تفاهم مربمة مع جل   
 أن القضاء املستقل يعمل، على املستوى القضائي،        أيضاًوأعلنت احلكومة   . يف جامو وكشمري  

وكمؤشر على  . باعتباره هيئة حتكم يف السلطة التنفيذية وله صالحية األمر بإجراء التحقيقات          
قوق اإلنسان والتدابري اليت تتخذها لكبح حاالت اجلنوح والتقـصري يف أداء  التزام احلكومة حب  

  . من أفراد الشرطة واجليش والقوات اخلاصة٢٢٠الواجب، عوقب حىت اآلن 
 من حاالت االختفاء ارتكبـه إرهـابيون         كبرياً  إىل أن عدداً   أيضاًوأشارت احلكومة     -٢٣٤

طاف أفراد لتسوية حسابات شخصية أو إلجبار       قاموا، وهم متخفون على أهنم أفراد أمن، باخت       
 ما حتدث احلاالت من النوع األخـري عـرب          وكثرياً. هؤالء األفراد على االنضمام إىل صفوفهم     

احلدود ألغراض التدريب وفيما بعد ميوت هؤالء األفراد يف أعمال إرهابية أو ال يسمع عنـهم                
علومات ظاهرة الوجاهـة تـدل علـى     بيد أنه، عندما تكون هناك م     . أحد بعد ذلك إىل األبد    
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حدوث حاالت اختفاء أفراد على حنو قسري بعد توقيفهم من جانب قوات األمـن، تـسجل    
 حالة اختفاء   ١١٠ حبدوث   وقد أحيط علماً  . واقعة حسب األصول ويصدر أمر بالتحقيق فيها      

 واكتملت التحقيقـات يف   .  حالة منها يف مراكز شرطة خمتلفة      ٩٨غري طوعي وجرى تسجيل     
  .كثري من هذه احلاالت ووجهت لوائح اهتام ضد أفراد قوات الشرطة اخلاصة املخطئني

  عن حتفظاهتا على الطريقة اليت حيكم هبا الفريق العامل مسبقاً          أيضاًوأعربت احلكومة     -٢٣٥
  . هبا قبل إرسال االدعاء إىل احلكومةعلى االدعاء بأن يعترب املصادر موثوقاً

  طلب القيام بزيارة    
القيام ببعثة إىل هـذا      ، طلب الفريق العامل دعوته إىل     ٢٠١٠أغسطس  / آب ١٦يف    -٢٣٦
، أقرت احلكومة باستالم الطلب ولكن مل يرد منها أي          ٢٠١٠أغسطس  / آب ١٨ويف  . البلد

  .رد عليه

   فيها بعدُيبّتجمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل     
 حالـة  ١١  ومت توضيح  ، حالة إىل احلكومة   ٤٣١ أحال الفريق العامل، منذ إنشائه،      -٢٣٧
قدمـة  املعلومات  امل حالة باالستناد إىل     ٥٢قدمة من املصادر و   املعلومات  املباالستناد إىل   منها  

  . فيها بعدُيبّت حالة مل ٣٦٨ وال تزال هناك ،من احلكومة

  مالحظات    
العديـدة الـيت     يزجي الشكر إىل حكومة اهلند على الرسائل          الفريق العامل أن   يود  -٢٣٨

     على االدعاء العام الذي أرسله الفريـق العامـل     إىل أن يتلقى رداً    أيضاًأرسلتها، وهو يتطلع    
 خبصوص األحكام القانونية، القائمة يف اهلند، اليت قد تعرقل ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١٦يف 

  .إعمال احلق يف احلصول على سبيل انتصاف عاجل وفعال
.  على املعلومات اليت يتلقاهـا     العامل أن يشدد على أنه ال حيكم مسبقاً       ويود الفريق     -٢٣٩

، املعلومات اليت يتلقاها من مـصادر       )٢٨الفقرة  ( ألساليب عمله    طبقاًوحييل الفريق العامل،    
موثوقة خبصوص العقبات املواجهة يف تنفيذ إعالن محاية مجيع األشـخاص مـن االختفـاء               

 من تـاريخ   يوما٦٠ًيما يتسىن هلا أن تعلق عليها يف غضون        القسري إىل احلكومات املعنية ك    
  . إرسال الرسالة

يالحظ الفريق العامل أن احلكومة وقعت على االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع              و  -٢٤٠
 اختـصاص   األشخاص من االختفاء القسري ويدعو احلكومة إىل التصديق عليها وإىل قبول          

   .تفاقية من اال٣٢ و٣١ مبوجب املادتني اللجنة
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  إندونيسيا    
احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       

  صفر: قيد االستعراض
احلاالت املوضَّـحة خـالل     

  صفر: الفترة قيد االستعراض
عدد احلاالت اليت مل ُيبّت     
فيها حىت بداية الفترة قيـد      

  االستعراض
احلاالت املُرسلة مبوجب   

  إجراء التصرف العاجل
ـلة   ـاالت املُرسـ احلـ
  احلكومة  مبوجب اإلجراء العادي

ـادر غري   املص
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل    
ُيبّت فيها حىت هنايـة    
 السنة قيد االستعراض

  ١٦٢  صفر  صفر  صفر  صفر  ١٦٢
  

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

  )اعدة األشهر الستةق(جانب احلكومة 
  صفر  ال توجد أية ردود  صفر

 
  نداء عاجل
  ادعاء عام

  ال يوجد أي نداء
  ال يوجد أي ادعاء

  رد احلكومة
  رد احلكومة

  ال يوجد أي رد
   يوجد أي ردال

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

ي رد مـن    أُحيلت جمدداً مجيع احلاالت اليت مل ُيبّت فيها بعد، ولألسف مل يـرد أ               -٢٤١
   .موجز للحالة يف هذا البلد A/HRC/4/41ويرد يف الوثيقة . احلكومة

  املعلومات الواردة من احلكومة    
 ، مل ٢٠٠٩ مايو/ أيار ٤أرسلت احلكومة رسالة مؤرخة     ،  ٢٠١٠مارس  / آذار ٥يف    -٢٤٢

 ٢٠٠٩ على ادعاء عام أرسل يف عـام         ، وقد أرسلتها رداً   A/HRC/13/31تسجل يف التقرير    
  .سعيد طالببالتحقيقات يف اغتيال السيد منري  ويتعلق

  االدعاءات العامة    
 من احلكومـة    ٢٠٠٩مايو  / أيار ٤، مت تلقي رسالة مؤرخة      ٢٠١٠مارس  /آذار ٥يف    -٢٤٣

مـنري سـعيد طالـب    أن االدعاء العام خبصوص السيد     من التوضيح بش   اليت قدمت فيها مزيداً   
  ).٢٧٨-٢٧٥، الفقرات A/HRC/13/31 الوثيقة(

وتذكر احلكومة أن الرئيس أنشأ أفرقة مكلفة بوالية التحقيق يف هذه احلالة على وجه                -٢٤٤
 وقد عرضت نتـائج هـذه     . احلصر، وتقدمي التقارير املتعلقة هبا إليه، وإصدار تقرير علين عنها         

وترى احلكومة  . قيقات على عدة مقررين خاصني وعلى املفوضية السامية حلقوق اإلنسان         التح
أن السلطات املكلفة بوالية التحقيق مع اجلناة وحماكمتهم تناولت املالبسات احمليطـة بالوفـاة              

  .بطريقة شاملة وحيادية
إىل وأعادت احلكومة تأكيد أن السيد منري سعيد طالب مل يكن يف طريـق سـفره                  -٢٤٥

الدولية حلماية مجيع   جنيف للمشاركة يف اجتماع للفريق العامل بني الدورات املعين باالتفاقية           
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 وال تندرج . سنغافورةعربهولندا   ولكنه كان يف طريقه إىل    ،   االختفاء القسري  األشخاص من 
  ناشطاً وفاته يف إطار الوالية املتعلقة حباالت االختفاء القسري، ولو أن من املسلم به أنه كان              

  .اآلسيوي ملكافحة حاالت االختفاء القسري هبذه املسألة ورئيس االحتاد معنياً
 وأبلغت احلكومة الفريق العامل أن زوجة السيد منري سعيد طالب حصلت، مبوجب             -٢٤٦

سبل االنتصاف املدنية، على تعويض وأن احلكومة ليس لديها علم بوجود أي حاالت ختويف 
بلغ عن حدوث أعمال من هذا القبيل، سيجري التحقيق         أُوإذا  . حيةأو انتقام ضد أسرة الض    

  .فيها وحماكمة اجلناة بناء على ذلك ألن اإلفالت من العقاب غري مسموح به يف البلد
نائب ، موشدي بوروبراجنونوكما أبلغت احلكومة الفريق العامل أنه مت توقيف السيد         -٢٤٧

 لتورطه يف االغتيال وحوكم وصدر حكم بسجنه        ، السابق وطنيةوكالة االستخبارات ال  رئيس  
 كـانون   ٣١بيد أن احملكمة احمللية جلنوب جاكارتـا حكمـت برباءتـه يف             .  سنة ١٥ملدة  
  .٢٠٠٨ديسمرب /األول
 يف اجلهود الراميـة إىل حـل         مشجعاً ومل يعترب هذا القرار يف جهات كثرية تطوراً         -٢٤٨
جراءات القانونية للقضاء وإجراءاتـه املتعلقـة        أن اإل  بيد أنه جيب أن يكون مفهوماً     . املسألة

  .باختاذ القرارات ال ختضع ألي تدخل من فرع احلكومة التنفيذي
 لإلجـراءات القانونيـة يف      طبقاًوأبلغت احلكومة الفريق العامل أن األفراد ميكنهم،          -٢٤٩

 العليا اليت   إندونيسيا، االعتراض على قرار حمكمة والطعن فيه برفع دعوى نقض أمام احملكمة           
تبت يف أمور القانون، مبا يف ذلك مسألة ما إذا كانت احملاكم األدىن درجة قد طبقت القانون            

عدم جواز احملاكمـة    "دأ  بويتوافق هذا مع م   .  على القضية اجلاري البت فيها      صحيحاً تطبيقاً
 فيما يتعلـق    الذي يقضي بعدم إمكانية اختاذ أي إجراء قانوين مرتني        " على اجلرمية ذاهتا مرتني   

من العهـد الـدويل     ) ٧(١٤ املادة   أيضاًبذات السبب املتعلق باإلجراء، وهو ما تنص عليه         
ويف هذه القضية، مل تكن هناك، بالنظر إىل عدم تقـدمي           . اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية   

ـ        . طلب من هذا القبيل، إعادة حتقيق يف القضية        أن ويف هذا الصدد، مت تكليف النائب العام ب
احملكمـة   يقوم، نيابة عن احلكومة، بإعادة تقييم هذا احلكم بإصدار مذكرة نقض موجهة إىل       

وإجراءات احملكمة العليا تـستغرق     . ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ١٦العليا، وهو ما حدث يف      
  . قبل إصدار قرار هنائي وملزم طويالًوقتاً

 طلب القيام بزيارة    

القيام ببعثة إىل  دعوته إىل، طلب الفريق العامل ٢٠٠٦ ديسمرب/ كانون األول١٢يف   -٢٥٠
 وإن  ٢٠٠٧وردت احلكومة قائلة إنه لن يتسىن استقبال الفريق العامل خالل عام            . إندونيسيا

 ١٦  يف يـة  رسـالة تذكري   توأُرسل. إذا أُجريت يف وقت الحق    الزيارة ستكون أكثر فائدة     
  . بعد؛ ومل ترد عليها احلكومة٢٠١٠أغسطس /آب
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  مالحظات    
يذكر الفريق العامل احلكومة بواليتها اليت تقتـضي منـها أن تـسترعي اهتمـام                 -٢٥١

احلكومات واملنظمات غري احلكومية إىل اجلوانب املختلفة لإلعالن وأن توصي بسبل التغلب            
  . على العقبات اليت تعترض سبيل تنفيذ أحكامه

      ) ١٩املـادة   ( احلصول على اجلـرب      ويرى الفريق العامل أنه ال ميكن إعمال احلق يف          -٢٥٢
ومن هذا املنطلق، يذكر الفريق العامـل بـأن         .  صحيحاً ما مل تنفذ القرارات القضائية تنفيذاً     

اإلسـهام  "ب القرارات الفعالة تشكل وسيلة متتثل الدول من خالهلا اللتزامها مبوجب اإلعالن         
 الفريق العامل ويذكر  ). ٢املادة  " (ريجبميع الوسائل يف منع واستئصال ظاهرة االختفاء القس       

 بأن حاالت االختفاء القسري يترتب عليها حتميل مرتكبيها والدولة أو سلطاهتا، الـيت              أيضاً
، مع  تنظم عمليات االختفاء هذه أو تقبلها أو تتغاضى عنها، املسؤولية مبوجب القانون املدين            

  ).٥ادة امل(عدم اإلخالل باملسؤولية الدولية للدولة املعنية 
ويذكر الفريق العامل احلكومة بطلبه القيام بزيارة؛ وسيكون موضع تقديره أن جيري              -٢٥٣

  .إبالغه يف أقرب وقت ممكن بالتواريخ املقترحة
يالحظ الفريق العامل أن احلكومة وقعت على االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع              و  - ٢٥٤

 اختـصاص   تصديق عليها وإىل قبول   األشخاص من االختفاء القسري ويدعو احلكومة إىل ال       
   . من االتفاقية٣٢ و٣١ مبوجب املادتني اللجنة

  ) اإلسالمية-مجهورية (إيران     
احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       

  صفر: قيد االستعراض
احلاالت املوضَّـحة خـالل     

  صفر: يد االستعراضالفترة ق
عدد احلاالت اليت مل ُيبّت     
فيها حىت بداية الفترة قيـد      

  االستعراض
احلاالت املُرسلة مبوجب   

  إجراء التصرف العاجل
ـلة   ـاالت املُرسـ احلـ
  احلكومة  مبوجب اإلجراء العادي

ـادر غري   املص
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل    
ُيبّت فيها حىت هنايـة    
 السنة قيد االستعراض

  ٥١٤  صفر  صفر  صفر  صفر  ٥١٤
 

  ردود متعددة بشأن بعض احلاالت  اعدد احلاالت اليت ردَّت احلكومة بشأهن
عدد احلاالت اليت ُيحتمل توضيحها مـن       

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

 
  نداء عاجل
  ادعاء عام

  نعم
  ال يوجد أي ادعاء

  رد احلكومة
  رد احلكومة

  ال
  ال يوجد أي رد

  ال يوجد أي رد  مةرد احلكو  ال توجد أي رسالة  رسالة طلب تدخُّل فوري
   تأجيل الزيارة-نعم   رد احلكومة  نعم  طلب الفريق العامل القيام بزيارة
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ي رد مـن    أُحيلت جمدداً مجيع احلاالت اليت مل ُيبّت فيها بعد، ولألسف مل يـرد أ               -٢٥٥
موجز للحالة يف    A/HRC/4/41الوثيقة  و Corr.1 و E/CN.4/2006/56ويرد يف الوثيقة    . احلكومة
  .دهذا البل

  النداءات العاجلة    
أرسل الفريق العامل رسالتني إىل احلكومة مبوجب إجراء التصرف العاجل اخلـاص              -٢٥٦

، باالشتراك مـع آليـة      ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٤رسلت الرسالة األوىل يف     أُوقد  . به
 ، الذي ادعيعباس حكيم زاده آليات اإلجراءات اخلاصة، وتعلقت باختفاء السيد        أخرى من 
رسلت أُو. ٢٠٠٩نوفمرب  /تشرين الثاين ١٩ من وزارة االستخبارات قاموا بتوقيفه يف        أن أفراداً 
، باالشتراك مع أربع آليات أخرى من آليات        ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ٢٧الثانية يف    الرسالة

كايكـان  والـسيد   بيهرانغ تونيكابوين   اإلجراءات اخلاصة، وتعلقت حباالت اختفاء السيد       
        ، الذين ادعـي أهنـم مت تـوقيفهم         ليلي فارهادبور والسيدة  آزاد لوتبوري   والسيد   فارزين

وقد ادعي أن عمليات التوقيف هذه تعلقـت        . ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ١٤ و ٥فيما بني   
  .باالحتجاجات اجلارية ضد احلكومة

  طلب القيام بزيارة    
 الفريق العامل القيام بزيـارة يف     على طلب اإلسالمية   إيران    مجهورية وافقت حكومة   -٢٥٧
 ٢٠ يف    رسالتان تذكرييتان  رسلتأُو. ، وأُّجلت الزيارة بناء على طلب احلكومة      ٢٠٠٤عام  
تاريخ للزيارة   من احلكومة حتديد      طلب فيهما  ٢٠١٠أغسطس  / آب ١٦و ٢٠٠٩يوليه  /متوز

   .سنواتست ي  للزيارة على الرغم من مض جديداًاًومل حتدد احلكومة بعد تارخي. ةاملقترح

   فيها بعدُيبّتجمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل     
  حاالت ٥مت توضيح    و  احلكومة، إىل حالة   ٥٣٢أحال الفريق العامل، منذ إنشائه،        - ٢٥٨
قدمة املعلومات  امل حالة باالستناد إىل     ١٣قدمة من املصادر و   امل باالستناد إىل املعلومات     منها

  . فيها بعدُيبّتمل   حالة٥١٤ هناك ، وال تزالمن احلكومة

  مالحظات    
يدعو الفريق العامل احلكومة إىل التوقيع على االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع                 -٢٥٩

       مبوجـب    اختـصاص اللجنـة    األشخاص من االختفاء القسري والتصديق عليها وإىل قبول       
   . من االتفاقية٣٢ و٣١املادتني 
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  العراق    
احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       

  ١: قيد االستعراض
احلاالت املوضَّـحة خـالل     

 مل ُيبّت   عدد احلاالت اليت    ٢: الفترة قيد االستعراض
فيها حىت بداية الفترة قيـد      

  االستعراض
احلاالت املُرسلة مبوجب   

  لإجراء التصرف العاج
ـلة   ـاالت املُرسـ احلـ
  احلكومة  مبوجب اإلجراء العادي

ـادر غري   املص
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل    
ُيبّت فيها حىت هنايـة    
 السنة قيد االستعراض

  ١٦ ٤٠٨  ٢  صفر  صفر  ١  ١٦ ٤٠٩
  

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

  )قاعدة األشهر الستة(جانب احلكومة 
  ١  ال  ٢

 
  نداء عاجل
  ادعاء عام

  نعم
  ال يوجد أي ادعاء

  رد احلكومة
  رد احلكومة

  ال
  ال يوجد أي رد

  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    
 احلكومة حالة واحدة مبوجب إجراء التـصرف العاجـل          أرسل الفريق العامل إىل     - ٢٦٠

 ، الذي ادعي أن أفراداً    ساملان شحاته جاسم امليحياوي   اخلاص به، وتتعلق هذه احلالة بالسيد       
 من مكان عمله، الكائن يف حي     ٢٠١٠مايو  / أيار ٤من القوات املسلحة العراقية اختطفوه يف       

  .املنصورة يف بغداد

  النداءات العاجلة    
، أرسل الفريق العامل، باالشتراك مع ثالث آليات أخـرى    ٢٠١٠مايو  / أيار ١١يف    -٢٦١

 إىل احلكومة خبصوص ادعاء توقيف اجليش العراقي  عاجالً من آليات اإلجراءات اخلاصة، نداءً    
 رجل، يف منطقة املوصل مث نقلهم  ٧٠٠ و ٤٠٠جمموعة من الرجال، يتراوح عدد أفرادها بني        

 للمعلومات املتلقـاة،    وفقاًو. القرب من بغداد وإساءة معاملتهم فيه     إىل مرفق احتجاز سري ب    
 من هؤالء األشـخاص يف مركـز        ٤٣١فإنه، على الرغم من اإلبالغ عن أنه مت العثور على           

  . شخص غري معروفني٢٠٠ مصري ومكان وجود حنو ال يزالاحتجاز الرصافة، 

  املعلومات الواردة من احلكومة    
        / تـشرين األول   ٧سـبتمرب و  / أيلـول  ٦رسالتني، مـؤرختني    راق   حكومة الع  رسلتأ  - ٢٦٢

ة واحدة قرر الفريق العامـل،      األوىل حبال ة  وتعلقت الرسال .  إىل الفريق العامل   ،٢٠١٠أكتوبر  
وتعلقت الرسالة الثانية حبالة    . يف دورته الثانية والتسعني، تطبيق قاعدة األشهر الستة عليها        

  .أوضحها املصدر فعالً
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  ملعلومات الواردة من املصادرا    
  . حاالتأربعتلقى الفريق العامل معلومات من املصادر عن   - ٢٦٣

  التوضيحات    
  .حالتنيقرر الفريق العامل توضيح عقب تلقي املعلومات املقدمة من املصادر،   - ٢٦٤

  االجتماعات    
 ملناقشة والتسعنيالتسعني والثانية  يف دورتيهاجتمع ممثلو احلكومة مع الفريق العامل   - ٢٦٥

   . فيها بعدُيبّتالتطورات املتعلقة باحلاالت اليت مل 

    فيها بعدُيبّتجمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل     
 ٣٠ ومت توضـيح  ،   إىل احلكومة   حالة ١٦ ٥٤٥أحال الفريق العامل، منذ إنشائه،        - ٢٦٦
 باالسـتناد إىل     حـاالت  ١٠٧لومات املقدمة من املـصادر و     عاملباالستناد إىل   نها   م حالة
  . فيها بعدُيبّتمل   حاالت١٦ ٤٠٨، وال تزال هناك قدمة من احلكومةاملعلومات امل

  مالحظات    
حيتجز أي شخص،   "يذكر الفريق العامل احلكومة بالتزاماهتا مبوجب اإلعالن بأن           - ٢٦٧

ن الـوطين،    للقانو وفقاً وأن يعرض،    حمروم من حريته، يف مكان احتجاز معترف به رمسياً        
  ).١٠املادة " (على سلطة قضائية فور احتجازه

ويذكر الفريق العامل بالنداء العاجل املتعلق بتوقيف عدد كبري مـن األشـخاص               - ٢٦٨
ويتطلع الفريق العامل إىل تلقـي      . والذي ادعي فيه أهنم حمتجزون يف مرفق احتجاز سري        

  .املعلومات ذات الصلة يف أقرب وقت ممكن
فريق العامل عن تقديره للحوار املتواصل مع ممثلي حكومة العراق ويتطلع ويعرب ال  - ٢٦٩

، وذلك بعد التحقق من األمساء       فيها بعد  ُيبّتمل  إىل تلقي معلومات إضافية عن احلاالت اليت        
  .املوجودة يف حوزة السلطات بعد فتح املقابر اجلماعية يف البلد

 االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع    ام إىلاالنضميهنئ الفريق العامل احلكومة على    و  -٢٧٠
ويدعو الفريق العامل احلكومة إىل قبول اختصاص اللجنـة        .  القسري األشخاص من االختفاء  

  . من االتفاقية٣٢ و٣١مبوجب املادتني 
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  آيرلندا    
ل الفتـرة   احلاالت املُحالة إىل احلكومة خال    

  صفر: قيد االستعراض
احلاالت املوضَّـحة خـالل     

  صفر: الفترة قيد االستعراض

عدد احلاالت اليت مل ُيبّت     
فيها حىت بداية الفترة قيـد      

  االستعراض
احلاالت املُرسلة مبوجب   

  إجراء التصرف العاجل
ـلة   ـاالت املُرسـ احلـ
  احلكومة  مبوجب اإلجراء العادي

ـادر غري   املص
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل    
ُيبّت فيها حىت هنايـة    
 السنة قيد االستعراض

  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  رصف
  

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

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

 
  نداء عاجل
  ادعاء عام

  ال يوجد أي نداء
  وجد أي ادعاءال ي

  رد احلكومة
  رد احلكومة

  ال يوجد أي رد
   يوجد أي ردال

  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

  مالحظات    
 ١٥احلكومة على ادعائه العام املرسل يف       يأسف الفريق العامل لعدم تلقيه أي رد من           -٢٧١
الوثيقـة  ( خبصوص ادعاء مشاركتها يف عمليات تسليم واحتجاز سـري           ٢٠٠٩مايو  /أيار

A/HRC/13/31( .  
حلمايـة مجيـع    االتفاقية الدوليـة    ويالحظ الفريق العامل أن احلكومة وقعت على          -٢٧٢

وإىل قبول اختـصاص    ليها   ويدعو احلكومة إىل التصديق ع     األشخاص من االختفاء القسري   
  .  من االتفاقية٣٢ و٣١اللجنة مبوجب املادتني 

  إسرائيل    
احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       

  صفر: قيد االستعراض
احلاالت املوضَّـحة خـالل     

  صفر: الفترة قيد االستعراض
عدد احلاالت اليت مل ُيبّت     
فيها حىت بداية الفترة قيـد      

  االستعراض
احلاالت املُرسلة مبوجب   

  إجراء التصرف العاجل
ـلة   ـاالت املُرسـ احلـ
  احلكومة  مبوجب اإلجراء العادي

ـادر غري   املص
  احلكومية

ت اليت مل   عدد احلاال 
ُيبّت فيها حىت هنايـة    
 السنة قيد االستعراض

  ٢  صفر  صفر  صفر  صفر  ٢
  

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

  )قاعدة األشهر الستة(جانب احلكومة 
  صفر  ال توجد أية ردود  صفر
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  نداء عاجل
  ادعاء عام

  ال يوجد أي نداء
  ال يوجد أي ادعاء

  رد احلكومة
  رد احلكومة

  ال يوجد أي رد
  ال يوجد أي رد

  جد أي ردال يو  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

ي رد مـن    أُحيلت جمدداً مجيع احلاالت اليت مل ُيبّت فيها بعد، ولألسف مل يـرد أ               -٢٧٣
  .موجز للحالة يف هذا البلد Corr.1 وE/CN.4/2006/56ويرد يف الوثيقة . احلكومة

  مالحظات
فريق العامل احلكومة إىل التوقيع على االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع              يدعو ال   -٢٧٤
 مبوجـب    اختصاص اللجنـة   اص من االختفاء القسري والتصديق عليها وإىل قبول       ـاألشخ

   . من االتفاقية٣٢ و٣١املادتني 

  إيطاليا    
لة إىل احلكومة خالل الفتـرة      احلاالت املُحا 
  صفر: قيد االستعراض

احلاالت املوضَّـحة خـالل     
عدد احلاالت اليت مل ُيبّت       صفر: الفترة قيد االستعراض

فيها حىت بداية الفترة قيـد      
  االستعراض

احلاالت املُرسلة مبوجب   
  إجراء التصرف العاجل

ـلة   ـاالت املُرسـ احلـ
  احلكومة  مبوجب اإلجراء العادي

ـادر   غري املص
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل    
ُيبّت فيها حىت هنايـة    
 السنة قيد االستعراض

  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر
  

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

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

 
  نداء عاجل
  ادعاء عام

   يوجد أي نداءال
  ال يوجد أي ادعاء

  رد احلكومة
  رد احلكومة

  ال يوجد أي رد
   يوجد أي ردال

  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

  مالحظات    
 ١٥دم تلقيه أي رد من احلكومة على ادعائه العام املرسل يف            يأسف الفريق العامل لع     -٢٧٥
الوثيقـة  ( خبصوص ادعاء مشاركتها يف عمليات تسليم واحتجاز سـري           ٢٠٠٩مايو  /أيار

A/HRC/13/31( .  
حلمايـة مجيـع    االتفاقية الدوليـة    ويالحظ الفريق العامل أن احلكومة وقعت على          -٢٧٦

وإىل قبول اختـصاص    كومة إىل التصديق عليها      ويدعو احل  األشخاص من االختفاء القسري   
  .  من االتفاقية٣٢ و٣١اللجنة مبوجب املادتني 
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  اليابان    
احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       

  صفر: قيد االستعراض
احلاالت املوضَّـحة خـالل     

  صفر: عراضالفترة قيد االست
عدد احلاالت اليت مل ُيبّت     
فيها حىت بداية الفترة قيـد      

  االستعراض
احلاالت املُرسلة مبوجب   

  إجراء التصرف العاجل
ـلة   ـاالت املُرسـ احلـ
  احلكومة  مبوجب اإلجراء العادي

ـادر غري   املص
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل    
ُيبّت فيها حىت هنايـة    
 السنة قيد االستعراض

  ٤  صفر  صفر  صفر  صفر  ٤
  

  ة بشأن بعض احلاالتردود متعدد  عدد احلاالت اليت ردَّت احلكومة بشأهنا
عدد احلاالت اليت ُيحتمل توضيحها مـن       

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

  نداء عاجل
  ادعاء عام

  ال يوجد أي نداء
  ال يوجد أي ادعاء

  رد احلكومة
  رد احلكومة

  ال يوجد أي رد
  ال يوجد أي رد

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

  املعلومات الواردة من احلكومة    
 ،٢٠١٠ نـوفمرب / تشرين الثاين  ١٢مارس و / آذار ٢رسالتني، مؤرختني   كومة  احل رسلتأ   -٢٧٧

تني الرسالتني، معلومات مقدمة من أحـد       قدمت حكومة اليابان، يف ها    و. إىل الفريق العامل  
 ت مجهوريـة كوريـا الـشعبية      حتمصادر املعلومات املتعلقة بثمان من احلاالت املسجلة        

تضمنت املعلومات املقدمة من املصدر يف الرسالة الثانية معلومـات عـن             كما. الدميقراطية
  .حدى احلاالت املسجلة حتت اليابانإ

  رصاداملعلومات الواردة من امل    
 قدمت املصادر، عن طريق املمثل الدائم لليابان لدى مكتب األمم املتحـدة يف جنيـف،                -٢٧٨

  .مل ُيبّت فيها بعدمعلومات عن حالة واحدة 

  االجتماعات    
ادية والتسعني  واحلتسعني   دوراته ال  يفاجتمع ممثلو حكومة اليابان مع الفريق العامل          -٢٧٩

  . باحلاالتعلقةاملت ملناقشة التطورات الثانية والتسعنيو

   فيها بعدُيبّتجمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل     
 بعد يف هـذه  ُيبّتومل أحال الفريق العامل، منذ إنشائه، أربع حاالت إىل احلكومة،            -٢٨٠

  .احلاالت كلها
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  مالحظات    
مجيـع  يهنئ الفريق العامل احلكومة على التصديق على االتفاقية الدوليـة حلمايـة               -٢٨١

ـ     اختصاص اللجنة  األشخاص من االختفاء القسري وعلى قبول       مـن   ٣٢ادة   مبوجـب امل
   . من االتفاقية٣١ مبوجب املادة  اختصاص اللجنةإىل قبول أيضاًويدعو احلكومة . االتفاقية

  األردن    
ومة خالل الفتـرة    احلاالت املُحالة إىل احلك   

  صفر: قيد االستعراض
احلاالت املوضَّـحة خـالل     

عدد احلاالت اليت مل ُيبّت       صفر: الفترة قيد االستعراض
فيها حىت بداية الفترة قيـد      

  االستعراض
احلاالت املُرسلة مبوجب   

  إجراء التصرف العاجل
ـلة   ـاالت املُرسـ احلـ
  احلكومة  مبوجب اإلجراء العادي

ـادر غري   املص
  ةاحلكومي

عدد احلاالت اليت مل    
ُيبّت فيها حىت هنايـة    
 السنة قيد االستعراض

  ٢  صفر  صفر  صفر  صفر  ٢
  

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

  )قاعدة األشهر الستة(جانب احلكومة 
  صفر  ال  صفر

 
  نداء عاجل
  ادعاء عام

  ال يوجد أي نداء
  ال يوجد أي ادعاء

  رد احلكومة
  رد احلكومة

  جد أي ردال يو
  ال يوجد أي رد

  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

ي رد مـن    أُحيلت جمدداً مجيع احلاالت اليت مل ُيبّت فيها بعد، ولألسف مل يـرد أ               -٢٨٢
      .موجز للحالة يف هذا البلد Corr.1 وE/CN.4/2006 الوثيقة ويرد يف. احلكومة

  مالحظات    
يدعو الفريق العامل احلكومة إىل التوقيع على االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع                 -٢٨٣

       مبوجـب    اختـصاص اللجنـة    األشخاص من االختفاء القسري والتصديق عليها وإىل قبول       
   . من االتفاقية٣٢ و٣١املادتني 

  الكويت    
احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       

  صفر: قيد االستعراض
احلاالت املوضَّـحة خـالل     

  صفر: الفترة قيد االستعراض
عدد احلاالت اليت مل ُيبّت     
فيها حىت بداية الفترة قيـد      

