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  مقدمة  - أوالً
كان الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غـري الطـوعي أول آليـة                 -١

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

 كـانون   ٢٠ املؤرخ   ٣٣/١٧٣وهذا القرار عقب قرار اجلمعية العامة       . ١٩٨٠ر  فرباي/شباط
، الذي أعربت فيه اجلمعية العامة عن قلقها إزاء التقارير الواردة مـن             ١٩٧٨ديسمرب  /األول

خمتلف أحناء العامل واملتعلقة حباالت االختفاء القسري، وطلبت إىل جلنة حقوق اإلنـسان أن              
  . املفقودين أو املختفنيتنظر يف مسألة األشخاص 

وتتمثل والية الفريق العامل األساسية يف مساعدة األسر يف حتديد مصري أو أمـاكن                -٢
والفريق العامل يقوم، يف هذه الواليـة اإلنـسانيـة،         . وجود أفرادها اليت يبلغ عن اختفائهم     

  . بدور قناة االتصال بني أفراد أسر ضحايا االختفاء واحلكومات
 ١٩٩٢ديـسمرب   / كـانون األول   ١٨ يف   ٤٧/١٣٣ اعتماد قرار اجلمعية العامة      وعلى إثر   -٣

واإلعالن بشأن محاية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، كُلِّف الفريق العامـل برصـد             
ومّدد مؤخراً قرار جملـس حقـوق       . دم الدول يف الوفاء بالتزاماهتا املترتبة على اإلعالن       ـتق

  . هذه الوالية٢٠٠٨مارس / آذار٢٧ املؤرخ ٧/١٢اإلنسان 
، أن هنـاك    ٢٠٠٨وقرر الفريق العامل، على إثر استعراض أساليب عمله يف عـام              -٤

 ١٣وترد أساليب العمل املنقحة، اليت متت املوافقـة عليهـا يف            . حاجة إىل إدخال تعديالت   
نون  كا ١ يف املرفق األول هلذا التقرير، وستدخل حيز النفاذ يف           ٢٠٠٩نوفمرب  /تشرين الثاين 

  . ٢٠١٠يناير /الثاين
ويتناول التقرير البالغات واحلاالت اليت درسها الفريق العامل خالل دوراته الثالث             -٥

 ١٣ إىل ٢٠٠٨ديـسمرب  / كـانون األول ٥، وهو يشمل الفترة من     ٢٠٠٩املعقودة يف عام    
  .٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين

ها التقرير يف شـكل جـدول   ويرد موجز لألنشطة اليت متت خالل الفترة اليت يشمل   -٦
ويف حال عدم وجـود أيـة معلومـات مـن         . لكل بلد مع وصف مفصل جملاالت النشاط      

احلكومات أو املصادر، رغم التذكري السنوي الذي يبعثه الفريق العامل فيما يتعلق باحلاالت             
  . اليت مل ُيبت فيها بعد، يكتفي التقرير بتقدمي اجلدول واإلشارة إىل وصف للحاالت

وبالنسبة للبلدان اليت يكون فيها عدد احلاالت املبلغ عنها أقل من عـشر حـاالت،        -٧
وإذا كان عدد احلاالت املبلغ عنها حـديثاً        . تدرج أمساء األشخاص يف الفرع اخلاص بالبلد      

وفيمـا يتعلـق بـاإلجراءات      .  حاالت، تدرج قائمة األمساء يف املرفق اخلامس       ١٠يتجاوز  
  . يع األشخاص، بصرف النظر عن عددهم، يف الفرع اخلاص بالبلدالعاجلة، تدرج أمساء مج
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 ٥٣ ٢٣٢ويبلغ جمموع احلاالت اليت أحاهلا الفريق العامل إىل احلكومات، منذ إنـشائه،               -٨
ويبلغ عدد احلاالت اليت ما زالت قيد النظر الفعلي واليت مل توضح أو مل يتوقف النظر                . حالة

ومتكّن الفريق العامل، على امتداد األعوام اخلمسة       . ة دول ٨٢ حالة ختص    ٤٢ ٦٠٠فيها بعد   
  .  حالة١ ٧٧٦املاضية، من توضيح 

ومثـة  . ويذكر أن الفريق العامل يعطي األولوية حلاالت االختفاء اليت حدثت مؤخراً            -٩
كم هائل من احلاالت املقدمة بعد مرور سنوات على اختفاء األشخاص يقوم الفريق العامل              

ويفيد الفريق العامل بأن لديـه يف هنايـة         .  األمانة مبعاجلته كعملية مستمرة    باستعراضه وتقوم 
  .  حالة متراكمة بسبب ختفيض الدعم املقدم للوالية٢٠٠الفترة اليت يشملها التقرير 

أنشطة الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطـوعي            -ثانياً   
 تـشرين   ١٣ إىل   ٢٠٠٨رب  ديـسم / كانون األول  ٥خالل الفترة من    

  ٢٠٠٩نوفمرب /الثاين

  األنشطة  -ألف   
الـدورة  : عقد الفريق العامل، خالل الفترة املشمولة باالستعراض، ثـالث دورات           -١٠

مارس جبنيف، والدورة الثامنة والثمـانون يف  / آذار١٣ إىل ٩السابعة والثمانون يف الفترة من  
اط باملغرب، والدورة التاسعة والثمانون يف الفترة       يونيه يف الرب  / حزيران ٢٨ إىل   ٢٦الفترة من   

  . جبنيف٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١٣ إىل ٤من 
 . هو السيد جريمي ساركني    ٢٠٠٩أغسطس  / آب ١ املقرر للفريق العامل منذ      - والرئيس  -١١

السيد سانتياغو كوركويرا، والـسيد أوليفييـه دي        : أما أعضاء الفريق العامل اآلخرون فهم     
وقد ُعّين  . ٢٠٠٩ل، والسيد داركو غوتليشر، والسيد عثمان احلاج الذي عّين يف عام            فروفي

  .٢٠٠٩يوليه / متوز٣١السيد عثمان احلاج بدالً من السيد سعيد اخلراساين الذي كان عضواً حىت 
 املقرر تقرير الفريق العامل الـسنوي       - ، قدم الرئيس    ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٠ويف    - ١٢

  . رة العاشرة للمجلس وشارك يف احلوار التفاعلي مع الدول األعضاء فيه إىل الدو٢٠٠٨لعام 
مـؤمتر  "، شاركت أمانة الفريق العامل يف مؤمتر عنوانه         ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٥ويف    -١٣

مؤسسة كوليخيو ه تنظم"  الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسريالتفاقيةابشأن 
 .باريس دينة اجلامعية الدولية يف يف املا إيطاليدار ودار األرجنتني ودي إسبانيا

، شارك السيد أوليفييه دي فروفيل، أحد أعضاء        ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٢٧ و ٢٦ويف    -١٤
احلقوق الفردية والتنمية االقتصادية والتقدم     : احلكم"، يف اجتماع عن موضوع      الفريق العامل 
فضى ذلك إىل تضمني االلتـزام      وأ. ، نظمه معهد أماديوس يف مراكش، املغرب      "االجتماعي
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تفاقية محاية مجيع األشخاص مـن      إىل التصديق على ا    دعوة   "التزام مراكش "النهائي املعنون   
، قدم السيد فروفيل عرضاً أثناء اللقاء الـذي  ٢٠٠٩مارس / آذار ١٠ويف  . االختفاء القسري 

 - جاز السري االحت"عقد بالتوازي مع الدورة العاشرة جمللس حقوق اإلنسان حول موضوع           
إلطالق دراسة مشتركة بشأن هذه العملية باالشتراك       " استراتيجيات لوضع حد هلذه املمارسة    
  .مع آليات أخرى من اإلجراءات اخلاصة

، حضر الرئيس االجتماع ٢٠٠٩يوليه / متوز٣يونيه إىل /حزيران ٢٩ويف الفترة من      -١٥
رباء املستقلني، ورؤسـاء األفرقـة      السنوي السادس عشر للمقررين اخلاصني، واملمثلني، واخل      

  .العاملة التابعة للمجلس
احللقة الدراسية  "، شارك السيد كوركويرا يف      ٢٠٠٩أغسطس  / آب ١٢ و ١١ويف    -١٦

 خطوات حنو بنـاء الـذاكرة       -الدولية بشأن حاالت االختفاء القسري يف أمريكا الالتينية         
  . لومبيااليت نظمتها جامعة أنتيوكيا يف مدلني بكو" التارخيية

 ، ألقى السيد جريمي ساركني حماضرات     ٢٠٠٩كتوبر  أ/سبتمرب وتشرين األول  /ويف أيلول   -١٧
يف حلقة العمل الـيت     " حاالت االختفاء القسري يف أفريقيا    : "وبيانات بشأن املواضيع التالية   

إعادة تأهيل وإدماج "نظمها مركز دراسات العنف واملصاحلة يف كيب تاون جبنوب أفريقيا؛ و    
منظور العدالة االنتقالية لضرورة إعادة التأهيل واإلدماج واملصاحلة        : ألطفال املتأثرين باحلرب  ا

يف املؤمتر الدويل بشأن إعـادة تأهيـل        " لألطفال اجلنود واألطفال ضحايا االختفاء القسري     
حـاالت  " عـن    فـضالً " العدالة االنتقالية "وإدماج األطفال املتأثرين باحلرب، بروكسل؛ و     

  .باألكادميية الدولية حلقوق اإلنسان يف كيب تاون جبنوب أفريقيا" فاء القسرياالخت

  االجتماعات  -باء   
خالل الفترة املشمولة باالستعراض، اجتمع الفريق العامل رمسياً مبمثلي حكومـات             -١٨

. كل من إكوادور واجلبل األسود واجلزائر وسري النكا والعراق وفييت نام واملغرب واليابان            
ومببادرة مـن الفريـق     . د عدة اجتماعات أخرى غري رمسية مع دول خمتلفة خالل العام          وعق

ويتطلع الفريق العامل لالجتماع مـع جمموعـة        . العامل، عقد اجتماع مع اجملموعة األفريقية     
واجتمع الفريق العامل أيضاً مبمثلي     . أوروبا الشرقية يف املستقبل، كجزء من مبادرة متواصلة       

ارب األشخاص املختفني واألسر    ـات أق ـة ومجعي ـإلنسان غري احلكومي  منظمات حقوق ا  
  . أو الشهود

  الرسائل  -جيم   
 حالة جديـدة مـن      ٤٥٦خالل الفترة املشمولة باالستعراض، أحال الفريق العامل          -١٩

  .   حكومة٢٥حاالت االختفاء القسري إىل 
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طار اإلجراء العاجـل إىل      حالة من احلاالت املذكورة يف إ      ٦٠وأحال الفريق العامل      -٢٠
حكومات كل من األرجنتني وأوكرانيا وباكستان وتشاد واجلزائر وزمبابوي وسري النكـا            

  . والصني والعراق ومصر واملكسيك واململكة العربية السعودية واليمن
 حالة من احلاالت املبلغ عنها حديثاً وقعت خالل الفترة اليت يشملها            ٥٤ويدعى أن     -٢١

ختص األرجنتني وأوكرانيا وباكستان وتشاد واجلزائر وسري النكـا والـصني           التقرير وهي   
  . والعراق ومصر واملكسيك  واململكة العربية السعودية واليمن

:  حالـة يف البلـدان التاليـة       ٣٧وخالل نفس الفترة، قام الفريق العامل بتوضيح          -٢٢
جلزائر واجلماهرييـة العربيـة    وبنغالديش وتشاد وا  )  اإلسالمية - مجهورية(األرجنتني وإيران   

الليبية وزمبابوي وسري النكا وسويسرا وشيلي والصني والعراق واملكسيك واململكة العربية           
 حالة باالستناد إىل معلومات مقدمة      ٢٢ومن بني تلك احلاالت مت توضيح       . السعودية واليمن 

  .املصادر حالة باالستناد إىل معلومات مقدمة من ١٥من احلكومة فيما مت توضيح 
 رسالة طلـب تـدخل    ١٣وخالل الفترة اليت يشملها التقرير، أرسل الفريق العامل           -٢٣

فوري تتناول املضايقات والتهديدات اليت يتعرض هلا املدافعون عن حقوق اإلنسان وأقـارب           
األشخاص املختفني يف االحتاد الروسي واألرجنتني وتايلند وتركيـا واجلزائـر والـسودان             