  االستعراض
سلة مبوجب  احلاالت املُر 

  إجراء التصرف العاجل
ـلة   ـاالت املُرسـ احلـ
  احلكومة  مبوجب اإلجراء العادي

ـادر غري   املص
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل    
ُيبّت فيها حىت هنايـة    
 السنة قيد االستعراض

  ١  صفر  صفر  صفر  صفر  ١
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  ردود متعددة بشأن بعض احلاالت  عدد احلاالت اليت ردَّت احلكومة بشأهنا
عدد احلاالت اليت ُيحتمل توضيحها مـن       

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

 
  نداء عاجل
  ادعاء عام

  ال يوجد أي نداء
  ال يوجد أي ادعاء

  رد احلكومة
  رد احلكومة

  ال يوجد أي رد
  ال يوجد أي رد

  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    
 مل تتـرجم يف الوقـت       ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ١٢أرسلت احلكومة رسالة مؤرخة       -٢٨٤

وتعلقت الرسالة باملعلومات   . A/HRC/13/31 و A/HRC/10/9املناسب إلدراجها يف التقريرين     
  .اخلاصة باحلالة واليت مل تعترب كافية لتوضيحها

   فيها بعدُيبّتالت احملالة واملوضحة واليت مل جمموع احلا    
  . فيها بعدُيبّت ملة، وـ إىل احلكومحالة واحدةأحال الفريق العامل، منذ إنشائه،   -٢٨٥

  مالحظات    
يدعو الفريق العامل احلكومة إىل التوقيع على االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع                 -٢٨٦

      مبوجـب    اختـصاص اللجنـة     وإىل قبول  األشخاص من االختفاء القسري والتصديق عليها     
   . من االتفاقية٣٢ و٣١املادتني 

  مجهورية الو الدميقراطية الشعبية    
احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       

  ١: قيد االستعراض
احلاالت املوضَّـحة خـالل     

عدد احلاالت اليت مل ُيبّت       صفر: الستعراضالفترة قيد ا
فيها حىت بداية الفترة قيـد      

  االستعراض
احلاالت املُرسلة مبوجب   

  إجراء التصرف العاجل
ـلة   ـاالت املُرسـ احلـ
  احلكومة  مبوجب اإلجراء العادي

ـادر غري   املص
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل    
ُيبّت فيها حىت هنايـة    
 السنة قيد االستعراض

  ١  صفر  صفر  ١  صفر  صفر
  

  تعددة بشأن بعض احلاالتردود م  عدد احلاالت اليت ردَّت احلكومة بشأهنا
عدد احلاالت اليت ُيحتمل توضيحها مـن       

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

 
  نداء عاجل
  ادعاء عام

  ال يوجد أي نداء
  ال يوجد أي ادعاء

  رد احلكومة
  رد احلكومة

  ال يوجد أي رد
  ال يوجد أي رد

  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال توجد أي رسالة  لة طلب تدخُّل فوريرسا
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي طلب  طلب الفريق العامل القيام بزيارة
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  اإلجراءات العادية    
ت علقوت. ، إىل احلكومة   حديثاً أحال الفريق العامل حالة واحدة، مت اإلبالغ عنها         - ٢٨٧

 تـشرين   ٢اليت أوقفها عمالء شـرطة سـريون يف          ،و فونغسيلي كينغكياحلالة بالسيدة   
 بالقرب من فوهنونغ بينما كانت متوجهة بسيارة أجرة مـن مدينـة             ٢٠٠٩نوفمرب  /الثاين

  . ثاالت إىل مدينة فينتيان

   فيها بعدُيبّتجمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل     
 مخـس   ومت توضيح ،   إىل احلكومة  تسبع حاال أحال الفريق العامل، منذ إنشائه،        -٢٨٨
      النظر يف حالة واحـدة،     وقفأُولومات املقدمة من املصادر،     عامل منها باالستناد إىل     حاالت

  . فيها بعدُيبّتمل  وال تزال هناك حالة واحدة

  مالحظات    
يالحظ الفريق العامل أن احلكومة وقعت على االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع                 -٢٨٩

 اختـصاص    االختفاء القسري ويدعو احلكومة إىل التصديق عليها وإىل قبول         األشخاص من 
   . من االتفاقية٣٢ و٣١ مبوجب املادتني اللجنة

  )٦(لبنان    

احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       
  صفر: قيد االستعراض

ـ   حة خـالل   احلاالت املوضَّ
  صفر: الفترة قيد االستعراض

عدد احلاالت اليت مل ُيبّت     
فيها حىت بداية الفترة قيـد      

  االستعراض
احلاالت املُرسلة مبوجب   

  إجراء التصرف العاجل
ـلة   ـاالت املُرسـ احلـ
  احلكومة  مبوجب اإلجراء العادي

ـادر غري   املص
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل    
ُيبّت فيها حىت هنايـة    
 السنة قيد االستعراض

  ٣١٢  صفر  صفر  صفر  صفر  ٣١٢
  

  ردود متعددة بشأن بعض احلاالت  دَّت احلكومة بشأهناعدد احلاالت اليت ر
عدد احلاالت اليت ُيحتمل توضيحها مـن       

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

 
  نداء عاجل
  ادعاء عام

  ال يوجد أي نداء
  ال يوجد أي ادعاء

  رد احلكومة
  رد احلكومة

  ال يوجد أي رد
  ال يوجد أي رد

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

__________ 

 . من التقريرلفرعوفقاً ملمارسة الفريق العامل، مل يشارك عثمان احلاج يف القرارات املتعلقة هبذا ا )٦(
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  فريق العاملمن الوجهة  املرسائلال    
 ملمارسة الفريق العامل املعتادة، تلقت حكومة لبنان نسخة من بيانات احلالـة             وفقاً  -٢٩٠
  من األمن العام السوري قاموا، الذي جرى اإلبالغ عن أن ضباطاًحممد ضاهرة بالسيد املتعلق
       / كـانون األول ٢ اللبنانيـة، يف  -عند معرب جديدة يابوس، على احلدود الـسورية   بتوقيفه

  .وهذه احلالة مسجلة حتت حكومة اجلمهورية العربية السورية. ٢٠٠٩ديسمرب 

  حلكومةاملعلومات الواردة من ا    
 خبصوص حالة السيد    ٢٠١٠مارس  / آذار ٢٩وردت رسالة واحدة من احلكومة يف         -٢٩١

  .ومل تتسن ترمجتها يف الوقت املناسب إلدراجها يف هذا التقرير. حممد ضاهر املذكورة أعاله
  . فيها بعدومل ترد أية معلومات من احلكومة خبصوص حاالهتا اليت مل ُيبّت  -٢٩٢

   فيها بعدُيبّتالة واملوضحة واليت مل جمموع احلاالت احمل    
 حـاالت  ٦ ومت توضيح     حالة إىل احلكومة،   ٣٢٠نذ إنشائه،   أحال الفريق العامل، م     -٢٩٣

قدمة من  املعلومات  املقدمة من املصادر وحالتني باالستناد إىل       املعلومات  املمنها باالستناد إىل    
  . فيها بعدُيبّت حالة مل ٣١٢وال تزال هناك  ،احلكومة

  مالحظات    
يالحظ الفريق العامل أن احلكومة وقعت على االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع                 -٢٩٤

 اختـصاص   األشخاص من االختفاء القسري ويدعو احلكومة إىل التصديق عليها وإىل قبول          
  . من االتفاقية٣٢ و٣١ مبوجب املادتني اللجنة

  اجلماهريية العربية الليبية    
احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       

  ١: قيد االستعراض
احلاالت املوضَّـحة خـالل     

بّت عدد احلاالت اليت مل يُ      ٢: الفترة قيد االستعراض
فيها حىت بداية الفترة قيـد      

  االستعراض
احلاالت املُرسلة مبوجب   

  إجراء التصرف العاجل
ـا ـلة احلـ الت املُرسـ

  احلكومة  مبوجب اإلجراء العادي
ـادر غري   املص

  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل    
ُيبّت فيها حىت هنايـة    
 السنة قيد االستعراض

  ٨  ٢  صفر  صفر  ١  ٩
  

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

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

 
  لنداء عاج
  ادعاء عام

  ال يوجد أي نداء
  ال يوجد أي ادعاء

  رد احلكومة
  رد احلكومة

  ال يوجد أي رد
  ال يوجد أي رد

  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



A/HRC/16/48 

GE.11-10443 82 

ي معلومات من رد أ مل ُيبّت فيها بعد، ولألسف مل ت  ع احلاالت اليت  أُحيلت جمدداً مجي    -٢٩٥
  .موجز للحالة يف هذا البلد Corr.1 وE/CN.4/2006/56ويرد يف الوثيقة . احلكومة

  اإلجراءات العاجلة    
 تتعلق  العاجل اخلاص به  مبوجب إجراء التصرف    أرسل الفريق العامل حالة واحدة        - ٢٩٦

 من  سنة، الذي ادعي أن أفراداً ١٨، البالغ من العمر     املنفي أمحد عبد السالم حسن    بالسيد  
 ٢٠قوات األمن الداخلي اختطفوه من بيته يف شارع حالل يف حي احلدائق يف بنغازي يف                

  .٢٠١٠سبتمرب /أيلول

  املعلومات الواردة من املصادر    
  .قدمت املصادر معلومات عن حالتني  - ٢٩٧

  التوضيحات    
  .تنيعامل توضيح حال، قرر الفريق الاملصادرمن املقدمة عقب تلقي املعلومات   -٢٩٨

   فيها بعدُيبّتجمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل     
 حـاالت   ٧مت توضيح   و  حالة إىل احلكومة،   ١٥أحال الفريق العامل، منذ إنشائه،        -٢٩٩

  .بعد فيها ُيبّت  حاالت مل٨ال تزال هناك املقدمة من املصادر، وعلومات املمنها باالستناد إىل 

  مالحظات    
يدعو الفريق العامل احلكومة إىل التوقيع على االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع                -٣٠٠

 مبوجـب    اختصاص اللجنـة   األشخاص من االختفاء القسري والتصديق عليها وإىل قبول       
   .من االتفاقية ٣٢ و٣١املادتني 

  موريتانيا    

احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       
  صفر: قيد االستعراض

احلاالت املوضَّـحة خـالل     
  صفر: الفترة قيد االستعراض

ليت مل ُيبّت   عدد احلاالت ا  
فيها حىت بداية الفترة قيـد      

  االستعراض
احلاالت املُرسلة مبوجب   

   العاجلإجراء التصرف
ـلة   ـاالت املُرسـ احلـ
  احلكومة  مبوجب اإلجراء العادي

ـادر غري   املص
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل    
ُيبّت فيها حىت هنايـة    
 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 مـن       

  )قاعدة األشهر الستة(جانب احلكومة 
  صفر  دال توجد أية ردو  صفر
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  نداء عاجل
  ادعاء عام

  ال يوجد أي نداء
  ال يوجد أي ادعاء

  رد احلكومة
  رد احلكومة

  ال يوجد أي رد
  ال يوجد أي رد

  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

. ي رد من احلكومـة    رد أ  مل ُيبّت فيها بعد، ولألسف مل ي        اليت احلالةحيلت جمدداً   أُ  -٣٠١
  .موجز للحالة يف هذا البلد Corr.1 وE/CN.4/2006/56ويرد يف الوثيقة 

  مالحظات    
يدعو الفريق العامل احلكومة إىل التوقيع على االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع                 -٣٠٢

ـ   والتصديق عليها وإىل قبول   األشخاص من االختفاء القسري       مبوجـب   ةـ اختصاص اللجن
   . من االتفاقية٣٢ و٣١املادتني 

  املكسيك    

احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       
  ٢٠: قيد االستعراض

احلاالت املوضَّـحة خـالل     
  صفر: الفترة قيد االستعراض

عدد احلاالت اليت مل ُيبّت     
فيها حىت بداية الفترة قيـد      

  االستعراض
احلاالت املُرسلة مبوجب   

  إجراء التصرف العاجل
ـلة   ـاالت املُرسـ احلـ
  احلكومة  مبوجب اإلجراء العادي

ـادر غري   املص
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل    
ُيبّت فيها حىت هنايـة    
 السنة قيد االستعراض

  ٢٣٨  صفر   صفر  ١٠  ١٠  ٢١٨
  

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

  )قاعدة األشهر الستة(جانب احلكومة 
  صفر  ال   ٣

 
  نداء عاجل
  ادعاء عام

  ال يوجد أي نداء
  ال يوجد أي ادعاء

  رد احلكومة
  رد احلكومة

  ال يوجد أي رد
  ال يوجد أي رد

  ال  رد احلكومة  نعم  رسالة طلب تدخُّل فوري
  نعم  رد احلكومة  نعم  ل القيام بزيارةطلب الفريق العام

  اإلجراءات العاجلة    
أرسل الفريق العامل عشر حاالت إىل احلكومة مبوجب إجراء التصرف العاجل اخلاص              -٣٠٣
أخنيـل  والـسيد   نيتزا باولو ألفارادو إسـبينوزا      وتعلقت احلاالت الثالث األوىل بالسيدة      . به

 كانون  ٢٩ادعي أهنم اختفوا يف      ، الذين فارادو رييس روسيو إيرين أل  والسيدة  ألفارادو هرييرا   
 العـسكري   ، بعد أن قام بتوقيفهم ضباط جيش، كانوا يرتدون الـزي          ٢٠٠٩ديسمرب  /األول

وتعلقت احلالتان الرابعة . ويستخدمون مركبات رمسية، يف سيوداد خواريز يف والية شيهواهوا       
، اللذين ادعـي    برتو غونزاليز موسو  رووالسيد  راؤل إيفاجيليستا ألونسو    واخلامسة بالسيد   
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، على التوايل، بعد أن قـام بتوقيفهمـا ضـباط           ٢٠١٠فرباير  / شباط ٥ و ٣أهنما اختفيا يف    
سـاول  وتعلقت احلاالت األربع التالية بالسيد      . عسكريون يف شيلبانسينغو يف والية غرييرو     

والسيد ايتان مارتينيز   مارغاريتو غ  والسيد   مارشيلو شافيز أرانو  والسيد   فالينسيا بوليكاربو 
، الذين ادعي أن ضباط شرطة من بلديـة كـارلوس كـاريللو             غاليغوسإريك موكسانو   

، الـذي    أياال تابيا  فيكتوروتعلقت احلالة العاشرة بالسيد     . ٢٠١٠مايو  / أيار ٤خطفوهم يف   
ية ادعي أن جمموعة من ستة رجال أخذته من بيته، الكائن يف بلدية تيكبان دي غاليانا يف وال                

الوالية تصطفان على     بينما كانت دوريتان من شرطة     ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ١٤غرييرو، يف   
  . من مسرح احلادثة مترا١٥٠ًبعد 

  اإلجراءات العادية    
أحال الفريق العامل إىل احلكومة عشر حاالت، مت اإلبـالغ عنـها حـديثاً، إىل                  -٣٠٤

 ، الذي ادعي أن ضباطاً    هرينانديز لوزانو راؤل ألربتو   وتعلقت احلالة األوىل بالسيد     . احلكومة
. ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢٢سيوداد خواريز يف والية شيهواهوا يف  عسكريني اختطفوه يف    

والـسيد  خوسيه دي خيسوس غوزمان جيمينيـز       وتعلقت احلالتان الثانية والثالثة بالسيد      
تهما، الكائن يف بلديـة     ، اللذين ادعي أهنما اختطفا من بي      سولون أدينهاوير غوزمان كروز   
أمافري وتعلقت احلالة الرابعة بالسيد     . ١٩٧٤يوليه  / متوز ٢٤زاكابو يف والية ميشواكان، يف      

 ١٦، الذي ادعي أنه مت توقيفه يف مدينة موريليـا يف واليـة ميـشواكان يف     غوزمان كروز 
 ادعي أنه   ، الذي أرماندو غوزمان كروز   وتعلقت احلالة اخلامسة بالسيد   . ١٩٧٤يوليه  /متوز

 يف مدينة مكسيكو يف مكان على الطريق بني بيته ومقـر  ١٩٧٤يوليه / متوز١٩مت توقيفه يف   
، الذي ادعي أنه اختطـف      فينوستيانو غوزمان كروز  وتعلقت احلالة السادسة بالسيد     . عمله

. ١٩٧٦فربايـر   / شـباط  ٢يناير و / كانون الثاين  ٢٩يف أكابولكو يف والية غرييرو فيما بني        
، الذي ادعي أنه اختطف يف مدينة       دوروتيو سانتياغو رامرييز  بالسيد    احلالة السابعة  وتعلقت

رافائيل وتعلقت احلالة الثامنة بالسيد     . ١٩٧٤يوليه  / متوز ١٦موريليا يف والية ميشواكان يف      
 ١٦موريليا يف واليـة ميـشواكان يف         مدينة   ، الذي ادعي أنه مت توقيفه يف      شافيز روساس 

، الذي ادعي أنه    دافيد جيمينيز سارمينتو  وتعلقت احلالة التاسعة بالسيد     . ١٩٧٤يوليه  /متوز
 ملا  وفقاًو. ١٩٧٥مايو  / أيار ٧مت توقيفه يف بلدية أتيزابان دي زاراغوزا يف والية مكسيكو يف            

وتعلقت . والشرطة أوردته التقارير، فإن معظم حاالت التوقيف هذه قام هبا أفرد من اجليش           
، الذي ادعي أن ضباط شرطة من قوات        غوستافو كاستانيدا بوينتيس  السيد  احلالة العاشرة ب  

 ٢٥شرطة مونتريي قاموا بتوقيفه يف قطاع أوبيسبادو مبدينة مونتريي يف والية نويفو ليون يف               
  .٢٠٠٩فرباير /شباط

  املعلومات الواردة من احلكومة    

ـ    ،  ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ١٦يف    -٣٠٥ صوص ثـالث  أرسلت احلكومة رسـالة خب
   .وقد اعتربت املعلومات املقدمة غري كافية لتوضيحها. بعد فيها ُيبّت ملحاالت 
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  صادراملعلومات الواردة من امل    

  .بعد فيها ُيبّت ملقدمت املصادر معلومات عن تسع حاالت   -٣٠٦

  التدخل الفوري    

 أخريني مـن    ، وجه الفريق العامل، باالشتراك مع آليتني      ٢٠١٠فرباير  / شباط ٢يف    -٣٠٧
سيربيانا آليات اإلجراءات اخلاصة، رسالة طلب تدخل فوري إىل احلكومة خبصوص السيدة            

، وهي مدافعة عن حقوق اإلنسان تعمل يف جماالت من بينها حاالت االختفاء جورادو هرييرا
القسري، ادعي أهنا تلقت هتديدات وعانت من أعمال ختويف ومضايقة بـسبب أنـشطتها              

  .ق اإلنساناملتعلقة حبقو

  طلب القيام بزيارة    
، طلب الفريق العامل دعوته إىل القيام ببعثة إىل هـذا           ٢٠١٠أبريل  / نيسان ٢٣يف    -٣٠٨
، دعت احلكومة الفريق العامـل إىل القيـام ببعثـة إىل            ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٩ويف  . البلد

 تـشرين   ٥  ويف. ٢٠١١مارس  /املكسيك وعقد دورته الثالثة والتسعني يف املكسيك يف آذار        
     /آذار ١٨ إىل   ١٥يف الفتـرة مـن       ، اقترح الفريق العامل عقد الدورة     ٢٠١٠أكتوبر  /األول

  . ٢٠١١أبريل / نيسان١مارس إىل / آذار٢٢ والقيام بالبعثة يف الفترة من ٢٠١١مارس 

   فيها بعدُيبّتجمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل     
  حالـة  ٢٤مت توضيح   و  حالة إىل احلكومة،   ٤١٢إنشائه،  أحال الفريق العامل، منذ       -٣٠٩

 حالة باالستناد إىل املعلومات املقدمة      ١٣٤واملقدمة من املصادر    علومات  املمنها باالستناد إىل    
  .  فيها بعدُيبّت حالة مل ٢٣٨ حالة، وال تزال هناك ١٦من احلكومة، وأُوقف النظر يف 

  مالحظات    
 رسال، إ الفترة قيد االستعراض  أخرى عن قلقه ألنه جرى، خالل        مرة   عرب الفريق العامل  ي  -٣١٠
  .، إىل احلكومةبنساء، بعضها يتعلق العاجل اخلاص بهمبوجب إجراء التصرف   حاالتعشر
يهنئ الفريق العامل احلكومة على التصديق على االتفاقية الدولية حلمايـة مجيـع             و  -٣١١

عامل احلكومة إىل قبول اختصاص اللجنـة      ويدعو الفريق ال  .  القسري األشخاص من االختفاء  
  .  من االتفاقية٣٢ و٣١مبوجب املادتني 
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  اجلبل األسود    
احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل     

  صفر: الفترة قيد االستعراض
احلاالت املوضَّـحة خـالل     

  صفر: الفترة قيد االستعراض
  

عدد احلاالت الـيت مل     
ُيبّت فيها حىت بدايـة     
  الفترة قيد االستعراض

احلــاالت املُرســلة 
ــراء  ــب إج مبوج

  التصرف العاجل

احلاالت املُرسلة  
مبوجب اإلجراء  

  احلكومة  العادي
املصادر غري  

  احلكومية
ـاالت  احلـ

  أُغلقتاليت 

عدد احلاالت الـيت مل     
ُيبّت فيها حىت هنايـة     
  السنة قيد االستعراض

  صفر  ١  صفر  صفر  صفر  صفر  ١
  

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

  )قاعدة األشهر الستة(جانب احلكومة 
  صفر  ال  ١

  
  نداء عاجل
  ادعاء عام

  ال يوجد أي نداء
  ال يوجد أي ادعاء

  رد احلكومة
  رد احلكومة

  ال يوجد أي رد
  ال يوجد أي رد

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

  إغالق امللفات    
بعد أن أصدرت السلطات الوطنية املعنية شهادة افتراض الوفاة، قرر الفريق العامل،              -٣١٢
  .  فيها بعدُيبّتليت مل  ألساليب عمله ومبوافقة األسرة، إغالق ملف احلالة اوفقاً

   فيها بعدُيبّتجمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل     
 واحـدة   توضيح حالة ومت   ،إىل احلكومة   حالة ١٦ منذ إنشائه،    ،أحال الفريق العامل    -٣١٣

 غلق ملف حالة واحدة مبوافقة األسرة،     أُ، و احلكومةاملقدمة من   علومات  منها باالستناد إىل امل   
  . فيها بعدُيبّتمل وال توجد أية حاالت .  حالة١٤نظر يف  الوقفأُو

  مالحظات    
يالحظ الفريق العامل أن احلكومة وقعت على االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع                 -٣١٤

 اختـصاص   األشخاص من االختفاء القسري ويدعو احلكومة إىل التصديق عليها وإىل قبول          
 . من االتفاقية٣٢ و٣١ مبوجب املادتني اللجنة
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  املغرب    
احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل     

  ٧ :الفترة قيد االستعراض
احلاالت املوضَّـحة خـالل     

  ٨: الفترة قيد االستعراض
  

عدد احلاالت الـيت مل     
ُيبّت فيها حىت بدايـة     
  الفترة قيد االستعراض

ســلة احلــاالت املُر
ــراء  ــب إج مبوج

  التصرف العاجل

احلاالت املُرسلة  
مبوجب اإلجراء  

  احلكومة  العادي
املصادر غري  

    احلكومية

عدد احلاالت اليت مل    
ُيبّت فيها حىت هنايـة    
 السنة قيد االستعراض

  ٥٥    ٤  ٤  صفر  ٧  ٥٦
  

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

  )قاعدة األشهر الستة(جانب احلكومة 
  ٣  نعم  ٣٤

  
  نداء عاجل
  ادعاء عام

  ال يوجد أي نداء
  ال يوجد أي ادعاء

  رد احلكومة
  رد احلكومة

  ال يوجد أي رد
  ال يوجد أي رد

  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

  إلجراءات العاجلةا    
أرسل الفريق العامل إىل احلكومة سبع حاالت مبوجب إجراء التـصرف العاجـل               -٣١٥

  .اخلاص به
مديرية " من   ، الذي ادعي أن أفراداً    أمحد حممود هادي  وتعلقت احلالة األوىل بالسيد       -٣١٦

 أخـذوه إىل    ، كانوا يرتدون مالبس عادية، قاموا بتوقيفه يف الرباط مث         "مراقبة التراب الوطين  
  .٢٠٠٩أكتوبر/ تشرين األول٢٨مكان جمهول يف 

 ، من دائـرة األمـن     ، الذي ادعي أن أفراداً    عثمان بايب وتعلقت احلالة الثانية بالسيد       -٣١٧
      /ذارآ ١٠ يف الدار البيضاء، يف ، الكائنكانوا يرتدون مالبس مدنية، اختطفوه من بيت عائلته

  .٢٠١٠مارس 
، الذي ادعي أن ستة أشـخاص،       عبد الرحيم اهلجويل  الثالثة بالسيد   وتعلقت احلالة     -٣١٨

    قدموا أنفسهم على أهنم ضباط شرطة، اختطفوه من بيت عائلته، الكائن يف الدار البيـضاء،               
  .٢٠١٠مارس / آذار٣٠يف 

 من دائرة األمن    أفراداًأن  ، الذي ادعي    زخباطعدنان  وتعلقت احلالة الرابعة بالسيد       -٣١٩
      / آذار ٢٩ من أمام باب مسجد الزهراء، الكائن يف مـدخل مدينـة برشـيد، يف                اختطفوه
  .٢٠١٠مارس 
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 مـن دائـرة     ، الذي ادعـي أن فـرداً       زريل يونسوتعلقت احلالة اخلامسة بالسيد       -٣٢٠
 ١١األمن،كان يرتدي مالبس مدنية، اختطفه من بيت عائلته، الكائن يف الدار البيـضاء، يف           

  .٢٠١٠أبريل /نيسان
 من دائرة األمن    أفراداً، الذي ادعي أن     رشيد املكي وتعلقت احلالة السادسة بالسيد       -٣٢١

  .٢٠١٠أبريل / نيسان٢٢اختطفوه من أمام بيته، الكائن يف الدار البيضاء، يف 
، الذي ادعي أن    عبد اللطيف أخديف بن بو شعيب     وتعلقت احلالة السابعة بالسيد       -٣٢٢
 تشرين  ١٧اختطفوه يف الدار البيضاء يف      وا يرتدون مالبس مدنية،     ، كان  من دائرة األمن   أفراداً
   .٢٠١٠أكتوبر /األول

  املعلومات الواردة من احلكومة    
 فيهـا  ُيبّت حالة مل ٢٤، أرسلت احلكومة رسالة تشري إىل ٢٠٠٩مايو / أيار ١٥يف    -٣٢٣

وأوقـف  . A/HRC/13/31إلدراجها يف التقريـر     بعد، ومل تتسن ترمجتها يف الوقت املناسب        
). ٣٦٨، الفقرة A/HRC/13/31 (٢٠٠٩عام   من هذه احلاالت يف ٢١الفريق العامل النظر يف     

  .واعتربت املعلومات املقدمة خبصوص بقية احلاالت غري كافية لتوضيحها
حالة مل  ١٥أرسلت احلكومة رسالة خبصوص     ،  ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٢ويف    -٣٢٤
. A/HRC/13/31إلدراجها يف التقريـر     تها يف الوقت املناسب      فيها بعد، ومل تتسن ترمج     ُيبّت

وفيما يتعلق باحلاالت   .  من هذه احلاالت   ١٠واعتربت املعلومات املقدمة غري كافية لتوضيح       
  .اخلمس املتبقية، مل تترجم بعد الوثائق اليت قدمتها احلكومة خبصوصها

غرب مثاين رسائل إىل الفريـق      وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، أرسلت حكومة امل        -٣٢٥
  .العامل
، قـدمت احلكومـة     ٢٠١٠ينـاير   / كانون الثاين  ٢٥ويف الرسالة األوىل، املؤرخة       -٣٢٦

وباالستناد إىل هذه املعلومات، قـرر الفريـق        .  فيها بعد  ُيبّتمعلومات عن حالة واحدة مل      
  .العامل، يف دورته التسعني، تطبيق قاعدة األشهر الستة على هذه احلالة

     ، أحالت احلكومـة معلومـات     ٢٠١٠فرباير  / شباط ٩ويف الرسالة الثانية، املؤرخة       -٣٢٧
 ٩وقد أحيلت النسخ األصـلية للمعلومـات املقدمـة يف           .  فيها بعد  ُيبّت حالة مل    ١٨عن  
وباالسـتناد إىل هـذه     . ٢٠١٠فربايـر   / شباط ١٩فرباير مع الرسالة الثالثة، املؤرخة      /شباط

. فريق العامل، يف دورته التسعني، تطبيق قاعدة األشهر الستة على حـالتني           املعلومات، قرر ال  
وفيما يتصل بإحدى احلاالت السالفة الذكر، ما زال الفريق العامل ينظر يف املعلومات املقدمة              

  .وفيما يتعلق باحلاالت املتبقية، اعتربت املعلومات املقدمة غري كافية لتوضيحها. من احلكومة
، قدمت احلكومة معلومات عن     ٢٠١٠مارس  / آذار ١٩الة الرابعة، املؤرخة    ويف الرس   -٣٢٨

وباالستناد إىل هذه املعلومات، قرر الفريق العامـل، يف دورتـه           .  فيهما بعد  ُيبّتحالتني مل   
  .احلادية والتسعني، تطبيق قاعدة األشهر الستة على هاتني احلالتني
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، قدمت ٢٠١٠أبريل / نيسان٢٨ و٢٠ني ويف الرسالتني اخلامسة والسادسة، املؤرخت     -٣٢٩
  .احلكومة معلومات خبصوص حالة واحدة سبق أن أوضحها املصدر املعين

، قدمت احلكومة معلومـات     ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٢ويف الرسالة السابعة، املؤرخة       -٣٣٠
  . عن ثالث حاالت سبق أن أوضحها املصدر املعين

، قـدمت احلكومـة     ٢٠١٠أكتوبر  / األول  تشرين ٢ويف الرسالة الثامنة، املؤرخة       -٣٣١
وباالستناد إىل هذه املعلومات، قرر الفريق      .  فيها بعد  ُيبّتمعلومات خبصوص حالة واحدة مل      

  .العامل، يف دورته الثانية والتسعني، تطبيق قاعدة األشهر الستة على هذه احلالة

  املعلومات الواردة من املصادر    
  .  فيها بعدُيبّت حاالت مل قدمت املصادر معلومات عن ست  -٣٣٢

  التوضيحات    
  .التحاأربع ، قرر الفريق العامل توضيح املصادرمن املقدمة عقب تلقي املعلومات   -٣٣٣
ة، قرر الفريق العامـل     عقب انقضاء املهلة املنصوص عليها يف قاعدة األشهر الست        و -٣٣٤

  .التحاأربع توضيح 

  االجتماعات    
التسعني ملناقشة التطورات    يف دورته مع الفريق العامل    رب  املغكومة  اجتمع ممثلو ح    - ٣٣٥

   . فيها بعدُيبّت اليت مل ااالهتاملتعلقة حب

    فيها بعدُيبّتجمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل     
  حالة ٥١ ومت توضيح ؛   إىل احلكومة   حالة ٢٧٥أحال الفريق العامل، منذ إنشائه،        - ٣٣٦

علومـات  امل باالستناد إىل     حاالت ١٤٨ومات املقدمة من املصادر و    لعاملمنها باالستناد إىل    
  . فيها بعدُيبّتمل  حالة٥٥ حالة، وال تزال هناك ٢١ النظر يف وقفأُ، وقدمة من احلكومةامل

  مالحظات    
       يرحب الفريق العامل باجلهود املستمرة اليت تبذهلا احلكومة لتوضيح احلاالت الـيت              -٣٣٧

  .بعد فيها ُيبّتمل 
يالحظ الفريق العامل أن احلكومة وقعت على االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع              و  -٣٣٨

 اختـصاص   األشخاص من االختفاء القسري ويدعو احلكومة إىل التصديق عليها وإىل قبول          
  . من االتفاقية٣٢ و٣١ مبوجب املادتني اللجنة
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  موزامبيق    
احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       

  صفر: قيد االستعراض
احلاالت املوضَّـحة خـالل     

عدد احلاالت اليت مل ُيبّت       صفر: الفترة قيد االستعراض
ترة قيـد   فيها حىت بداية الف   

  االستعراض
احلاالت املُرسلة مبوجب   

  إجراء التصرف العاجل
ـلة   ـاالت املُرسـ احلـ

  احلكومة  اإلجراء العاديمبوجب 
املصادر غـري   

  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل    
ُيبّت فيها حىت هنايـة    
 السنة قيد االستعراض

  ٢  صفر  صفر  صفر  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  صفر

  
  نداء عاجل
  ادعاء عام

  وجد أي نداءال ي
  ال يوجد أي ادعاء

  رد احلكومة
  رد احلكومة

   ال يوجد أي رد
  ال يوجد أي رد

  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

.  فيها بعد، ولألسف مل يرد أي رد من احلكومـة   أُحيلت مجيع احلاالت اليت مل ُيبتّ       -٣٣٩
   . موجز للحالة يف هذا البلدCorr.1 وE/CN.4/2006/56ويرد يف الوثيقة 

  الزيارة    
، وجهت احلكومة دعوة إىل رئيس الفريق العامل ومثـاين          ٢٠١٠مايو  / أيار ١١يف    -٣٤٠

 إىل موزامبيـق يف     آليات من آليات اإلجراءات اخلاصة للقيام بزيـارة متزامنـة التوقيـت           
  .٢٠١٠أغسطس /آب

  مالحظات    
يالحظ الفريق العامل أن احلكومة وقعت على االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع                 -٣٤١

 اختـصاص   األشخاص من االختفاء القسري ويدعو احلكومة إىل التصديق عليها وإىل قبول          
  . من االتفاقية٣٢ و٣١ مبوجب املادتني اللجنة

  ميامنار    
احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       

  صفر: قيد االستعراض
احلاالت املوضَّـحة خـالل     

  ٤:الفترة قيد االستعراض
ت اليت مل ُيبّت    عدد احلاال 

فيها حىت بداية الفترة قيـد      
  االستعراض

احلاالت املُرسلة مبوجب   
  ف العاجلإجراء التصر

ـلة   ـاالت املُرسـ احلـ
  احلكومة  مبوجب اإلجراء العادي

املصادر غـري   
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل    
ُيبّت فيها حىت هنايـة    
 السنة قيد االستعراض

  ١  صفر  ٤  صفر  صفر  ٥
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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 أية ردود  صفر

 
  نداء عاجل
  ادعاء عام

  ال يوجد أي نداء
  ال يوجد أي ادعاء

  رد احلكومة
  رد احلكومة

  ال يوجد أي رد
  ال يوجد أي رد

  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

  حاتالتوضي    
ة، قرر الفريـق العامـل      عقب انقضاء املهلة املنصوص عليها يف قاعدة األشهر الست         -٣٤٢

  .التحاأربع توضيح 

  جمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل ُيبت فيها بعد    
 سـت مت توضـيح    و سبع حاالت إىل احلكومة،   أحال الفريق العامل، منذ إنشائه،        -٣٤٣

         املقدمة من احلكومة، وال تزال هنـاك حالـة واحـدة     علومات  املحاالت منها باالستناد إىل     
  .بعد فيها ُيبّت مل

  مالحظات    
يدعو الفريق العامل احلكومة إىل التوقيع على االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع                 -٣٤٤

       األشخاص من االختفاء القسري والتصديق عليها وإىل قبول اختـصاص اللجنـة مبوجـب              
  .  من االتفاقية٣٢ و٣١ املادتني

  ناميبيا    
احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       

  صفر: قيد االستعراض
احلاالت املوضَّـحة خـالل     

  صفر: الفترة قيد االستعراض
عدد احلاالت اليت مل ُيبّت     
فيها حىت بداية الفترة قيـد      

  االستعراض
احلاالت املُرسلة مبوجب   

  إجراء التصرف العاجل
ـلة   ـاالت املُرسـ احلـ
  احلكومة  مبوجب اإلجراء العادي

املصادر غـري   
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل    
ُيبّت فيها حىت هنايـة    

 الستعراضالسنة قيد ا
    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(ومة جانب احلك
    صفر   ردودةال توجد أي  صفر

  نداء عاجل
  ادعاء عام

  ال يوجد أي نداء
  ال يوجد أي ادعاء

  رد احلكومة
  رد احلكومة

  ال يوجد أي رد
  ال يوجد أي رد

  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال توجد أي رسالة  رسالة طلب تدخُّل فوري
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة   يوجد أي طلبال  طلب الفريق العامل القيام بزيارة
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ي رد مـن    أُحيلت جمدداً مجيع احلاالت اليت مل ُيبّت فيها بعد، ولألسف مل يـرد أ               -٣٤٥
     .موجز للحالة يف هذا البلد Corr.1 وE/CN.4/2006/56ويرد يف الوثيقة . احلكومة

  مالحظات    
تفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع        يدعو الفريق العامل احلكومة إىل التوقيع على اال         -٣٤٦

      مبوجـب    اختـصاص اللجنـة    األشخاص من االختفاء القسري والتصديق عليها وإىل قبول       
  . من االتفاقية٣٢ و٣١املادتني 

  نيبال    
احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       

  صفر: اضقيد االستعر
احلاالت املوضَّـحة خـالل     

عدد احلاالت اليت مل ُيبّت       صفر: الفترة قيد االستعراض
فيها حىت بداية الفترة قيـد      

  االستعراض
احلاالت املُرسلة مبوجب   

  إجراء التصرف العاجل
ـلة   ـاالت املُرسـ احلـ
  احلكومة  مبوجب اإلجراء العادي

املصادر غـري   
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل    
ُيبّت فيها حىت هنايـة    
 السنة قيد االستعراض

  ٤٥٨  صفر  صفر  صفر  صفر  ٤٥٨
  

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

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

  
  نداء عاجل
  ادعاء عام

  ال يوجد أي نداء
  ال يوجد أي ادعاء

  رد احلكومة
  رد احلكومة

  ال يوجد أي رد
   يوجد أي ردال

  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

 املعلومات الواردة من احلكومة      

     / تـشرين األول   ٢٦ رسالة واحـدة مؤرخـة        احلكومة إىل الفريق العامل    أرسلت  -٣٤٧
ويف هذه الرسالة، ردت احلكومة على االدعاء العام الذي أرسـله الفريـق             . ٢٠١٠أكتوبر  

  .، على النحو املبني أدناه٢٠١٠أغسطس / آب٦العامل يف 

  االدعاء العام    
  موجز االدعاء العام

قدمت املصادر معلومات خبصوص العقبات املواجهة يف تنفيذ إعالن محايـة مجيـع               -٣٤٨
        / آب ٦وأحيلـت هـذه املعلومـات إىل احلكومـة يف           . ياألشخاص من االختفاء القسر   

  . بعد الدورة احلادية والتسعني للفريق العامل٢٠١٠أغسطس 
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وأُفيد بأن اإلفالت من العقاب مستمر يف حالة االختفاء القـسري للطالبـة ماينـا             -٣٤٩
فربايـر  /اط، واغتصاهبا وتعذيبها وقتلها يف شـب      سونوار، البالغة من العمر مخسة عشر عاماً      

وادعي أن املسؤولني عن هـذه      .  على أيدي أعضاء من اجليش النيبايل امللكي آنذاك        ٢٠٠٤
والنقيب سونيل أديكاري والنقيب أميت بون      ) مقدم آنذاك (اجلرائم هم العقيد بويب خاتري      

  ).نقيب آنذاك(والرائد نرياجنان باسنيت 
ونيل أديكاري والنقيب أميت بـون       بأن العقيد بويب خاتري والنقيب س      أيضاًوأُفيد    -٣٥٠

 ٨ويف  . قدموا للمحاكمة أمام حمكمة عسكرية، بناء على توصية حمكمة حتقيـق عـسكرية            
 ملا أوردته التقارير، هـؤالء الـضباط       وفقاً، أدانت احملكمة العسكرية،     ٢٠٠٥سبتمرب  /أيلول

ن ملـدة سـتة   الثالثة باإلمهال لعدم التزامهم باإلجراءات الصحيحة، وحكمت عليهم بالسج 
 روبية، وأعلنت عدم أحقيتـهم يف       ١٠٠ ٠٠٠غرامة إمجالية قدرها     أشهر، وفرضت عليهم  

وادعي أن الضباط الثالثة أُطلق سراحهم فور صدور حكم احملكمة      . الترقية ملدة سنة أو سنتني    
قضوها بالفعل حمتجزين يف الثكنـات العـسكرية يف انتظـار            العسكرية بسبب الفترة اليت   

  . بيد أنه جرت ترقيتهم يف هناية املطاف. احملاكمة
 بأن عائلة اآلنسة ماينا سونوار طعنـت يف حكـم احملكمـة             أيضاًوأفادت املصادر     -٣٥١

وبعد .  الرائد نرياجنان باسنيت   أيضاًالعسكرية وتابعت القضية يف احملاكم املدنية، حيث اهتمت         
اليت أصـدرت، يف     ري احمللية صدور حكم من احملكمة العليا، رفعت دعوى أمام حمكمة كاف         

وعالوة على ذلك، فإن احملكمـة      . ، أوامر بتوقيف الضباط األربعة    ٢٠٠٨يناير  /كانون الثاين 
، بتقـدمي   ٢٠٠٩سـبتمرب   / ملا أوردته التقارير، أمرت اجليش النيبايل، يف أيلول        وفقاًاحمللية،  

.  العسكرية أقواهلم  امللفات اليت حتتوي على إفادات األشخاص الذين أخذت حمكمة التحقيق         
وادعي أن أوامر التوقيف هذه مل تنفذ حىت اآلن وأن اإلفادات مل تقدم إىل حمكمة كـافري                 

 ورغم أوامر التوقيف، أُرسل الرائد باسنيت إىل تشاد يف بعثة حفظ سالم تابعة لألمم               .احمللية
ضية اآلنسة ماينا   بيد أن األمم املتحدة أعادته إىل وطنه بعد الكشف عن تورطه يف ق            . املتحدة
وأفادت املصادر بأن الشرطة العسكرية أوقفت الرائد باسنيت عند وصوله إىل نيبال            . سونوار

 واقتادته، رغم أنه كان من املفروض أن ميثـل أمـام            ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ١٢يف  
ضية املرفوعة  وُيدعى أن الق  . احملكمة يف اليوم التايل، إىل بيته حيث ال يزال قيد اإلقامة اجلربية           

يف احملكمة املدنية معطلة ألن اجليش النيبايل رفض تسليم أي من الضباط األربعـة، وتقـدمي                
امللفات اليت حتتوي على إفادات األشخاص الذين أخذت حمكمة التحقيق العسكرية أقواهلم،            

  .كما طُلب
وران باهادور  وادعي كذلك أن احلكومة قامت بترقية الفريق أول يف اجليش النيبايل ت             -٣٥٢

 حالـة   ٤٩سينغ، الذي كان قائد اللواء العاشر الذي كان ضباطه مسؤولني عما ال يقل عن               
اختفاء قسري وتعذيب حدثت يف ثكنات مهاراجغونج التابعة للجيش النيبايل امللكي آنـذاك        

وجرى منح الترقية   . ، إىل منصب معاون قائد اجليش النيبايل      ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣فيما بني عامي    
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 بإيقـاف   جراء أي حتقيق يف الوقائع وعلى الرغم من أن احملكمة العليا أصدرت أمـراً             دون إ 
وُيدعى أن ترقية الفريق أول توران باهادور سينغ تدل على وجود إفالت من العقاب              . الترقية

  . لعائالت الضحايا مباشراًذي طابع مؤسسي وأهنا تشكل هتديداً

  رد احلكومة    
وفيما يتعلق  . ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ٢٦عاء العام يف    ردت احلكومة على االد     -٣٥٣
 رفيع   مستقالً ، أبلغت احلكومة الفريق العامل أن اجليش النيبايل أنشأ جملساً         ماينا سونوار بوفاة  

ة قررت معاقبـة اجلنـاة      ـق يف القضية وأن احملكم    ـ حملكمة التحقيق للتحقي   املستوى تابعاً 
فذ وأن اجلزاءات العقابية الـيت يواجههـا        رار نُ ـأن الق وأشري إىل   . وتعويض عائلة الضحية  

احلبس ) أ: ( بويب خاتري  بالنسبة للعقيد : الضباط الذين اعتربوا مسؤولني يف هذا الصدد هي       
غرامـة  ) ج(عدم األحقية يف الترقية ملدة سـنتني؛        ) ب(يف سجن عسكري ملدة ستة أشهر؛       

  أديكـاري   بارساد سونيلالنسبة للنقيب    روبية نيبالية كتعويض للعائلة؛ وب     ٥٠ ٠٠٠قدرها  
عدم األحقيـة يف    ) ب(احلبس يف سجن عسكري ملدة ستة أشهر؛        ) أ: (أميت بون والنقيب  

  . روبية نيبالية كتعويض للعائلة٢٥ ٠٠٠غرامة قدرها ) ج(الترقية ملدة سنة؛ 
، مبخاطبـة   تنفيذ تعويض العائلـة  صحةضمان  قامت، ل   أهنا أيضاًوذكرت احلكومة     -٣٥٤

 روبيـة   ١٠٠ ٠٠٠(مكتب اإلدارة احمللية يف كافري لضمان استالم مبلغ التعويض اإلمجايل           
؛ ووجهت رسالة من وزارة الدفاع إىل وزارة الداخلية طلبت فيها خمصصات سـداد              )نيبالية

 ٣٠٠ ٠٠٠ لتوصية اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان بدفع        وفقاًمشروعة؛ وجرى حتويل املبلغ     
  .بيد أن عائلة الضحية مل تقبل التعويض حىت اآلن. عويض لعائلة الضحيةروبية نيبالية كت

وفيما يتعلق بتأخر تقدمي امللفات، اليت حتتوي على إفادات األشخاص الذين أخذت              -٣٥٥
، قضية اآلنسة ماينا سـونوار   يف   حمكمة التحقيق العسكرية أقواهلم، إىل حمكمة كافري احمللية،       

 لطلب مكتب الشرطة احمللي يف كافري، جرى تقدمي نسخة مـن       وفقاًأجابت احلكومة بأنه،    
حكم احملكمة العسكرية إىل املكتب مع رسالة رمسية وأن احلكم األصلي للمحكمة العسكرية             

وباإلضافة إىل ذلك، قالـت  . قدم إىل احملكمة، مبوجب أمر من احملكمة العليا، وال يزال هناك         
 كتب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف نيبال؛      احلكومة إن نسخة من احلكم أُرسلت إىل م       

وقالت يف اخلتام إن إفادات األشخاص الذين أخذت احملكمة العسكرية أقواهلم أُرسلت بالفعل    
وفيما يتعلق بالعوامل اليت تؤخر تسليم العقيد .  إىل حمكمة كافري احمللية يف أوقات خمتلفة      أيضاً

نقيب أميت بون والرائد نرياجنـان باسـنيت إىل         بويب خاتري والنقيب سونيل أديكاري وال     
 ردت احلكومة قائلة إن االستقالتني املقدمتني من النقيبني املـذكورين           ،حمكمة كافري احمللية  

      ومـن مث، فـإهنم     . قبلتا وصدق عليهما وأن احلكومة مل متدد مدة خدمة العقيد بويب خاتري           
وفيما يتعلق حبالة   . الوالية القضائية العسكرية  مل يعد هلم وجود يف اخلدمة العسكرية أو حتت          

الرائد نرياجنان باسنيت، ذكرت احلكومة أنه ثبت عدم تورطه على اإلطالق يف وفاة ماينـا               
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سونوار وأن دوريته كلفت بتوقيفها، وهو ما نفذه، مث، بعد أن سلم احملتجـزة إىل رئيـسه،                 
  .أُعفي من مهامه

دور اباهة مبعرفة اللواء، يف ذلك الوقت، توران يونغ         وفيما يتعلق باالدعاءات اخلاص     -٣٥٦
 بأفعال اللواء العاشر، أجابت احلكومة بأنه مل يشر أي حتقيق من مجيع التحقيقات الـيت   سينغ

أجرهتا ثالث فرق عمل رفيعة مستوى، كل على حدة، إىل صدق االدعاءات املقدمة ضده،              
وباإلضـافة إىل ذلـك،     . اإلنسانأو يصدر أي ادعاءات ضده خبصوص أي انتهاك حلقوق          

أشارت احلكومة إىل أنه كان واضحا، بعد تقدمي تقرير وزارة الدفاع إىل اللجنـة الربملانيـة                
املعنية حبقوق اإلنسان، أن االدعاءات مل تكن تدعم مقبولية وجود أدلة ذات مصداقية ضـد               

وقالـت  . ي إىل هذه الرتبـة  مث رقُ   وبالتايل ُنظر يف ترقيته إىل رتبة لواء       الشخص املذكور آنفاً  
 إنه مل ترفع أي دعوى ضد هذا الشخص يف أي حمكمة نيبالية فيمـا يتعلـق                 أيضاًاحلكومة  

بتورطه املزعوم يف حالة األشخاص التسعة واألربعني الذين ادعي أهنم اختفـوا وإن اجلـيش               
. رتبة فريـق  النيبايل أوصى، يف ظل عدم وجود أدلة ذات مصداقية، بترقية اللواء آنذاك إىل              

مما يتعارض مع مبدأ العدالة الطبيعية أن توقف ترقية شخص حـىت  " إنه أيضاًوقالت احلكومة  
ثبوت إدانته، يف الوقت الذي يكون فيه االدعاء املقدم ضد اجليش النيبايل نفسه غري مثبـت                

  ". بالتناقضومتسماً
ـ    يف وفيما يتعلق حباالت االختفاء القسري املزعوم ارتكاهبا        -٣٥٧ راجغونج اثكنـات مه

 أشارت احلكومـة إىل     ،٢٠٠٤ و ٢٠٠٣  عامي  بني مافيآنذاك  التابعة للجيش النيبايل امللكي     
أنه، على ضوء املعلومات املقدمة من املنظمات الوطنية والدولية حلقـوق اإلنـسان، ومـن               

 للتحقيق  ٢٠٠٥ يونيه/ حزيران ١٩املصادر اإلعالمية، ُشكلت فرقة عمل رفيعة املستوى يف         
وبالنظر إىل  . يف االدعاءات املتعلقة بأماكن وجود األشخاص املفقودين داخل وادي كامتاندو         

 يف ذلك الوقت، بشأن حالة األشخاص التسعة واألربعني الـذين           ،عدم توافر قائمة منفصلة   
وذكـرت  .  شـامالً   أجرت الفرقة العاملة حتقيقاً    ،ادعي أهنم اختفوا يف ثكنات مهاراجغونج     

 ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين٢٧ أنه مت تشكيل فرقة عمل رفيعة املستوى ثانية يف          أيضاًاحلكومة  
ومل تكـن القائمـة     . للتحقيق يف حاالت اختفاء إضافية ادعي حدوثها يف وادي كامتانـدو          

؛ بيد أنه كانت لدى وسـائط       أيضاًاملنفصلة باحلاالت التسع واألربعني متاحة هلذا التحقيق        
ني ومنظمات حقوق اإلنسان شكوك خبصوص عـدد كـبري مـن            اإلعالم واملقررين اخلاص  
وقـدمت فرقتـا العمـل األوىل والثانيـة         . ثكنات مهـاراجغونج   األشخاص احملتجزين يف  

 للتحري عـن    ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ١ إىل جلنة بامان اليت أنشأهتا احلكومة يف         ااستنتاجاهتم
نة ماليغو للتحري عـن     وبعد ذلك، شكلت احلكومة جل    . أماكن وجود األشخاص املفقودين   

وإحلاقا لتقريـر   . أماكن وجود األشخاص الذين ادعي أهنم اختفوا على أيدي أجهزة الدولة          
بشأن التحقيق يف حاالت االحتجاز التعسفي       ٢٠٠٦املفوضية السامية حلقوق اإلنسان لعام      

رة ، صدر أمر إىل وزا    ٢٠٠٤-٢٠٠٣والتعذيب واالختفاء يف ثكنات مهاراجغونج يف الفترة        
الدفاع بتشكيل فرقة عمل رفيعة املستوى للتحقيق يف احلاالت املزعومة، وبناء علـى ذلـك               
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وحددت احلكومة أن فرقة العمل، من أجل االضـطالع بـإجراء           . ُشكلت فرقة العمل هذه   
 فوضية السامية حلقوق اإلنسان يف نيبال     امل حتقيق شامل، توجهت بطلبات متكررة إىل مكتب      

باألشخاص التسعة واألربعني الذين ادعـي       ات ذات الصلة فيما يتعلق    للحصول على املعلوم  
أهنم فقدوا، وأعربت عن أسفها ألن مكتب املفوضية مل يبذل أي جهود لتقدمي أية معلومات               

، قدمت فرقة العمـل إىل وزارة  ٢٠٠٦أكتوبر /تشرين األول ٣١ويف . بشأن هذا املوضوع
وبعـد  .  مفقوداً  شخصاً ١٢صوص أماكن وجود    الدفاع االستنتاجات اليت توصلت إليها خب     

 ذلك، أشارت احلكومة إىل أن فرقة العمل أوصت بإنشاء جلنة حقيقة باعتبار ذلـك هنجـاً               
وقُدمت .  بالطابع العملي ملواصلة التحقيق يف حاالت االختفاء املزعومة        أنسب وأكثر اتساماً  

، إىل اللجنة الربملانية املعنيـة  ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول١٦نتائج حتقيقات فرقة العمل، يف      
  . بالشؤون اخلارجية وحقوق اإلنسان

وساعد اجليش النيبايل، بناء على طلب اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، يف استخراج              -٣٥٨
. ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٩الرفات املشتبه فيها اليت استردت يف أدغال شيفابوري يف          

  إىل أن  ٢٠٠٨ديسمرب  /وق اإلنسان الصادر يف كانون األول     وخلص تقرير اللجنة الوطنية حلق    
الدوليون مل تكن هلـا صـلة       /أدلة الطب الشرعي اليت قدمها خرباء الطب الشرعي الوطنيون        

وأشارت احلكومة إىل   . راجغونجامه يف ثكنات     شخصاً ٤٩باالدعاءات املقدمة بشأن اختفاء     
للجنة الوطنية حلقوق اإلنسان بـدعم مـن        أنه جرى توفري تعاون مماثل للفريق الذي تقوده ا        

حلقوق اإلنسان يف استخراج اجلثث يف مقاطعة دانوشا يف املوقع املشتبه يف             املفوضية السامية 
  وعالوة على ذلك، اتفق على إنشاء جلنة رفيعة املـستوى للحقيقـة   .دفن بعض الطالب فيه   

 تـشرين   ٢١ل املعقـود يف      ملا هو منصوص عليه يف اتفاق السالم الـشام         وفقاًواملصاحلة،  
 .ويف هذا الصدد، طرحت حكومة نيبال مشروع قانون يف الربملـان          . ٢٠٠٦نوفمرب  /الثاين

وفيما يتعلق بوجود جلنة وطنية ملكافحة حاالت االختفاء، قدمت احملكمة العليـا يف نيبـال               
. لنظـر بالفعل مشروع قانون إىل الربملان لتشكيل هذه اهليئة، ومشروع القانون هذا قيـد ا             

  مؤقتـاً   ماليـاً   إىل أن وزارة السالم واإلعمار قدمت بالفعل تعويضاً        أيضاًوأشارت احلكومة   
وذكرت أنه مت، حـىت اآلن،      . إىل عائلة كل شخص خمتف    )  روبية نيبالية  ١٠٠ ٠٠٠ قدره(

  . عائلة من عائالت األشخاص املختفني هبذا التعويض فعال١ً ١٩٧تزويد 
مة إىل إنه مل يتم اإلبالغ عن تلقـي أي شـكوى مـن أي               ، أشارت احلكو  وأخرياً  -٣٥٩

شخص ينتمي إىل أي عائلة من عائالت الضحايا املزعومني حلاالت االختفاء القسري املدعى             
  .ارتكاهبا يف ثكنات مهاراجغونج تتعلق بتعرضه لتهديد مباشر

  االجتماعات    
 ملناقشة التطورات  والتسعنيالثانية ته دوريفاجتمع ممثلو احلكومة مع الفريق العامل   - ٣٦٠

  .فيها بعد ُيبّتاملتعلقة باحلاالت اليت مل 
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  فيها بعد جمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل ُيبّت    
 حالـة   ٧٩ حالة إىل احلكومة، ومت توضيح       ٦٧٢أحال الفريق العامل، منذ إنشائه،        -٣٦١

 حالة باالستناد إىل املعلومات املقدمة ١٣٥منها باالستناد إىل املعلومات املقدمة من املصادر، و
  . فيها بعدُيبّت حالة مل ٤٥٨وال تزال هناك من احلكومة، 

  مالحظات    
تقدم إىل العدالة مجيـع     "بأن  يذكر الفريق العامل احلكومة بالتزاماهتا مبوجب اإلعالن          -٣٦٢

ـ " (األشخاص الذين يفترض أهنم مسؤولون عن عمل من أعمال االختفاء القسري          ، )١٤ادة امل
، ٤ من املادة ١أي شخص، ُيدَّعى أنه ارتكب أي عمل من أعمال املشار إليها يف الفقرة             "وبأن  

، وأن األشخاص )١٦ من املادة   ١الفقرة  " (يوقف عن أداء أية واجبات رمسية أثناء فترة التحقيق        
اصة أخرى،  حتاكمهم فقط احملاكم العادية املختصة يف كل والية، وال حتاكمهم أية حمكمة خ            "

  ).١٦ من املادة ٢الفقرة " (وال سيما احملاكم العسكرية
، ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ١٩ويذكر الفريق العامل حكومة نيبال بالرسالة املرسلة يف           -٣٦٣

عقب زيارتـه إىل    العامل  توصيات اليت أصدرها الفريق     التقرير خطي عن تنفيذ     اليت طلب فيها    
   .خطي تقرير  أيعن أسفه لعدم تلقيهالعامل ويعرب الفريق . ٢٠٠٤البلد يف عام 

  .ويؤكد الفريق العامل جمدداً طلبه إىل حكومة نيبال القيام بزيارة متابعة إىل البلد  -٣٦٤
حلمايـة مجيـع    االتفاقية الدوليـة    يدعو الفريق العامل احلكومة إىل التوقيع على        و  -٣٦٥

 اختصاص اللجنـة مبوجــب      وإىل قبول  والتصديق عليها    األشخاص من االختفاء القسري   
  .  من االتفاقية٣٢ و٣١املادتني 

  نيكاراغوا    
احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       

  صفر: قيد االستعراض
احلاالت املوضَّـحة خـالل     

عدد احلاالت اليت مل ُيبّت       صفر: الفترة قيد االستعراض
فيها حىت بداية الفترة قيـد      

  االستعراض
احلاالت املُرسلة مبوجب   

  إجراء التصرف العاجل
ـلة   ـاالت املُرسـ احلـ
  احلكومة  مبوجب اإلجراء العادي

املصادر غـري   
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل    
ُيبّت فيها حىت هنايـة    
 السنة قيد االستعراض

  ١٠٣  صفر  صفر  صفر  صفر  ١٠٣
  

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

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

  
  نداء عاجل
  ادعاء عام

  ال يوجد أي نداء
  ال يوجد أي ادعاء

  رد احلكومة
  رد احلكومة

  ال يوجد أي رد
  ال يوجد أي رد

  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  وجد أي رسالةال ت  رسالة طلب تدخُّل فوري
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  نعم  طلب الفريق العامل القيام بزيارة
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. أُحيلت مجيع احلاالت اليت مل ُيبّت فيها بعد، ولألسف مل يرد أي رد من احلكومـة          -٣٦٦
   . موجز للحالة يف هذا البلدCorr.1 وE/CN.4/2006/56ويرد يف الوثيقة 

  طلب القيام بزيارة    
، طلب الفريق العامل من حكومة نيكاراغوا أن يقوم بزيارة         ٢٠٠٦مايو  / أيار ٢٣يف    -٣٦٧

 ٢٠٠٩يوليـه  / متـوز ٢٠ويف . إىل البلد، يف إطار مبادرة البلدان األربعة يف أمريكا الوسطى 
ومل يـرد   . ، وجه الفريق العامل رسالتني تذكرييتني إىل احلكومة       ٢٠١٠أغسطس  / آب ١٦و

   .تارخيه أي رد حىت

  مالحظات    
  . يق العامل طلبه إىل احلكومة أن توجه إليه دعوة لزيارة البلديكرر الفر  -٣٦٨
يدعو الفريق العامل احلكومة إىل التوقيع على االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع              و  -٣٦٩

      مبوجـب    اختـصاص اللجنـة    األشخاص من االختفاء القسري والتصديق عليها وإىل قبول       
   . من االتفاقية٣٢ و٣١املادتني 

  باكستان    
احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       

  ١٤: قيد االستعراض
احلاالت املوضَّـحة خـالل     

عدد احلاالت اليت مل ُيبّت       ١: الفترة قيد االستعراض
فيها حىت بداية الفترة قيـد      

  االستعراض
احلاالت املُرسلة مبوجب   

  جراء التصرف العاجلإ
ـلة   ـاالت املُرسـ احلـ
  احلكومة  مبوجب اإلجراء العادي

املصادر غـري   
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل    
ُيبّت فيها حىت هنايـة    
 السنة قيد االستعراض

  ١١٣  ١  صفر  ٤  ١٠  ١٠٠
  

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

  )قاعدة األشهر الستة(جانب احلكومة 
  صفر  ال   ٣

  
  نداء عاجل
  ادعاء عام

  نعم
  ال يوجد أي ادعاء

  رد احلكومة
  رد احلكومة

  نعم
  ال يوجد أي رد

  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    
إجراء التصرف العاجل اخلاص     حاالت مبوجب عشر  ىل احلكومة   أحال الفريق العامل إ     -٣٧٠
 ، اللذين ادعـي أن    آكاش مايح سيكندر  والسيد  نور حممد   وتعلقت أول حالتني بالسيد     . به

 وذلك،  ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٣يف   ضباط شرطة من هبياتاي جنار وبالديا اختطفومها      
  .ة بتلقي هاتني احلالتنيوأقرت احلكوم. كما ادعي، بسبب أنشطتهما السياسية
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 مـن   ، الذي ادعي أن أفراداً    مشس الدين مشس بالوش   وتعلقت احلالة الثالثة بالسيد       -٣٧١
فيلق احلدود، كانوا يرتدون الزي الرمسي ومالبس عادية، اختطفوه عند نقطة تفتيش فيلـق              

حلكومة وأقرت ا . ٢٠١٠يوليه  / متوز ١يف  ) مدخل كويتا من كراتشي   (احلدود يف ميا غونديا     
  .بتلقي هذه احلالة

صفري والسيد  عبيد علي    والسيد   عبد الستار وتعلقت احلاالت الثالث التالية بالسيد        -٣٧٢
 من فيلق احلدود اختطفوهم يف قرية شيتكان يف دائرة بـاجنغور            أفراداً، الذين ادعي أن     أمحد

لقي هـذه   وأقرت احلكومة بت  . ٢٠١٠أغسطس  / آب ١٥بإقليم بالوشيستان يف باكستان يف      
  .احلاالت
 من فيلق احلدود    أفراداً، الذي ادعي أن     مجيل يعقوب وتعلقت احلالة السابعة بالسيد       -٣٧٣

وأقرت احلكومـة   . ٢٠١٠أغسطس  / آب ٢٩يف توربات بإقليم بالوشيستان يف باكستان يف        
  . بتلقي هذه احلالة

اختطف يف مركـز    ، الذي ادعي أنه     زكري بانغولزاي وتعلقت احلالة الثامنة بالسيد       -٣٧٤
زفران الطيب، الواقع بالقرب من موقف حافالت ماستونغ يف إقليم بالوشيستان يف باكستان،             

   .وأقرت احلكومة بتلقي هذه احلالة. ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٩يف 
 من فيلق احلـدود  أفراداً، الذي ادعي أن     عمران خان وتعلقت احلالة التاسعة بالسيد       -٣٧٥

وأقرت . ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ٧ة الرئيسية ملستشفى كويتا املدين يف       اختطفوه من أمام البواب   
   .احلكومة بتلقي هذه احلالة

، الذي ادعي أن ضـباط شـرطة        أمحد داد بالوش  وتعلقت احلالة العاشرة بالسيد       -٣٧٦
وعناصر من االستخبارات الباكستانية اختطفوه يف حمطة حافالت أوثال أثناء سفره على منت             

  .٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٣دير إىل كراتشي يف حافلة من غوا

  اإلجراءات العادية    
وتعلقـت  . أحال الفريق العامل أربع حاالت، مت اإلبالغ عنها حديثاً، إىل احلكومة            -٣٧٧