ومت توجيه تسع من هذه الرسائل باالشتراك مع آليات أخـرى مـن             . ملكسيكوكولومبيا وا 
  .اإلجراءات اخلاصة

 رسالة بشأن أشـخاص مت تـوقيفهم أو احتجـازهم أو      ١٦وأرسل الفريق العامل      -٢٤
اختطافهم أو حرماهنم بشكل آخر من حريتهم أو اختفائهم قسرياً يف االحتاد الروسي وإيران              

 واجلماهريية العربية الليبية واجلمهورية الدومينيكية وسـري النكـا          ) اإلسالمية - مجهورية(
ومت توجيه عشر من هذه الرسائل باالشـتراك         .والصني وغينيا واملكسيك وهندوراس واليمن    

  .مع آليات أخرى من اإلجراءات اخلاصة
يه  ودورت٢٠٠٨وأرسل الفريق العامل، إثر دورته السادسة والثمانني املعقودة يف عام     -٢٥

ندونيسيا إسبانيا وأملانيا و  إ ادعاء عاماً إىل أذربيجان و     ٢٥،  ٢٠٠٩األوليني املعقودتني يف عام     
يرلندا وإيطاليا وباكستان والربتغال وبيالروس والبوسنة واهلرسك واجلمهورية التـشيكية          آو

ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ورومانيا والدامنرك والـسويد والفلـبني وقـربص            
وقرر الفريق العامل، يف دورتـه الثامنـة والثمـانني، أن حييـل             . وكولومبيا وناميبيا واهلند  

وسـتدرج يف التقريـر     . االدعاءات العامة إىل بعض احلكومات داعياً إياها إىل التعليق عليها         
 ملخصات االدعاءات العامة اليت ُبحثت خالل الدورة الثامنة والثمانني،          ٢٠١٠السنوي لعام   

  . نها ردود احلكومات يف حال توفرهاومن ضم

  الزيارات القطرية  -دال   
بدعوة من حكومة املغرب، قام السيد كوركويرا والسيد فروفيل والسيد سـاركني              -٢٦

، وساعدهم يف ذلك موظفون من ٢٠٠٩يونيه / حزيران٢٥ إىل ٢٢بزيارة البلد يف الفترة من 
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ت االختفاء القسري ومجع معلومات قـد       وكان الغرض من البعثة هو مناقشة حاال      . األمانة
  .تؤدي إىل توضيحها، فضالً عن االستفادة من جتربة جلنة املساواة واملصاحلة

  . A/HRC/13/31/Add.1ويرد التقرير عن زيارة املغرب يف الوثيقة   -٢٧
وطلب الفريق العامل القيام بزيارات إىل كل من االحتـاد الروسـي وإندونيـسيا                -٢٨

 ليشيت واجلزائر ومجهورية إيران اإلسالمية وزمبابوي وسـري النكـا           -ور  وبوروندي وتيم 
  .والسودان والفلبني ونيبال ونيكاراغوا

، ٢٠٠٥ووافقت حكومة مجهورية إيران اإلسالمية على زيارة الفريق العامل يف عام              -٢٩
  .وأرجئت هذه الزيارة بناء على طلب احلكومة

وذكرت حكومتا . رسائل تذكري إىل احلكومات وجه الفريق العامل   ٢٠٠٩ويف عام     -٣٠
االحتاد الروسي ونيبال أهنما لن يتسىن هلما حتديد موعد لزيارة الفريق العامل بسبب زيـارة               

  . مقررين خاصني آخرين للبلد يف ذلك الوقت
ويدعو الفريق العامل مجيع احلكومات اليت تلقت طلبات من الفريـق العامـل إىل                -٣١

  .اه الفريق العامل على الدوام من اهتمام بتلك الزياراتاالستجابة ملا أبد

  الدراسات   - هاء  
، أعلن الفريق العامل يف الدورة العاشرة جمللـس حقـوق       ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٠يف  -٣٢

اإلنسان املعقودة يف جنيف أنه استهل، باالشتراك مع املقرر اخلاص املعين بتعزيـز ومحايـة               
مبسألة  يف سياق مكافحة اإلرهاب، واملقرر اخلاص املعين         حقوق اإلنسان واحلريات األساسية   

، والفريق العامل التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة  
املعين مبسألة االحتجاز التعسفي دراسة عاملية مشتركة بشأن ممارسة االحتجـاز الـسري يف              

  .ملكافحة اإلرهابسياق اجلهود املعاصرة املبذولة 
وهذه الدراسة املشتركة عاملية بطبيعتها وتتناول ممارسة االحتجاز السري يف الدول             -٣٣

التابعة ملناطق جغرافية خمتلفة ومن جانبها، مع مراعاة اجلهود احمللية واإلقليمية والعاملية املبذولة             
نوين الستخدام االحتجاز   وستشمل الدراسة أيضاً فصوالً بشأن اإلطار القا      . ملكافحة اإلرهاب 

  .والتجارب السابقة يف هذا الشأن السري يف سياق عمليات مكافحة اإلرهاب
ومن املتوقع أن يقدم التقرير املشترك إىل الدورة الثالثة عشرة جمللس حقوق اإلنسان               -٣٤

ف  وتوصيات بشأن تلك املمارسات هبد     اًوأن يتضمن هذا التقرير أمثلة واقعية وحتليالً قانوني       
تقليل اللجوء إىل االحتجاز السري ومعاملة احملتجزين أو معاقبتهم بوجه خمالف للقـانون يف              

وستكون هذه الدراسة جزءاً من عملية تـشاورية        . سياق اجلهود املعاصرة ملكافحة اإلرهاب    
  . مع الدول
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  البيانات   - واو  
حفياً رحب فيه   ، أصدر الفريق العامل بياناً ص     ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١٩يف    -٣٥

بالتقرير املقدم من مكتب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف نيبال بشأن الرتاع 
املتعلق حباالت االختفاء يف مقاطعة بارديا والذي كان له الفضل يف حصول الفريق العامـل               

 .على عدد كبري من احلاالت

ياناً صحفياً مشتركاً مـع سـت        أصدر الفريق العامل ب    ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٢١ويف    -٣٦
آليات أخرى من اإلجراءات اخلاصة يطلب فيه من السلطات يف االحتاد الروسي أن توجـه               
دعوة لزيارة البلد من أجل مساعدة السلطات على إجراء حتقيق مستقل يف سلسلة حـوادث               

 . األخريةالقتل اليت استهدفت املدافعني عن حقوق اإلنسان واحملامني والصحفيني يف السنوات

، أصدر الفريق العامل بياناً صحفياً مشتركاً مـع مخـس           ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٧ويف    -٣٧
آليات أخرى من اإلجراءات اخلاصة يدعو فيه حكومة مجهورية إيران اإلسالمية إىل الوفـاء              
بالتزاماهتا الدولية املتعلقة بضمان محاية حقوق اإلنسان جلميع األفراد يف أعقاب االنتخابـات      

  .رئاسية اليت أجريت يف البلدال
ومبناسبة االحتفال باليوم الدويل للمختفني، الذي  ينظمه اجملتمع املدين، أصدر الفريق       -٣٨

 بياناً صحفياً أعرب فيه عن قلقه للتدابري اليت تتخـذها           ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٣٠العامل يف   
لق باالختفاء القـسري    احلكومات يف معرض مكافحة اإلرهاب واآلثار املترتبة عليها فيما يتع         

الذي يتم أثناء العمليات العسكرية واالحتجاز التعسفي وعمليات التسليم          وأكد أن التوقيف  
ودعا اخلرباء الدول إىل اختاذ تدابري لتعزيز احلقيقة ".  االختفاء القسريليست مبثابة"االستثنائي  

.  هذه األفعال للمحاكمـة    واملصاحلة، وإىل عدم استخدام هذه التدابري كبديل لتقدمي مرتكيب        
ودعا الفريق العامل احلكومات إىل التوقيع على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص مـن    

اص اللجنة املقرر إنـشاؤها مبوجـب       ـاالختفاء القسري والتصديق عليها وإىل قبول اختص      
  . من االتفاقية٣٢ و٣١املادتني 

  قسري بوصفه جرمية ضد اإلنسانيةالتعليقات العامة بشأن االختفاء ال   - زاي  
نتيجة للتطورات اليت حدثت يف القانون الدويل، يعد الفريق العامل سلـسلة مـن                -٣٩

التعليقات العامة، مبا يف ذلك تعليقات بشأن االختفاء القسري بوصفه جرمية مستمرة وانتهاكاً 
نهائية لتعليق عـام    ، وضع الفريق العامل الصيغة ال     ٢٠٠٩ويف عام   . مستمراً حلقوق اإلنسان  

، واعتمد هذا التعليـق يف دورتـه        اء القسري بوصفه جرمية ضد اإلنسانية     ـأن االختف ـبش
  :السابعة والثمانني
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  جرمية ضد اإلنسانيةبوصفه االختفاء القسري  بشأن تعليق عام

  ديباجة
 املتعلق حبماية مجيع األشخاص مـن االختفـاء         ١٩٩٢يؤكد إعالن عام      

ويشري اإلعالن . االختفاء القسري واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية     القسري الصلة بني    
] االختفاء القسري [املمارسة املنهجية ألفعال    "يف الفقرة الرابعة من الديباجة إىل أن        
  ". تعترب حبكم طبيعتها جرمية ضد اإلنسانية

ويرى الفريق العامل أنه يلزم تفسري هذا احلكم علـى ضـوء التطـورات                
  . ١٩٩٢اليت حدثت منذ عام القانونية 
  :واستناداً إىل ما تقدم، قرر الفريق العامل إصدار التعليق العام التايل  

  تعليق عام
. اعترف القانون الدويل منذ أمد طويل مبفهوم اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية      -١

الذي صدر يف   ) XIII-0/83(٦٦٦وسلّم قرار اجلمعية العامة ملنظمة الدول األمريكية        
 تسليماً صرحياً بالصلة بني االختفاء القسري واجلرائم املرتكبـة ضـد            ١٩٨٣عام  

اإلنسانية، فقد وصف ممارسة االختفاء القسري حبد ذاهتا على أهنـا جرميـة ضـد               
وبعبارة أخرى ُيعترب كل فعل من أفعال االختفاء القسري وفقاً هلذا النص            : اإلنسانية

  .جرمية ضد اإلنسانية
ة البلدان األمريكية املتعلقة حباالت االختفاء القسري لألشخاص        وتعيد اتفاقي   -٢

املمارسة املنهجية لالختفاء "، يف الفقرة السادسة من ديباجتها، تأكيد أن ١٩٩٤لعام 
  ". جرمية ضد اإلنسانيةالقسري لألشخاص تشكل

 من مشروع قـانون     ١٨وُتعّرف اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية، يف املادة          -٣
 ،١٩٩٦م املخلة بسلم اإلنسانية وأمنها الذي وضعته جلنة القانون الـدويل يف عـام               اجلرائ

ُيقصد باجلرمية املرتكبة ضد اإلنسانية كل فعل من األفعال التاليـة، عنـد           : "كالتايل
ارتكابه بشكل منتظم أو على نطاق واسع وبتحـريض أو توجيـه مـن إحـدى                

ذا التعريف على مجيع اجلـرائم      ، ويسري ه  "احلكومات أو من أي منظمة أو مجاعة      
  .املذكورة يف املادة، ومن بينها االختفاء القسري

 املنشئ  ١٩٩٨ من نظام روما األساسي لعام       ٧ من املادة    ١كما أن الفقرة      -٤
للمحكمة اجلنائية الدولية تتضمن أيضاً تعريفاً عاماً ملفهوم اجلرمية ضـد اإلنـسانية             

 الفقرة املشار إليها أعاله، مبا يف ذلك االختفاء         يسري على مجيع اجلرائم املذكورة يف     
لغرض هذا النظام األساسي، يـشكل      : "ويشمل هذا التعريف عدة معايري    . القسري
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أي فعل من األفعال التالية جرمية ضد اإلنسانية مىت ارتكب يف إطار هجوم واسـع               
  ".جومالنطاق أو منهجي موجه ضد أية جمموعة من السكان املدنيني وعن علم باهل

 من االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفـاء          ٥وتنص املادة     -٥
ممارسة االختفاء القسري العامة أو املنهجية تـشكل        " على أن    ٢٠٠٦القسري لعام   