، وهو مواطن إسباين من أصل سوري ادعي أن مصطفى ست مرمي نصاراحلالة األوىل بالسيد 
 يف كويتـا يف     ٢٠٠٥أكتوبر  /اختطفته يف تشرين األول   عناصر من االستخبارات الباكستانية     

 ملا ادعي، فإنه احتجز لفترة معينة يف باكستان وجرى تسليمه بعد ذلك إىل              وفقاًو. باكستان
وادعي أن السيد ست    . مسؤولني من الواليات املتحدة األمريكية حيث وضع حتت سيطرهتم        

، يف  ٢٠٠٥نـوفمرب   /يف تشرين الثـاين   مرمي نصار رمبا يكون قد احتجز لفترة زمنية قصرية،          
قاعدة عسكرية يف إقليم دييغو غارسيا، وهو أحد أقاليم ما وراء البحار التابعـة للمملكـة                
املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، حتت سلطة الواليات املتحدة األمريكية، وأنه رمبا           

 طبقـاً و.  اجلمهورية العربية السورية    يف الوقت الراهن قيد احلبس االنفرادي يف       يكون حمتجزاً 
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ألسلوب عمل الفريق العامل، تلقت حكومات اجلمهورية العربية السورية واململكة املتحـدة            
  .لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية والواليات املتحدة األمريكية نسخة من هذه احلالة

 من فيلـق احلـدود      أفراداًن  ، الذي ادعي أ   عبد اجمليب وتعلقت احلالة الثانية بالسيد       -٣٧٨
واالستخبارات العسكرية اختطفوه من أمام كلية اآلداب جبامعة بالوشيستان، املوجـودة يف            

  .٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١كويتا، يف 
 من فيلق احلـدود،     أفراداً، الذي ادعي أن     شاكر مري وتعلقت احلالة الثالثة بالسيد       -٣٧٩

، كانوا يرتدون مالبس مدنية، اختطفوه من أمام        كانوا يرتدون الزي الرمسي، وعمالء سريني     
  .٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٣جامعة بالوشيستان، املوجودة يف كويتا، يف 

 من فيلق احلـدود،     أفراداً، الذي ادعي أن     جليل ركي وتعلقت احلالة الرابعة بالسيد       -٣٨٠
اختطفوه من  كانوا يرتدون الزي الرمسي، وعمالء استخبارات، كانوا يرتدون مالبس مدنية،           

  .٢٠٠٩فرباير / شباط١٣أمام بيته، الكائن يف كويتا، يف 

  لنداءات العاجلةا    
آليـتني  ، أرسل الفريق العامل، باالشتراك مع       ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ١٥يف    -٣٨١

  فـايزان بـوت     خبصوص اختفاء السيد    عاجالً من آليات اإلجراءات اخلاصة، نداءً    أخريني  
وقد ذكر أن هؤالء األشخاص الثالثة اخـتطفهم        . شفيق بوت سيد   وال  راجا وايوم  والسيد

. ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٣ و٢١ضابط من دائرة االستخبارات املشتركة يف الفترة بني     
وباإلضافة إىل ذلك، ردت احلكومة على النـداء        . وأقرت احلكومة بتلقي هذا النداء العاجل     

فريق العامل يف ردهـا أن األفـراد الثالثـة          ، وأبلغت ال  ٢٠١٠مارس  / آذار ٢٥العاجل يف   
  .موجودون يف مظفر آباد وأن االدعاءات املقدمة ال أساس هلا

آليـتني  أرسل الفريق العامل، باالشتراك مـع       ،  ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ٩ويف    -٣٨٢
     ، البـالغ مـن     عمران جوخيو  خبصوص    عاجالً من آليات اإلجراءات اخلاصة، نداءً    أخريني  

، عندما  ٢٠١٠مايو  / أيار ٢٠ من الشرطة اختطفوه يف      أفراداً سنة، الذي ادعي أن      ١٧مر  الع
.  عربته الريكشو ذات العجالت الثالث على جسر مايف فقري فوق قناة روهـري             كان راكباً 

  .وأقرت احلكومة بتلقي هذا النداء العاجل

  املعلومات الواردة من احلكومة    
 كانون  ٢٩يف الرسالة األوىل، املؤرخة     و.  الفريق العامل   إىل رسالتنيكومة  احل رسلتأ  -٣٨٣
 وقـد   .بعـد  فيهما   ُيبّت  ملحالتني   ، قدمت احلكومة معلومات عن    ٢٠٠٩ديسمرب  /األول

       / آذار ٢٥ويف الرسـالة الثانيـة، املؤرخـة        . اعتربت املعلومات غري كافية لتوضيح احلالتني     
 كـانون   ١٥املشترك الـذي أُرسـل يف       ، ردت احلكومة على النداء العاجل       ٢٠١٠مارس  
  . خبصوص اختفاء ثالثة أشخاص٢٠٠٩ ديسمرب/األول
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  صادراملعلومات الواردة من امل    
  .بعد فيها ُيبّت ملقدمت املصادر معلومات عن ثالث حاالت   -٣٨٤

  التوضيحات    
   .، قرر الفريق العامل توضيح حالة واحدةاملصادرمن املقدمة عقب تلقي املعلومات   -٣٨٥

  طلب القيام بزيارة    
، طلب الفريق العامل من احلكومة أن يقوم بزيارة إىل          ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ٢٩يف    -٣٨٦
  .، أقرت احلكومة بتلقي الطلب٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٣ويف . البلد

   فيها بعد ُيبّتجمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل     
 حـاالت   ٧ ومت توضيح  حالة إىل احلكومة؛     ١٣٨ه،  أحال الفريق العامل، منذ إنشائ      -٣٨٧

 حالة باالستناد إىل املعلومات املقدمـة       ١٨منها باالستناد إىل املعلومات املقدمة من املصادر و       
  . فيها بعدُيبّتمل حالة ١١٣ وال تزال هناك ،من احلكومة

  مالحظات    
يف  اجلديـدة    لقـسري الختفاء ا  ا عدد حاالت التزايد يف   يالحظ الفريق العامل بقلق       -٣٨٨

ري يف  نع وإهناء أعمال االختفاء القس    مبومة بالتزاماهتا مبوجب اإلعالن     ، ويذكر احلك  باكستان
  ).٣املادة  (أي إقليم خاضع لواليتها

ويدعو الفريق العامل احلكومة إىل التوقيع على االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع                -٣٨٩
        ها وإىل قبول اختـصاص اللجنـة مبوجـب          علي األشخاص من االختفاء القسري والتصديق    

   . من االتفاقية٣٢ و٣١املادتني 

  بريو    
احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       

  صفر: قيد االستعراض
احلاالت املوضَّـحة خـالل     

  صفر: الفترة قيد االستعراض
عدد احلاالت اليت مل ُيبّت     
فيها حىت بداية الفترة قيـد      

  االستعراض
احلاالت املُرسلة مبوجب   

  إجراء التصرف العاجل
ـلة   ـاالت املُرسـ احلـ
  احلكومة  مبوجب اإلجراء العادي

املصادر غـري   
  احلكومية

االت اليت مل   عدد احل 
ُيبّت فيها حىت هنايـة    
 السنة قيد االستعراض

  ٢ ٣٧١  صفر  صفر  صفر  صفر  ٢ ٣٧١
  

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

  )قاعدة األشهر الستة(جانب احلكومة 
  صفر  ال توجد أية ردود  صفر
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  نداء عاجل
  ادعاء عام

  ال يوجد أي نداء
  ال يوجد أي ادعاء

  رد احلكومة
  رد احلكومة

  ال يوجد أي رد
  ال يوجد أي رد

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

أُحيلت جمدداً مجيع احلاالت اليت مل ُيبّت فيها بعد، ولألسف مل يـرد أي رد مـن                   -٣٩٠
  . موجز للحالة يف هذا البلدCorr.1 وE/CN.4/2006/56ويرد يف الوثيقة . احلكومة

  مالحظات    
يدعو الفريق العامل احلكومة إىل التوقيع على االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع                 -٣٩١

         مبوجـب    اختـصاص اللجنـة    األشخاص من االختفاء القسري والتصديق عليها وإىل قبول       
   . من االتفاقية٣٢ و٣١املادتني 

  الفلبني    
احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       

  ١: قيد االستعراض
احلاالت املوضَّـحة خـالل     

عدد احلاالت اليت مل ُيبّت       صفر: الفترة قيد االستعراض
فيها حىت بداية الفترة قيـد      

  عراضاالست
احلاالت املُرسلة مبوجب   

  إجراء التصرف العاجل
ـلة   ـاالت املُرسـ احلـ
  احلكومة  مبوجب اإلجراء العادي

املصادر غـري   
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل    
ُيبّت فيها حىت هنايـة    
 السنة قيد االستعراض

  ٦٢٠  صفر  صفر  ١  صفر  ٦١٩
  

  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

  
  نداء عاجل
  ادعاء عام

  ال يوجد أي نداء
   يوجد أي ادعاءال

  رد احلكومة
  رد احلكومة

  ال يوجد أي رد
   يوجد أي ردال

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

  اإلجراءات العادية    
وتعلقـت  . بالغ عنها حديثا، إىل احلكومة    أحال الفريق العامل حالة واحدة، مت اإل        -٣٩٢

 من كتيبة املشاة األربعني يف اجليش       أفراداً، الذي ادعي أن     نصر الدين غيامالون  احلالة بالسيد   
  .٢٠٠٩مارس / آذار١٨الفلبيين قاموا بتوقيفه يف بيته، الكائن يف مينداناو، يف 

  طلب القيام بزيارة    
. ق العامل دعوته إىل القيام ببعثة إىل هذا البلد، طلب الفري٢٠٠٦مايو  / أيار ٢٤يف    -٣٩٣

  . ومل يرد بعد أي رد من احلكومة. ٢٠١٠أغسطس / آب١٦رسلت رسالة تذكريية يف أُو
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   فيها بعدُيبّتجمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل     
  حالة ٣٥ ومت توضيح ،   إىل احلكومة   حالة ٧٨١أحال الفريق العامل، منذ إنشائه،        - ٣٩٤

علومـات  امل باالسـتناد إىل      حالة ١٢٦لومات املقدمة من املصادر و    عاملنها باالستناد إىل    م
  . فيها بعدُيبّتمل   حالة٦٢٠ وال تزال هناك ،قدمة من احلكومةامل

  مالحظات    
       رسـل أُ على ادعائه العام الذي      يأسف الفريق العامل لعدم تلقي أي رد من احلكومة          -٣٩٥
 خبصوص رفض حمكمة االستئناف التماسات الـتظلم        ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١٩ يف

حقوقهم يف احلياة أو احلريـة أو       املقدمة بسبب إخفاق مقدمي هذه االلتماسات يف إثبات أن          
  ).٩-٤١٦، الفقرات A/HRC/13/31الوثيقة ( أو أهنا معرضة للتهديد األمن قد انتهكت

 على االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع         ويدعو الفريق العامل احلكومة إىل التوقيع       -٣٩٦
       مبوجـب    اختـصاص اللجنـة    وإىل قبول  عليها   األشخاص من االختفاء القسري والتصديق    

   . من االتفاقية٣٢ و٣١املادتني 

  رومانيا    
 احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة      

  صفر: قيد االستعراض
احلاالت املوضَّـحة خـالل     

عدد احلاالت اليت مل ُيبّت       صفر: الفترة قيد االستعراض
فيها حىت بداية الفترة قيـد      

  االستعراض
احلاالت املُرسلة مبوجب   

  إجراء التصرف العاجل
ـلة   ـاالت املُرسـ احلـ
  احلكومة  مبوجب اإلجراء العادي

املصادر غـري   
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل    
ُيبّت فيها حىت هنايـة    
 السنة قيد االستعراض

  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر
  

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

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

  
  نداء عاجل
  ادعاء عام

  ال يوجد أي نداء
  )٢٠٠٩ (نعم

  احلكومةرد 
  رد احلكومة

  ال يوجد أي رد
  نعم

  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    
، ٢٠١٠فرباير / شباط٢٤ مؤرخة   أرسلت احلكومة إىل الفريق العامل رسالة واحدة،        -٣٩٧
 خبصوص ادعاء مشاركة حكومة رومانيا      ٢٠٠٩مايو  / أيار ١٥ على ادعاء عام مرسل يف       رداً

 . )A/HRC/13/31الوثيقة (يف عمليات تسليم واحتجاز سري 
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  االدعاءات العامة    
  رد احلكومة

 أعـادت  ، ردت حكومة رومانيا على االدعاء العام حيث ٢٠١٠فرباير  / شباط ٢٤يف    -٣٩٨
تأكيد أهنا ليست لديها أية معلومات تفيد بأنه توجد مراكز احتجاز سـرية، تابعـة لوكالـة                 
االستخبارات املركزية، على األراضي الرومانية أو بأن وكالة االستخبارات املركزية استخدمت           

أي وذكرت أنه ال يوجد     . املطارات الرومانية لنقل أو احتجاز أشخاص يشتبه يف أهنم إرهابيون         
دليل يثبت وجود حاالت اخنرط فيها، على األراضي الرومانية، أفـراد أو موظفـو أجهـزة                

  .استخبارات أجنبية يف أعمال تضمنت احلرمان من احلرية أو النقل غري املشروع للمحتجزين
 على االدعاءات يف أعقاب التحقيـق الـذي         وأشارت احلكومة إىل أهنا ردت فعالً       -٣٩٩

 من االتفاقية األوروبيـة     ٥٢ للمادة   طبقاًن أمني عام جملس أوروبا،      أجري بناء على طلب م    
  .حلقوق اإلنسان

 من الطائرات   وقد أظهرت عمليات التحقق اليت أجرهتا السلطات الرومانية أن عدداً           -٤٠٠
ة استأجرهتا أجرى عمليات توقف أثناء الـسفر يف         ياليت ثبت أن وكالة االستخبارات املركز     

خلصت التحقيقات الوطنية اليت أجريت إىل أن عمليات التوقف كانـت       و. مطارات رومانية 
ألغراض تقنية فقط وأنه ال يوجد أي دليل يثبت أنه كان على منت تلك الطائرات أشخاص                

  .حمتجزون
وفيما يتعلق بضمان توافر سبيل انتصاف قضائي فعال لألشخاص احملـرومني مـن               -٤٠١

        املتعلقة بذلك مدرجـة يف الدسـتور الرومـاين         حريتهم، ردت احلكومة قائلة إن األحكام     
 لتلك املواد، ال    طبقاًو). ٥املادة  ( يف قانون اإلجراءات اجلنائية      أيضاًو) ٥٢ و ٢٣ و ٢١املواد  (

احتجاز أي شخص أو توقيفه أو حرمانه من حريته أو إخضاعه ألي شكل من أشكال                ميكن
ط اليت ينص عليها القانون؛ وإذا رأى شخص         للحاالت والشرو  وفقاًتقييد حريته الفردية إال     

خاضع لتدبري حجز أو لقرار إيداع يف مستشفي أو ألي تدبري آخر يرمي إىل تقييد احلريـة                 
الفردية أن التدبري غري مشروع، يكون له احلق، خالل اإلجراءات الكاملة للمحاكمة اجلنائية،             

خص جرى، أثناء حماكمـة جنائيـة،        للقانون؛ وألي ش   طبقاًيف اللجوء إىل اهليئة املختصة،      
تقييد حريته، احلق يف االنتـصاف       حرمانه على حنو غري مشروع أو غري عادل من حريته أو          

  . ملا ينص عليه القانونوفقاًالفعال، 
وألي شخص حرم من حريته، أثناء حماكمة جنائية أو يف أعقاهبا، أو جرى تقييـد                 -٤٠٢

، احلق يف جرب األضرار، مبوجب الـشروط الـيت      حريته، على حنو غري مشروع أو غري عادل       
وجيوز للضحية أن يقرر طلب تعويضات مالية ومـساعدات طبيـة أو            . ينص عليها القانون  

  .وميكن أن متضي الدعوى املدنية بالتوازي مع احملاكمة اجلنائية. اجتماعية تتحملها الدولة



A/HRC/16/48 

105 GE.11-10443 

ز، ذكـرت احلكومـة أنـه       السلطات العامة إىل أماكن االحتجا     وفيما يتعلق بنفاذ    -٤٠٣
مبقتضى التشريعات الوطنية يكون االحتجاز السابق للمحاكمة أثناء اإلجراءات اجلنائية حتت           
سلطة وزارة اإلدارة والداخلية بينما يودع احملتجزون، أثناء اإلجراءات اجلارية أمام احملكمـة             

جون، حتت سـلطة وزارة     ، يف عهدة اإلدارة الوطنية للس      هنائياً وبعد أن تصدر احملكمة قراراً    
  .العدل واحلريات

  مالحظات    
يالحظ الفريق العامل أن احلكومة وقعت على االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع                 -٤٠٤

 اختـصاص   األشخاص من االختفاء القسري ويدعو احلكومة إىل التصديق عليها وإىل قبول          
   . من االتفاقية٣٢ و٣١ مبوجب املادتني اللجنة

  ياالحتاد الروس    
احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       

  ١ :قيد االستعراض
احلاالت املوضَّـحة خـالل     

عدد احلاالت اليت مل ُيبّت       ١: الفترة قيد االستعراض
فيها حىت بداية الفترة قيـد      

  االستعراض
احلاالت املُرسلة مبوجب   

  جراء التصرف العاجلإ
ـلة   ـاالت املُرسـ احلـ
  احلكومة  مبوجب اإلجراء العادي

املصادر غـري   
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل    
ُيبّت فيها حىت هنايـة    
 السنة قيد االستعراض

  ٤٦٧  صفر  ١  صفر  ١  ٤٦٧
  

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

  )قاعدة األشهر الستة(جانب احلكومة 
  رصف  نعم  ١٠

  
  نداء عاجل
  ادعاء عام

  ال يوجد أي نداء
  ال يوجد أي ادعاء

  رد احلكومة
  رد احلكومة

  ال يوجد أي رد
  ال يوجد أي رد

  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    
إجـراء التـصرف العاجـل     مبوجبأرسل الفريق العامل إىل احلكومة حالة واحدة       -٤٠٥

، اليت ادعي أن موظفني مكلفني بإنفـاذ        زارميا غايسانوفا وتعلقت احلالة بالسيدة    . اخلاص به 
القانون، كانوا يرتدون الزي الرمسي، اختطفوها من بيتها، الكائن يف غروزين يف الشيشان يف              

  .٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٣١ يف االحتاد الروسي،

  املعلومات الواردة من احلكومة    
  .أرسلت احلكومة مخس رسائل إىل الفريق العامل  -٤٠٦
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، ردت احلكومة علـى     ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ٢٨ويف الرسالة األوىل، املؤرخة       -٤٠٧
  .فضي إىل توضيحها ومل تعترب املعلومات املقدمة كافية ألن ت.بعد فيها ُيبّت مل تسع حاالت

، قدمت احلكومـة  ٢٠١٠فرباير  / شباط ١٦ويف الرسالتني الثانية والثالثة، املؤرختني        -٤٠٨
ومل تعترب املعلومات   .  فيها بعد على التوايل    ُيبّتعن حالة واحدة وتسع حاالت مل       معلومات  

  .املقدمة كافية ألن تفضي إىل توضيحها
، طلبت احلكومة اإلقرار بتلقـي      ٢٠١٠مايو  /يار أ ١٢ويف الرسالة الرابعة، املؤرخة       -٤٠٩

، فيما يتعلق حبالـة     ٢٠١٠فرباير  / شباط ١٦ الرسالة املؤرخة    جمدداًوأحالت   الرسائل املرسلة 
  .واحدة
 ٤٣٧ ، أشارت احلكومـة إىل    ٢٠١٠يوليه  / متوز ١٢ويف الرسالة اخلامسة، املؤرخة       -٤١٠
تتمكن، يف ظل عدم وجود املعلومات  حالة، ذكرت احلكومة أهنا مل       ٢٠١وفيما خيص   . حالة

اإلضافية اليت سبق أن طلبت من الفريق العامل، من بذل جهود لتحديد مصري األشـخاص                
 لقرار جملس   وفقاًوفيما يتعلق باحلاالت املتبقية، طلبت احلكومة من الفريق العامل،          . املفقودين

ة تيسري تقدمي رد فوري     ، أن يقدم معلومات إضافية مفصلة بغي      A/HRC/14/10حقوق اإلنسان   
   .وموضوعي على هذه الرسائل

، يف الوقت املناسب    ٢٠١٠أغسطس  / آب ٢٧ومل تترجم الرسالة األخرية، املؤرخة        -٤١١
  .إلدراجها يف هذا التقرير

  املعلومات الواردة من املصادر    
  وفيما يتعلق حبالـة    .بعد فيها   ُيبّت  أرسلت املصادر معلومات عن ثالث حاالت مل        -٤١٢

  .واحدة، أثبت املصدر املعين صحة املعلومات املقدمة من احلكومة مما أفضى إىل توضيح احلالة

  التوضيحات    
باالستناد إىل املعلومات املقدمة من احلكومة، قرر الفريق العامـل توضـيح حالـة                -٤١٣
  .واحدة

  طلب القيام بزيارة    
اً عن اهتمامه بالقيام بزيـارة      ، أعرب الفريق العامل جمدد    ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٤يف    -٤١٤

 ٢٠ويف  .  موعداً حمتمالً هلذه الزيارة    ٢٠٠٩إىل االحتاد الروسي، واقترح الربع األول من عام         
      / آب ٤، أرسل الفريق العامل رسـالة تذكرييـة يف هـذا الـصدد ويف               ٢٠٠٩يوليه  /متوز

دعوة إليه لزيـارة    ، أبلغت احلكومة الفريق العامل بعدم قدرهتا على توجيه          ٢٠٠٩أغسطس  
، أرسل  ٢٠١٠أغسطس  / آب ١٦ويف  . البلد نظراً حملدودية قدرات البلد والرتباطات أخرى      

  .الفريق العامل رسالة إىل احلكومة أعرب فيها جمدداً عن اهتمامه بالقيام بزيارة إىل هذا البلد
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   فيها بعدُيبّتجمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل     
  حاالت ١٠ ومت توضيح  حالة إىل احلكومة،     ٤٧٩ق العامل، منذ إنشائه،     أحال الفري   -٤١٥

منها باالستناد إىل املعلومات املقدمة من املصادر وحالتني باالستناد إىل املعلومات املقدمة من             
    . فيها بعدُيبّتمل  حالة ٤٦٧ وال تزال هناك ،احلكومة

 مالحظات    

حلكومة فيما يتعلق بـضرورة احلـصول علـى          باهتمام ا  حييط الفريق العامل علماً     -٤١٦
ويف الوقت نفـسه،    .  يف هذه املسألة   حالياًمعلومات أكثر دقة عن احلاالت املتلقاة وهو ينظر         

يود الفريق العامل أن يذكر احلكومة بأنه يعمل بوصفه قناة اتـصال بـني أسـر الـضحايا         
  .والسلطات املعنية وبأنه ليست لديه صالحيات حتقيق

 طبقـاً الفريق العامل أن يذكر احلكومة بأن املسؤولية عن التحقيقات تظـل،            ويود    -٤١٧
  . من اإلعالن، مسؤولية الدولة١٣للمادة 
ويدعو الفريق العامل احلكومة إىل التوقيع على االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع                -٤١٨

      وإىل قبول اختـصاص اللجنـة مبوجـب        عليها   األشخاص من االختفاء القسري والتصديق    
   . من االتفاقية٣٢ و٣١املادتني 

  رواندا    
احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       

  صفر: قيد االستعراض
احلاالت املوضَّـحة خـالل     

عدد احلاالت اليت مل ُيبّت       صفر: الفترة قيد االستعراض
فيها حىت بداية الفترة قيـد      

  االستعراض
احلاالت املُرسلة مبوجب   

  إجراء التصرف العاجل
ـلة   ـاالت املُرسـ احلـ
  احلكومة  مبوجب اإلجراء العادي

املصادر غـري   
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل    
ـ    ة ُيبّت فيها حىت هناي
 السنة قيد االستعراض

  ٢١  صفر  صفر  صفر  صفر  ٢١
  

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

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

  
  نداء عاجل
  ادعاء عام

  ال يوجد أي نداء
  ال يوجد أي ادعاء

  رد احلكومة
  رد احلكومة

  ال يوجد أي رد
  ال يوجد أي رد

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

ي رد مـن  أُحيلت جمدداً مجيع احلاالت اليت مل ُيبّت فيها بعد، ولألسـف مل يـرد أ     -٤١٩
   .موجز للحالة يف هذا البلد Corr.1 وE/CN.4/2006/56ويرد يف الوثيقة . احلكومة
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  صادراملعلومات الواردة من امل    
  .ر معلومات عن حالة واحدةقدمت املصاد  -٤٢٠

  االجتماعات    
 اجتمع ممثلو احلكومة مع الفريق العامل يف دورته الثانية والتسعني ملناقشة التطورات             -٤٢١

  .  فيها بعدُيبّتاملتعلقة باحلاالت اليت مل 

  مالحظات    
يدعو الفريق العامل احلكومة إىل التوقيع على االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع                 -٤٢٢
      وإىل قبول اختـصاص اللجنـة مبوجـب         عليها   شخاص من االختفاء القسري والتصديق    األ

   . من االتفاقية٣٢ و٣١املادتني 

   اململكة العربية السعودية    
احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       

  ٢: قيد االستعراض
حلاالت املوضَّـحة خـالل     ا

عدد احلاالت اليت مل ُيبّت       ١:الفترة قيد االستعراض
فيها حىت بداية الفترة قيـد      

  االستعراض
احلاالت املُرسلة مبوجب   

  إجراء التصرف العاجل
ـلة   ـاالت املُرسـ احلـ
  احلكومة  مبوجب اإلجراء العادي

املصادر غـري   
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل    
ُيبّت فيها حىت هنايـة    
 السنة قيد االستعراض

    ٤  ١  صفر  ٢  صفر  ٣

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

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

  نداء عاجل
  ادعاء عام

  ال يوجد أي نداء
  ال يوجد أي ادعاء

  رد احلكومة
  رد احلكومة

  ال يوجد أي رد
  ال يوجد أي رد

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

ي رد مـن    أُحيلت جمدداً مجيع احلاالت اليت مل ُيبّت فيها بعد، ولألسف مل يـرد أ               -٤٢٣
  .موجز للحالة يف هذا البلد Corr.1 وE/CN.4/2006/56ويرد يف الوثيقة . احلكومة

  اإلجراءات العادية    

 احلالة وتعلقت. ، إىل احلكومة  ا حديثاً م، مت اإلبالغ عنه   أحال الفريق العامل حالتني     -٤٢٤
، الذي ادعي أن بعض موظفي احلدود العربية السعودية قاموا         زهري مجال محدان  األوىل بالسيد   

وتعلقت احلالة الثانية بالسيد . ٢٠٠٩سبتمرب /لول أي١٩بتوقيفه عند معرب قريات احلدودي يف 
 من االستخبارات السعودية قاموا بتوقيفه يف       أفراداً، الذي ادعي أن     مساعيل محود إحممد بسام   

  .٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢٢مطار جدة يف 
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  صادراملعلومات الواردة من امل    
  .قدمت املصادر معلومات عن حالة واحدة  -٤٢٥

  التوضيحات    
   .، قرر الفريق العامل توضيح حالة واحدةاملصادرمن املقدمة عقب تلقي املعلومات   -٤٢٦

  مالحظات    
يدعو الفريق العامل احلكومة إىل التوقيع على االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع                 -٤٢٧

         األشخاص من االختفاء القسري والتصديق عليها وإىل قبول اختـصاص اللجنـة مبوجـب             
   . من االتفاقية٣٢ و٣١ املادتني

  سيشيل    
احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       

  صفر: قيد االستعراض
احلاالت املوضَّـحة خـالل     

  صفر: الفترة قيد االستعراض
عدد احلاالت اليت مل ُيبّت     
فيها حىت بداية الفترة قيـد      

  االستعراض
احلاالت املُرسلة مبوجب   

  إجراء التصرف العاجل
ـلة   ـاالت املُرسـ احلـ
  احلكومة  مبوجب اإلجراء العادي

املصادر غـري   
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل    
ُيبّت فيها حىت هنايـة    

 ستعراضالسنة قيد اال
  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(مة جانب احلكو
  صفر  ال توجد أية ردود  صفر

  
  نداء عاجل
  ادعاء عام

  ال يوجد أي نداء
  ال يوجد أي ادعاء

  رد احلكومة
  رد احلكومة

  ال يوجد أي رد
  ال يوجد أي رد

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

ي رد مـن    أُحيلت جمدداً مجيع احلاالت اليت مل ُيبّت فيها بعد، ولألسف مل يـرد أ               -٤٢٨
   .موجز للحالة يف هذا البلد Corr.1 وE/CN.4/2006/56ويرد يف الوثيقة . احلكومة

  مالحظات    
قيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع        يدعو الفريق العامل احلكومة إىل التوقيع على االتفا         -٤٢٩

      األشخاص من االختفاء القسري والتصديق عليها وإىل قبول اختـصاص اللجنـة مبوجـب             
  . من االتفاقية٣٢ و٣١املادتني 
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  الصومال    
احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       

  صفر: ضقيد االستعرا
احلاالت املوضَّـحة خـالل     

عدد احلاالت اليت مل ُيبّت       صفر: الفترة قيد االستعراض
فيها حىت بداية الفترة قيـد      

  االستعراض
احلاالت املُرسلة مبوجب   

  إجراء التصرف العاجل
ـلة   ـاالت املُرسـ احلـ
  احلكومة  مبوجب اإلجراء العادي

املصادر غـري   
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل    
ُيبّت فيها حىت هنايـة    
 السنة قيد االستعراض

  ١  صفر  صفر  صفر  صفر  ١
  

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

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

  
  نداء عاجل
  ادعاء عام

  ال يوجد أي نداء
  ال يوجد أي ادعاء

  رد احلكومة
  رد احلكومة

  ال يوجد أي رد
  د أي ردال يوج

  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

. ي رد من احلكومـة    رد أ  مل ُيبّت فيها بعد، ولألسف مل ي        اليت احلالةأُحيلت جمدداً     -٤٣٠
  .Corr.1 وE/CN.4/2006/56وثيقة وترد إشارة إىل احلالة يف ال

  مالحظات    
يدعو الفريق العامل احلكومة إىل التوقيع على االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع                 -٤٣١

     األشخاص من االختفاء القسري والتصديق عليها وإىل قبول اختـصاص اللجنـة مبوجـب              
   . من االتفاقية٣٢ و٣١املادتني 

  إسبانيا    
احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       

  صفر: قيد االستعراض
احلاالت املوضَّـحة خـالل     

ُيبّت عدد احلاالت اليت مل       صفر: الفترة قيد االستعراض
فيها حىت بداية الفترة قيـد      

  االستعراض
احلاالت املُرسلة مبوجب   

  إجراء التصرف العاجل
ـلة   ـاالت املُرسـ احلـ
  احلكومة  مبوجب اإلجراء العادي

املصادر غـري   
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل    
ُيبّت فيها حىت هنايـة    
 السنة قيد االستعراض

    ٤  صفر  صفر  صفر  صفر  ٤
  ردود متعددة بشأن بعض احلاالت  عدد احلاالت اليت ردَّت احلكومة بشأهنا

عدد احلاالت اليت ُيحتمل توضيحها من      
  )قاعدة األشهر الستة(جانب احلكومة 

    ١  نعم  ٤
  نداء عاجل
  امادعاء ع

  ال يوجد أي نداء
  ال يوجد أي ادعاء

  رد احلكومة
  رد احلكومة

  ال يوجد أي رد
  ال يوجد أي رد

  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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  املعلومات الواردة من احلكومة    
مايو / أيار ٢٥ و ١٩فرباير و / شباط ١١ و ١٠أرسلت احلكومة ست رسائل مؤرخة        -٤٣٢

  .٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٨يونيه و/ حزيران٣و
وقـد اعتـربت    .  فيها بعـد   ُيبّتوتعلقت الرسالتان األوىل والثانية حبالة واحدة مل          -٤٣٣

ذكرت احلكومـة برسـائلها     ويف الرسالة الثالثة،    . املعلومات املتضمنة غري كافية لتوضيحها    
  . فيها بعدُيبّتالسابقة بشأن مجيع احلاالت اليت مل 

  واعتـربت املعلومـات    ، فيها بعـد   ُيبّت الرسالة الرابعة بثالث حاالت مل       وتعلقت  -٤٣٤
ويف الرسالة ذاهتا، قدمت احلكومة معلومات عن اإلجراءات        . املتضمنة غري كافية لتوضيحها   