جرمية ضد اإلنسانية كما مت تعريفها يف القانون الدويل املطبق وتـستتبع العواقـب              
  ".املنصوص عليها يف ذلك القانون

وعلى الرغم من أن هذا احلكم يذكّر باملعايري املشاهبة لتلـك الـواردة يف                -٦
وك ـة إىل صك  ـمشروع قانون جلنة القانون الدويل، فالواقع أنه حييل بصفة أساسي         

ـ  ـاجلرمية املرتكب "إىل   أو مصادر أخرى للقانون الدويل من خالل إشارته        د ـة ض
 وتؤكد األعمـال التحـضريية    ". املطبقاإلنسانية كما مت تعريفها يف القانون الدويل        

)Travaux préparatoires( لالختفاء القسري بوصفه تعريف أن الدول ال تعتزم وضع 
جرمية ضد اإلنسانية، وإمنا تعتزم أساساً التذكري بأن هذا التوصيف ُيعترب مقبوالً وفقاً             

  .لصكوك أخرى ومصادر أخرى للقانون الدويل
قضائية للمحاكم الدولية وكـذلك مـن النظـام         وانطالقاً من السوابق ال     -٧

األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، يتضح أن اجلرائم ضد اإلنسانية هـي جـرائم             
وبعبارة أخرى، إن ما مييز اجلرائم ضد اإلنسانية هو عناصر          . مرتكبة يف سياق معني   

يل املثال، بني   فهذه العناصر احملددة تتيح إمكانية التمييز، على سب       . السياق احمليطة هبا  
  .القتل كجرمية من جرائم القانون العام والقتل الذي حيدث كجرمية ضد اإلنسانية

وينطبق األمر نفسه على االختفاء القسري الذي ال ميكن تصنيفه كجرميـة              -٨
  .ضد اإلنسانية إالّ عندما ُيرتكب يف سياق معني

 تعد متسقة مع     مل ١٩٩٢ولذلك فإن الفقرة الرابعة من ديباجة إعالن عام           -٩
وميكن االطالع على أدلة دامغة على القانون الدويل احلـايل          . القانون الدويل احلايل  

فيما يتعلق هبذه املسألة يف السوابق القضائية للمحاكم اجلنائية الدوليـة إضـافة إىل              
  .احملاكم املختلطة ويف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

بق القـضائية للمحكمـتني اجلنـائيتني الـدوليتني         وقد ُحسمت الـسوا     -١٠
احملكمة اجلنائيـة   املخصصتني، يف مجلة أمور، من خالل حكم دائرة االستئناف يف           

 / حزيران ١٢ (كوناراتس وآخرين  يف قضية     ليوغوسالفيا السابقة   املخصصة الدولية
الذي رأت دائـرة  ) ١٠٥-٧١، انظر الفقرات IT-96-23 & 23/1-A، ٢٠٠٢يونيه 

  :الستئناف فيه أن عناصر السياق احمليطة باجلرمية املرتكبة ضد اإلنسانية هي كاآليتا
  قد حدث؛" هجوماً"أن   )أ(  
  أن اهلجوم استهدف أي جمموعة من السكان املدنيني؛  )ب(  
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   منهجياً؛أوأن اهلجوم كان واسع النطاق   )ج(  
  .أن مرتكب اهلجوم كان على علم به  )د(  

مـن النظـام األساسـي      ) ١(٧صر نفسها يف املـادة      وتكررت هذه العنا    -١١
لغرض هذا النظام األساسي، يشكل      ":للمحكمة اجلنائية الدولية الذي ينص على أنه      

 مىت ارتكب يف إطار هجوم واسع       ‘رمية ضد اإلنسانية  ج‘أي فعل من األفعال التالية      
  ".جومالنطاق أو منهجي موجه ضد أية جمموعة من السكان املدنيني وعن علم باهل

 بلد على النظام األساسي للمحكمـة اجلنائيـة         ١٠٠وقد صّدق أكثر من       -١٢
ويف قرار شكل عالمة فارقة، استشهدت الدائرة التمهيدية األوىل للمحكمة          . الدولية

) ١(٧ يف تفسري املادة     كوناراتساجلنائية الدولية باستفاضة باحلكم الصادر يف قضية        
  الرمحن دوعلي حممد علي عب   ) "نمحد هارو أ"(ون  املدعي العام ضد أمحد حممد هار     (

 املتعلق بطلب املدعي العام مبوجب      ICC-02/05-01/07 القرار رقم  ،))"على كشيب ("
  ).٦٢-٦٠، الفقرات ٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٧من النظام األساسي، ) ٧(٥٨املادة 
قـد أُدرجـت يف األنظمـة       ) ١(٧ومن اجلدير باملالحظة أيضاً أن املادة         -١٣
احملكمة اخلاصة لسرياليون، ساسية حملاكم دولية وحماكم خمتلطة أخرى، مبا يف ذلك         األ

 ليشيت، والدوائر االستثنائية لدى     - واألفرقة اخلاصة املعنية باجلرائم اخلطرية يف تيمور      
  .احملاكم يف كمبوديا

مـن  ) ١(٧ولذلك فإن الفريق العامل مقتنع بأن التعريف الوارد يف املـادة     -١٤
م األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يعكس يف الوقت احلاضر القانون الدويل           النظا

  .العريف، وبالتايل ميكن أن يستخدم يف تفسري أحكام اإلعالن وتطبيقها
وعندما ُتقدم ادعاءات فيما يتعلق بوجود ممارسات اختفاء قسري قد تصل             -١٥

بتقييم هذه االدعاءات علـى     إىل درجة اجلرائم ضد اإلنسانية، سيقوم الفريق العامل         
من نظام روما األساسي على النحـو الـذي         ) ١(٧ضوء املعايري املذكورة يف املادة      

فسرته احملاكم الدولية واملختلطة، وسيحيلها، عند االقتضاء، إىل السلطات املختصة          
  .سواء أكانت دولية أم إقليمية أم حملية
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ء القسري أو غري الطوعي يف خمتلـف        املعلومات املتعلقة حباالت االختفا     -ثالثاً   
البلدان واألقاليم اليت استعرضها الفريق العامل املعين حباالت االختفـاء          

  القسري أو غري الطوعي

  أفغانستان    
الفتـرة   احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل    

  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

  ٣  صفر  صفر  صفر  صفر  ٣
  

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

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

  

  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي ادعاء  ادعاء عام
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال توجد أي رسالة  رسالة طلب تدخُّل فوري

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

  املعلومات الواردة من احلكومة    
، وجهت حكومة أفغانستان رسـالة بـشأن ثـالث          ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢٦يف    -٤٠

رسلت حكومـة   وأ. حاالت مل ُيبت فيها بعد، ومل يتلق الفريق العامل الرسالة ألسباب فنية           
ومل تكن هذه املعلومات كافية     . ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ١٦أفغانستان املعلومات مرة أخرى يف      

  .لتوضيح احلاالت

  جمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل يبت فيها بعد    
ـ            -٤١ ت ـأحال الفريق العامل، منذ إنشائه، ثالث حاالت إىل حكومة أفغانستان ومل يب

  .فيها بعد

  اتمالحظ    
حلمايـة مجيـع    االتفاقيـة الدوليـة     يدعو الفريق العامل احلكومة إىل التوقيع على          -٤٢

ـ       والتصديق عليها    األشخاص من االختفاء القسري    ب ـوإىل قبول اختصاص اللجنـة مبوج
  . من االتفاقية٣٢ و٣١املادتني 
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  ألبانيا    
حلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       ا

  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
  ةاحلكوم  مبوجب اإلجراء العادي

املصادر غـري   
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل    
ُيبّت فيها حىت هنايـة    
 السنة قيد االستعراض

  ١  صفر  صفر  ١  صفر  صفر
  

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

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

  

   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

  اإلجراءات العادية    
أحال الفريق العامل حالة واحدة مت اإلبالغ عنها حديثاً إىل احلكومة فيمـا خيـص                 -٤٣

   . يف تريانا١٩٩٥ اختفى يف أللباين األصل من مقدونيا، الذي ا،رمزي حكشه

  جمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل يبت فيها بعد    
  .أحال الفريق العامل، منذ إنشائه، حالة واحدة إىل احلكومة ومل يبت فيها بعد  -٤٤

  مالحظات    
حلمايـة مجيـع    الدوليـة   االتفاقيـة   يدعو الفريق العامل احلكومة إىل التوقيع على          -٤٥

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

  اجلزائر    
احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       

  ٢١٢: قيد االستعراض
حلاالت املوضَّـحة خـالل     ا

  ٣: 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

  ٢ ٩١٢  ٣  صفر  ٢١١  ١  ٢ ٧٠٤
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  ردود متعددة بشأن بعض احلاالت  ت اليت ردَّت احلكومة بشأهناعدد احلاال
عدد احلاالت اليت ُيحتمل توضيحها من      

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

  

  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي ادعاء  ادعاء عام
  ال يوجد أي رد  ةرد احلكوم  ال توجد أي رسالة  رسالة طلب تدخُّل فوري

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

  اإلجراءات العاجلة    
 ٩أرسل الفريق العامل حالة واحدة مبوجب إجراء التصرف العاجل إىل احلكومة يف               -٤٦

 الذي ألقت عليه القبض إدارة التحقيـق        موسى الراحلي وختص احلالة   . ٢٠٠٩أبريل  /نيسان
وجرى بعـد ذلـك     . ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٧وات األمن يف مرتله مبقاطعة بومرداس يف        وق

  . توضيح احلالة مبعلومات مقدمة من املصدر

  اإلجراءات العادية    
وتتعلق أغلبية  .  إىل احلكومة   حديثاً  حالة مت اإلبالغ عنها    ٢١١أحال الفريق العامل      - ٤٧

طينة وتيبازة واجلزائر العاصمة نس ق يف١٩٩٩ و١٩٩٢ اختفوا بني عامي أشخاصاحلاالت ب
وُتنسب أغلبية حاالت االختفاء إىل الشرطة واجلـيش وإدارة التحقيـق     . ووهرانوجيجل  

  . وقوات األمن

 املعلومات الواردة من املصادر    

تلقى الفريق العامل معلومات جديدة من املصادر فيما يتعلق بثالث حاالت مل يبت               -٤٨
  .فيها بعد

  التوضيحات    
ـ  ـريق العام ـرر الف ـبناء على املعلومات اليت وردت من املصادر، ق         -٤٩ وضيح ـل ت

  .ثالث حاالت
  االجتماعات

عقدت حكومة اجلزائر اجتماعا مع الفريق العامل يف دورته التاسعة والثمانني ملناقشة              -٥٠
لاللتزام وأعرب الفريق العامل عن إعجابه      . التطورات املتصلة باحلاالت اليت مل يبت فيها بعد       

  .الذي أبدته احلكومة يف حل احلاالت املعروضة على الفريق العامل
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  التدخل الفوري    
، وجه الفريق العامل رسالة مشتركة مع آليتني مـن   ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ٨يف    -٥١

اإلجراءات اخلاصة فيما يتعلق بالتهديدات وأعمال التخويف اليت تعرض هلا أحد املدافعني عن             
إلنسان بسبب أنشطته املتصلة بالتحقيق يف حاالت االختفاء القسري وبعد اجتماعه           حقوق ا 

  .٢٠٠٨ديسمرب /مع الفريق العامل يف كانون األول
، وجه الفريق العامل رسالة تدخل فوري إىل حكومة         ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٩ويف    -٥٢

ري اليت تـضطر إىل     اجلزائر فيما يتعلق بإدعاء حدوث مضايقات ألسر ضحايا االختفاء القس         
  .  تقدمي طلبات للحصول على شهادات افتراض الوفاة وطلب اجلرب

  طلب القيام بزيارة    
وعلى الرغم مـن  . ، طلب الفريق العامل زيارة اجلزائر٢٠٠٠أغسطس  / آب ٢٥يف    -٥٣

  .عدة رسائل تذكري مل يتلق الفريق العامل حىت اآلن أي رد

  ليت مل يبت فيها بعدجمموع احلاالت احملالة واملوضحة وا    
 ١٨ حالة إىل احلكومة، وجرى توضـيح    ٢ ٩٣٩أحال الفريق العامل، منذ إنشائه،        -٥٤