 احلرب األهليـة  خاللص حاالت االختفاء اليت حدثت يف إسبانيا      اليت اختذهتا احلكومة خبصو   
         وأشارت احلكومة، على وجه اخلصوص، إىل التـدابري الـيت مت اختاذهـا لتنفيـذ              . وبعدها

واختاذ التدابري الالزمة   ، الذي مبوجبه جيري االعتراف باحلقوق وتعزيزها        ٥٢/٢٠٠٧القانون  
نف خالل احلرب األهلية، مبا يف ذلـك، ضـمن أمـور    لصاحل من عانوا من االضطهاد والع    

  .أخرى، إنشاء مكتب شؤون ضحايا احلرب األهلية والدكتاتورية
وعقب تلقي هـذه    .  فيها بعد  ُيبّتوتعلقت الرسالة اخلامسة جبميع احلاالت اليت مل          -٤٣٥

الستة علـى   املعلومات، قرر الفريق العامل، يف دورته الثانية والتسعني، تطبيق قاعدة األشهر            
  .وفيما يتعلق باحلاالت األخرى، اعتربت املعلومات غري كافية لتوضيحها. حالة واحدة

 ُيبـتّ  الوثائق املتعلقة حبالة واحدة مل       ومع الرسالة السادسة، أحالت احلكومة جمدداً       -٤٣٦
  . فيها بعد

  البيانات الصحفية    
 مع القلق  أحاط فيه علماًصحفياً ، أصدر الفريق العامل بيانا٢٠١٠ًمايو / أيار٢٥يف   -٤٣٧

  .)٧(بإيقاف اجمللس األعلى للقضاء القاضي بالتاسار غارزون عن العمل

  جمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل ُيبّت فيها بعد    
 بعـد يف هـذه   ُيبّتومل   حاالت إىل احلكومة،  ٤أحال الفريق العامل، منذ إنشائه،        -٤٣٨

  . احلاالت كلها

__________ 

: ملوقعا النص الكامل للبيان الصحفي على ميكن االطالع على )٧(
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10062&LangID=E . 
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  مالحظات    
 يذكر الفريق العامل بتعليقه العام بشأن االختفاء القسري بوصفه جرميـة مـستمرة،          -٤٣٩

ويبدأ الفعل عند   .  لألفعال املستمرة  اًحاالت االختفاء القسري منوذج   " له، تشكل    وفقاًالذي،  
، وبعبارة أخـرى، إىل أن   قد اكتملتفيها اجلرميةكون تال اخلطف ويستمر طوال الفترة اليت    

 ويـشري   ."لدولة باالحتجاز أو تنشر املعلومات املتعلقة مبصري الفرد أو مكان وجوده          تعترف ا 
يتعني، قدر اإلمكان، أن تقضي احملاكم وغريها من املؤسـسات          : " إىل أنه  أيضاًالتعليق العام   

 حلقوق اإلنسان طوال الفترة اليت       مستمراً باعتبار االختفاء القسري جرمية مستمرة أو انتهاكاً      
  ".ن فيها مجيع عناصر اجلرمية أو االنتهاك قد اكتملتال تكو
يهنئ الفريق العامل احلكومة على التصديق على االتفاقية الدولية حلمايـة مجيـع             و  -٤٤٠

ويدعو الفريق العامل احلكومة إىل قبول اختصاص اللجنـة        .  القسري األشخاص من االختفاء  
  .  من االتفاقية٣٢ و٣١مبوجب املادتني 

  سري النكا    
احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       

  ٤: قيد االستعراض
احلاالت املوضَّـحة خـالل     

عدد احلاالت اليت مل ُيبّت       صفر: الفترة قيد االستعراض
فيها حىت بداية الفترة قيـد      

  االستعراض
احلاالت املُرسلة مبوجب   

  إجراء التصرف العاجل
ـلة   ـاالت املُرسـ احلـ
  احلكومة  مبوجب اإلجراء العادي

املصادر غـري   
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل    
ُيبّت فيها حىت هنايـة    
 السنة قيد االستعراض

  )٨(٥ ٦٥٣  صفر  صفر  ٣  ١  ٥ ٦٥١
  

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

  )قاعدة األشهر الستة(جانب احلكومة 
  صفر  ال  ٤٥

  
  نداء عاجل
  ادعاء عام

  ال يوجد أي نداء
  ال يوجد أي ادعاء

  رد احلكومة
  رد احلكومة

  ال يوجد أي رد
  ال يوجد أي رد

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

  لعاجلةاإلجراءات ا    
إجراء التـصرف العاجـل     أرسل الفريق العامل حالة واحدة إىل احلكومة مبوجب           -٤٤١

، وهو صـحفي    براغيث راجنان باندارا إيكاناليغودا    هذه احلالة بالسيد     وتعلقت. اخلاص به 
كان يعمل حلساب موقع شبكي يدعم مرشح املعارضة وادعي أنه اختطف بـالقرب مـن               

__________ 

 .وجد أن حالتني مكررتان وبالتايل جرى حذفهما )٨(
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، قبـل   ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ٢٤ إىل بيته من مكتبه يف       كوسوايت عندما كان يف طريقه    
  .االنتخابات الرئاسية بيومني

  اإلجراءات العادية    
 وتعلقـت . أحال الفريق العامل ثالث حاالت، مت اإلبالغ عنها حديثاً، إىل احلكومة            -٤٤٢

 ان أفرادهـا  ك ، الذي ادعي أن جمموعة من الرجال،      ماراغاثان رافيناثان احلالة األوىل بالسيد    
يرتدون مالبس مدنية ووصلوا يف عربة ذات ثالث عجالت وقدموا أنفسهم على أهنم ضباط              

 ١، يف   مقاطعـة ترينكومـايل   من مركز شرطة أوبوفيلي، اختطفته من بيتـه، الكـائن يف            
، الذي ادعي أن    جوزيف أوثاياشاندران وتعلقت احلالة الثانية بالسيد     . ٢٠٠٨أغسطس  /آب
 تشرين  ١٢، يف   ترينكومايللدولة اختطفوه بالقرب من بيته، الكائن يف مقاطعة          تابعني ل  أفراداً
، الذي ادعي أن    يوغاشاندران فياليوثام وتعلقت احلالة الثالثة بالسيد     . ٢٠٠٨أكتوبر  /األول

 كانوا يركبون عربة ذات ثالثة عجالت، ويتصرفون باالشتراك مع ضـباط حبريـة      أشخاصاً
 الكائن يف رالكويل، ،طفوه وهو يف طريقه من بلدة موثور إىل بيته،كانوا حيرسون املنطقة، اخت

  . ٢٠٠٨فرباير / شباط٢٤يف 

  املعلومات الواردة من احلكومة    
 ٢٠٠٩ديـسمرب   / كانون األول  ١٦أرسلت احلكومة رسالتني إىل الفريق العامل يف          -٤٤٣

  .٢٠١٠فرباير / شباط٥و
وقد . ُيبّت فيها بعد   حالة مل    ٤٥مات عن   ويف الرسالة األوىل، قدمت احلكومة معلو       -٤٤٤

  .اعتربت املعلومات املقدمة غري كافية لتوضيح هذه احلاالت
ُيبـّت   من املعلومات عن حالة واحدة مل        ويف الرسالة الثانية، طلبت احلكومة مزيداً       -٤٤٥

ة  حال ١٧١للفريق العامل حلذفه     وباإلضافة إىل ذلك، أعربت احلكومة عن تقديرها      . فيها بعد 
 إىل أن عدد احلاالت املبلغة إىل الفريق العامل أخذ يتنـاقص بـاطراد   أيضاًوأشارت   .مكررة

خالل العامني املاضيني وأعربت عن أملها يف أن تتقلص هذه احلاالت حبيث ينعدم وجود أية               
  .حاالت جديدة قريباً

  االجتماعات    
 ملناقـشة تـسعني   ال تـه دور يف العامل الفريق مع النكا سري حكومة ممثلو اجتمع  -٤٤٦

  . فيها بعد ُيبّت مل اليت ااالهتحب املتعلقة التطورات

  طلب القيام بزيارة    
أن توجه إليه حكومـة     ، طلب الفريق العامل     ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين األول  ١٦يف    -٤٤٧

 لزيارة موعد حتديدبأنه ال ميكن     احلكومة وردت. هذا البلد بعثة إىل   ب للقيام دعوة   سري النكا 
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.  الواجـب  االعتبـار   سـيوىل  العامل الفريقطلب   نأو املقترحة، املواعيد يف العامل قالفري
ومل يرد  . ٢٠١٠أغسطس  / آب ١٦ و ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٢٠ يف   تانتذكريي تان رسال رسلتأُو

 .حىت تارخيه أي رد من احلكومة

  جمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل ُيبّت فيها بعد    
 ٤٠ ومت توضـيح  حالة إىل احلكومة،     ١٢ ٢٣٠عامل، منذ إنشائه،    أحال الفريق ال    -٤٤٨

 حالة باالستناد إىل املعلومات ٦ ٥٣٥حالة منها باالستناد إىل املعلومات املقدمة من املصادر و        
 . فيها بعدُيبّتمل  حالة ٥ ٦٥٣ وال تزال هناك ،املقدمة من احلكومة

  مالحظات    
 تتعلـق   حاليـاً  حالة من احلاالت املتراكمة لديه       ٨٠يشري الفريق العامل إىل أن حنو         -٤٤٩

  .وسيتناول الفريق العامل هذه احلاالت يف دورته الثالثة والتسعني. بسري النكا
  .ويود الفريق العمل أن يكرر طلبه القيام ببعثة إىل سري النكا يف أقرب وقت ممكن  -٤٥٠
بـشأن    حـىت اآلن   ومة احلك عدم ورود تقرير من   ويعرب الفريق العامل عن أسفه ل       -٤٥١

 ١٩٩١عـوام    اليت قام هبا الفريق العامل يف األ       زياراتال الناشئة عن تنفيذ التوصيات   مواصلة  
  .١٩٩٩ و١٩٩٢و

تتخـذ  "ويذكر الفريق العامل حكومة سري النكا بالتزاماهتا مبوجب اإلعالن بأن             -٤٥٢
لة ملنع وإهناء أعمال االختفـاء      التدابري التشريعية واإلدارية والقضائية وغريها من التدابري الفعا       

  ).٣املادة (" القسري يف أي إقليم خاضع لواليتها
يدعو الفريق العامل احلكومة إىل التوقيع على االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع              و  -٤٥٣

     وإىل قبول اختـصاص اللجنـة مبوجـب         عليها   األشخاص من االختفاء القسري والتصديق    
   .اقية من االتف٣٢ و٣١املادتني 

  لسودانا    
احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       

  صفر: قيد االستعراض
احلاالت املوضَّـحة خـالل     

 عدد احلاالت اليت مل ُيبتّ      صفر: الفترة قيد االستعراض
فيها حىت بداية الفترة قيـد      

  االستعراض
ت املُرسلة مبوجب   احلاال

  إجراء التصرف العاجل
ـلة   ـاالت املُرسـ احلـ
  احلكومة  مبوجب اإلجراء العادي

املصادر غـري   
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل    
فيها حىت هنايـة     ُيبّت

 السنة قيد االستعراض
  ١٧٤  صفر  صفر  صفر  صفر  ١٧٤

  

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

  )ألشهر الستةقاعدة ا(جانب احلكومة 
  صفر  نعم  ٤
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  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي نداء  نداء عاجل
  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
  ي ردال يوجد أ  رد احلكومة  نعم  طلب الفريق العامل القيام بزيارة

  املعلومات الواردة من احلكومة    
وطلبـت يف   . ٢٠١٠مايو  / أيار ١٨مارس و / آذار ١٨أرسلت احلكومة رسالتني يف       -٤٥٤

ومل تتـرجم   . الرسالة األوىل مزيدا من املعلومات خبصوص حالة واحدة مل ُيبّت فيها بعـد            
     ملناسـب إلدراجهـا يف     الرسالة الثانية، املتعلقة بأربع حاالت مل ُيبّت فيها بعد، يف الوقت ا           

  .هذا التقرير

  املعلومات الواردة من املصادر    
  .قدمت املصادر معلومات عن حالة واحدة  -٤٥٥

  طلب القيام بزيارة    
             / كـانون األول   ٢٠  إىل حكومـة الـسودان يف      ،لقيـام بزيـارة   ل ،أُرسل طلـب    -٤٥٦

            / آب١٦ و٢٠٠٩ليــه يو/ متــوز٢٠ و٢٠٠٨أبريــل / نيــسان٣يف  و.٢٠٠٥ديــسمرب 
  . مل يرد أي رد بعدبيد أنه. لبعثةكرر الفريق العامل تأكيد اهتمامه بالقيام با ،٢٠١٠أغسطس 

  فيها بعد جمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل ُيبّت    
 حالة إىل احلكومة، ومت توضيح أربع حاالت        ٣٨٣أحال الفريق العامل، منذ إنشائه،        -٤٥٧
 حاالت باالسـتناد إىل املعلومـات       ٢٠٥ باالستناد إىل املعلومات املقدمة من املصادر و       منها

  . فيها بعدُيبّتمل  حالة ١٧٤وال تزال هناك املقدمة من احلكومة، 

  مالحظات    
يكرر الفريق العامل طلبه أن توجه إليه دعوة من احلكومة السودانية للقيام بزيـارة                -٤٥٨
   .قطرية
حلمايـة مجيـع    يق العامل احلكومة إىل التوقيع على االتفاقية الدوليـة          يدعو الفر و  -٤٥٩

 والتصديق عليها وإىل قبول اختصاص اللجنـة مبوجــب          األشخاص من االختفاء القسري   
  . من االتفاقية٣٢ و٣١املادتني 
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  اجلمهورية العربية السورية    
احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       

  ٧: قيد االستعراض
احلاالت املوضَّـحة خـالل     

 عدد احلاالت اليت مل ُيبتّ      ١٣: الفترة قيد االستعراض
فيها حىت بداية الفترة قيـد      

  ضاالستعرا
احلاالت املُرسلة مبوجب   

  إجراء التصرف العاجل
ـلة   ـاالت املُرسـ احلـ
  ومةاحلك  مبوجب اإلجراء العادي

املصادر غـري   
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل    
فيها حىت هنايـة     ُيبّت

 السنة قيد االستعراض
٢٢  ١٢  ١  ١  ٦  ٢٨  

  

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

  )قاعدة األشهر الستة(جانب احلكومة 
  ١  ال   ٤

  
  ال  رد احلكومة  نعم  نداء عاجل
  ال يوجد أي رد  ةرد احلكوم  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    
 العاجـل  التـصرف     إجراء مبوجب ست حاالت  العامل إىل احلكومة     الفريق لرسأ  -٤٦٠

  .اخلاص به
 من األمن العـام     ، الذي ادعي أن ضباطاً    حممد ضاهر وتعلقت احلالة األوىل بالسيد       -٤٦١

 عند معرب جديدة يـابوس علـى        ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٢السوري قاموا بتوقيفه يف     
 ملمارسة الفريق العامل املعتادة، تلقت احلكومـة اللبنانيـة         وفقاًو. اللبنانية - احلدود السورية 
  .ات هذه احلالةنسخة من بيان

 باسم بري رستم، أيضاً، املعروف مصطفى بن حممد أمحد بالسيد الثانية احلالةوتعلقت   -٤٦٢
 ٥ من شعبة األمن السياسي، كانوا يرتدون مالبس مدنية، اختطفوه يف          ضباطاًالذي ادعي أن    
  . من بيته الكائن يف منطقة حلب٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين

 الذي ادعـي أن أفـراد أمـن         ،يوسف ديب احلمود  الثة بالسيد   وتعلقت احلالة الث    -٤٦٣
 من بيته ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١٥اختطفوه يف ، كانوا يرتدون مالبس مدنية،      مسلحني

  .الكائن يف دير الزور
 الذي ادعي أن السلطات السورية قامـت   ،نادر نصري وتعلقت احلالة الرابعة بالسيد       -٤٦٤

  . يف دمشق٢٠١٠مايو / أيار٧بتوقيفه يف 
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أنه مت توقيفه عند احلدود      الذي ادعي    ،كمال شيخو  احلالة اخلامسة بالسيد     تعلقتو  -٤٦٥
اللبنانية على أيدي عناصر تابعة ملراقبة احلدود السورية وسلم فيما بعد إىل عناصر              - السورية

   .٢٠١٠ يونيه/ حزيران٢٣تابعة جلهاز االستخبارات العسكرية السوري يف 
، الذي ادعي أن عناصر من شـرطة        إمساعيل عبدي لقت احلالة السادسة بالسيد     وتع  -٤٦٦

  .٢٠١٠أغسطس / آب٢٣ من أمن الدولة قاموا بتوقيفه يف مطار حلب يف أفراداًاحلدود و

  النداءات العاجلة    
، أرسل الفريق العامل، باالشتراك مع آليـتني        ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ٢٢يف    -٤٦٧

وتعلقت احلالـة موضـوع     .  إىل احلكومة  نداًء عاجالً إلجراءات اخلاصة،   أخريني من آليات ا   
 علـى  ٢٠١٠ يوليه/ متوز٧أنه مت توقيفه يف  الذي ادعي   ،شمشيخ حسن مشي  بالسيد   النداء

 ،أيدي عناصر من األمن السياسي السوري عند معرب جديدة يابوس على احلدود مع لبنـان              
  .والذي أُخذ بعد ذلك إىل مكان جمهول

  إلجراءات العاديةا    
، خبـصوص   أحال الفريق العامل إىل احلكومة حالة واحدة، مت اإلبالغ عنها حديثاً            -٤٦٨

 يف سـجن     للمعلومات املتلقاة، كان السيد رستناوي حمتجـزاً       وفقاًو. نزار رستناوي السيد  
، ٢٠٠٨يوليه  / ألسرته بأن تزوره كل شهر بصفة منتظمة حىت متوز          وكان مسموحاً  صيدناية

      / نيـسان  ١٨وقيل إنه كان من املفترض اإلفراج عنـه يف          . ما حدث شغب يف السجن    عند
زال مصريه ومكان وجوده جمهولني       للمصدر، مل حيدث وما    وفقاً ،، ولكن هذا  ٢٠٠٩أبريل  

  .منذ ذلك احلني
ـ  مهورية العربيـة  اجل ألساليب عمل الفريق العامل، تلقت حكومة        وفقاًو  -٤٦٩ سورية  ال

، وهو مواطن إسباين مـن      مصطفى ست مرمي نصار   بالسيد  ات احلالة املتعلقة    نسخة من بيان  
      /أصل سوري ادعي أن عناصر من االستخبارات الباكـستانية اختطفتـه يف تـشرين األول        

 ملا ادعي، فإنه احتجز لفترة معينة يف باكـستان  وفقاًو.  يف كويتا يف باكستان  ٢٠٠٥أكتوبر  
ولني من الواليات املتحدة األمريكية حيث وضـع حتـت          وجرى تسليمه بعد ذلك إىل مسؤ     

وادعي أن السيد ست مرمي نصار رمبا يكون قد احتجز لفترة زمنيـة قـصرية، يف     . سيطرهتم
      ، يف قاعدة عسكرية يف إقليم دييغو غارسيا، وهو أحـد أقـاليم   ٢٠٠٥نوفمرب  /تشرين الثاين 

نيا العظمى وآيرلندا الشمالية، حتـت سـلطة        ما وراء البحار التابعة للمملكة املتحدة لربيطا      
 يف الوقت الراهن قيد احلبس االنفرادي يف الواليات املتحدة األمريكية، وأنه رمبا يكون حمتجزاً      

  .وهذه احلالة مسجلة حتت حكومة باكستان. اجلمهورية العربية السورية

  املعلومات الواردة من احلكومة    
  .ير، أرسلت احلكومة أربع رسائل إىل الفريق العاملخالل الفترة املشمولة بالتقر  -٤٧٠
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، قدمت احلكومة معلومات    ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٢٥ويف الرسالة األوىل، املؤرخة       -٤٧١
  . املصدرأوضحهاأن عن حالة واحدة سبق 

، قدمت احلكومة معلومـات     ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٢٨ويف الرسالة الثانية، املؤرخة       -٤٧٢
  . املصدرأوضحهان أعن حالة واحدة سبق 

، قدمت احلكومة معلومـات     ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٢٨ويف الرسالة الثالثة، املؤرخة       -٤٧٣
  . املصدرأوضحهاأن عن حالة واحدة سبق 

، قـدمت احلكومـة     ٢٠١٠نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٨ويف الرسالة الرابعة، املؤرخة       -٤٧٤
هذه املعلومـات، قـرر الفريـق       وعلى أساس   . فيها بعد  معلومات عن حالة واحدة مل ُيبتّ     

  .العامل، يف دورته الثانية والتسعني، تطبيق قاعدة األشهر الستة على هذه احلالة

  املعلومات الواردة من املصادر    
  . حالة١٢قدمت املصادر معلومات عن   -٤٧٥

  التوضيحات    
  . لة حا١٢عقب تلقي املعلومات املقدمة من املصادر، قرر الفريق العامل توضيح   -٤٧٦
وعقب انقضاء املهلة املنصوص عليها يف قاعدة األشهر الستة، قرر الفريق العامـل               -٤٧٧

 .توضيح حالة واحدة

  جمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل يُبت فيها بعد    
 حالة منها   ٢٦ حالة إىل احلكومة، ومت توضيح       ٦١أحال الفريق العامل، منذ إنشائه،        -٤٧٨

 حالة باالستناد إىل املعلومات املقدمة مـن        ١٣علومات املقدمة من املصادر و    باالستناد إىل امل  
  . فيها بعدُيبّتمل  حالة ٢٢وال تزال هناك احلكومة، 

  مالحظات    
حلمايـة مجيـع    االتفاقيـة الدوليـة     يدعو الفريق العامل احلكومة إىل التوقيع على          -٤٧٩

بول اختصاص اللجنـة مبوجــب      وإىل ق  والتصديق عليها    األشخاص من االختفاء القسري   
  . من االتفاقية٣٢ و٣١املادتني 
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  كستانيطاج    
احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       

  صفر: قيد االستعراض
احلاالت املوضَّـحة خـالل     

 عدد احلاالت اليت مل ُيبتّ      صفر: الفترة قيد االستعراض
فيها حىت بداية الفترة قيـد      

  االستعراض
احلاالت املُرسلة مبوجب   

  إجراء التصرف العاجل
ـلة   ـاالت املُرسـ احلـ
  احلكومة  مبوجب اإلجراء العادي

املصادر غـري   
  احلكومية

مل عدد احلاالت اليت    
فيها حىت هنايـة     ُيبّت

 السنة قيد االستعراض
  ٦  صفر  صفر  صفر  صفر  ٦

  

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

  )قاعدة األشهر الستة(جانب احلكومة 
  صفر  نعم  ٦

  
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي نداء  نداء عاجل
  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

  املعلومات الواردة من احلكومة    
ويف . ٢٠١٠يونيـه   / حزيران ٣٠أبريل و / نيسان ٢٣يف   تنياحلكومة رسال رسلت  أ  -٤٨٠

الرسالة األوىل، أبلغت احلكومة الفريق العامل باستعدادها للتحقيق يف مجيع احلاالت الـيت مل              
ويف الرسالة الثانية، أكدت احلكومة أنه جيري االضطالع بتحقيقات بـشأن           . فيها بعد  ُيبّت

  .فيها بعد مجيع احلاالت اليت مل ُيبّت

  جمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل يُبت فيها بعد    
 منها تنيمت توضيح حالو مثاين حاالت إىل احلكومة؛ ، منذ إنشائه،أحال الفريق العامل  -٤٨١
  .فيها بعد مل ُيبّت حاالت ست  هناكدر، وال تزالاصاملقدمة من املعلومات امل ستناد إىلباال

  مالحظات    
يدعو الفريق العامل احلكومة إىل التوقيع على االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع                 -٤٨٢
قبول اختصاص اللجنة مبوجـب     إىل   و عليهاوالتصديق   ن االختفاء القسري  ـاص م ـاألشخ

  .من االتفاقية ٣٢ و٣١املادتني 
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  تايلند    
احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       

  ٢: قيد االستعراض
احلاالت املوضَّـحة خـالل     

 عدد احلاالت اليت مل ُيبتّ      صفر: الفترة قيد االستعراض
فيها حىت بداية الفترة قيـد      

  االستعراض
احلاالت املُرسلة مبوجب   

  إجراء التصرف العاجل
ـلة   ـاالت املُرسـ احلـ
  احلكومة  مبوجب اإلجراء العادي

املصادر غـري   
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل    
فيها حىت هنايـة     ُيبّت

 اضالسنة قيد االستعر
  ٥٤  صفر  صفر  صفر  ٢  ٥٢

  

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

  )اعدة األشهر الستةق(جانب احلكومة 
  صفر  ال توجد أية ردود  صفر

  
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي نداء  نداء عاجل
  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   أي طلبال يوجد  طلب الفريق العامل القيام بزيارة

  اإلجراءات العاجلة    
.  اخلاص به  العاجل التصرف   جراءإ مبوجب حالتني الفريق العامل إىل احلكومة      حالأ  -٤٨٣

شـرطة اختطفـوه     ، الذي ادعي أن ضباط    عبد اهللا أبو كاري   وتعلقت احلالة األوىل بالسيد     
وتعلقت احلالة . ٢٠٠٩ديسمرب /انون األول ك١١بالقرب من بيته الكائن يف جنويب تايلند يف 

      / آذار ١٧ عـسكريني اختطفـوه يف       أفراداً، الذي ادعي أن     جائالي دوراماي الثانية بالسيد   
  . من بيته إىل عمله يف جنويب تايلند أثناء ركوبه دراجته النارية متوجها٢٠١٠ًمارس 

  املعلومات الواردة من احلكومة    
  .٢٠١٠فرباير / شباط١٥ و٥تني مؤرختني أرسلت احلكومة رسال  -٤٨٤
ويف الرسالة األوىل، ردت احلكومة على رسالة طلب تدخل فوري أرسلها الفريـق               -٤٨٥
 خبصوص اقتحام سياريت السيد سومشاي نيالباجييـت،        ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٢٣يف   العامل

      باجييـت،  ، وزوجته، السيدة أنغخانـا نيال     ٢٠٠٤مارس  / آذار ١١الذي قيل إنه اختفى منذ      
ويف هذا الصدد، أفادت احلكومة بأن ضـباط        .  على التوايل  ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٩ و ٧يف  

شرطة حققوا على الفور يف احلادثني وتبني أهنما حالتا سرقة ارتكبهما شخص جرى توقيفه              
وأفادت احلكومة بأن هذا الشخص اعترف بسرقة       . ٢٠٠٩يونيه  /بعد ذلك يف أواخر حزيران    

من السيارتني يف التارخيني املذكورين أعاله وقال إنه مل تكن لديه نية ختويف السيدة              ممتلكات  
ولذلك خلصت احلكومة إىل أن النتيجة أوضحت أن هذين احلادثني          .  أو عائلتها  نيالباجييت

  .  أو عائلتهانيالباجييت على السيدة ال ميثالن خطراً
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       ليت طلب التدخل الفـوري املرسـلتني      ويف الرسالة الثانية، ردت احلكومة على رسا        -٤٨٦
التخويف الذي تعرضـت لـه      ، واملتعلقتني ب  ٢٠٠٩مارس  / آذار ٣١فرباير و / شباط ١٩يف  

إحدى منظمات حقوق اإلنسان بسبب أنشطتها املتصلة بـالتحقيق يف حـاالت االختفـاء             
 ظـل    أن تفتيش مكتب املنظمة جرى يف       ويف هذه الرسالة، أكدت احلكومة جمدداً      .القسري

  وقائيـاً  التقيد التام بالقانون واحترام حقوق اإلنسان، وبطريقة غري متييزية، باعتباره تـدبرياً           
 بأنه  أيضاًوأفادت احلكومة   . لضمان سالمة وأمان حياة السكان احملليني يف املنطقة وممتلكاهتم        

إىل وباإلضـافة   . مل تكن هناك أية نية لتخويف أي عضو من أعضاء منظمة حقوق اإلنسان            
ذلك، أبلغت احلكومة الفريق العامل بزيارات ضباط من اجليش إىل مكتب املنظمة، مبـا يف               

، ٢٠٠٩مـارس  / آذار٢٩ يف ٢٣ذلك الزيارة اليت قام هبا مسؤولون من فرقة العمل اخلاصة           
واليت قاموا هبا من أجل التعريف بأنفسهم، وحتسني العالقات، ومعرفة املزيد عـن املنظمـة               

  .غية تعزيز التعاون اجليدونشاطاهتا ب

  فيها بعد جمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل ُيبّت    
 ة واحـدة  مت توضيح حال  و ، إىل احلكومة  ة حال ٥٧ ، منذ إنشائه  ،أحال الفريق العامل    -٤٨٧
 هنـاك   ال تزال  حالتني، و  ، وأُوقف النظر يف   احلكومةقدمة من   املعلومات  امل باالستناد إىل منها  
  .فيها بعد مل ُيبّت ة حال٥٤

  مالحظات    
يدعو الفريق العامل احلكومة إىل التوقيع على االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع                 -٤٨٨

األشخاص من االختفاء القسري والتصديق عليها وإىل قبول اختصاص اللجنـة مبوجــب             
  . من االتفاقية٣٢ و٣١املادتني 

  مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة    
احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       

  صفر: قيد االستعراض
احلاالت املوضَّـحة خـالل     

  صفر: الفترة قيد االستعراض
 االت اليت مل ُيبتّ   عدد احل 

فيها حىت بداية الفترة قيـد      
  االستعراض

احلاالت املُرسلة مبوجب   
  التصرف العاجلإجراء 

ـلة   ـاالت املُرسـ احلـ
  احلكومة  مبوجب اإلجراء العادي

املصادر غـري   
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل    
فيها حىت هنايـة     ُيبّت

 السنة قيد االستعراض
  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر

  

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

  )قاعدة األشهر الستة(جانب احلكومة 
  ال توجد أية حاالت  ال توجد أية ردود  ة حاالتال توجد أي

  
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي نداء  نداء عاجل
  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  ي طلبال يوجد أ  طلب الفريق العامل القيام بزيارة
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  مالحظات   
 ١٥يأسف الفريق العامل لعدم تلقيه أي رد من احلكومة على ادعائه العام املرسل يف                 -٤٨٩
 مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة   ، خبصوص ادعاء مشاركة حكومة      ٢٠٠٩مايو  /أيار

  . )A/HRC/13/31الوثيقة (يف عمليات تسليم واحتجاز سري 
حلمايـة مجيـع    االتفاقية الدوليـة    ويالحظ الفريق العامل أن احلكومة وقعت على          -٤٩٠

وإىل قبول اختـصاص     ويدعو احلكومة إىل التصديق عليها       األشخاص من االختفاء القسري   
  . من االتفاقية٣٢ و٣١اللجنة مبوجب املادتني 

   ليشيت- تيمور    
احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       

  صفر: قيد االستعراض
احلاالت املوضَّـحة خـالل     

 عدد احلاالت اليت مل ُيبتّ      صفر: الفترة قيد االستعراض
 قيـد   فيها حىت بداية الفترة   

  االستعراض
احلاالت املُرسلة مبوجب   

  إجراء التصرف العاجل
ـلة   ـاالت املُرسـ احلـ

  احلكومة  جراء العاديمبوجب اإل
املصادر غـري   

  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل    
فيها حىت هنايـة     ُيبّت

 السنة قيد االستعراض
  ٤٢٨  صفر  صفر  صفر  صفر  ٤٢٨

  

  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  اءال يوجد أي ند  نداء عاجل
  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
  نعم  رد احلكومة  نعم  طلب الفريق العامل القيام بزيارة

لألسف مل يـرد أي رد مـن        فيها بعد، و   أُحيلت جمدداً مجيع احلاالت اليت مل ُيبتّ        -٤٩١
  . موجز للحالة يف هذا البلد Corr.1و E/CN.4/2006/56ويرد يف الوثيقة . احلكومة

  املعلومات الواردة من احلكومة    
 تدعو فيها الفريق العامـل إىل        رسالة ،٢٠١٠يوليه  / متوز ٢٩، يف    احلكومة أرسلت  -٤٩٢

  .القيام بزيارة إىل البلد

  طلب القيام بزيارة    
      ، طلب الفريق العامـل القيـام بزيـارة إىل         ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ١٢يف     -٤٩٣

، وجهت احلكومة الدعوة إىل القيـام بزيـارة         ٢٠١٠يوليه  / متوز ٢٩ويف  .  ليشتىي -تيمور  
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وبناء على اقتراح من الفريق العامل، وافقت احلكومة على أن جترى الزيارة إىل البلد يف        . للبلد
  . ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٢٠ إىل١٣الفترة من 

  مالحظات    
حلمايـة مجيـع    االتفاقيـة الدوليـة     يدعو الفريق العامل احلكومة إىل التوقيع على          -٤٩٤

وإىل قبول اختصاص اللجنـة مبوجــب        والتصديق عليها    األشخاص من االختفاء القسري   
  . من االتفاقية٣٢ و٣١املادتني 

  توغو    
احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       

  صفر: قيد االستعراض
احلاالت املوضَّـحة خـالل     

 عدد احلاالت اليت مل ُيبتّ      صفر: الفترة قيد االستعراض
 حىت بداية الفترة قيـد      فيها

  االستعراض
احلاالت املُرسلة مبوجب   

  إجراء التصرف العاجل
ـاالت ا ـلة احلـ ملُرسـ

  احلكومة  مبوجب اإلجراء العادي
املصادر غـري   

  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل    
فيها حىت هنايـة     ُيبّت

 السنة قيد االستعراض
  ١٠  صفر  صفر  صفر  صفر  ١٠

  

  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 نداء  لنداء عاج
  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

مـن    ولألسف مل يـرد أي رد      ، فيها بعد  بّتيع احلاالت اليت مل يُ    مجأُحيلت جمدداً     -٤٩٥
  . موجز للحالة يف هذا البلدCorr.1 وE/CN.4/2006/56ويرد يف الوثيقة . احلكومة

  مالحظات    
حلمايـة مجيـع    االتفاقية الدوليـة    يالحظ الفريق العامل أن احلكومة وقعت على          -٤٩٦

وإىل قبـول   ة إىل التصديق على االتفاقيـة        ويدعو احلكوم  األشخاص من االختفاء القسري   
  . من االتفاقية٣٢ و٣١اختصاص اللجنة مبوجب املادتني 
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  تونس    
احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       

  صفر : قيد االستعراض
احلاالت املوضَّـحة خـالل     

 عدد احلاالت اليت مل ُيبتّ      صفر: ستعراضالفترة قيد اال
فيها حىت بداية الفترة قيـد      

  االستعراض
احلاالت املُرسلة مبوجب   

  إجراء التصرف العاجل
ـلة   ـاالت املُرسـ احلـ
  احلكومة  مبوجب اإلجراء العادي

املصادر غـري   
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل    
فيها حىت هنايـة     ُيبّت

 السنة قيد االستعراض
  ١  صفر  صفر  صفر  صفر  ١

  

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

  )قاعدة األشهر الستة(جانب احلكومة 
  صفر  نعم  ١

  
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي نداء  نداء عاجل
  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    
، ٢٠١٠مايو  / أيار ٣١يناير و /كانون الثاين  ٢٢ مؤرختني  ني احلكومة رسالت  أرسلت  -٤٩٧

 وقد اعتربت املعلومات املتـضمنة  .فيها بعد وتتعلق الرسالتان على السواء باحلالة اليت مل ُيبتّ      
  .غري كافية لتوضيحها

  فيها بعد جمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل ُيبّت    
 حـاالت   ٥ حالة إىل احلكومة، ومت توضيح       ١٨أحال الفريق العامل، منذ إنشائه،        -٤٩٨
ملعلومات املقدمـة    حالة باالستناد إىل ا    ١٢باالستناد إىل املعلومات املقدمة من املصادر و       منها

  . من احلكومة، وال تزال هناك حالة واحدة مل ُيبّت فيها بعد

  مالحظات    
حلمايـة مجيـع    االتفاقية الدوليـة    يالحظ الفريق العامل أن احلكومة وقعت على          -٤٩٩

وإىل قبـول    ويدعو احلكومة إىل التصديق على االتفاقيـة         األشخاص من االختفاء القسري   
  . من االتفاقية٣٢ و٣١املادتني اختصاص اللجنة مبوجب 
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  تركيا    
احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       

  صفر: قيد االستعراض
احلاالت املوضَّـحة خـالل     

 عدد احلاالت اليت مل ُيبتّ      ٢: الفترة قيد االستعراض
فيها حىت بداية الفترة قيـد      

  االستعراض
احلاالت املُرسلة مبوجب   

  إجراء التصرف العاجل
ـلة   ـاالت املُرسـ احلـ
  احلكومة  مبوجب اإلجراء العادي

املصادر غـري   
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل    
فيها حىت هنايـة     ُيبّت

 يد االستعراضالسنة ق
  ٦١  صفر  ٢  صفر  صفر  ٦٣

  

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

  )قاعدة األشهر الستة(احلكومة جانب 
  ١  ال   ١٩

  
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي نداء  نداء عاجل
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي ادعاء  ادعاء عام

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

  املعلومات الواردة من احلكومة    
، تتضمن معلومات ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٥مؤرخة  احلكومة رسالة واحدة أرسلت  -٥٠٠
وباالستناد إىل هذه املعلومات، قرر الفريق العامل، يف دورته التسعني، تطبيق           .  حالة ١٣عن  

الفريـق العامـل    وفيما يتعلق بإحدى احلاالت، أرسـل       . قاعدة األشهر الستة على حالتني    
وفيما خيص بقيـة احلـاالت،      . املعلومات املتعلقة هبا إىل املصدر كيما يتسىن إهناء النظر فيها         

  .اعتربت املعلومات املقدمة غري كافية لتوضيحها
 ٢٥مـارس و / آذار٥وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، أرسلت احلكومة رسالتني يف       -٥٠١

  .٢٠١٠يونيه /حزيران
 ٢٧الة األوىل، ردت احلكومة على رسالة طلب التدخل الفوري املرسلة يف          ويف الرس   -٥٠٢
ويف  . خبصوص احلكم املفروض على كمال بكتاس بالسجن ملدة سنة         ٢٠٠٩أغسطس  /آب

  . القضيةههذه الرسالة، أحالت احلكومة ترمجة القرار القضائي املتخذ يف هذ
. فيها بعد   ست حاالت مل ُيبتّ    ويف الرسالة الثانية، أرسلت احلكومة معلومات عن        -٥٠٣

          . وبالنسبة خلمس من هذه احلاالت، اعتربت املعلومات املقدمـة غـري كافيـة لتوضـيحها              
وفيما يتعلق باحلالة السادسة، قرر الفريق العامل، يف دورته الثانية والتسعني، تطبيق قاعـدة              

  .األشهر الستة

  التوضيحات    
ص عليها يف قاعدة األشهر الستة، قرر الفريـق العامـل           عقب انقضاء املهلة املنصو     -٥٠٤

  .حالتنيتوضيح 
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  التدخل الفوري    
 باالشتراك مع ثالث آليـات      ،، وجه الفريق العامل   ٢٠١٠يناير  /كانون الثاين  ٧يف    -٥٠٥

 أخرى من آليات اإلجراءات اخلاصة، رسالة طلب تدخل فوري إىل احلكومة فيمـا يتعلـق              
، وهو مدافع عن حقوق اإلنـسان يعمـل يف          حمرم عريب ا السيد   باملضايقات اليت يتعرض هل   

ومل يرد أي رد من احلكومة على رسالة طلـب          . جماالت من بينها حاالت االختفاء القسري     
  .التدخل الفوري هذه

  فيها بعد جمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل ُيبّت    
 حالـة   ٤٩ احلكومة، ومت توضيح      حالة إىل  ١٨٢أحال الفريق العامل، منذ إنشائه،        -٥٠٦

 حالة باالستناد إىل املعلومات املقدمـة       ٧١منها باالستناد إىل املعلومات املقدمة من املصادر و       
  .فيها بعد مل ُيبّت ة حال٦١  هناكوال تزالمن احلكومة، 

  مالحظات    
ـ   االتفاقيـة الدوليـة     يدعو الفريق العامل احلكومة إىل التوقيع على          -٥٠٧ ع حلمايـة مجي

وإىل قبول اختصاص اللجنـة مبوجــب        والتصديق عليها    األشخاص من االختفاء القسري   
  . من االتفاقية٣٢ و٣١املادتني 

  تركمانستان    
احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       

  صفر: قيد االستعراض
ة خـالل   احلاالت املوضَّـح  

 عدد احلاالت اليت مل ُيبتّ      صفر: الفترة قيد االستعراض
فيها حىت بداية الفترة قيـد      

  االستعراض
احلاالت املُرسلة مبوجب   

  إجراء التصرف العاجل
ـلة   ـاالت املُرسـ احلـ
  احلكومة  مبوجب اإلجراء العادي

املصادر غـري   
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل    
فيها حىت هنايـة     ُيبّت

 السنة قيد االستعراض
  ١  صفر  صفر  صفر  صفر  ١

  

  ردود متعددة بشأن بعض احلاالت  كومة بشأهناعدد احلاالت اليت ردَّت احل
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 نداء  نداء عاجل
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي ادعاء  ادعاء عام

  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال توجد أي رسالة  ل فوريرسالة طلب تدخُّ
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي طلب  طلب الفريق العامل القيام بزيارة

. فيها بعد، ولألسف مل يرد أي رد من احلكومـة          أُحيلت جمدداً احلالة اليت مل ُيبتّ       -٥٠٨
  .A/HRC/13/31ويرد موجز يف الوثيقة 
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  اردة من املصادراملعلومات الو    
  .فيها بعد وردت معلومات من املصادر خبصوص احلالة اليت مل ُيبّت  -٥٠٩

  مالحظات    
حلمايـة مجيـع    االتفاقيـة الدوليـة     يدعو الفريق العامل احلكومة إىل التوقيع على          -٥١٠

وإىل قبول اختصاص اللجنـة مبوجــب        والتصديق عليها    األشخاص من االختفاء القسري   
  . من االتفاقية٣٢ و٣١املادتني 

  أوغندا    
احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       

  صفر: قيد االستعراض
احلاالت املوضَّـحة خـالل     

 عدد احلاالت اليت مل ُيبتّ      صفر: الفترة قيد االستعراض
فيها حىت بداية الفترة قيـد      

  االستعراض
احلاالت املُرسلة مبوجب   

  إجراء التصرف العاجل
ـلة   ـاالت املُرسـ احلـ
  احلكومة  مبوجب اإلجراء العادي

املصادر غـري   
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل    
فيها حىت هنايـة     ُيبّت

 ضالسنة قيد االستعرا
  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 أية ردود  صفر

  
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي نداء  نداء عاجل
  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  د أي طلبال يوج  طلب الفريق العامل القيام بزيارة

فيها بعد، ولألسف مل يـرد أي رد مـن           أُحيلت جمدداً مجيع احلاالت اليت مل ُيبتّ        -٥١١
  . موجز للحالة يف هذا البلدCorr.1و E/CN.4/2006/56ويرد يف الوثيقة . احلكومة

  مالحظات    
حلمايـة مجيـع    وليـة   االتفاقية الد يالحظ الفريق العامل أن احلكومة وقعت على          -٥١٢

وإىل قبـول    ويدعو احلكومة إىل التصديق على االتفاقيـة         األشخاص من االختفاء القسري   
  . من االتفاقية٣٢ و٣١اختصاص اللجنة مبوجب املادتني 
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  أوكرانيا    
ـ       رة احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفت

  صفر: قيد االستعراض
احلاالت املوضَّـحة خـالل     

  صفر: الفترة قيد االستعراض

 عدد احلاالت اليت مل ُيبتّ    
فيها حىت بداية الفترة قيـد      

  االستعراض
احلاالت املُرسلة مبوجب   

  إجراء التصرف العاجل
ـلة   ـاالت املُرسـ احلـ
  احلكومة  مبوجب اإلجراء العادي

املصادر غـري   
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل    
فيها حىت هنايـة     ُيبّت

 السنة قيد االستعراض
  ٤  صفر  صفر  صفر  صفر  ٤

  

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

  )قاعدة األشهر الستة(جانب احلكومة 
  ١  نعم  ٤

  
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي نداء  نداء عاجل
   أي ردال يوجد  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    
       وتعلقـت الرسـالة األوىل،     . أرسلت احلكومة ثالث رسائل إىل الفريـق العامـل          -٥١٣

اعتـربت  وقـد   . فيها بعد  ، بثالث حاالت مل ُيبتّ    ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٦املؤرخة  
            / آذار٣وتعلقـت الرسـالة الثانيـة، املؤرخـة     . املعلومات املقدمة غري كافية لتوضـيحها     

وباالستناد إىل هذه املعلومات، قـرر      . فيها بعد  ، جبميع احلاالت اليت مل ُيبتّ     ٢٠١٠مارس  
. العامل، يف دورته الثانية والتسعني، تطبيق قاعدة األشهر الستة على حالـة واحـدة             الفريق  

وتعلقت الرسالة  . وفيما يتعلق ببقية احلاالت، اعتربت املعلومات املقدمة غري كافية لتوضيحها         
فيها بعد؛ بيـد أن      ، بثالث حاالت مل ُيبتّ    ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ٦الثالثة، املؤرخة   

  .يف الوقت املناسب إلدراجها يف هذا التقريرلرسالة مل ترد ترمجة هذه ا

  فيها بعد جمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل ُيبّت    
أحال الفريق العامل، منذ إنشائه، مخس حاالت إىل احلكومة، ومت توضـيح حالـة                -٥١٤

 مل ُيبّت حاالت أربع  هناكوال تزالواحدة منها باالستناد إىل املعلومات املقدمة من احلكومة، 
   .فيها بعد

  مالحظات    
حلمايـة مجيـع    االتفاقيـة الدوليـة     يدعو الفريق العامل احلكومة إىل التوقيع على          -٥١٥

وإىل قبول اختصاص اللجنـة مبوجــب        والتصديق عليها    األشخاص من االختفاء القسري   
  . من االتفاقية٣٢ و٣١املادتني 
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  اإلمارات العربية املتحدة    
احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       

  ٣: قيد االستعراض
احلاالت املوضَّـحة خـالل     

 االت اليت مل ُيبتّ   عدد احل   صفر: الفترة قيد االستعراض
فيها حىت بداية الفترة قيـد      

  االستعراض
احلاالت املُرسلة مبوجب   

  لتصرف العاجلإجراء ا
ـلة   ـاالت املُرسـ احلـ
  احلكومة  مبوجب اإلجراء العادي

ـادر غري   املص
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل    
فيها حىت هنايـة     ُيبّت

 السنة قيد االستعراض
  ٥  صفر  صفر  ٣  صفر  ٢

  

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

  )قاعدة األشهر الستة(جانب احلكومة 
  ١  نعم  ٢

  
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة   أي نداءيوجدال   اجلنداء ع

  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 العادية    
وتعلقـت  . ، إىل احلكومة  أحال الفريق العامل ثالث حاالت، مت اإلبالغ عنها حديثاً          -٥١٦

، الذي ادعي أن عناصر من أجهزة األمـن التابعـة لـوزارة      خالد أمحد احلالة األوىل بالسيد    
 وتعلقت احلالة الثانية بالـسيد    . ٢٠١٠أبريل  / نيسان ٣الداخلية أوقفته يف مطار أبو ظيب يف        

، الذي ادعي أن عناصر من أجهزة األمن التابعة لوزارة الداخلية            زايد املصري  حممد رضوان 
وتعلقت احلالة الثالثة بالسيد    . ٢٠١٠أبريل  / نيسان ٣أوقفته يف بيته، الكائن يف أبو ظيب، يف         

، الذي ادعي أن عناصر من أجهزة األمن التابعة لوزارة الداخلية أوقفته يف بيته،    وسام املصري 
  .٢٠١٠أبريل / نيسان٣أبو ظيب، يف الكائن يف 

  املعلومات الواردة من احلكومة    
ـ  ، أرسلت ٢٠٠٩خالل عام     -٥١٧ ـ  ـ احلكوم           / حزيـران ١٢مـؤرختني     ـنية رسالت
  .٢٠٠٩أغسطس / آب٢٧ و٢٠٠٩يونيه 
 بسبب خطأ تقين،    A/HRC/13/31وتعلقت الرسالة األوىل، اليت مل تسجل يف التقرير           -٥١٨

 وقد اعتربت املعلومات املقدمة غري كافيـة ألن تفـضي إىل            .فيها بعد  ُيبّت ملحبالة واحدة   
  .توضيح احلالة

وتعلقت الرسالة الثانية، اليت مل تترجم يف الوقت املناسـب إلدراجهـا يف التقريـر                 -٥١٩
A/HRC/13/31    ّوقد اعتربت املعلومات املقدمة غري كافية ألن       . فيها بعد  ، حبالة واحدة مل ُيبت

  . إىل توضيح احلالةتفضي
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 تشرين  ٢٠وخالل الفترة قيد االستعراض، أرسلت احلكومة رسالة واحدة مؤرخة            -٥٢٠
وباالستناد إىل هذه املعلومـات،     . فيهما بعد   خبصوص حالتني مل ُيبتّ    ٢٠١٠أكتوبر  /األول

. حدةقرر الفريق العامل، يف دورته الثانية والتسعني، تطبيق قاعدة األشهر الستة على حالة وا             
  .ومل تعترب املعلومات املقدمة كافية ألن تفضي إىل توضيح احلالة األخرى

  املعلومات الواردة من املصادر    
  .وردت معلومات من املصادر خبصوص حالة واحدة  -٥٢١

  فيها بعد جمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل ُيبّت    
 احلكومة، ومت توضـيح حالـة       أحال الفريق العامل، منذ إنشائه، ست حاالت إىل         -٥٢٢

مل  حـاالت    مخس  هناك وال تزال واحدة منها باالستناد إىل املعلومات املقدمة من احلكومة،         
   .فيها بعد ُيبّت

  مالحظات    
حلمايـة مجيـع    االتفاقيـة الدوليـة     يدعو الفريق العامل احلكومة إىل التوقيع على          -٥٢٣

إىل قبول اختصاص اللجنـة مبوجــب       و والتصديق عليها    األشخاص من االختفاء القسري   
  . من االتفاقية٣٢ و٣١املادتني 

  اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية    

احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       
  صفر : قيد االستعراض

ل احلاالت املوضَّـحة خـال    
  صفر: الفترة قيد االستعراض

 عدد احلاالت اليت مل ُيبتّ    
فيها حىت بداية الفترة قيـد      

  االستعراض
احلاالت املُرسلة مبوجب   

  إجراء التصرف العاجل
ـلة   ـاالت املُرسـ احلـ
  احلكومة  مبوجب اإلجراء العادي

ـادر غري   املص
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل    
فيها حىت هنايـة     ُيبّت

 السنة قيد االستعراض
  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر

  

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

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

  
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة   أي نداءيوجدال   نداء عاجل
   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
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  اإلجراءات العادية    
 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى   وفقاً ألساليب عمل الفريق العامل، تلقت حكومة          -٥٢٤

، وهـو   مصطفى ست مرمي نصار   بالسيد   نسخة من بيانات احلالة املتعلقة       وآيرلندا الشمالية 
مواطن إسباين من أصل سوري ادعي أن عناصر من االستخبارات الباكستانية اختطفتـه يف              

 ملا ادعي، فإنه احتجز لفترة معينة       وفقاًو.  يف كويتا يف باكستان    ٢٠٠٥أكتوبر  /تشرين األول 
رى تسليمه بعد ذلك إىل مسؤولني من الواليات املتحدة األمريكية حيـث            يف باكستان وج  

وادعي أن السيد ست مرمي نصار رمبا يكون قد احتجز لفترة زمنيـة             . وضع حتت سيطرهتم  
، يف قاعدة عسكرية يف إقليم دييغو غارسيا، وهو أحد ٢٠٠٥نوفمرب /قصرية، يف تشرين الثاين

ملكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، حتت سلطة        أقاليم ما وراء البحار التابعة للم     
 يف الوقت الراهن قيد احلبس االنفرادي يف الواليات املتحدة األمريكية، وأنه رمبا يكون حمتجزاً      

  .وهذه احلالة مسجلة حتت حكومة باكستان .اجلمهورية العربية السورية

  املعلومات الواردة من احلكومة    
 خبـصوص   ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ٢١لة واحدة من احلكومة يف      وردت رسا   -٥٢٥

وتقول احلكومة يف هذه الرسالة إهنـا       .  املذكورة أعاله  رامرمي نص  مصطفى ست حالة السيد   
ليست لديها أي معلومات تشري إىل أن السيد ناصر مر بدييغو غارسيا أو احتجز هنـاك يف                 

 تشري احلكومة إىل أن حكومة الواليـات        ويف هذا اخلصوص،  . ٢٠٠٥نوفمرب  /تشرين الثاين 
      املتحدة األمريكية أكدت أنه مل تكن هناك، باستثناء حاليت تسليم متعلقتني بدييغو غارسـيا              

، حاالت أخرى هبطت فيها طائرات استخبارات تابعة للواليـات املتحـدة            ٢٠٠٢يف عام   
اليمها فيمـا وراء البحـار أو يف        األمريكية، وعلى متنها أي حمتجز، يف اململكة املتحدة أو أق         

  .٢٠٠١سبتمرب / أيلول١١األقاليم التابعة للتاج منذ 

  مالحظات    
حلمايـة مجيـع    االتفاقيـة الدوليـة     يدعو الفريق العامل احلكومة إىل التوقيع على          -٥٢٦

وإىل قبول اختصاص اللجنـة مبوجــب        والتصديق عليها    األشخاص من االختفاء القسري   
  .من االتفاقية ٣٢ و٣١املادتني 

  الواليات املتحدة األمريكية    
احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       

  صفر : قيد االستعراض
احلاالت املوضَّـحة خـالل     

  صفر: الفترة قيد االستعراض

 عدد احلاالت اليت مل ُيبتّ    
فيها حىت بداية الفترة قيـد      

  االستعراض
احلاالت املُرسلة مبوجب   

  إجراء التصرف العاجل
ـلة   ـاالت املُرسـ احلـ
  احلكومة  مبوجب اإلجراء العادي

ـادر غري   املص
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل    
فيها حىت هنايـة     ُيبّت

 السنة قيد االستعراض
  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر
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  ردود متعددة بشأن بعض احلاالت  عدد احلاالت اليت ردَّت احلكومة بشأهنا
حها من  عدد احلاالت اليت ُيحتمل توضي    

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

  
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة   أي نداءيوجدال   نداء عاجل
   يوجد أي ردال  رد احلكومة  ال يوجد أي ادعاء  ادعاء عام

  وجد أي ردال ي  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 العادية    
وفقاً ألساليب عمل الفريق العامل، تلقت حكومة الواليات املتحدة األمريكية نـسخة        -٥٢٧

ـ     مصطفى ست مرمي نصار   بالسيد  من بيانات احلالة املتعلقة      ن أصـل   ، وهو مواطن إسباين م
 ٢٠٠٥أكتوبر  /سوري ادعي أن عناصر من االستخبارات الباكستانية اختطفته يف تشرين األول          

 ملا ادعي، فإنه احتجز لفترة معينة يف باكستان وجرى تسليمه بعد            وفقاًو. يف كويتا يف باكستان   
وادعـي أن   . ذلك إىل مسؤولني من الواليات املتحدة األمريكية حيث وضع حتت سـيطرهتم           

نـوفمرب  / ست مرمي نصار رمبا يكون قد احتجز لفترة زمنية قصرية، يف تـشرين الثـاين               السيد
، يف قاعدة عسكرية يف إقليم دييغو غارسيا، وهو أحد أقاليم ما وراء البحـار التابعـة                 ٢٠٠٥

للمملكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، حتت سلطة الواليات املتحدة األمريكيـة،            
 . يف الوقت الراهن قيد احلبس االنفرادي يف اجلمهورية العربية الـسورية            يكون حمتجزاً  وأنه رمبا 

  .وهذه احلالة مسجلة حتت حكومة باكستان

  مالحظات    
حلمايـة مجيـع    االتفاقيـة الدوليـة     يدعو الفريق العامل احلكومة إىل التوقيع على          -٥٢٨

 اختصاص اللجنـة مبوجــب      وإىل قبول  والتصديق عليها    األشخاص من االختفاء القسري   
  . من االتفاقية٣٢ و٣١املادتني 

  أوروغواي    
احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       

  صفر: قيد االستعراض
احلاالت املوضَّـحة خـالل     

عدد احلاالت اليت مل ُيبّت       ٢: الفترة قيد االستعراض
فيها حىت بداية الفترة قيـد      

  االستعراض
احلاالت املُرسلة مبوجب   

  إجراء التصرف العاجل
ـلة   ـاالت املُرسـ احلـ
  احلكومة  مبوجب اإلجراء العادي

ـادر غري   املص
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل    
 فيها حىت هنايـة    ُيبّت

 السنة قيد االستعراض
  ٢٠  صفر  ٢  صفر  صفر  ٢٢

  

  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 أية ردود  صفر
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  ال يوجد أي رد  رد احلكومة   أي نداءيوجدال   نداء عاجل
  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    
 خبـصوص حالـة     ٢٠١٠فرباير  / شباط ٢٣وردت رسالة واحدة من احلكومة يف         -٥٢٩

  .مسجلة حتت حكومة األرجنتني

  التوضيحات    
األشهر الستة، قرر الفريـق العامـل       عقب انقضاء املهلة املنصوص عليها يف قاعدة          -٥٣٠

  .تنيتوضيح حال

  فيها بعد جمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل ُيبّت    
 حالة إىل احلكومة، ومت توضيح حالة واحـدة       ٣١أحال الفريق العامل، منذ إنشائه،        -٥٣١

ملعلومـات  منها باالستناد إىل املعلومات املقدمة من املصادر وعشر حاالت باالسـتناد إىل ا            
  .فيها بعد مل ُيبّت ة حال٢٠  هناكوال تزالاملقدمة من احلكومة، 

  مالحظات    
يهنئ الفريق العامل احلكومة على التصديق على االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع                -٥٣٢

 ٣١األشخاص من االختفاء القسري وعلى االعتراف باختصاص اللجنة مبوجـب املـادتني            
  .  من االتفاقية٣٢و

  زبكستانأو    

احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       
  صفر: قيد االستعراض

احلاالت املوضَّـحة خـالل     
  صفر: الفترة قيد االستعراض

عدد احلاالت اليت مل ُيبّت     
فيها حىت بداية الفترة قيـد      

  االستعراض
لة مبوجب  احلاالت املُرس 

  إجراء التصرف العاجل
ـلة   ـاالت املُرسـ احلـ
  احلكومة  مبوجب اإلجراء العادي

ـادر غري   املص
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل    
ُيبّت فيها حىت هنايـة    
 السنة قيد االستعراض

  ٧  صفر  صفر  صفر  صفر  ٧
  

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

  )قاعدة األشهر الستة(جانب احلكومة 
  صفر  ال  ٧
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  نعم  رد احلكومة  نعم  نداء عاجل
  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

  النداءات العاجلة    
آليـتني  ، أرسل الفريق العامل، باالشـتراك مـع      ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ٢٩يف    -٥٣٣

 خاليب اهللا أَكبوالتـوف    خبصوص السيد    نداًء عاجالً من آليات اإلجراءات اخلاصة،     أخريني  
 مث نقل إىل مكـان      ٦٤/٢٩ يف سجن نافوي     ، الذي ادعي أنه كان حمتجزاً     )أو أُكبوالتوف (

  .جمهول
، ردت احلكومة على النداء العاجـل وذكـرت أن          ٢٠١٠فرباير  / شباط ٢٣ويف    -٥٣٤

وباإلضافة إىل ذلك، أشـارت احلكومـة إىل أن الـسيد           . املعلومات املقدمة غري موثوق هبا    
أُكبوالتوف أُدين وحكم عليه بالسجن ملدة ست سنوات مبوجب حكم صادر عن حمكمـة              

، وأن احلكم أيده قرار صـادر       ٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين األول  ١٨مسرقند اجلنائية اإلقليمية يف     
وأشارت احلكومة  . ٢٠٠٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٢عن حمكمة مسرقند اجلنائية اإلقليمية يف       

  .  يف إقليم طشقندUY 64/45 إىل أن السيد أُكبوالتوف يقضي عقوبته يف سجن أيضاً
 امتثاله  وأشارت احلكومة إىل أن السيد أُكبوالتوف خضع للتأديب عدة مرات لعدم            -٥٣٥

ويف هذا اخلـصوص،    . للطلبات املشروعة الصادرة عن إدارة السجن وخلرقه اللوائح الداخلية        
 إىل أن دعوى جنائية أقيمت ضده وأنه أُدين حبكم صادر عن حمكمـة    أيضاًأشارت احلكومة   
، وُحكم عليه بالسجن ملدة ثالث سنوات ومثانية        ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٣٠نافوي اجلنائية يف    

 أوردت احلكومة أن حالتـه      وأخرياً. على أن يقضي هذه املدة يف معتقل ذي نظام صارم         أيام  
  .الصحية ُمرضية، وأنه يتلقى الرعاية الطبية، مثل أي شخص مدان آخر، يف الوقت املناسب

  املعلومات الواردة من احلكومة    
 ١٦فربايـر و  /شـباط  ٢٣ مـؤرختني   ـني رسالت  أوزبكستان ةـكومح أرسلت  -٥٣٦
ويف الرسالة األوىل، ردت احلكومة على النداء العاجل املشترك املوجه          . ٢٠١٠غسطس  أ/آب
وتعلقت الرسالة الثانية جبميع احلـاالت    . ، كما ذكر أعاله   ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ٢٩يف  

  .اليت مل ُيبّت فيها بعد، واعتربت املعلومات املقدمة غري كافية ألن تفضي إىل توضيحها

  فيها بعد  احملالة واملوضحة واليت مل ُيبّتجمموع احلاالت    
 حالة إىل احلكومة، ومت توضيح حالة واحـدة       ١٩أحال الفريق العامل، منذ إنشائه،        -٥٣٧

 حالة باالستناد إىل املعلومات املقدمـة       ١١منها باالستناد إىل املعلومات املقدمة من املصادر و       
  .ا بعدفيه مل ُيبّت الت حا٧  هناكوال تزالمن احلكومة، 
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  مالحظات    
حلمايـة مجيـع    االتفاقيـة الدوليـة     يدعو الفريق العامل احلكومة إىل التوقيع على          -٥٣٨

وإىل قبول اختصاص اللجنـة مبوجــب        والتصديق عليها    األشخاص من االختفاء القسري   
 . من االتفاقية٣٢ و٣١املادتني 

  ) البوليفارية-مجهورية (فرتويال     
احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       

  صفر: قيد االستعراض
احلاالت املوضَّـحة خـالل     

 عدد احلاالت اليت مل ُيبتّ      صفر: الفترة قيد االستعراض
فيها حىت بداية الفترة قيـد      

  االستعراض
احلاالت املُرسلة مبوجب   

  إجراء التصرف العاجل
ــ ـلة احل االت املُرسـ

  احلكومة  مبوجب اإلجراء العادي
ـادر غري   املص

  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل    
ُيبّت فيها حىت هنايـة    
 السنة قيد االستعراض

  ١٠  صفر  صفر  صفر  صفر  ١٠
  

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

  )قاعدة األشهر الستة(جانب احلكومة 
  صفر  ال  ٩

  
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة   أي نداءيوجدال   نداء عاجل
   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

 ةاملعلومات الواردة من احلكوم    

ـ   إىل الفريـق العامـل     ةـ احلكوم أرسلت  -٥٣٩  كـانون   ١٤مـؤرختني     ـني رسالت
وقد اعتـربت املعلومـات املقدمـة يف      . ٢٠١٠أغسطس  / آب ١٢ و ٢٠٠٩ديسمرب  /األول

. الرسالة األوىل، خبصوص تسع حاالت مل ُيبّت فيها بعد، غري كافية ألن تفضي إىل توضيحها 
 بتسع حاالت مل ُيبّت فيها بعد، يف الوقت املناسـب           ضاًأيومل تترجم الرسالة الثانية، املتعلقة      

  .إلدراجها يف هذا التقرير

  فيها بعد جمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل ُيبّت    
 حالة إىل احلكومة، ومت توضيح أربع حـاالت         ١٤أحال الفريق العامل، منذ إنشائه،        -٥٤٠

  .فيها بعد مل ُيبّت الت حا١٠  هناكوال تزالومة، منها باالستناد إىل املعلومات املقدمة من احلك

  مالحظات    
حلمايـة مجيـع    االتفاقية الدوليـة    يالحظ الفريق العامل أن احلكومة وقعت على          -٥٤١