حالة من هذه احلاالت باالستناد إىل معلومات مقدمة من املصادر، وتسع حاالت باالسـتناد              
  . حالة٢ ٩١٢إىل معلومات مقدمة من احلكومة، ومل يبت حىت اآلن يف 

  مالحظات    
اعي السرور أن حكومة اجلزائر بدأت عملية حوار وتعاون مع الفريق العامل            من دو   -٥٥

أن ـوحضرت احلكومة الدورة التاسعة والثمانني ومعها وثيقة بـش        . بعد فترة غياب طويلة   
وتستحق روح التعاون الـيت     .  حالة مل تتح للفريق العامل بعد الفرصة الستعراضها        ١ ٨٥٠

 املأمول فيه أن تؤدي إىل حل للحاالت العديدة اليت مل يبت            أبدهتا حكومة اجلزائر الثناء ومن    
  .فيها حىت اآلن

 بـشأن   ٢٠٠٨ و   ٢٠٠٧ويشري الفريق العامل إىل املالحظات اليت أبداها يف عامي            -٥٦
 من اإلعالن باختاذ خطـوات لـضمان محايـة مجيـع     ١٣التزامات احلكومة مبوجب املادة    

  .ء املعاملة أو التخويف أو األعمال االنتقاميةاألشخاص املشاركني يف التحقيقات من سو
ويؤكد الفريق العامل الطلب الذي وجهه إىل حكومة اجلزائر للقيام بزيارة إىل البلد               -٥٧

  . حالة٢ ٩١٢بغية توضيح احلاالت اليت مل يبت فيها بعد والبالغ عددها 
حلمايـة مجيـع     االتفاقية الدوليـة   ويالحظ الفريق العامل أن احلكومة وقّعت على        -٥٨

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

  صفر: ضقيد االستعرا
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    
ُيبّت فيها حىت هنايـة    
 السنة قيد االستعراض

  ٣  صفر  صفر  صفر  صفر  ٣
  

  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

  

  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي ادعاء  ادعاء عام
  ال يوجد أي رد  احلكومةرد   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    
 ملطالبة الفريـق    ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٣تلقى الفريق العامل رسالة من احلكومة يف          -٥٩

  .اليت مل يبت فيها بعدالعامل تقدمي املزيد من املعلومات عن احلاالت الثالث 
  جمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل يبت فيها بعد

 حاالت  ٧ومت توضيح   .  حاالت إىل احلكومة   ١٠أحال الفريق العامل، منذ إنشائه،        -٦٠
  .باالستناد إىل معلومات مقدمة من املصادر وال تزال هناك ثالث حاالت مل يبت فيها بعد

  مالحظات
حلمايـة مجيـع    االتفاقيـة الدوليـة     العامل احلكومة إىل التوقيع على      يدعو الفريق     -٦١

ـ       والتصديق عليها    األشخاص من االختفاء القسري    ب ـوإىل قبول اختصاص اللجنـة مبوج
  . من االتفاقية٣٢ و٣١املادتني 

  األرجنتني    
ىل احلكومة خالل الفتـرة     احلاالت املُحالة إ  
  ٤: 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  
  كوميةاحل

عدد احلاالت اليت مل    
ُيبّت فيها حىت هنايـة    
 السنة قيد االستعراض

  ٣ ٢٩٠  صفر  صفر  ٣  ١  ٣ ٢٨٦
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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   ٩

  

  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي ادعاء  ادعاء عام
  نعم  رد احلكومة  نعم   يرسالة طلب تدخُّل فور

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

  اإلجراءات العاجلة    
. أرسل الفريق العامل حالة واحدة مبوجب إجراء التصرف العاجـل إىل احلكومـة              -٦٢

والذي ألقى عليه    سنة من العمر     ١٦ الذي يبلغ    لوتشيانو ناهويل أروغا  القاصر  وختص احلالة   
 واصطحبوه إىل إدارة الـشرطة يف       ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ٣١رجال الشرطة القبض يف     

  . لوماس ديل مريادور يف الماتانزا، بييدراس، مبقاطعة بوينس آيرس

  إلجراءات العاديةا    
وختـص  . أحال الفريق العامل ثالث حاالت مت اإلبالغ عنها حديثاً إىل احلكومـة             -٦٣
ان األوليان خورخي هوغو مارتينيز هورمينوغيز ومارتا بياتريز سيفريو باريتو اللـذين            احلالت

ألقى رجال من اجليش األرجنتيين وجيش أوروغواي القبض عليهما يف مرتهلمـا واللـذين              
وأرسل الفريق العامل،   . ١٩٧٨شوهدا آلخر مرة يف بوزو دي كيلمس، األرجنتني، يف عام           

وختص احلالة الثالثـة    . ة من هاتني احلالتني إىل حكومة أوروغواي      وفقاً ألساليب عمله، نسخ   
  .٢٠٠٦مايو /افه يف أيارقيام رجال الشرطة باختطالذي يدعى هكتور هيبوليتو كيخانو، 

  املعلومات الواردة من احلكومة    
 ٨مـارس و  / آذار ٢٥ و ١١تلقى الفريق العامل مخس رسائل مـن احلكومـة يف             -٦٤
.  فيما يتعلق باحلاالت اليت مل يبت فيها بعد٢٠٠٩أغسطس / آب١٢يف مايو، ورسالتني /أيار

وأفادت احلكومة بأهنا عثرت على أحد      . ومل تكن املعلومات الواردة كافية لتوضيح احلاالت      
األطفال الذين ولدوا يف األسر والذين قدم الطلب اخلاص هبم باسم ذويهم وبأنه مت حتديـد                

  .هوية هذا الطفل

  واردة من املصادراملعلومات ال    
عثرت و.  يف األسر  دولطفل  تلقى الفريق العامل معلومات جديدة من مصادر بشأن           -٦٥

  .املصادر على الطفل الذي قدم الطلب اخلاص به باسم أبويه وقامت بتحديد هويته
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  التدخل الفوري    
، وجه الفريق العامل رسالة تـدخل فـوري إىل حكومـة            ٢٠٠٩مايو  / أيار ٦يف    -٦٦

نتني فيما يتعلق بتعرض أحد الشهود يف جلسات االستماع بالقضايا اجلنائية املتعلقـة             األرج
  . باالختفاء القسري للمضايقات والتهديد

  جمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل يبت فيها بعد    
 من  ٥٢وقام بتوضيح   .  حالة إىل احلكومة   ٣ ٤٤٩أحال الفريق العامل، منذ إنشائه،        -٦٧

 حالة باالستناد إىل معلومات     ١٠٧االت باالستناد إىل معلومات مقدمة من املصادر و       هذه احل 
  . حالة مل يبت فيها بعد٣ ٢٩٠قدمتها احلكومة، وال تزال هناك 

  مالحظات
ل إىل حتديد اهلوية احلقيقية لطفلني مولـودين        ـيالحظ الفريق العامل بارتياح التوص      -٦٨

  . يف اَألسر
مل احلكومة على التصديق على االتفاقية الدولية حلمايـة مجيـع           الفريق العا ويهنئ    -٦٩

ـ          ٣٢ و٣١ادتني ـاألشخاص من االختفاء القسري وعلى قبول اختصاص اللجنة مبوجب امل
  .من االتفاقية

  أذربيجان    

ـ       رة احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفت
  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  رصف  صفر  صفر
  

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

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

  

  ال   رد احلكومة  نعم  ادعاء عام
  ال يوجد أي رد  ومةرد احلك  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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   العاماإلدعاء    
ـ  ـقدمت املصادر إىل الفريق العامل معلومات تتعلق بالعقبات ال          -٧٠ دعى أهنـا   ـيت ي

قاب دورتـه   وأحال الفريق العامل هذه املعلومات إىل احلكومة يف أع        . تعترض تنفيذ اإلعالن  
  .السابعة والثمانني

 يف عمليات التسليم    ٢٠٠٢وتفيد املعلومات بأن حكومة أذربيجان شاركت يف عام           -٧١
واالحتجاز السري وبأهنا احتجزت ضحايا التسليم مدداً طويلة يف مرافق سرية دون متكينهم             

ركـزهم  من الوصول إىل جلنة الصليب األمحر الدولية، أو إخطار ذويهـم، أو إبالغهـم مب              
ومل توجـد  . ومل توجد رقابة على ظروف االحتجاز ومعاملة احملتجزين . وحقوقهم القانونيني 

. أيضاً معلومات بشأن اإلجراءات القائمة للفصل يف احتجازهم واملدة احملددة هلذا االحتجاز           
وُيّدعى أن دور احلكومة يف هذه العملية يشمل احتجاز األشخاص داخل البلد ونقلـهم إىل               

ـ        . ارج بدون إجراءات قضائية   اخل ل عمليـات   ـوتعتقد املصادر أن هذه العمليات مـن قبي
  . االختفاء قسري

  . ويأسف الفريق العامل لعدم حصوله على رد من احلكومة  -٧٢

  مالحظات    
حلمايـة مجيـع    االتفاقية الدوليـة    يالحظ الفريق العامل أن احلكومة وقعت على          -٧٣

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

  البحرين    

احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       
  صفر: قيد االستعراض

احلاالت املوضَّـحة خـالل     
  صفر: االستعراضالفترة قيد 

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
  

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

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

  
  ال   رد احلكومة  نعم   ادعاء عام

  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال توجد أي رسالة  رسالة طلب تدخُّل فوري
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  وجد أي طلبال ي  طلب الفريق العامل القيام بزيارة
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  اإلجراءات العاجلة    
وفقاً ألساليب عمل الفريق العامل، تلقت حكومة البحرين نسخة من احلالـة الـيت         -٧٤

 الذي ألقى عليه رجال الشرطة السعودية القبض جبـسر          عبد اهللا ماجد سياح النعيمي    ختص  
  .٢٠٠٨أكتوبر /عودية والبحرين، يف تشرين األولامللك فهد، على احلدود بني اململكة العربية الس

  املعلومات الواردة من احلكومة    
  .، أكدت احلكومة اهتمامها هبذه احلالة٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢٦يف   -٧٥

  مالحظات    
حلمايـة مجيـع    االتفاقيـة الدوليـة     يدعو الفريق العامل احلكومة إىل التوقيع على          -٧٦

وإىل قبول اختصاص اللجنـة مبوجـب        والتصديق عليها    سرياص من االختفاء الق   ـاألشخ
  . من االتفاقية٣٢ و٣١املادتني 

  بنغالديش    

احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفترة قيد       
  ١: االستعراض

احلاالت املوضَّحة خـالل    
  ١: الفترة قيد االستعراض

عدد احلاالت اليت مل ُيبّت     
فيها حىت بداية الفترة قيـد      

  االستعراض
احلاالت املُرسلة مبوجب   

  إجراء التصرف العاجل
احلاالت املُرسلة مبوجب   

  احلكومة  اإلجراء العادي
املصادر غـري   

  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل    
ُيبّت فيها حىت هنايـة    
 السنة قيد االستعراض

  ٣  صفر  ١  ١  صفر  ٣
  

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

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

  

  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي ادعاء  ادعاء عام
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال توجد أي رسالة  رسالة طلب تدخُّل فوري

  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  د أي طلبال يوج  طلب الفريق العامل القيام بزيارة

  اإلجراءات العادية    
حممـد  أحال الفريق العامل إىل احلكومة حالة واحدة مت اإلبالغ عنها حديثاً ختص               -٧٧

 ٢٠٠٨مايو  / أيار ٢٥ الذي ألقت عليه قوة من فيلق التدخل السريع السادس القبض يف             حسن خان 
  .ديشيف معرب باريباهان دكا مبدينة دكا يف بنغال
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  املعلومات الواردة من احلكومة    
 ٦ و ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٣٠تلقى الفريق العامل رسالتني من احلكومة يف          -٧٨

وبناء على املعلومات   .  فيما يتعلق بثالث حاالت مل يبت فيها بعد        ٢٠٠٩يناير  /كانون الثاين 
ضحايا، قرر الفريق العامـل تطبيـق       الواردة من احلكومة، اليت قدمت العنوان املرتيل احلايل ألحد ال         

  .ن التحقيق ال يزال جارياً بشأن احلالتني األخرينيأوأفادت احلكومة ب. قاعدة األشهر الستة