وإىل قبـول    ويدعو احلكومة إىل التصديق على االتفاقيـة         األشخاص من االختفاء القسري   
  .ة من االتفاقي٣٢ و٣١اختصاص اللجنة مبوجب املادتني 
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  فييت نام    
احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       

  صفر: قيد االستعراض
احلاالت املوضَّـحة خـالل     

عدد احلاالت اليت مل ُيبّت       صفر: الفترة قيد االستعراض
فيها حىت بداية الفترة قيـد      

  االستعراض
املُرسلة مبوجب  احلاالت  

  إجراء التصرف العاجل
ـلة   ـاالت املُرسـ احلـ
  احلكومة  مبوجب اإلجراء العادي

ـادر غري   املص
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل    
ُيبّت فيها حىت هنايـة    
 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      

  )لستةقاعدة األشهر ا(جانب احلكومة 
  صفر  نعم  ١

  
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة   أي نداءيوجدال   نداء عاجل
  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

 املعلومات الواردة من احلكومة    

 ٢٠١٠يونيـه   / حزيـران  ٣فرباير و / شباط ٢٢أرسلت احلكومة رسالتني مؤرختني       -٥٤٢
  .خبصوص احلالة اليت مل ُيبّت فيها بعد، ومل تفض الرسالتان إىل توضيحها

  فيها بعد جمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل ُيبّت    
ل، منذ إنشائه، حالتني إىل احلكومة، ومت توضيح حالة واحدة منهما           أحال الفريق العام    -٥٤٣

  . باالستناد إىل املعلومات املقدمة من احلكومة، وال تزال هناك حالة واحدة مل ُيبّت فيها بعد

  مالحظات    
حلمايـة مجيـع    االتفاقيـة الدوليـة     يدعو الفريق العامل احلكومة إىل التوقيع على          -٥٤٤

وإىل قبول اختصاص اللجنـة مبوجــب        والتصديق عليها    اء القسري األشخاص من االختف  
  . من االتفاقية٣٢ و٣١املادتني 

  اليمن    
احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       

  ٤: قيد االستعراض
احلاالت املوضَّـحة خـالل     

  ٦: ضالفترة قيد االستعرا
عدد احلاالت اليت مل ُيبّت     
فيها حىت بداية الفترة قيـد      

  االستعراض
احلاالت املُرسلة مبوجب   

  إجراء التصرف العاجل
ـلة   ـاالت املُرسـ احلـ
  احلكومة  مبوجب اإلجراء العادي

ـادر غري   املص
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل    
ُيبّت فيها حىت هنايـة    
 السنة قيد االستعراض

  ٢  ٦  صفر  صفر  ٤  ٤
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  بعض احلاالتردود متعددة بشأن   عدد احلاالت اليت ردَّت احلكومة بشأهنا
عدد احلاالت اليت ُيحتمل توضيحها من      

  )قاعدة األشهر الستة(جانب احلكومة 
  صفر  ال  ٣

  
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة   أي نداءيوجدال   نداء عاجل
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي ادعاء   ادعاء عام

   أي ردال يوجد  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    

ـ   إ مبوجب   أربع حاالت  الفريق العامل إىل احلكومة      رسلأ  -٥٤٥ ل جراء التصرف العاج
     ، وهـو قاصـر   عبد اجمليد عمر حجام احلـسين وتعلقت احلالة األوىل بالسيد    . اخلاص به 

 من األمن السياسي اختطفوه يف منطقة التحرير يف صـنعاء           أفراداً ادعي أن     عاماً ١٦ره  عم
مهام حممد مـدهش    وتعلقت احلالة الثانية بالسيد     . ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ١٩يف  

 من جهاز األمن القومي اليمين اختطفوه يف نقم مبنطقة عني           أفراداً، الذي ادعي أن     الدبعي
، صدمان حسني وتعلقت احلالة الثالثة بالسيد     . ٢٠١٠مارس  / آذار ٢٢الفقيه يف صنعاء يف     

 من قوات األمن السياسي قاموا بتوقيفه يف طريق املطار عندما كـان             أفراداًالذي ادعي أن    
وتعلقت احلالة الرابعة   . ٢٠١٠فرباير  / شباط ١٤ إىل مطار صنعاء الدويل يف       يسري متوجهاً 

من أجهزة األمن، كانوا يرتـدون       أفراداً ادعي أن    ، الذي شوقي جابر حممد رفعان   بالسيد  
. ٢٠١٠أغـسطس   / آب ٥مالبس مدنية، اختطفوه من أمام بيته، الكائن يف صـنعاء، يف            

  .٢٠١٠أغسطس / آب١٠وأُبلغ أنه شوهد للمرة األخرية يف سجن صنعاء السياسي يف 

 املعلومات الواردة من احلكومة    

 ٢٠١٠مـايو   / أيـار  ٢٧ل رسالة واحدة مؤرخـة      أرسلت احلكومة إىل الفريق العام      -٥٤٦
وقد اعتربت املعلومـات املتـضمنة غـري كافيـة          . خبصوص ثالث حاالت مل ُيبّت فيها بعد      

  . من املعلومات من الفريق العامللتوضيحها؛ وبالنسبة إلحدى احلاالت، طلبت احلكومة مزيداً

  املعلومات الواردة من املصادر    
  .در خبصوص سبع حاالت مل ُيبّت فيها بعدوردت معلومات من املصا  -٥٤٧

  التوضيحات    
  .حاالت ست، قرر الفريق العامل توضيح املصادرمن املقدمة عقب تلقي املعلومات   -٥٤٨
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  فيها بعد جمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل ُيبّت    
 حـاالت  ٨ حالة إىل احلكومة، ومت توضيح       ١٥٩أحال الفريق العامل، منذ إنشائه،        -٥٤٩

 حالة باالستناد إىل املعلومات املقدمة      ١٣٥منها باالستناد إىل املعلومات املقدمة من املصادر و       
  .  وال تزال هناك حالتان مل ُيبّت فيهما بعد حالة،١٤ وأُوقف النظر يف من احلكومة،

  مالحظات    
يـة مجيـع    حلمااالتفاقيـة الدوليـة     يدعو الفريق العامل احلكومة إىل التوقيع على          -٥٥٠

وإىل قبول اختصاص اللجنـة مبوجــب        والتصديق عليها    األشخاص من االختفاء القسري   
  . من االتفاقية٣٢ و٣١املادتني 

  زمبابوي    
احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       

  صفر: قيد االستعراض
ـ   حة خـالل   احلاالت املوضَّ

عدد احلاالت اليت مل ُيبّت       صفر: الفترة قيد االستعراض
فيها حىت بداية الفترة قيـد      

  االستعراض
احلاالت املُرسلة مبوجب   

  إجراء التصرف العاجل
ـلة   ـاالت املُرسـ احلـ
  احلكومة  مبوجب اإلجراء العادي

ـادر غري   املص
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل    
ُيبّت فيها حىت هنايـة    
 السنة قيد االستعراض

  ٤  صفر  صفر  صفر  صفر  ٤
  

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

  )قاعدة األشهر الستة(جانب احلكومة 
  صفر  ال   ١

  
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة   أي نداءيوجدال   نداء عاجل
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي ادعاء  ادعاء عام

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

 املعلومات الواردة من احلكومة    

         / تـشرين الثـاين    ٣مؤرخـة    احلكومة إىل الفريق العامل رسالة واحـدة         أرسلت  -٥٥١
وقد اعتربت املعلومات املقدمة غـري      . ُيبّت فيها بعد   خبصوص حالة واحدة مل      ٢٠١٠نوفمرب  

  .كافية لتوضيح هذه احلالة

  طلب القيام بزيارة    
، طلب الفريق العامل من احلكومة توجيه دعوة إليه للقيام          ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٢٠يف    -٥٥٢

وعلى الرغم من   . ٢٠١٠أغسطس  / آب ١٦وأُرسلت رسالة تذكريية يف     . ببعثة إىل زمبابوي  
، بأن الطلب األخري أحيـل      ٢٠١٠أغسطس  / آب ١٨كومة أبلغت الفريق العامل، يف      أن احل 

  .إىل هراري للنظر فيه، فإنه مل يرد بعد أي رد
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  فيها بعد جمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل ُيبّت    
أحال الفريق العامل، منذ إنشائه، ست حاالت إىل احلكومة، ومت توضـيح حالـة                -٥٥٣

االستناد إىل املعلومات املقدمة من املصادر وحالة واحدة باالستناد إىل املعلومات      واحدة منها ب  
  .فيها بعد مل ُيبّت الت حاأربع  هناكوال تزالاملقدمة من احلكومة، 

  مالحظات    
يأسف الفريق العامل لعدم تلقيه أي رد من احلكومة على ادعائه العام، املـدرج يف                 -٥٥٤
تصاعد ظاهرة االختفاء القسري أو غري الطوعي اليت تستهدف         ن  بشأ،  A/HRC/13/31 الوثيقة

  .أعضاء األحزاب السياسية واملدافعني عن حقوق اإلنسان
حلمايـة مجيـع    االتفاقية الدوليـة    يدعو الفريق العامل احلكومة إىل التوقيع على        و  -٥٥٥

ـ       والتصديق عليها    األشخاص من االختفاء القسري    ـب وإىل قبول اختصاص اللجنـة مبوج
  . من االتفاقية٣٢ و٣١املادتني 

  السلطة الفلسطينية    
احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       

  صفر: قيد االستعراض
احلاالت املوضَّـحة خـالل     

عدد احلاالت اليت مل ُيبّت       صفر: الفترة قيد االستعراض
فيها حىت بداية الفترة قيـد      

  االستعراض
احلاالت املُرسلة مبوجب   

  إجراء التصرف العاجل
ـلة   ـاالت املُرسـ احلـ
  احلكومة  مبوجب اإلجراء العادي

ـادر غري   املص
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل    
ىت هنايـة  ُيبّت فيها ح  

 السنة قيد االستعراض
  ٣  صفر  صفر  صفر  صفر  ٣

  

  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 أية ردود  صفر

  
  ال  رد احلكومة  نعم  نداء عاجل
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد ادعاء عام  ادعاء عام

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

 مجيع احلاالت اليت مل ُيبّت فيها بعد، ولألسف مل يـرد أي رد مـن                أُحيلت جمدداً   -٥٥٦
  .  موجز للحالة يف هذا البلدCorr.1 وE/CN.4/2006/56ويرد يف الوثيقة . احلكومة

  النداءات العاجلة    
ل، باالشتراك مع ثالث آليات أخـرى  ، أرسل الفريق العام  ٢٠١٠مايو  / أيار ١٤يف    -٥٥٧

، الذي ادعي أنه    مهند صالحات  خبصوص السيد    نداًء عاجالً من آليات اإلجراءات اخلاصة،     
أُوقف على أيدي عناصر من االستخبارات الفلسطينية بعد تقدمه إىل إدارة االستخبارات يف             

  .ومل يرد أي رد من السلطة الفلسطينية. ٢٠١٠مايو / أيار١نابلس يف 
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  االستنتاجات والتوصيات  -رابعاً   
      حاالت اختفاء، أُبلغ عنها حـديثاً،       ١٠٥، أحال الفريق العامل     ٢٠١٠يف عام     -٥٥٨
.  حالة منها حدثت خالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير          ٥٣ حكومة، واُدعي أن     ٢٢إىل  

ي أهنا   من هذه احلاالت، اليت ادع     ٥٠واستخدم الفريق العامل إجراء التصرف العاجل يف        
وخالل الفترة املشمولة   . حدثت خالل األشهر الثالثة السابقة لتلقي الفريق العامل التقرير        

  .  حالة اختفاء٧٠بالتقرير، متكن الفريق العامل من توضيح 
         وما زالت عشرات اآلالف من احلاالت املتضمنة يف سجالت الفريـق العامـل              -٥٥٩

ويف العام الثالثني منذ إنشاء الفريـق   . إىل عقود مضت  مل ُتوضح بعد، ويرجع الكثري منها       
العامل، ما زال هناك الكثري الذي يلزم فعله لضمان معرفة مصري األشخاص الذين اختفوا              

  .أو أماكن وجودهم
 حالـة اختفـاء     ٥٠ ٠٠٠وعلى الرغم من حقيقة أنه مت تسجيل ما يزيد على             -٥٦٠

وحتدث هـذه  . ما زالت متثل مشكلة رئيسيةقسري لدى الفريق العامل، فإن قلة اإلبالغ   
وضـعف نظـام    املشكلة ألسباب خمتلفة، من بينها الفقر، واألمية، واخلوف من االنتقام،           

إقامة العدل، وعدم فعالية قنوات اإلبالغ، والنظم املؤسسية لإلفالت من العقاب، وممارسة 
ثري الذي يلزم فعلـه     هناك الك وما زال   . ، ووجود قيود على عمل اجملتمع املدين      الصمت

لتسهيل اإلبالغ عن احلاالت إىل الفريق العامل، وينبغي تزويد أفراد عائالت الـضحايا              
  .وأعضاء اجملتمع املدين مبا يلزم من مساعدات للقيام بذلك

ال غىن  : دولويعرب الفريق العامل عن امتنانه للتعاون الذي لقيه من عدد من ال             -٥٦١
ري األشخاص املختفني أو أماكن وجودهم يف مجيع أحنـاء          عن هذا التعاون الكتشاف مص    

 قلقاً ألنّ من بني الدول اليت ال تزال توجد فيهـا            الفريق العامل ال يزال    بيد أن  .املعمورة
 إطالقاً بالرد على رسائل     دول دولة، مل تقم بعض ال     ٨٣حاالت مل ُيبّت فيها بعد، وعددها       

وحيث الفريـق   .  معلومات جمدية  توي على  حت  ردوداً ال  دولالفريق العامل وتقدم بعض ال    
وقرارات اجلمعية العامة وجملس      على الوفاء بالتزاماهتا مبوجب اإلعالن     الدولالعامل تلك   

  .حقوق اإلنسان
ويسلّم الفريق العامل باجلهود املبذولة من جانب الدول والعديد من املدافعني عن              -٥٦٢

 كلـل   ون بال عملي لذينامني وغريهم من ا   حقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية واحمل     
 أحناء  مجيعكن وجودهم يف ظروف عصيبة للغاية يف        امأملعرفة مصري األشخاص املختفني أو      

  . عن تضامنه مع ضحايا االختفاء القسري وأسرهمإلعراب وجيدد ا،العامل
 يف   جوهريـاً  ويعترب الفريق العامل الدور الذي تقوم به رابطات الـضحايا دوراً            -٥٦٣

ومن مث، فـإن الفريـق      . عملية توضيح مصري األشخاص الذين اختفوا وأماكن وجودهم       
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 على تقدمي   أيضاًالعامل حيث الدول على تعزيز التعاون مع املنظمات غري احلكومية وحيثها            
  .الدعم الالزم لعملها

ة أو ويدعو الفريق العامل الدول إىل اختاذ تدابري تشريعية وإدارية وقضائية حمـدد      -٥٦٤
حـاالت االختفـاء    حدوث   ملنع   ، مبا يف ذلك إنشاء هيئات حتقيق خاصة،       تدابري أخرى 

  .واستئصاهلاالقسري 
جرميـة مـستمرة    يـشكل   وُيذكِّر الفريق العامل الدول بأن االختفاء القسري          -٥٦٥

 وسلم الفريق العامل، يف التعليق      .وجودهمكان   وأضحية  ال ري مص عدم توضيح  باستمرار
إحدى عواقب الطابع االستمراري    " اعتمده أثناء الفترة املشمولة بالتقرير، بأن        العام الذي 

فاء القسري على أساس صـك      تخلالختفاء القسري هي أن من املمكن إدانة شخص باإل        
قانوين جرى سنه بعد بدء االختفاء القسري، بصرف النظر عن مبـدأ عـدم الرجعيـة                

  ."فاء القسري برمتهتخن تشمل اإلدانة اإلوال ميكن تقسيم اجلرمية وينبغي أ. األساسي
لتعريـف    اجلنـائي  انوهنـا قيف إطار    تدابري حمددة    أيضاً الدول   ينبغي أن تتخذ  و  -٥٦٦
تشريعاهتا القائمـة مـع     لتحقيق توافق   جرمية جنائية مستقلة و   على أنه   فاء القسري   تخاإل

ق تشريعاهتا وتدابريها    مبساعدة الدول يف ضمان تواف     ويظل الفريق العامل ملتزماً    .اإلعالن
  .األخرى مع اإلعالن، عن طريق توفري خرباته يف هذا الصدد

 وُتشَجع الدول على اختاذ مجيع التدابري املمكنة ملنع حدوث حـاالت االختفـاء              -٥٦٧
  للمحتجزين يف مجيع أماكن االحتجاز واحلـبس وضع سجالت: ويتضمن ذلك . القسري

 علـى  امنياحملقارب و األ حصول    إمكانية ضمانو؛  ثة وتتسم بأهنا حمدَ   ميكن االطالع عليها  
 املوقوفني،  تقدمي األشخاص  و ماكن؛هذه األ   مجيع  وإمكانية وصوهلم إىل   الئمةاملعلومات امل 

ات اجملمتع املدين الـيت تتنـاول مـسألة         ـوتعزيز منظم  قضائية؛   ة إىل هيئ  فور توقيفهم، 
  .االختفاء القسري

 بضمان التحقيـق علـى    مبوجب اإلعالناالتزاماهتبل ُيذكِّر الفريق العامل الدو   و  -٥٦٨
وجه السرعة يف حاالت االختفاء القسري وتوقيف األشخاص املتهمني بارتكـاب هـذه             

وينبغي أن جترى احملاكمات يف احملاكم املدنية املختصة فقـط وأن       . االنتهاكات وحماكمتهم 
  .تكون العقوبات متناسبة مع جسامة اجلرمية

ها بضمان متتع كل شخص لديه معرفة،        بالتزام أيضاً فريق العامل الدول  وُيذكِّر ال   -٥٦٩
أو اهتمام مشروع، حبالة اختفاء قسري باحلق يف التقدم بـشكوى إىل سـلطة خمتـصة                

  .ومستقلة وأن جيرى التحقيق يف شكواه بسرعة وتعمق ونزاهة
، ١٩٨١عـام   بأنه اعترف، منذ تقريـره األول يف  وُيذكِّر الفريق العامل الدول    -٥٧٠

وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، أصدر الفريـق       .  مستقالً باحلق يف احلقيقة باعتباره حقاً    
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 بشأن احلق يف احلقيقة فيما يتعلق باالختفاء القسري، مبا يتوافـق مـع               عاماً العامل تعليقاً 
  ).١٣املادة (اإلعالن 
ية احلق يف معرفة    لكل ضح : واحلق يف احلقيقة حق فردي ومجاعي على حد سواء          -٥٧١

 قول احلقيقة علـى مـستوى       أيضاًاحلقيقة خبصوص االنتهاكات اليت متسه، ولكن يتعني        
  .اجملتمع لضمان عدم تكرار هذه االنتهاكات

ختفـي  يف معرفة حقيقة مصري الـشخص امل      ويود الفريق العامل أن يؤكد أن احلق          -٥٧٢
 . األسرة يف أن يعاد إليهـا رفاتـه        ، حق تضمن، عندما يتم العثور عليه ميتاً     يومكان وجوده   

وينبغي التعرف على رفات الشخص بشكل واضح وال جدال فيه وذلك من خالل وسائل              
اخلطوات الدول   أن تتخذ     وينبغي .من بينها حتليل احلمض النووي الرييب املرتوع األكسجني       

 الضرورية لالستفادة إىل أقصى حد مما تتضمنه خربات الطب الشرعي وطـرق التعـرف             
  .العلمية من موارد متاحة، مبا يف ذلك عن طريق املساعدة الدولية والتعاون الدويل

 بتعليقه العام علـى     أيضاً من اإلعالن، و   ١٨وُيذكِّر الفريق العامل الدول باملادة        -٥٧٣
األشخاص الذين ارتكبـوا، أو ادعـي أهنـم    يستفيد  هذه املادة، اليت ال حيق مبوجبها أن        

من أي قانون عفو خاص أو أي إجراء مماثل آخـر قـد              فاء قسري  حاالت اخت  ارتكبوا،
  .جنائية يترتب عليه إعفاء هؤالء األشخاص من أي حماكمة أو عقوبة

، دون أي متييز    "الضحية"ويشجع الفريق العامل الدول على تطبيق أمشل تعريف ل            -٥٧٤
من أفعـال االختفـاء     والواقع أن أي فعل     . بني الضحايا املباشرين والضحايا غري املباشرين     

  . القسري ميس ويربك حياة كثريين، يتجاوزون إىل حد بعيد الشخص املختفي فعالً
ويشري الفريق العامل إىل وجود منط من أعمال التهديد والتخويف واالنتقام اليت              -٥٧٥

ن عـن  و والشهود واملدافعرهم أس فرادأمبن يف ذلك     ،تستهدف ضحايا االختفاء القسري   
  . هذه احلاالتذين يتناول عملهمن الحقوق اإلنسا

فعـال؛   األهـذه   حدوثختاذ تدابري حمددة ملنعا ويدعو الفريق العامل الدول إىل   -٥٧٦
. ولتقدمي املساعدات إىل الضحايا، مبا يف ذلك املساعدة القانونية والدعم النفسي والطيب           

االختفـاء   ملهم حاالت ويدعو الفريق العامل الدول إىل معاقبة اجلناة ومحاية من يتناول ع          
  .القسري
ويقر الفريق العامل بأن حيصل ضحايا أعمال االختفاء القسري وعـائالهتم علـى               -٥٧٧

وسائل اجلرب وأن يكون هلم ولعائالهتم احلق يف احلصول على تعويضات كاملة، مبا يف ذلك ال              
قه العام على املادة     العامل بتعلي  وُيذكِّر الفريق  ،الكفيلة بإعادة التأهيل على أكمل وجه ممكن      

ويف حالة وفاة الضحية نتيجة لفعل من أفعال االختفاء         .  من اإلعالن بشأن هذه املسألة     ١٩
وينبغي أن تكـون التعويـضات      .  ملُعايل الضحية احلصول على تعويض     أيضاًالقسري، حيق   

  .كاملة ومتناسبة مع جسامة انتهاك حقوق اإلنسان ومعاناة الشخص املختفي وعائلته



A/HRC/16/48 

143 GE.11-10443 

ومن األمور املشجعة للفريق العامل املبادرات اليت اختـذهتا عـدة دول لتقـدمي                -٥٧٨
وبالنسبة للدول اليت مل تفعل ذلك،      . تعويضات كاملة إىل ضحايا أعمال االختفاء القسري      

يوصي الفريق العامل باعتماد تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتمكني الضحايا من املطالبـة             
  .بالتعويضات

وجيب أن تستفيد هـذه العمليـة مـن         .  الفريق العامل إىل أمهية املصاحلة     ويشري  -٥٧٩
ويشدد الفريق العامل على أنه يلزم إرسـاء كـل عمليـة    . مشاركة اجملتمع املدين بأسره 

مصاحلة على احلق يف احلقيقة وأنه ال ميكن حتقيقها على حساب حق ضـحايا حـاالت                
  .االختفاء القسري يف العدالة واجلرب

ملرأة هي الـيت تتحمـل، يف أغلـب          فا .ملرأةا لدىملسألة االختفاء رنني خاص     و  -٥٨٠
عنـدما  و. االختفاءصاحب   اليت عادة ما ت     اجلسيمة ملصاعب االقتصادية األحيان، عبء ا  

شكل خاص للعنف اجلنسي وغريه من      معرضة ب  فإهنا تصبح    ،تكون املرأة ضحية االختفاء   
 ،يف معظـم األحيـان     اليت تتـصدر،     ملرأة هي وباإلضافة إىل ذلك، فإن ا    . أشكال العنف 

أسرهتا، مما جيعلها عرضة للتخويف     من   حاالت اختفاء أفراد     حل مسألة الكفاح من أجل    
  .واالضطهاد واالنتقام

فاختفاء الطفل   . ضحايا لالختفاء  أيضاً  يقعون ويالحظ الفريق العامل أن األطفال      -٥٨١
جة االختفاء إمنا هي انتـهاكات جـسيمة         وفقدان أحد والديه نتي    غري املشروع وترحيله  

  .حلقوق الطفل
 هـذه  تسمحو. جزء ال يتجزأ من الوفاء بوالية الفريق العامل    القطرية زياراتوال  -٥٨٢

 بإبراز املمارسات القطرية يف معاجلة حاالت االختفاء القـسري،          لفريق العامل  ل الزيارات
 تنفيذ اإلعـالن، وضـمان      بيلتعترض س  اليت   عقباتومساعدة الدول على التقليل من ال     

يف  حضور دورات الفريق العامل يف مقدورهم الذين قد ال يكون ألسر أفراد االوصول إىل
 من الدول اليت طلب منها الفريق العامل أن تدعوه إىل زيارهتا             بيد أنه هناك عدداً    .جنيف

ت أو أكـد  /وهناك دول أخرى وجهت دعوات غري رمسية و       . واليت مل تتجاوب مع طلبه    
ومن مث، فـإن الفريـق      . الدعوات اليت وجهتها ولكن مل ُيتفق على تواريخ حمددة لزيارهتا         

العامل يطلب إىل مجيع الدول اليت لديها طلبات زيارة معلقة، والدول اليت وافقت على أن 
 . جتري زيارهتا، أن ترد يف أقرب وقت ممكن مع بيان تواريخ حمددة

 بضع دول طلبت معلومات إضافية فيما يتعلق ببعض         ويشري الفريق العامل إىل أن      -٥٨٣
 هلا،  وفقاً بأساليب عمله، اليت،     ُيذكِّرويف هذا اخلصوص، يود الفريق العامل أن        . احلاالت

 مـن   ١٠وتنص الفقـرة     .يلزم توافر جمموعة من العناصر الدنيا من أجل قبول أي حالة          
 تتضمن  ،ل احلكومات مبعلومات  يزود الفريق العام  : "أساليب عمل الفريق العامل على أن     

.  أدىن من البيانات األساسية، لتمكينها من القيـام بتحقيقـات جمديـة            اًعلى األقل حد  
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 على إعطاء أكرب قدر ممكن      دائماًوباإلضافة إىل ذلك، حيث الفريق العامل مرسلي التقارير         
  ". من التفاصيل بشأن هوية الشخص املختفي وظروف اختفائه

     ، ٢٠١٠ ديـسمرب /كـانون األول   ١حـىت    ،يق العامل بارتياح أنه   ويالحظ الفر   -٥٨٤
 على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص مـن           دولة ٢١ وصَدقت    دولة ٨٧عت  وقَ

            / كـانون األول   ٢٣ يف    حيـز النفـاذ    ، الـيت سـتدخل    االتفاقيـة  و .االختفاء القسري 
على ختفيض عدد حاالت االختفاء     ساعد على تعزيز قدرات الدول      ت س ،٢٠١٠ديسمرب  
 .دعم آمال ومطالب الضحايا وأسرهم بتطبيق العدالة وكـشف احلقيقـة          ست و القسري

أو مل تـصدق    / على االتفاقية و   ع احلكومات اليت مل توق    ، مرة أخرى  ،ويدعو الفريق العامل  
ذ يف  ل االتفاقية حيز النفا   و دخ  يتسىن  القيام بذلك يف أقرب وقت ممكن حىت       إىلبعد   عليها

، عنـد التـصديق علـى        إىل أن تقبل   الدولالعامل    الفريق يدعو كما   .املستقبل القريب 
لشكاوى فيمـا  وا ،٣١فردية، مبوجب املادة   الاالت  احلتلقي  باالتفاقية، اختصاص اللجنة    

  . من االتفاقية٣٢ مبوجب املادة ،بني الدول
ما يكفـي مـن مـوارد       ويذِّكر الفريق العامل الدول مرة أخرى بأنه ليس لديه            -٥٨٥

ملمارسة واليته على حنو فعال، وبصفة خاصة فيما يتعلق باملوارد البشرية، حيثما توجـد              
وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، كان لدى الفريق العامـل موظفـان           . حاجة ماسة إليها  

، وقد مت، فيما سـبق    . ممَوالن من امليزانية العادية، وهذا غري كاف بالنظر إىل حجم العمل          
موظفني اثنني إضـافيني أو ثالثـة مـوظفني         (حتسني هذ الوضع من خالل موارد إضافية        

ويود . كانت توفر بتمويل من خارج امليزانية، ولكن ذلك اتسم بعدم االستدامة          ) إضافيني
الفريق العامل أن يتمكن من تقدمي مزيد من املساعدات إىل الدول، ولكن هذا يتطلـب               

   .موارد بشرية إضافية
ويسر الفريق العامل أن األمم املتحدة، ملواصلة مكافحة ممارسة أفعال االختفـاء              -٥٨٦

القسري وبناء على طلبه، تتخذ، يف السنة اليت حتل فيها الـذكرى الـسنوية الـثالثني                
اغسطس، وهو اليوم الذي حيتفل بـه بالفعـل         / آب ٣٠إلنشائه، خطوات إلعالن يوم     
  .، اليوم الدويل لضحايا االختفاء القسرياجملتمع املدين يف مجيع أحناء العامل

 حتل فيه الذكرى السنوية العـشرين       ٢٠١٢وإذ يشري الفريق العامل إىل أن عام          -٥٨٧
يـشجع  فإنه   ،عالن محاية مجيع األشخاص من االختفاء القسري      إل  اجلمعية العامة  عتمادال

هنا كلها ختـدم    إ يز بني اللغات واللهجات حيث    يمجيع الدول على ترمجة اإلعالن دون مت      
 املتمثل يف منـع     نهائي واهلدف ال  ي العامل النطاق نشره على    يف املساعدة   الغرض املتمثل يف  

 .االختفاء القسريحاالت حدوث 
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  املرفق األول

أساليب عمل الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غـري               
  ٢٠٠٩ نوفمرب/ تشرين الثاين١٤الطوعي، بصيغتها املعتمدة يف 

  الوالية  -ألف   

  األساس القانوين للوالية    
تستند أساليب عمل الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطـوعي               -١

 وكما طورهتـا  ) ٣٦-د(٢٠إىل واليته كما نص عليها أصالً قـرار جلنـة حقوق اإلنسان           
وقـد  . رارات إضافية عديدة يف ق، الذي خلفها،بعدها جملس حقوق اإلنسانطورها اللجنة و 

، وقرار اجمللس   الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان   وردت عناصر عمله يف ميثاق األمم املتحدة، و       
إعالن محاية مجيع األشـخاص مـن االختفـاء      ، و )٤١-د(١٢٣٥االقتصادي واالجتماعي   

 ١٨ املـؤرخ    ٤٧/١٣٣ أو غري الطوعي، الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف قرارهـا            القسري
  ").اإلعالن"ويشار إليه أدناه بكلمة  (١٩٩٢ديسمرب /كانون األول

  الوالية اإلنسانية    
والية الفريق العامل األساسية والية ذات طبيعة إنسانية ترمي إىل مساعدة األسر يف               -٢

 الذين أصبحوا نتيجة الختفائهم خارج حـدود        ختفنيمعرفة مصري ومكان وجود أقارهبم امل     
يسعى الفريق العامل إىل إقامة قنـاة اتـصال بـني األسـر             هلذه الغاية،   و. احلماية القانونية 

واحلكومات املعنية، وذلك من أجل التأكد من إجراء التحقيق يف احلاالت الفرديـة املوثقـة               
 ، بصورة مباشرة أو غـري مباشـرة       ،توثيقاً كافياً واحملددة حتديداً واضحاً واليت قامت األسر       

. إليها، وذلك لغرض توضيح مصري املختفني أو أمـاكن وجـودهم           الفريق   باسترعاء اهتمام 
عند إحالة حاالت االختفاء، يتعامل الفريق العامل مع احلكومات حصراً، مستنداً بذلك إىل             و

حتمل احلكومات للمسؤولية عن أي انتهاك حلقوق اإلنسان يقـع  وجوب املبدأ الذي يقضي ب  
 .على أراضيها

  والية الرصد    
ىل الوالية األصلية للفريق العامل، أسندت اجلمعية العامة وجلنة حقـوق           باإلضافة إ   -٣

وقد ُعهد . اإلنسان السابقة وجملس حقوق اإلنسان الذي خلفها إىل الفريق العامل مهام خمتلفة
محاية مجيع األشـخاص    إعالن  إليه، بصفة خاصة، برصد امتثال الدول اللتزاماهتا الناشئة عن          

  .حلكومات يف تنفيذهاقدمي املساعدة إىل الختفاء القسري وتمن ا
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ويذكر الفريق العامل احلكومات بالتزاماهتا ليس فقط يف سـياق توضـيح احلـاالت             -٤
وهـو يـسترعي اهتمـام احلكومـات     .  يف سياق اختاذ إجراء ذي طابع أعم      أيضاًالفردية بل   

ـ              رق لتجـاوز   واملنظمات غري احلكومية إىل جوانب عامة أو حمددة يف اإلعالن، ويوصـي بط
العقبات اليت تعترض سبيل إنفاذ اإلعالن، ويناقش مع ممثلي احلكومـات واملنظمـات غـري               
احلكومية كيفية حل مشاكل حمددة على ضوء اإلعالن، ويساعد احلكومات عن طريق القيـام              

ويقدم الفريق العامل   . بزيارات ميدانية وتنظيم حلقات دراسية وتقدمي خدمات استشارية مماثلة        
 مالحظات بشأن تنفيذ اإلعالن عندما ال تفي احلكومة املعنية بالتزاماهتا فيما يتعلق بـاحلق              أيضاً

ويعتمد الفريق العامل تعليقات عامة كلمـا       . يف احلقيقة، واحلق يف العدالة، واحلق يف التعويض       
  . رأى أن حكماً من أحكام اإلعالن يقتضي مزيداً من التوضيح أو التفسري

  ء القسريتعريف االختفا    
حبسب التعريف الوارد يف ديباجة اإلعالن، تقع حاالت االختفاء القسري عند توقيف              -٥

 األشخاص أو احتجازهم أو اختطافهم ضد إرادهتم أو حرماهنم من حريتهم على أي حنو آخر،              
على أيدي موظفني من خمتلف فروع احلكومة أو مستوياهتا أو على أيدي جمموعات منظمة أو               

يني يتصرفون باسم احلكومة، أو بدعم مباشر أو غري مباشر منـها، أو مبوافقتـها أو                أفراد عاد 
قبوهلا، مث رفض الكشف عن مصري أو مكان األشخاص املعنيني أو رفض االعتراف حبرمـاهنم               

  . من حريتهم، األمر الذي جيعل هؤالء األشخاص خارج نطاق محاية القانون

  تعريف اجلناة    
ل على أساس أن حاالت االختفاء القسري، وفقاً للتعريف الوارد          يعمل الفريق العام    -٦

 موظفـو    املعين يف ديباجة اإلعالن، وألغراض عمله، ال تقع إال عندما يرتكب فعل االختفاء           
يتصرفون باسم  ) عسكريةالموعات شبه   مثل اجمل (الدولة أو أفراد عاديون أو جمموعات منظمة        

وبناء على ما تقدم، فإن     .  أو قبوهلا  ر منها، أو مبوافقتها   أو غري مباش  احلكومة، أو بدعم مباشر     
الفريق العامل ال يقبل احلاالت اليت ُتعزى إىل أشخاص أو جمموعـات ال تتـصرف باسـم                 
احلكومة، أو بدعم مباشر أو غري مباشر منها، أو مبوافقتها أو قبوهلا، مثل حركات اإلرهاب               

  .أو التمرد اليت حتارب احلكومة داخل إقليمها

  معاجلة احلاالت  -باء   

  اإلجراءات العاجلة    
 قد وقعت خالل فترة األشهر الثالثة الـسابقة          االختفاء القسري  حاالتإذا كانت     -٧

إىل وزير اخلارجية وباستخدام أسرع الوسائل للتقرير فإهنا حتال مباشرة   العاملالستالم الفريق
ناء على تفويض حمدد مينحه إيـاه الفريـق         للرئيس أن يأذن بإحالتها ب    وز  وجي. يف البلد املعين  

سنة من تاريخ أكثر من أما احلاالت اليت تقع قبل فترة األشهر الثالثة، ولكن ليس قبل . العامل
استالم األمانة هلا، فيمكن إحالتها فيما بني الدورات عن طريق رسالة بناء علـى إذن مـن                 
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ويبلـغ الفريـق    .  األشهر الثالثة  الرئيس، شريطة أن تكون هلا صلة حبالة وقعت خالل فترة         
ـ        إرسال خطاب إىل احل   أنه جرى   العامل املصدر ب   ا كومة املعنية مبوجب إجـراء عاجـل، مم

  .ددةاحلالة احملبالسلطات املختصة فيما يتعلق بيساعده على االتصال 

  اإلجراءات العادية    
 على الفريق العامـل     ، املبلغ عنها بعد فترة األشهر الثالثة       القسري، تعرض حاالت االختفاء    -٨

وحتال احلاالت اليت تفي بالشروط املبينة أعاله، بناًء علـى إذن           . بدقة خالل دوراته  لفحصها  
حتقيقات هبدف توضيح    منها إجراء    ، إىل احلكومات املعنية اليت يطلب      العامل حمدد من الفريق  

 هذه احلـاالت    وحتال. هم وإعالم الفريق بالنتائج    وجود ناكم أ مصري األشخاص املختفني أو   
إىل احلكومة املعنية عن طريق املمثل الدائم لدى مكتب         العامل  برسالة يوجهها رئيس الفريق     

  .األمم املتحدة يف جنيف
وتعرض على الفريق العامل أي معلومات جوهرية إضافية تقدمها املـصادر بـشأن               -٩

   .ملعنيةبعد املوافقة عليها، إىل احلكومة احتال، ، و بعد فيهاُيبّتحالة مل 

  مقبولية التقارير املتعلقة حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي    
تعترب التقارير املتعلقة حباالت االختفاء مقبولة لدى الفريق العامل عندما تصدر عـن               -١٠

 توجيه هذه التقارير إىل الفريق العامل عـن        وز أنه جي  بيد. أسرة الشخص املختفي أو أصدقائه    
األسرة واحلكومات واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكوميـة         طريق ممثلني عن    

وجيب أن تقدم كتابة مع إشارة واضحة إىل هوية املرسـل، وإذا مل             . ومصادر موثوقة أخرى  
من األسرة  مباشرة  ب أن حيصل هذا املصدر على موافقة        ضاء األسرة، جي  يكن املصدر أحد أع   

الالزمـة  تابعـة   إجـراء امل  أن يكون قادراً على      أيضاً، وجيب    احلالة بالنيابة عنها   على تقدمي 
  .مصري الشخص املختفي مع أقاربهخبصوص 

  .عامل حاالت الرتاع املسلح الدويلوال يتناول الفريق ال  -١١

  عناصر املقبولية    
 تتضمن على األقـل احلـد األدىن مـن          ،يزود الفريق العامل احلكومات مبعلومات      -١٢

وباإلضافة إىل ذلك، حيث الفريـق      . ، لتمكينها من القيام بتحقيقات جمدية     البيانات األساسية 
مرسلي التقارير دائماً على إعطاء أكرب قدر ممكن من التفاصيل بشأن هوية الـشخص            العامل  

  :فر العناصر الدنيا التاليةا تو العاملويشترط الفريق. املختفي وظروف اختفائه
إن أمكن السن ونوع اجلنس واجلنـسية  االسم الكامل للشخص املختفي، و   )أ(  

  والوظيفة أو املهنة؛
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أو االختطاف أو يوم توقيف تاريخ االختفاء، أي يوم وشهر وسنة حدوث ال  )ب(  
وعندما يكون الشخص املختفي قـد      . وشهر وسنة مشاهدة الشخص املختفي للمرة األخرية      

مـارس أو   /آذار: مثل(   تقرييب موعد يكتفى بإعطاء    ،شوهد للمرة األخرية يف مركز احتجاز     
  ؛)١٩٩٠ربيع عام 
 أو االختطاف، أو املكان الذي شوهد فيه الشخص املختفي          التوقيفمكان    )ج(  

  ؛) على األقل،ذكر اسم البلدة أو القرية(للمرة األخرية 
األطراف اليت يفترض أهنا قامت، باسم احلكومة أو بدعم منـها، بـصورة       )د(  

 أو االختطاف أو أهنا حتتجز الشخص     توقيف  لفقتها أو قبوهلا، با   وامباشرة أو غري مباشرة، أو مب     
  ؛ بهفاملختفي يف مكان احتجاز غري معتر

 مصري أو مكـان وجـود الـشخص         عرفةاخلطوات اليت اختذهتا األسرة مل      )ه(  
املختفي، أو على األقل إشارة إىل أن اجلهود اليت بذلت للجوء إىل سبل االنتصاف احمللية قد                

  ؛ قاطعةتنته إىل نتيجةفشلت أو مل 
 وجيب أن   جيب أن يكون مقدم احلالة إىل الفريق العامل مصدراً موثوقاً به،            )و(  

 املـشمول   إذا مل يكن فرداً من أفراد األسرة، ما إذا كانت أسرة الضحية     يوضح هذا املصدر،  
  .نها قد وافقت بصورة مباشرة على عرض هذه احلالة على الفريق العامل بالنيابة عبالبالغ
وإذا مل تقبل احلالة، فإن الفريق العامل يبعث برد إىل املصدر مشرياً إىل أن املعلومات                 -١٣

  .املتلقاة ال تفي بالشروط احملددة، وذلك لتمكني املصدر من تقدمي كل املعلومات ذات الصلة

  حاالت الضعف    
ضوء علـى وضـع     فيما يتعلق حباالت االختفاء املبلغ عنها، يسلط الفريق العامل ال           -١٤

 واألشـخاص   سنوناألشخاص الذين يعيشون يف حالة ضعف مبن فيهم النساء واألطفال وامل          
  .ذوو اإلعاقة وغريهم من الفئات الضعيفة

  احلمل    
 الذي يفترض أنه ولد أثنـاء       ،يف حالة اختفاء امرأة حامل، ينبغي اإلشارة إىل الطفل          -١٥

كحالة مستقلة عندما يبلغ الشهود بأن األم قد        ويعامل الطفل   .  يف وصف حالة األم    ،أسر األم 
  .طفالً أثناء االحتجازبالفعل وضعت 

  احلاالت املتعلقة ببلدين أو أكثر    
التقارير املتعلقة باالختفاء اليت تشري إىل مسؤولية موظفي بلد من البلدان مـسؤولية               -١٦

 فيها موظفو أكثر من     يكونإىل حاالت   أو  ختفاء يف بلد آخر أو تورطهم فيه،        مباشرة عن اال  
بلد مسؤولني بصورة مباشرة عن االختفاء أو متورطني فيه، ترسل إىل مجيـع احلكومـات               
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 الـشخص أو    توقيـف أن احلالة ال تدرج إال يف إحصاءات البلد الذي يذكر أن            بيد  . املعنية
يما يتعلق  ف هوينطبق املبدأ نفس  . احتجازه أو اختطافه قد مت فيه أو أنه شوهد للمرة األخرية فيه           

  . التدخل الفوريرسائل طلببإحالة النداءات العاجلة واالدعاءات العامة و

   فيها بعدُيبّتاحلاالت اليت مل     
 ُيبـتّ  ما دامت مل توضح أو        بعد  فيها ُيبّتيعترب الفريق العامل احلاالت حاالت مل         -١٧

دأ بتغيريات احلكومة يف بلد     وال يتأثر هذا املب   .  ألساليب العمل  وفقاًفيها أو يوقف النظر فيها،      
  .معني وال يف حالة خالفة الدول

  الرسائل التذكريية    
يقوم الفريق العامل بتذكري كل حكومة معنية مرة كل عام باحلاالت اليت مل توّضح                -١٨

بعد وثالث مرات كل عام بكل احلاالت اخلاضعة لإلجراء العاجل، احملالـة منـذ الـدورة                
ود الفريق العامل احلكومة املعنية أو املـصدر، قـدر املـستطاع،            وعند الطلب، يز  . السابقة

  .مبعلومات حمدثة عن حاالت حمددة

  ردود احلكومات    
 من احلكومات فيما يتعلق بالتقارير اخلاصة تلقاةيفحص الفريق العامل مجيع الردود امل     -١٩

 حقـوق   لـس جمحباالت االختفاء ويلخص هذه الردود يف التقرير السنوي الذي يقدمه إىل            
وحتال أي معلومات ترد عن حاالت حمددة إىل مصادر تلك التقارير، ويطلب إليها             . اإلنسان

  .إبداء مالحظاهتا عليها أو تقدمي تفاصيل إضافية بشأن احلاالت

  قاعدة األشهر الستة    
حيال إىل املصدر أي رد من احلكومة حيتوي على معلومات تفصيلية بـشأن مـصري       -٢٠

وإذا مل يرد املصدر يف غضون ستة أشهر من تاريخ إحالة      .  أو مكان وجوده   الشخص املختفي 
رد احلكومة إليه، أو إذا طعن يف معلومات احلكومة ألسباب يعتربها الفريـق العامـل غـري       

 هااحلاالت اليت أوضـح   "يل حتت عنوان    معقولة، فإن احلالة تعترب عندئذ موضحة وتدرج بالتا       
وإذا طعن املصدر يف معلومات احلكومة      . ائي للتقرير السنوي  يف املوجز اإلحص  "  احلكومة رد

  . يتم إعالم احلكومة بذلك ويطلب إليها التعليق،ألسباب معقولة

  التوضيحات    
املخـتفني بوضـوح   األشخاص يتحقق التوضيح عندما حيدد مصري أو مكان وجود     -٢١

أو أعمال بعثات تقصي    نتيجة لتحقيقات احلكومة، أو استفسارات املنظمات غري احلكومية،         
احلقائق اليت يقوم هبا الفريق العامل أو موظفو حقوق اإلنسان الذين توفدهم األمم املتحدة أو               
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بصرف أي منظمة دولية أخرى تعمل يف امليدان، أو عن طريق البحث الذي تقوم به األسرة،                
  . ميتاًمكان الشخص املختفي حياً أالنظر عما إذا 

   ملفاهتاغلقتأُاحلاالت اليت     
جيوز للفريق العامل أن يقرر التوقف عن متابعة حالة ما، عندما تـصدر الـسلطة                 -٢٢

 نتيجة اختفاء قسري أو     ب الشخص غياب اإعالنددة يف القانون الوطين ذي الصلة       املختصة احمل 
ألقارب أو األطراف املهتمـة     بدي ا  بافتراض الوفاة، وعندما ي    الناً من ذلك، إع    بدالً ،تصدر

 ،وينبغي.  يف عدم االستمرار يف متابعة احلالة ومبا ال يدع جماالً للشك، رغبتهم     حبرية، األخرى
  .احلق يف التعويض الكاملهذه الشروط ، أن حتترم وقاتيف مجيع األ

  إيقاف النظر يف احلاالت    
 النظر يف احلـاالت الـيت       إيقاف، يف ظروف استثنائية، أن يقرر        العامل جيوز للفريق   -٢٣

ا األسر حبرية، ومبا ال يدع جماالً للشك، رغبتها يف عدم االستمرار يف متابعة احلالة،               تبدي فيه 
فشل اخلطوات اليت   ثبت  أو إذا مل يعد املصدر موجوداً أو كان غري قادر على متابعة احلالة، و             

  .اختذها الفريق العامل إلجراء اتصاالت مع مصادر أخرى

  إعادة فتح ملفات احلاالت    
ت املصادر معلومات موثقة توثيقاً جيداً تفيد بأنه جرى خطأ اعتبار أن حالة             إذا قدم   -٢٤
 إشـارة احلكومـة يف ردهـا إىل    بسبب ،وقف النظر فيهاأُغلق ملفها أو  أُمت توضيحها أو   ما

آخر أو عدم اتفاق هذا الرد مع احلالة املبلغ عنها أو عدم وصوله إىل املصدر خـالل                  شخص
 إليها أعاله، حييل الفريق العامل احلالة إىل احلكومـة مـن جديـد            فترة األشهر الستة املشار   

، تدرج احلالة املعنية مرة أخرى يف قائمة احلاالت األحوالويف مثل هذه    . ويطلب منها التعليق  
الفريق إىل جملس حقوق اإلنسان شرح حمـدد يـبني           ويدرج يف تقرير      بعد  فيها ُيبّتاليت مل   

  .ة أعالهاألخطاء أو التفاوتات املذكور

 آليات احلماية األخرى  -جيم   

  النداءات العاجلة    
جازه أو اختطافه أو     شخص أو احت   توقيفتفيد ب ذات مصداقية   عندما ترد ادعاءات      -٢٥

الختفـاء، حييـل    لاختفى بصورة قسرية أو معرض      وبأنه   حرمانه من حريته بأي شكل آخر     
إىل وزيـر اخلارجيـة يف      الوسائل  مباشرة وباستخدام أسرع    الفريق العامل تلك االدعاءات     

 إجراء حتقيقات لتوضـيح مـصري الـشخص املعـين            احلكومة يطلب إىل واحلكومة املعنية   
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ويـأذن  . وإعالم الفريق العامل بالنتـائج    ) دهموجو(أو مكان وجوده    ) األشخاص املعنيني (
  .لرئيس بإحالة النداءات العاجلة بناء على تفويض حمدد مينحه إياه الفريق العاملا

 ولكنـها ال تـدرج يف        العامل وتدرج النداءات العاجلة يف التقرير السنوي للفريق        -٢٦
 للـشروط   وفقـاً  قدمت املعلومات الواردة فيها      ومع ذلك، إذا  . إحصاءات احلكومة املعنية  

عناصر "و" مقبولية التقارير املتعلقة حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي           "حتتاملذكورة  
، ويف كلتـا    عاجلة حسب األحوال  عادية أو حالة    حالة   يصبح النداء العاجل     فإن ،"املقبولية

  .احلالتني، تبلغ احلكومة املعنية بواسطة رسالة منفصلة

  التدخل الفوري    
 أو االضطهاد أو االنتقام اليت يتعرض هلا     تخويفحتال إىل احلكومات املعنية حاالت ال       -٢٧

على حاالت االختفاء أو أسرهم، أو أعضاء منظمات        أقارب األشخاص املختفني، أو الشهود      
األقارب واملنظمات غري احلكومية األخرى، أو املدافعون عن حقوق اإلنـسان، أو األفـراد              

احلكومات اختاذ خطوات حلمايـة مجيـع احلقـوق         هذه  املعنيون حباالت االختفاء، وتناشد     
 اليت تتطلب تدخالً فورياً، فتحال     أما احلاالت من ذلك القبيل،    . األساسية لألشخاص املتأثرين  

، أذن الفريق العامل    هلذه الغاية و.  وأكثرها مباشرة  وسائلمباشرة إىل وزراء اخلارجية بأسرع ال     
  .لرئيسه بإحالة هذه احلاالت فيما بني الدورات

  االدعاءات العامة    
اردة مـن   حييل الفريق العامل إىل احلكومات املعنية بانتظام ملخصاً لالدعاءات الـو            -٢٨

  سبيل أقارب األشخاص املختفني واملنظمات غري احلكومية فيما يتعلق بالعقبات اليت تعترض          
 إذا ما رغبـت      على هذه االدعاءات   تنفيذ اإلعالن يف بلداهنم، ويدعو احلكومات إىل التعليق       

  .يف ذلك

  التعاون مع اآلليات األخرى    
صلة بآليات مواضيعية أخرى تابعة    ما على معلومات ذات       أو ادعاء  إذا احتوت حالة    -٢٩

  .حتال إىل اآللية املعنية حقوق اإلنسان، فإن هذه املعلومات جمللس
 يف  غريه من اآلليات  ، إىل   يكون ذلك مالئماً  حيثما   أن ينضم،    جيوز للفريق العامل  و  -٣٠

  .ا يف نطاق واليتهاليت تتخذها كل آلية منهااإلجراءات 
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  أنشطة الفريق العامل  -دال   

  البعثات القطرية    
 إىل  أيـضاً يقوم الفريق العامل بزيارات للبلدان بناء على دعوات منها، ولكنه يبادر              -٣١

والغرض من  . االتصال باحلكومات هبدف القيام بزيارات إىل بلداهنا، عندما يرى ذلك مناسباً          
، والفريـق   هذه الزيارات هو تعزيز احلوار بني السلطات املعنية مباشرة، واألسر أو ممثليهـا            

ويقوم الفريـق العامـل أيـضاً       . العامل، واملساعدة يف توضيح حاالت االختفاء املبلغ عنها       
بزيارات لبحث املمارسات اليت تقوم هبا احلكومات لتوضيح حاالت االختفاء القسري، فضالً 
 عن الربامج والتدابري املعتمدة لتنفيذ اإلعالن وضمان حقوق الضحايا، مبا يف ذلك احلـق يف              

ويقدم الفريق العامل إىل اجمللس تقارير عن زياراته القطرية يف إضـافة إىل             . التعويض الكامل 
  .تقريره السنوي

  املتابعة    
، يقوم الفريق العامل دوريـاً بتـذكري        مت القيام بزيارات هلا   فيما يتعلق بالبلدان اليت       -٣٢

ذات الصلة بتلك الزيـارات،     احلكومات املعنية باملالحظات والتوصيات الواردة يف التقارير        
 تقدمي معلومات عما أولته من اهتمام هلا وعن اخلطوات اليت اختذهتا لتنفيذها أو               منها ويطلب

وجيوز للفريق العامل أيـضاً أن يبـادر     . عما تكون قد واجهته من قيود حالت دون تنفيذها        
  .بالقيام بزيارات متابعة

  الدورات    
ات يف السنة للنظر يف املعلومات املقدمة إليه منذ دورته          جيتمع الفريق العامل ثالث مر      -٣٣

 أن الفريق العامل يعمل بني الدورات وجيتمع بانتظام مع          بيد. جلساته سرية وتكون  . السابقة
  . األسر والشهودفرادممثلي احلكومات واملنظمات غري احلكومية وأ

  التقارير    
حقوق اإلنسان عن األنشطة اليت قام هبا       يقدم الفريق العامل تقريراً سنوياً إىل جملس          -٣٤

. حىت آخر يوم من أيام الدورة السنوية الثالثة للفريق العامـل           السابقة   جمللسدورة ا منذ هناية   
 اجمللس باتصاالته مع احلكومات واملنظمات غري احلكومية وباجتماعاتـه           العامل ويعلم الفريق 

ويدرج الفريق العامل   . ىل التقرير الرئيسي  أما التقارير عن البعثات فترد كإضافات إ      . وبعثاته
 خـالل الـسنة،     يع حاالت االختفاء اليت يتلقى تقارير عنها      ماملعلومات املتعلقة جب  يف تقريره   

ويزود الفريـق  . شأن كل منها بوذلك على أساس كل بلد على حدة، وبالقرار الذي يتخذه           
حيلـت إىل احلكومـة،      إحصائي لكل بلد يوضـح احلـاالت الـيت أ          وجزالعامل اجمللس مب  

 رسوماً بيانية تظهر    وجز امل نضمتوي. التوضيح ووضع الشخص املعين يف تاريخ       توضيحات،وال
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 حالة اعتبـاراً مـن      ١٠٠تطور حاالت االختفاء يف البلدان اليت يتجاوز عدد حاالهتا احملالة           
اسـتنتاجاته  ويدرج الفريق العامل يف تقريـره       . تاريخ اعتماد الفريق العامل لتقريره السنوي     

ويدرج الفريق . وتوصياته ويقدم مالحظاته على وضع حاالت االختفاء يف كل بلد على حدة     
، ويقـدم   املواجهة يف تنفيذه  العامل يف تقريره كذلك معلومات عن تنفيذ اإلعالن والعقبات          

  .بصفة دورية تقارير عن القضايا األعم احمليطة بظاهرة االختفاء القسري

  مشاركة اخلرباء    
ء الفريق العامل من مواطنيه،     عندما تتعلق املعلومات قيد النظر ببلد يكون أحد أعضا          -٣٥

  . ال يشارك يف النقاشفإن ذلك العضو

  العناوين    
  .تستخدم العناوين لإلحالة فقط وينبغي أال تعترب جزءاً من أساليب العمل  -٣٦
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Annex II 

[English only] 

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 case  Closed cases 

Algeria 0 0 11 0 0 0 0 

Bahrain 1 1 0 0 0 0 0 

Bangladesh 1 1 0 0 0 0 0 

Cameroon 0 0 0 1 0 0 0 

Chile 0 - - 1 0 0 0 

China 1 1 0 0 0 0 0 

Colombia 0 0 1 6 1 0 0 

Dominican Republic 0 0 0 0 0 1 0 

Egypt 3 3 17 0 17 0 0 

El Salvador 0 - 1 - -   0 

India 1 1 0 1 1 0 0 

Iraq 1 1 0 0 2 0 0 

Laos 0 0 1 0 0 0 0 

Libya Arab Jamahiriya 1 1 0 0 2 0 0 

Mexico 10 10 10 0 0 0 0 

Montenegro 0 0 0 0 0 0 1 

Morocco 6 7 0 4 4 0 0 

Myanmar 0 0 0 4 0 0 0 

Pakistan 8 10 4 0 1 0 0 
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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 case  Closed cases 

Philippines 0 0 1 0 0 0 0 

Russian Federation 0 1 0 1 0 0 0 

Saudi Arabia 0 0 2 0 1 0 0 

Sri Lanka 1 1 3 0 0 0 0 

Syrian Arab Republic 5 6 1 1 12 0 0 

Thailand 2 2 0 0 0 0 0 

Turkey 0 0 0 2 0 0 0 

United Arab Emirates 3 0 3 0 0 0 0 

Uruguay 0 0 0 2 0 0 0 

Yemen 4 4 0 0 6 0 0 

Total 48 50 55 23 47 1 1 
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Annex III 

[English only] 

Statistical summary:  cases of enforced or involuntary disappearance reported to the Working 
Group between 1980 and 2010 

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 Closed cases 

Afghanistan 3 - 3 - - - - - - - - 

Albania 1 - 1 - - - - - - - - 

Algeria  2950 19 2923 18 9 18 9 10 8 - - 

Angola 10 1 3 - 7 - - - 7 - - 

Argentina[1] 3449 773 3288 739 107 52 28 5 126 - - 

Bahrain 3 - 1 - - 2 - 1 - - - 

Bangladesh 5 3 4 2 1 - 1 - - - - 

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 - 14 - 5 - 4 1 - - - 

Chad 34 - 30 - 3 1 2 1 1 - - 

Chile[2] 907 65 806 64 78 23 2 - 99 - - 

China 117 13 29 4 77 11 51 35 2 - - 

Colombia 1236 122 957 92 211 68 157 24 98 - - 
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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 Closed cases 

Congo, Republic of 114 3 114 3 - - - - - - - 

Democratic People’s Republic of 
Korea 9 5 9 5 - - - - - - - 

Democratic Republic of Congo 53 11 44 11 6 3 9 - - - - 

Denmark 1 - - - - 1 - 1 - - - 

Dominican Republic 4 - 1 - 2 - 2 - - 1 - 

Ecuador 26 2 4 - 18 4 12 4 6 - - 

Egypt 61 - 36 - 7 18 3 22 - - - 

El Salvador 2662 332 2271 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 - - - - - 

Georgia 1 - 1 - - - - - - - - 

Greece 3 - 1 - - - - - - 2 - 

Guatemala 3155 390 2899 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 431 12 368 10 52 11 34 7 22 - - 

Indonesia  165 2 162 2 3 - 3 - - - - 

Iran (Islamic Republic of) 532 99 514 99 13 5 7 2 9 - - 

Iraq 16545 2311 16408 2294 107 30 122 6 9 - - 

Israel 3 - 2 - - 1 - - - - - 

Japan 4 3 4 3 - - - - - - - 

Jordan 2 - 2 - - - - - - - - 
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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 Closed cases 

Kazakhstan 2 - - - - 2 - - - - - 

Kuwait 1 - 1 - - - - - - - - 

Lao People’s Democratic 
Republic 

7 1 1 1 - 5 - 4 1 1 - 

Lebanon 320 19 312 19 2 6 7 1 - - - 

Libya Arab Jamahiriya 15 1 8 1 - 7 5 2 - - - 

Malaysia 2 - - - - 1 - 1 - 1 - 

Mauritania 1 - 1 - - - - - - - - 

Mexico 412 34 238 24 134 24 77 18 63 16 - 

Montenegro 16 1 - - 1 - - 1 - 14 1 

Morocco 275 28 55 7 148 51 140 7 52 21 - 

Mozambique 2 - 2 - - - - - - - - 

Myanmar 7 5 1 - 6 - 5 1 - - - 

Namibia 3 - 3 - - - - - - - - 

Nepal 672 72 458 56 135 79 152 60 1 - - 

Nicaragua 234 4 103 2 112 19 45 11 75 - - 

Nigeria 6 - - - 6 - 6 - - - - 

Pakistan 138 2 113 2 18 7 22 3 - - - 

Paraguay 23 - - - 20 - 19 - 1 3 - 

Peru 3009 311 2371 236 253 385 450 85 103 - - 

Philippines 781 94 620 74 126 35 108 19 29 - - 

Romania 1 - - - 1 - 1 - - - - 

Russian Federation 479 27 467 25 2 10 12 - - - - 

Rwanda 24 2 21 2 - 2 1 1 - 1 - 

Saudi Arabia 10 - 4 - 2 2 1 3 - 2 - 

Serbia  1 - - - 1 - 1 - - - - 

Seychelles 3 - 3 - - - - - - - - 
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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 Closed cases 

South Africa 11 1 - - 3 2 1 1 3 6 - 

Somalia 1 - 1 - - - - - - - - 

Spain 4 - 4 - - - - - - - - 

Sri Lanka[3] 12230 155 5653 87 6535 40 103 27 6445 - - 

Sudan 383 37 174 5 205 4 208 - - - - 

Switzerland 1 - - - 1 - - - - - - 

Syrian Arab Republic 61 3 22 3 13 26 19 15 5 - - 

Tajikistan 8 - 6 - - 2 1 - 1 - - 

Thailand[4] 57 5 54 5 1 - 1 - - 2 - 

Timor-Leste  504 36 428 28 58 18 50 23 2 - - 

Togo 11 2 10 2 - 1 1 - - - - 

Tunisia 18 1 1 - 12 5 1 16 - - - 

Turkey 182 11 61 3 71 49 70 24 26 1 - 

Turkmenistan 3 - 1 - 2 - - 2 - - - 

Uganda 22 4 15 2 2 5 2 5 - - - 

Ukraine 5 2 4 2 1 - - - 1 - - 

United Arab Emirates 6 - 5 - 1 - 1 - - - - 

United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland 

1 - - - - - - - - - - 

United Republic of Tanzania  2 - - - 2 - 2 - - - - 

United States of America 1 - - - 1 - - - - - - 

Uruguay 31 7 20 3 10 1 5 4 2 - - 

Uzbekistan 19 - 7 - 11 1 2 10 - - - 

Venezuela 14 2 10 1 4 - 1 - 3 - - 

Viet Nam 2 - 1 - 1 - - - - - - 

Yemen 159 - 2 - 135 8 66 3 73 14 - 

Zambia 1 1 - - - 1 - 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 Closed cases 

Zimbabwe 6 1 4 1 1 1 - - 1 - - 

Palestinian Authority 3 - 3 - - - - - - - - 

  

[1] The Working Group determined that two cases were duplicated and were subsequently eliminated from its records. 

[2] The Working Group determined that one case was duplicated and was subsequently eliminated from its records. 

[3] The Working Group determined that 173 cases were duplicated and were subsequently eliminated from its records. 

[4] The Working Group determined that three cases were duplicated and were subsequently eliminated from its records. 
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Annex IV 
[English only] 

  Graphs showing the development of disappearances in 
countries with more than 100 transmitted cases during the 
period 1980-2010 
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CONGO, REP. OF
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GUATEMALA
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INDONESIA
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NEPAL
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PERU
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TURKEY
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  Annex V 
[English only] 

  Lists of names of newly reported cases, from countries where 
there were more than 10 newly transmitted cases during the 
reporting period 

  Algeria 

First name Last name 

Salah Bouchelita 

Hacène Boudene 

Ammar Boufenchoucha 

Abdellah Bouhaouia 

Mekki Bouhbal 

Mustapha Bouhbal 

Kaddour Bouheneche 

Fateh Boularouk 

Salah Boularouk 

Ahcène Boulemia 

Mohamed Boulemia 

  Egypt 

First name Last name 

Mohamed Abdelmohsen 

Ahmed Chalkami 

Ibrahim Abdallah 

Mostafa Fouad Abdelawad 

Sobhi Abdelhadi Abdelhakim 

Amer Fadl Abdelnaim 

Bahloul Ahmed 

Nabil Mohamed Ali Hassan Al Batouji 
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Sayed Ali Hassan 

Mohamed Abdessalam Ali Mohamed 

Mahmoud Ahmed Badawi Fayed 

Imad Atifi Hammam 

Nasser Khayri Shahata Al Mahdi 

Khaled Mohamed 

Majdi Mohamed Ali Mohamed Farghali 

Atef Suleiman 

Nasser Suleiman Yassin Abdenasser 

    

  