  التوضيحات    
  .عقب انقضاء قاعدة األشهر الستة، قرر الفريق العامل توضيح حالة واحدة  -٧٩

  جمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل يبت فيها بعد    
ومت توضـيح حالـة     . أحال الفريق العامل، منذ إنشائه، أربع حاالت إىل احلكومة          -٨٠

واحدة منها باالستناد إىل معلومات مقدمة من احلكومة وال تزال هناك ثالث حاالت مل يبت               
  .فيها بعد

  مالحظات    
حلمايـة مجيـع    االتفاقيـة الدوليـة     يدعو الفريق العامل احلكومة إىل التوقيع على          -٨١
وإىل قبول اختصاص اللجنـة مبوجـب        والتصديق عليها    اص من االختفاء القسري   ـشخاأل

  . من االتفاقية٣٢ و٣١املادتني 

  بيالروس    
احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفترة      

  صفر: قيد االستعراض
لفترة احلاالت املوضَّحة خالل ا   

  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  هناعدد احلاالت اليت ردَّت احلكومة بشأ
عدد احلاالت اليت ُيحتمل توضيحها من      

  )قاعدة األشهر الستة(جانب احلكومة 
  صفر  نعم  ٣

  

  نعم  رد احلكومة  نعم  ادعاء عام
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال توجد أي رسالة  رسالة طلب تدخُّل فوري

  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي طلب  طلب الفريق العامل القيام بزيارة
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  املعلومات الواردة من احلكومة    
 / حزيران ٥فرباير، و / شباط ٣تلقى الفريق العامل ثالث رسائل من احلكومة بتاريخ           -٨٢

ومل تكـن   .  فيما يتعلق باحلاالت اليت مل يبت فيهـا بعـد          ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢يونيه، و 
  . املعلومات الواردة كافية لتوضيح احلاالت

  املعلومات الواردة من املصادر    
  .تلقى الفريق العامل معلومات إضافية من املصادر بشأن حالة واحدة  -٨٣

  اإلدعاءات العامة    

  موجز اإلدعاءات    
قدمت املصادر إىل الفريق العامل معلومات تتعلق بالعقبات اليت يدعى أهنا تعتـرض               -٨٤

فريق العامل هذه املعلومات إىل احلكومة      ، أحال ال  ٢٠٠٩مايو  / أيار ١٥ويف  . تنفيذ اإلعالن 
  .يف أعقاب دورته السابعة والثمانني

وتفيد التقارير بأن املسؤولني الرفيعي املستوى يف بيالروس ال يتم التحقيـق معهـم         -٨٥
. نظري اشتراكهم يف جرمية االختفاء القسري لكوهنا ممارسة للتخلص من اخلصوم الـسياسيني            

ة، تستخدم احلكومة التأجيل أو التأخري كوسائل لتمديد اإلجراءات          للمعلومات الوارد  ووفقاً
وعالوة على ذلك، تفيد    .  عاماً وهي مدة التقادم اليت جيوز من بعدها حفظ الدعوى          ١٥مدة  

التقارير بعدم حصول أسر ضحايا االختفاء القسري على معلومات مفصلة من احلكومة عن             
  .سري التحقيقات

اً بأن حمكمة مقاطعة منسك أوكتيابرسكي أوقفـت يف حالـة           وتفيد التقارير أيض    -٨٦
واحدة النظر يف طلبات احلصول على افتراض الوفاة على الرغم من النص يف القانون علـى                

ووفقاً للمصدر، قـررت    . جواز اعتبار الشخص ميتاً بعد مضي ثالث سنوات على اختفائه         
دعوى املدنية قبـل الفـصل يف       حمكمة مقاطعة منسك أوكتيابرسكي عدم جواز النظر يف ال        

  .الدعوى اجلنائية

  احلكومةالوارد من رد ال    
 بأن التحقيقات بدأت    ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٥يفيد الرد الذي ورد من احلكومة يف          -٨٧

والنتيجة اليت توصلت إليها يف حالتني هي أن اختطاف         . على الفور يف مجيع احلاالت الثالث     
. هويل اهلوية وأهنم قد مت اقتيادهم إىل جهـة جمهولـة          الضحايا قد مت عن طريق أشخاص جم      

وأكدت احلكومة عدم وجود أدلة تؤيد ما تدعيه وسائط اإلعالم وأقـارب الـضحايا مـن     
. اشتراك مسؤولني رفيعي املستوى من احلكومة وعمالء جلهاز املخابرات يف عمليات االختفاء
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فهي مستمرة ولكن ال ميكن     : يحةوذكرت أن اإلدعاءات املتعلقة بوقف التحقيقات غري صح       
  . الكشف عن مزيد من التفاصيل قبل استكماهلا

  جمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل يبت فيها بعد     
  . أحال الفريق العامل، منذ إنشائه، ثالث حاالت إىل احلكومة، ومل يبت فيها بعد  -٨٨

  مالحظات    
اهتا مبوجب اإلعالن بإجراء حتقيقـات شـاملة        يذكِّر الفريق العامل احلكومة بالتزام      -٨٩

وبأنه ) ١٣ من املادة    ٦الفقرة  " (ما دام مصري ضحية االختفاء القسري مل يتضح بعد        "ونزيهة  
إذا كان مثة جمال للتقادم، فيجب أن يكون التقادم املتعلق بأعمال االختفاء القسري طويـل               

  ).١٧ من املادة ٣الفقرة  (األجل ومبا يتناسب مع اجلسامة الشديدة هلذه اجلرمية
حلمايـة مجيـع    االتفاقية الدوليـة    ويدعو الفريق العامل احلكومة إىل التوقيع على          -٩٠

وإىل قبول اختصاص اللجنـة مبوجـب        والتصديق عليها    ن االختفاء القسري  ـاألشخاص م 
  . من االتفاقية٣٢ و٣١املادتني 

  بوتان    
احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       

  صفر: قيد االستعراض
احلاالت املوضَّـحة خـالل     

  صفر: الفترة قيد االستعراض

عدد احلاالت اليت مل ُيبّت     
الفترة قيـد   فيها حىت بداية    

  االستعراض
احلاالت املُرسلة مبوجب   

  إجراء التصرف العاجل
ـلة   ـاالت املُرسـ احلـ

  احلكومة  جب اإلجراء العاديمبو
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

  

   أي ردال يوجد  رد احلكومة  ادعاءال يوجد أي   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

أُحيلت جمدداً مجيع احلاالت اليت مل ُيبّت فيها بعد، ولألسف مل يـرد أي رد مـن                   -٩١
  . موجز للحالة يف هذا البلدA/HCR/4/41 ويرد يف الوثيقة .احلكومة
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  مالحظات    
حلمايـة مجيـع    االتفاقية الدوليـة    ويدعو الفريق العامل احلكومة إىل التوقيع على          -٩٢

ـ       والتصديق عليها    األشخاص من االختفاء القسري    ب ـوإىل قبول اختصاص اللجنـة مبوج
  . من االتفاقية٣٢ و٣١املادتني 

  ) املتعددة القوميات- دولة(بوليفيا     

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    

 اضالسنة قيد االستعر
  ٢٨  صفر  صفر  صفر  صفر  ٢٨

  

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

  )قاعدة األشهر الستة(جانب احلكومة 
  صفر  نعم  ٢٢

  

  نعم  رد احلكومة  نعم  ادعاء عام
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال توجد أي رسالة  رسالة طلب تدخُّل فوري

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

  املعلومات الواردة من احلكومة    
ام احملال إليها   ـ، ردت احلكومة على االدعاء الع     ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٨يف    -٩٣
 حالة من احلاالت اليت مل يبـت        ٢٢ وقدمت معلومات بشأن     ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ١٦يف  

  .فيها بعد ومل تؤد املعلومات إىل توضيحها
ـ  ـأن حال ـ، قدمت احلكومة معلومات بش    ٢٠٠٩مايو  / أيار ٢٩ويف    -٩٤ دة ـة واح
ت بـني   ـري اليت وقع  ـها وبشأن مشروع لتوضيح حاالت االختفاء القس      توضيح تؤد إىل    ـمل

  .١٩٨٢ و١٩٧٤عامي 

  املعلومات الواردة من املصادر    
قدم املصدر معلومات إضافية بشأن حالة واحدة وذكر أن املسؤولني عن االختطاف              -٩٥

 نة البلـدان األمريكيـة  وأشار املصدر أيضاً إىل أن هذه احلالة قد أحيلت إىل جل       . مل تتم معاقبتهم بعد   
  .   حلقوق اإلنسان وإىل أهنا قيد البحث حالياً أمام حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان
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  ة العاماتاالدعاء    

  رد احلكومة    
، ردت حكومة بوليفيا على االدعاء العام احملال        ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٨يف    -٩٦

) ٧٧ إىل   ٧١، الفقـرات    A/HRC/10/9ر الوثيقـة    انظ (٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ١٦إليها يف   
وأفادت بأن اللجنة الوطنية للتعويض االستثنائي لضحايا العنف السياسي تضم ممثلني لوزارات       
خمتلفة، والسلطة التشريعية، واملؤمتر األسقفي، واحتادات العمال، وتتخذ قراراهتا بأغلبية ثلثي           

  .  بالتايل لوزارة العدل فقطفال ختضع إجراءات وقرارات اللجنة. أعضائها
، استهلت اللجنـة أعماهلـا      ٢٨٠١٥ والئحته التنظيمية رقم     ٢٦٤٠ووفقاً للقانون رقم      -٩٧

  . باستالم طلبات مؤقتة من مستفيدين حمتملني للتعويض االستثنائي٢٠٠٥مارس / آذار١اإلدارية يف 
نوفمرب الختـاذ   / الثاين  تشرين ٥ من أيام العمل اعتباراً من        يوماً ٦٠وُمنحت اللجنة     -٩٨

 ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٣٠واختذت اللجنة حىت . قرارات واضحة ومسببة بشأن كل حالة    
  .   طلباً للجرب١٥٢ يف املائة تقريباً من األعمال املختلفة املستحقة التعويض وتلقت ٢٠قرارات بشأن 

بيد أهنا  . ٢٦٤٠م  ة يف القانون رق   ـة املطلوب ـع األنشط ـونفذت وزارة العدل مجي     -٩٩
مل تستكمل بعد مجيع أعماهلا بسبب النقص يف املوارد البشرية بفريق الدعم التقين وبـسبب               

  .عدم قدرة معظم أعضاء اللجنة على العمل على أساس التفرغ
 يف املائة   ٨٠، وضع مشروع لإلدارة املالية لضمان توفري        ٢٦٤٠ووفقاً للقانون رقم      -١٠٠

 ٢٠٠٦أغـسطس   /واختذت اعتباراً من آب   . للمستفيدين مبوجب القانون  من املدفوعات املستحقة    
وطُلبت املـساعدة املاليـة مـن عـدة         . خطوات لتوفري األموال عن طريق التعاون الدويل      

ورفض مصرف التنمية للبلدان األمريكية، ووكالة التنمية الدولية التابعة للواليات          . مؤسسات
زارة االستثمار العام والتمويل اخلارجي طلب التعـاون  املتحدة، واالحتاد األورويب، ووكالة و  

  . يف إطار هذا البند، ومل ترد وكاالت أخرى حىت اآلن على الرسائل املوجهة إليها

  جمموع احلاالت املُحالة واملوضحة واليت مل ُيبّت فيها بعد    
لة واحدة  وقام بتوضيح حا  . إىل احلكومة   حالة ٤٨أحال الفريق العامل، منذ إنشائه،        -١٠١

 حالـة باالسـتناد إىل      ١٩من هذه احلاالت باالستناد إىل املعلومات املقدمة من املـصادر و          
   . حالة مل ُيبّت فيها بعد٢٨املعلومات قدمتها احلكومة، وال تزال هناك 

  مالحظات    
ويهنئ الفريق العامل احلكومة على التصديق على االتفاقية الدولية حلمايـة مجيـع               -١٠٢

ـ          ن االختفاء األشخاص م  ب ـ القسري ويدعو احلكومة إىل قبول اختصاص اللجنـة مبوج
  . من االتفاقية٣٢ و٣١املادتني 
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  البوسنة واهلرسك    
احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       

  صفر: قيد االستعراض
احلاالت املوضَّـحة خـالل     

  صفر: لفترة قيد االستعراضا

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  ة بشأهناعدد احلاالت اليت ردَّت احلكوم
عدد احلاالت اليت ُيحتمل توضيحها من      

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

  

  ال  رد احلكومة  نعم  ادعاء عام
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال توجد أي رسالة  رسالة طلب تدخُّل فوري

  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي طلب  يارةطلب الفريق العامل القيام بز

  ة العاماتاالدعاء    

  موجز االدعاءات    
ادر إىل الفريق العامل معلومات تتعلق بالعقبات اليت يـدعى أهنـا            ـت املص ـقدم  -١٠٣

وأحال الفريق العامل هذه املعلومات إىل احلكومة يف أعقاب دورته          . النـتعترض تنفيذ اإلع  
  .نيالسابعة والثمان

 ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢وتفيد املعلومات بأن حكومة البوسنة واهلرسك شاركت يف عامي            -١٠٤
يف عمليات التسليم واالحتجاز السري وبأهنا احتجزت ضحايا التسليم مدداً طويلة يف مرافق             
سرية دون متكينهم من الوصول إىل جلنة الصليب األمحر الدولية، أو إخطـار ذويهـم، أو                

ومل توجد رقابة على ظروف االحتجـاز ومعاملـة         . وقهم القانونيني إبالغهم مبركزهم وحق  
ومل توجد أيضاً معلومات بشأن اإلجراءات القائمة للفصل يف احتجازهم واملـدة            . احملتجزين

وُيّدعى أن دور احلكومة يف هذه العملية يشمل احتجاز األشـخاص           . احملددة هلذا االحتجاز  
وتعتقد املصادر أن هذه العمليات من      . جراءات قضائية داخل البلد ونقلهم إىل اخلارج بدون إ      

  . قبيل عمليات االختفاء القسري
وتفيد املعلومات أيضاً بأن حكومة البوسنة واهلرسك تعلم باحتجـاز عـدد مـن                -١٠٥

مواطنيها أو من األشخاص املقيمني فيها سرياً وال تقدم معلومات عن مصريهم أو عن أماكن               
ـ     الزيارات القنصلية فل احلكومة   ومل تك . إقامتهم لذويهم   التمثيـل   وفر لضحايا التسليم أو ت

  .هتمدوم حلماية حقوقهم، وطالبت بعد عدة سنوات فقط بعهلالدبلوماسي 
  .ويأسف الفريق العامل لعدم حصوله على رد من احلكومة  -١٠٦
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  مالحظات    
مايـة مجيـع    حلاالتفاقيـة الدوليـة     يدعو الفريق العامل احلكومة إىل التوقيع على          -١٠٧

ـ       والتصديق عليها    األشخاص من االختفاء القسري    ب ـوإىل قبول اختصاص اللجنـة مبوج
  . من االتفاقية٣٢ و٣١املادتني 

  لربازيلا    
احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       

  صفر: قيد االستعراض
ملوضَّـحة خـالل    احلاالت ا 

  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

  ١٣  صفر  صفر  صفر  صفر  ١٣
  

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

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

  

   أي ردال يوجد  رد احلكومة  ال يوجد أي ادعاء  ادعاء عام
  د أي ردال يوج  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

أعيدت إحالة مجيع احلاالت اليت مل يبت فيها بعد ولألسف مل يرد من احلكومة أي                 -١٠٨
  . موجز عن احلالة يف البلدCorr.1 وE/CN.4/2006/56ويرد يف التقرير . رد

  مالحظات    
حلمايـة مجيـع    االتفاقية الدوليـة      العامل أن احلكومة وقّعت على     يالحظ الفريق   -١٠٩

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

  بوروندي    
ت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       احلاال

  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

ملصادر غري  ا
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل    
ُيبّت فيها حىت هنايـة    
 السنة قيد االستعراض

  ٥٢  صفر  صفر  صفر  صفر  ٥٢
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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

  

  أي رد ال يوجد  رد احلكومة  ال يوجد أي ادعاء  ادعاء عام
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال توجد أي رسالة  رسالة طلب تدخُّل فوري

  ال  رد احلكومة  نعم  طلب الفريق العامل القيام بزيارة

أعيدت إحالة مجيع احلاالت اليت مل يبت فيها بعد، ولألسف مل يرد من احلكومة أي                 -١١٠
  .الة يف البلد موجز عن احلCorr.1 وE/CN.4/2006/56ويرد يف التقرير . رد

  طلب القيام بزيارة    
  .، طلب الفريق العامل زيارة هذا البلد٢٠٠٩مايو / أيار٢٧يف   -١١١

  مالحظات    
حلمايـة مجيـع    االتفاقية الدوليـة     يالحظ الفريق العامل أن احلكومة وقّعت على        -١١٢

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

  الكامريون    
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    
يها حىت هنايـة   ُيبّت ف 

 السنة قيد االستعراض
  ١٥  صفر  صفر  صفر  صفر  ١٥

  

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

  )قاعدة األشهر الستة(جانب احلكومة 
  صفر  ال   ١

  

   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
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  املعلومات الواردة من احلكومة    
 ١٧ينـاير و  / كـانون الثـاين    ٧تلقى الفريق العامل رسالتني مـن احلكومـة يف            -١١٣

وتقدم الرسالة األوىل معلومات بشأن حالة واحدة ولكنها غري كافية          . ٢٠٠٩يونيه  /حزيران
  .ا التقريرومل تترجم الرسالة الثانية يف الوقت املناسب إلدراجها يف هذ. لتوضيح احلالة

  جمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل يبت فيها بعد    
 حالة إىل احلكومة، ومت توضيح أربع حاالت        ١٩أحال الفريق العامل، منذ إنشائه،        -١١٤

  . حالة مل يبت فيها بعد١٥منها باالستناد إىل املعلومات املقدمة من احلكومة، وال تزال هناك 

  مالحظات    
حلمايـة مجيـع    االتفاقية الدوليـة     فريق العامل أن احلكومة وقّعت على     يالحظ ال   -١١٥

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

  تشاد    

ت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       احلاال
  ٢: 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

ادر غري  املص
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل    
ُيبّت فيها حىت هنايـة    
 السنة قيد االستعراض

  ٣٠  ١  صفر  ١  ١  ٢٩
  

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

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

  

   أي ردال يوجد  رد احلكومة  ال يوجد أي ادعاء  ادعاء عام
  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

  اإلجراءات العاجلة    
 .أحال الفريق العامل إىل حكومة تشاد حالة واحدة مبوجب إجراء التصرف العاجل            -١١٦

 الذي ألقى عليه القبض أفراد األمن القومي يف مركز اللغـات      وعيسى بالكوب وختص الرسالة   
  .٢٠٠٨ ديسمرب/األمريكية يف اجنمينا يف كانون األول
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  العاديةاإلجراءات     
ابـن   وختـص  الة واحدة مت اإلبالغ عنها حديثا أحال الفريق العامل إىل احلكومة ح      -١١٧

  .٢٠٠٨فرباير /القبض أفراد من اجليش يف شباطعليه  الذي ألقى عمر صاحل

  املعلومات الواردة من املصادر    
  .وردت من املصادر معلومات تتعلق حبالتني -١١٨

  التوضيحات    
املعلومات اليت قدمتها املصادر، قرر الفريق العامل طلب توضيحات بشأن          يف أعقاب     -١١٩

  .حالة واحدة

  جمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل يبت فيها بعد    
 حالـة  حالة إىل احلكومة؛ ومتكن من توضيح      ٣٤ل الفريق العامل، منذ إنشائه،      أحا -١٢٠

حـاالت باالسـتناد إىل     ثـالث   باالستناد إىل معلومات مقدمة من املصادر و      منها  واحدة  
  . حالة مل يبت فيها بعد٣٠ وال تزال هناك ،معلومات مقدمة من احلكومة

  مالحظات    
 قد وقعت االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص    يالحظ الفريق العامل أن احلكومة     -١٢١

قبول اختصاص اللجنة مبوجـب     ويدعو احلكومة إىل التصديق عليها و     من االختفاء القسري،    
  .٣٢ و٣١املادتني 

  شيلي    
احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       

  صفر: االستعراضقيد 
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

  )١(٨٠٧  صفر  ٨  صفر  صفر  ٨١٦
  

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

  )قاعدة األشهر الستة(جانب احلكومة 
  ١  نعم  ١٧

__________ 

  .قرر الفريق العامل أن إحدى احلاالت مكررة، وبالتايل مت استبعادها من السجل )١(
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  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي ادعاء  ادعاء عام
  ال يوجد أي رد  ومةرد احلك  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    
ـ  ـة رسالت ـوردت من احلكوم    -١٢٢  / آذار ٢٤ و ٢٠٠٨طس  ـأغـس / آب ١٨خ  ـان بتاري
ـ .  حالـة ١٧قدمت احلكومة يف الرسالة األوىل معلومات عـن      و .٢٠٠٩ مارس تنادا إىل واس

 . حـاالت مثـان املعلومات الواردة من احلكومة، قرر الفريق العامل تطبيق قاعدة األشهر الستة على            
أمـا خبـصوص    . حاالت أخرى، فإن املعلومات الواردة مل تسفر عن أي توضيح          مثان   وفيما خيص 

  .يةاحلكومة معلومات عن الطريقة الصحيحة لكتابة اسم الضحفقـد قدمت احلالة املتبقية، 
يف حالة واحدة   و .احلكومة معلومات عن ثالث حاالت    قدمت  ويف الرسالة الثانية،      -١٢٣

، ويف حالة ثانيـة     التاسعة والثمانني قرر الفريق العامل تطبيق قاعدة األشهر الستة يف جلسته          
 أما فيما خيص احلالة الثالثة، فقـد        .أرسل الفريق املعلومات الواردة إىل مصادر للتحقق منها       

ت احلكومة الفريق العامل بأن اسم الضحية ال يطابق أية حالة مدرجـة يف سـجالت                أخرب
  .اللجنة الوطنية للحقيقة واجلرب أو اجمللس الوطين للجرب واملصاحلة

  املعلومات الواردة من املصادر    
قدم املصدر معلومات عن حالة واحدة مؤكدا صحة طريقة كتابة اسم الضحية مثلما   -١٢٤

  .ومةأوردته احلك

  التوضيحات    
عقب انقضاء املهلة املنصوص عليها يف قاعدة األشهر الستة، قرر الفريق العامل طلب   -١٢٥

  . حاالت٨توضيحات بشأن 

  جمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل يبت فيها بعد    
 ٢٣حلكومة؛ ومتكن من توضـيح      حالة إىل ا   ٩٠٧أحال الفريق العامل، منذ إنشائه        -١٢٦
 حاالت باالستناد إىل معلومـات      ٧٧باالستناد إىل معلومات مقدمة من املصادر و       منها   حالة

  . حالة مل يبت فيها بعد٨٠٧ وال تزال هناك ،مقدمة من احلكومة

  مالحظات    
االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع       على  ت  يالحظ الفريق العامل أن احلكومة وقعّ       -١٢٧

اختـصاص  وإىل قبول   التصديق عليها   كومة إىل   دعو احل األشخاص من االختفاء القسري وي    
   .٣٢ و٣١اللجنة مبوجب املادتني 
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  الصني    
احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       

  ٢: قيد االستعراض
احلاالت املوضَّـحة خـالل     

  ٣: 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

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

  ٢٨  صفر  ٣  صفر  ٢  ٢٩
  

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

  )قاعدة األشهر الستة(جانب احلكومة 
  صفر  ال  ٢

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

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

  اإلجراءات العاجلة    
 وختـص   .أرسل الفريق العامل إىل احلكومة حالتني مبوجب إجراء التصرف العاجل           -١٢٨

، وهو من أوائل احملامني املدافعني عن حقـوق اإلنـسان يف            زيشينغغاو  احلالة األوىل السيد    
 يف بلدته   ٢٠٠٩ناير  ي/ عليه القبض أفراد من شرطة األمن يف كانون الثاين         ىالصني، الذي ألق  

، الذي أُلقـي    يونغجون زو  وختص احلالة الثانية السيد      .يف إقليم جيازيان يف مقاطعة شانزي     
 يف  ٢٠٠٩مـارس   /، وشوهد آلخر مـرة يف آذار      ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٢٥عليه القبض يف    

  .مركز يانتيان لالحتجاز يف شيرتين، غواندونغ

  املعلومات الواردة من احلكومة    
كان فحوى الرسالة   و .٢٠٠٩أبريل  / نيسان ١٤ت من احلكومة رسالة بتاريخ      ورد  -١٢٩

من الفريـق العامـل املعـين     G/SO 217/1 CHINA هبذا نقر باستالم الرسالة رقم: "كما يلي
 لقـد   .حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي التابع جمللس حقوق اإلنسان باألمم املتحدة           

 إن الصني دولـة حتكمهـا سـيادة    .ب يف تقدمي الرد التايل   درست الصني األمر بعناية وترغ    
 .القانون، وتتعامل سلطات األمن العام لديها مع احلاالت وفقا لاللتزام الـصارم بالقـانون             

موجود اآلن يف فترة اختبار يف بكني، وال يتعلق األمـر بـأي اختفـاء            زيشينغ  غاو  والسيد  
بأكملـها يف    دة صياغة الرسالة املـذكورة     وتطلب احلكومة الصينية بكل احترام إعا      .قسري

  ".ةقة مالئمة من وثائق األمم املتحدشكل وثي
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 .٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٩يونيه و / حزيران ٦ووردت كذلك رسالتان أخريان بتاريخ        -١٣٠
 ومل تتـسن ترمجـة      .وتتعلق األوىل حبالة واحدة، واملعلومات املذكورة غري كافية للتوضيح        

   .وقت املناسب إلدراجها يف هذا التقريرالرسالة الثانية يف ال

  املعلومات الواردة من املصادر    
  .وردت من املصادر معلومات ختص حالتني -١٣١

  التوضيحات    
عقب انقضاء املهلة املنصوص عليها يف قاعدة األشهر الستة، قرر الفريق العامل طلب    -١٣٢

   .توضيحات بشأن ثالث حاالت

  ريق العاملالرسائل اليت بعث هبا الف    
، بعث الفريق العامل، باالشتراك مع أربـع  ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ١٢بتاريخ    -١٣٣

 الـيت يـدعى أهنـا       ليانغ ليوان   السيدة آليات أخرى من اإلجراءات اخلاصة، برسالة ختص      
القـسري    ألن أنشطتها تتصل بعمليات اإلخالء     ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٣اخُتطفت بتاريخ   
  .للمنازل وهدمها

  جمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل يبت فيها بعد    
 ١١حالة إىل احلكومة؛ ومتكن من توضيح        ١١٦أحال الفريق العامل، منذ إنشائه،         -١٣٤
 حالة باالسـتناد إىل معلومـات       ٧٧ باالستناد إىل معلومات مقدمة من املصادر و        منها حالة

  . يبت فيها بعد حالة مل٢٨ وال تزال هناك ،مقدمة من احلكومة

  مالحظات    
 توقيع االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من      إىل  الفريق العامل احلكومة    يدعو    -١٣٥

  .٣٢ و٣١وقبول اختصاص اللجنة مبوجب املادتني  وإىل االختفاء القسري والتصديق عليها

  كولومبيا    

احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       
  ٨: قيد االستعراض

احلاالت املوضَّـحة خـالل     
  صفر: الفترة قيد االستعراض

عدد احلاالت اليت مل ُيبّت     
فيها حىت بداية الفترة قيـد      

  راضاالستع
احلاالت املُرسلة مبوجب   

  إجراء التصرف العاجل
ـلة   ـاالت املُرسـ احلـ
  حلكومةا  مبوجب اإلجراء العادي

املصادر غـري   
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل    
ُيبّت فيها حىت هنايـة    
 السنة قيد االستعراض

  ٩٦٣  صفر  صفر  ٨  صفر  ٩٥٥
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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  ٣٧

  
  نعم  رد احلكومة  نعم  ادعاء عام

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

  العاديةاإلجراءات     
 وختص السبعة   .أحال الفريق العامل إىل احلكومة مثان حاالت مت اإلبالغ عنها حديثا            -١٣٦

كوريا وجيمـي بـاريوس أوفـايل    إسرائيل روكا مارتينيز وإديلبريو ليناريس     األوىل منها   
وماريو أنيللو تروشيز ودانيلو كاريرا أجوانشا وهوغو كوينتريو سوالنو وكارلوس إيبارا           

 ٢٠٠٠مارس / آذار٩، وهم خرباء يف فرقة التحقيق التقين اليت اختفت بأكملها بتاريخ   برينال
ثة شـخص قتلتـه     الباز، يف مقاطعة سيزر، وذلك يف أثناء إخراجهم ج         - يف قرية مانغويلو  

 ويـدعى أنـه قـد       .اجلماعة شبه العسكرية املعروفة بقوات الدفاع عن النفس الكولومبية        
خوزيـه   أم احلالة املتبقية فتخص الـسيد        .اختطفهم أفراد يف اجلماعة شبه العسكرية نفسها      

، الذي اختطفه يف مدلني عمالء جلماعة شبه عسكرية مبشاركة اجليش           لويس سواريز إيراسو  
  .٢٠٠٩يناير /ون الثاينيف كان

  املعلومات الواردة من احلكومة    
 ١٧ينـاير و  / كانون الثـاين   ٥من احلكومة بتاريخ    ست رسائل   تلقى الفريق العامل      -١٣٧
  وتتعلـق  .٢٠٠٩سـبتمرب   / أيلول ٢٩ و ٢٤يوليه و / متوز ١٣مايو و / أيار ٢٠فرباير و /شباط

عة التوصيات اليت قدمها الفريق العامـل       الرسالة األوىل باإلجراءات اليت اختذهتا احلكومة ملتاب      
، ومل تتسن ترمجة فحوى الرسـالة يف الوقـت          ٢٠٠٥يوليه  /عقب زيارته إىل البلد يف متوز     

 حالة،  ٣٧ وتتضمن الرسالتان الثانية والثالثة معلومات عن        .املناسب إلدراجها يف هذا التقرير    
مسة على ردود على اإلدعاءات      وتشتمل الرسالتان الرابعة واخلا    .توضيحاتتقدم  ها مل   ولكن

، ومل تتـسن    ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٢٢مايو و / أيار ١٥العامة اليت أرسلها الفريق العامل بتاريخ       
 الرسالة األخرية معلومات عن    وتقدم   .ترمجتهما يف الوقت املناسب إلدراجهما يف هذا التقرير       

ص املفقـودين يف  اليت هتدف إىل توحيد آليات البحث عن األشـخا  CONPES 3590 الوثيقة
  .كولومبيا والتعرف عليهم

  التدخل الفوري    
، بعث الفريق العامل رسالة مشتركة مع آلية أخرى         ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٨بتاريخ    -١٣٨

من اإلجراءات اخلاصة تتعلق بالتخويف الذي تعرضت له إحدى منظمات حقوق اإلنـسان             
  .قسريبسبب أنشطتها املتصلة بالتحقيق يف حاالت االختفاء ال



A/HRC/13/31 

39 GE.09-17702 

، بعث الفريق العامل برسالة تتعلق بالتخويف الذي        ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٩بتاريخ  و  -١٣٩
 .تعرض له أفراد أسرة أحد ضحايا االختفاء القسري عشية حماكمة من يدعى أنـه اجلـاين               

 تـشرين   ٦واألسرة نفسها موضوع رسالة مماثلة بعث هبا الفريـق إىل احلكومـة بتـاريخ               
  .٢٠٠٦أكتوبر /األول

  اإلدعاءات العامة    

  موجز اإلدعاءات    
قدمت املصادر إىل الفريق العامل معلومات تتعلق بالعقبات اليت يدعى أهنا تعتـرض               -١٤٠

  . وقد أحيلت هذه املعلومات إىل احلكومة عن طريق ادعاءين عامني.تنفيذ اإلعالن
 جملـس النـواب     أن اللجنة األوىل يف   بوبشأن االدعاء العام األول، أفادت املصادر         -١٤١

، ٤٤/٠٨، مشروع القـانون     ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٢الكولوميب اعتمدت، بتاريخ    
الـرتاع املـسلح     ، الذي حدد تدابري اجلرب واحلماية لضحايا      "قانون الضحايا "املعروف باسم   

  .كولومبيا يف
حايا منه  ه يشترط الستفادة الض    للمصادر، فإن مشروع القانون هذا متييزي ألن       ووفقاً  -١٤٢

 ويف هذا الصدد، تزعم املصادر أن مشروع        .خالل سنتني من تاريخ اعتماده    تسجيل أنفسهم   
القانون ال يعترف بأن حاالت االختفاء القسري ال تزال حتدث بـسبب الـرتاع الـداخلي                

  .املستمر، وأنه يعوق مبدأ عدم تقادم اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية
القانون ال يتيح للضحايا الذين حصلوا علـى تعـويض          عى كذلك أن مشروع     ّدوُي  -١٤٣

 وباإلضـافة إىل ذلـك،      .إمكانية طلب اجلرب يف تاريخ الحق عن طريق اإلجراءات القضائية         
ُيذكر أن مشروع القانون يستبعد ضحايا انتهاكات القانون اإلنساين الدويل ويقصر فئة اجلناة          

اجليش والشرطة، ويستبعد فئات أخرى مثل      يف أفراد بعينهم من القوات احلكومية، مبن فيهم         
  .أفراد االستخبارات

وعالوة على ذلك، ُيزعم أن مشروع القانون يستبعد من تعريف ضحية أفراد أسرة               -١٤٤
 وهـو كـذلك ال يعتـرف        .الشخص املختفي، وهكذا حيرمهم من احلصول على تعويض       

تعوض الضحايا استنادا إىل    مبسؤولية الدولة عن تعويض الضحايا ألنه ينص على أن الدولة س          
  .لمبدأ التكاف

يف منطقـة   ال أليمانيـا   ويف االدعاء الثاين، أفادت املصادر أنه بالرغم من أن مزرعة           -١٤٥
سوكر معروفة بأهنا تضم قبور املزارعني الذين ُيزعم أن اجلماعات شبه العسكرية قتلتـهم يف               

موجودة هناك، أو التعرف عليهـا  اجلثث ، فليس باإلمكان التحقق مما إذا كانت    ١٩٩٧عام  
 جثث   وأفادت املصادر كذلك أن النيابة العامة وجدت قربين هبما أربع          .إن كانت موجودة  
  .ل يف بئر مث ُرميت خلف أحد املنازكانت قد أُغطست
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 مبن فيهم املشاركون قانونا يف      - ذُكر كذلك أن النيابة العامة مل تبلغ أسر الضحايا        و  -١٤٦
 ويزعم املصدر كذلك أن     .أو إخراج اجلثث  / بأهنا تريد البحث عن القبور و      - ملكية املزرعة 

انعدام التحقيقات الفعالة مينع التعرف على اجلثث املستخرجة من القبور، وهكذا حيرم األسر             
 وباإلضافة إىل ذلك، ُيزعم أن األسر ال تعـرف          .من إمكانية استعادة جثث أشخاص أعزاء     

حفظ الرفات،  ُتبالقلق من أن    وتشعر  ر هبا حتقيقات النيابة العامة،      املرحلة، إن ُوجدت، اليت مت    
مث ُيتخلص منها الحقا، مثلما حدث      " أشخاص غري معروفني  " بعالمة   ، يف صناديق  دتإن ُوج 

  .يف أجزاء أخرى من كولومبيا
وتزعم املصادر كذلك أن اجلماعات شبه العسكرية اليت استولت على املزرعـة يف               -١٤٧
الرغم من أن بعض أفرادها داخل السجن، تقوم بتخويف األسر اليت تبحـث             ، ب ١٩٩٧عام  

عن أقارهبا، وبالتايل توضح مستوى اإلفالت من العقـاب وعـدم االكتـراث للعدالـة يف                
 وذُكر كذلك أن املوقع غري حممي، ولذلك فقد تكون اجلثث أو األدلة األخرى قد               .كولومبيا

  .مت التخلص منها أو أُتلفت

  الواردة من احلكومةالردود     
، ردت احلكومة على االدعـاءين      ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٤يوليه و / متوز ١٣بتاريخ   -١٤٨
  . ومل تتسن ترمجة الردين يف الوقت املناسب إلدراجهما يف التقرير.العامني

  جمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل يبت فيها بعد    
حالـة إىل احلكومـة؛ ومتكـن مـن          ١ ٢٣٥ أحال الفريق العامل، منذ إنشائه،      -١٤٩
 حالة باالستناد إىل    ٢٠٥ باالستناد إىل معلومات مقدمة من املصادر و        منها  حالة ٦٧ توضيح

  . حالة مل يبت فيها بعد٩٦٣ وال تزال هناك ،معلومات مقدمة من احلكومة

  مالحظات    
صيات الـيت   عرب الفريق العامل عن شكره للحكومة على تقريرها عن تنفيذ التو          أ  -١٥٠

، ويعرب عن أمله يف أن تكون هذه بداية للتعاون ٢٠٠٥قدمها عقب زيارته إىل البلد يف عام 
   . ويتطلع الفريق العامل إىل بدء العمل يف تقرير املتابعة.املتبادل للتعامل مع مجيع التوصيات

ا  ويف هـذ   .ويعرب الفريق العامل عن قلقه إزاء عدد حاالت التخويف واالنتقـام            -١٥١
الصدد، يذكّر احلكومة بالتزامها حبماية األشخاص من التعرض لسوء املعاملة أو التخويف أو             

 ٥-١٣و) احلماية من سوء املعاملـة أو التهديـد أو االنتقـام           (٣-١٣االنتقام وفقاً للمادة    
  .من اإلعالن) يلة سيئة أو هتديد أو عمل انتقامضمان املعاقبة على أي معام(

 االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع      على  ت   العامل أن احلكومة وقعّ    يالحظ الفريق   -١٥٢
قبول اختـصاص   وإىل  التصديق عليها   إىل  احلكومة  دعو  األشخاص من االختفاء القسري، وي    

  .٣٢ و٣١اللجنة مبوجب املادتني 



A/HRC/13/31 

41 GE.09-17702 

  الكونغو    
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

  ١١٤  صفر  صفر  صفر  صفر  ١١٤
  

  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

  
  نعم  رد احلكومة  ال يوجد أي ادعاء  ادعاء عام

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

  املعلومات الواردة من احلكومة    
، ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ١٧بعثت احلكومة برسالة واحدة إىل الفريق العامل، بتاريخ           -١٥٣

  .(E/CN.4/2005/65) ٢٠٠٤ عام ردا على االدعاء العام الذي بعث به يف

  االدعاءات العامة    

  رد احلكومة    
 ،٢٠٠٩ أبريـل / نيسان ١٧ة مجهورية الكونغو، يف رسالة بعثت هبا بتاريخ         مردت حكو   -١٥٤

 وذكرت أن عودة الـسالم      .٢٠٠٤على االدعاء العام الذي بعث به الفريق العامل يف عام           
 مكنت احملكمة ٢٠٠٥اإلدارية والقضائية يف عام واألمن يف البلدات الكربى وإعادة اخلدمات 

 ويف حكمهـا    ."االختفاء من الشواطئ  "اجلنائية يف برازافيل من عقد جلسة لتوضيح حاالت         
 ١٠، أمرت احملكمة احلكومة بدفع مبلـغ        ٢٠٠٥أغسطس  / آب ١٧، الصادر بتاريخ    ٦رقم  

 وقد مت دفـع     . مفقود فريقية ألسرة كل شخص   ألماليني فرنك من فرنكات اجلماعة املالية ا      
 حالـة ألن    ٤٣ وُرفضت   . حالة ثبت فيها أن الشخص املعين قد اختفى        ٨٤التعويضات يف   

 .بعض املطالبني بالتعويض غري مدرجني يف القائمة، وآخرين مل يوقعوا إعالن حسن النوايـا             
ض وقد أيدت احملكمة العليا يف الكونغو حكم احملكمة اجلنائية يف برازافيـل وزادت التعـوي              

  .املمنوح ملن عاد من املفقودين
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  مالحظات    
، يتطلع الفريق ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ١٧عقب املعلومات الواردة من احلكومة بتاريخ         -١٥٥

 الـذين  ٨٤ل االعامل إىل تسلم أمساء مجيع األشخاص الذين اختفوا وكذلك أمساء األشخاص       
  .حصلت أسرهم على تعويضات

االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع       على  ت  حلكومة وقعّ يالحظ الفريق العامل أن ا    و  -١٥٦
قبول اختـصاص   إىل   التصديق عليها و    إىل احلكومةدعو  األشخاص من االختفاء القسري، وي    

  .٣٢ و٣١اللجنة مبوجب املادتني 

  قربص    

 الفتـرة   احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل    
  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  فرص  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

  
  نعم  رد احلكومة  نعم  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

  االدعاءات العامة    

  موجز االدعاءات    
تتعلق بالعقبات اليت يدعى أهنا تعتـرض       صادر إىل الفريق العامل معلومات      املقدمت    -١٥٧

  .الدورة السابعة والثمانني وأحيلت هذه املعلومات إىل احلكومة يف أعقاب .تنفيذ اإلعالن
 يف عمليات ٢٠٠٣ ملا أوردته التقارير، فإن حكومة قربص قد تورطت يف عام ووفقاً  -١٥٨

 ويدعى أن دور احلكومة يف هذه املمارسة متثل يف السماح باستخدام            .تسليم واحتجاز سرية  
رات يف   فقد توقفت الطائرات يف هذه املطـا       .مطارات قربص لنقل ضحايا عمليات التسليم     

 وُيعتقد أن استخدام هذه .أثناء عملية نقل احملتجزين وأخذهم وتسليمهم وإعادهتم من التسليم       
الطائرات دون حتكم وتدقيق بواسطة احلكومات، أمر ال بد منه لتيـسري وتنفيـذ برنـامج                
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با، بينمـا يف    و ويف بعض احلاالت، اسُتخدمت هذه الطائرات الحتجاز أفراد يف أور          .التسليم
 ويـدعى أن احلكومـة      .با وإليها روت أخرى فقد ُنقل ضحايا االختفاء القسري من أو        حاال

مسحت هلذه الطائرات باهلبوط على أراضيها دون اعتماد أية تدابري ملنع استخدامها لعمليات             
  .االحتجاز والتسليم السرية

  رد احلكومة    
 .الدعـاء العـام   ، ورد رد من احلكومة بشأن هذا ا       ٢٠٠٩يوليه  / متوز ١٤بتاريخ    -١٥٩

أن مجهورية قربص طرف يف عدد من الصكوك الدولية القانونية اليت حتكم            احلكومة  وذكرت  
نقل وتسليم األشخاص احملكوم عليهم، وقد وقعت عدد من االتفاقات الثنائية ذات الصلة مع              

حـالت   وفيما خيص الفترة املعنية، تشري احلكومة إىل أن مطاراهتا مل تستخدمها ر .بلدان ثالثة 
  .عمليات تسليم سريةقيامها بُيشتبه يف 

 / آب ٣١وفيما خيص التدابري اليت اختذهتا احلكومة، فقد قرر جملس الوزراء بتـاريخ               -١٦٠
 أن تطلب السلطات مزيدا من املعلومات، عن الرحالت املشتبه فيها وغـري     ٢٠٠٦أغسطس  

  .بداخلها  جيوز أن تفتش ماالنظامية اليت توجد طلبات بشأهنا الستخدام مطارات قربص، كما
وفيما خيص التحقيقات اليت أجرهتا احلكومة، وبناء على الطلب الذي تقدم به األمني               -١٦١

مع مجيع إدارات الـشرطة      با، أجرت الدائرة القانونية يف اجلمهورية حتقيقا      والعام جمللس أور  
 إىل  ٢٠٠٢رة من عـام     ومناطقها وأقسامها بشأن احلرمان من احلرية غري املعترف به يف الفت          

 ومل يتأكد وقوع مثل هذه احلاالت؛ ومل تبلغ أية أجهزة اسـتخبارات أجنبيـة            .٢٠٠٥عام  
،  وأخـرياً .احلكومة بأية أنشطة غري قانونية على أراضيها، كما أهنا ال تسامح يف هذا األمـر   

ء مثـل   توجد مراكز احتجاز سرية يف أراضيها، ومل تطلب منها بلدان أخرى اإلذن إلنشا             ال
  .هذه األماكن لالحتجاز

وفيما خيص سبل االنتصاف املتاحة لضحايا االختفاء القسري وأسـرهم، أفـادت              -١٦٢
احلكومة أن التشريع احمللي ينص على إجراء حتقيق فعـال ومالحقـة املـسؤولني جنائيـا                

حظر احلرمان من احلريـة     :  وتوجد ضمانات من االختفاء القسري تشمل ما يلي        .والتعويض
 ساعة على جهـة قـضائية،   ٢٤ى حنو تعسفي، وعرض كل من ُيلقى عليه القبض خالل   عل

وجواز إخالء سبيل كل من ُيحتجز بصورة غري قانونية فورا مبوجب أمـر إحـضار أمـام                 
 وميكن أن جيري التحقيقات حمققون مستقلون والشرطة وجلان التحقيـق وأمـني             .احملاكمة

 وخيـضع أعـضاء الوكـاالت       .الحقة اجلنائية والعقاب  املظامل، وقد تقود التحقيقات إىل امل     
 .األجنبية املوجودة على أراضي قربص جلميع القـوانني واألحكـام الدسـتورية يف البلـد              

 وانتهاكات أية حقوق لألشخاص املعتقلني أو احملتجزين ينشأ عنها احلق املدين يف رفع دعوى             
  .للتعويض ضد الدولة والشخص اجلاين
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  مالحظات    
 االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع         على توقّعيالحظ الفريق العامل أن احلكومة      و  -١٦٣

قبول اختـصاص   إىل  التصديق عليها و  يدعو احلكومة إىل    األشخاص من االختفاء القسري، و    
  .٣٢ و٣١اللجنة مبوجب املادتني 

  اجلمهورية التشيكية    

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      

  عراضاالست
احلاالت املُرسلة مبوجب   

  إجراء التصرف العاجل
ـلة   ـاالت املُرسـ احلـ

  احلكومة  يمبوجب اإلجراء العاد
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 
  صفر  ال  صفر

  
  ال  رد احلكومة  نعم  ادعاء عام

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

  االدعاءات العامة    

  موجز االدعاءات    
تتعلق بالعقبات اليت يدعى أهنا تعتـرض       صادر إىل الفريق العامل معلومات      املقدمت    -١٦٤

  .املعلومات إىل احلكومة يف أعقاب الدورة السابعة والثماننيت هذه وأحيل. تنفيذ اإلعالن
ووفقا ملا أوردته التقارير، فإن حكومة اجلمهوريـة التـشيكية قـد تورطـت يف                 -١٦٥
 ويدعى أن دور احلكومة يف هذه املمارسـة         . يف عمليات تسليم واحتجاز سرية     ٢٠٠٣ عام

 فقـد  .شيكية لنقل ضحايا عمليات التسليممتثل يف السماح باستخدام مطارات اجلمهورية الت  
توقفت الطائرات يف هذه املطارات يف أثناء عملية نقل احملتجـزين وأخـذهم وتـسليمهم               

 وُيعتقد أن استخدام هذه الطائرات دون حتكـم وتـدقيق بواسـطة             .وإعادهتم من التسليم  
ت، اسُتخدمت هذه  ويف بعض احلاال.احلكومات، أمر ال بد منه لتيسري وتنفيذ برنامج التسليم

با، بينما يف حاالت أخرى فقد ُنقـل ضـحايا االختفـاء            والطائرات الحتجاز أفراد يف أور    
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 ويدعى أن احلكومة مسحت هلذه الطائرات باهلبوط على أراضيها          . وإليها أوروباالقسري من   
  .دون اعتماد أية تدابري ملنع استخدامها لعمليات االحتجاز والتسليم السرية

ر الفريق العامل بالقلق إزاء تورط احلكومة، مبا يف ذلك الـشرطة واجلـيش              يشعو  -١٦٦
   .وغريمها يف ممارسة عمليات التسليم واالحتجاز السري

  .رد من احلكومةحصوله على ويعرب الفريق العامل عن أسفه لعدم   -١٦٧

  مالحظات    
 حلمايـة مجيـع     االتفاقيـة الدوليـة   إىل التوقيع على     الفريق العامل احلكومة     يدعو  -١٦٨

قبول اختصاص اللجنـة مبوجـب      إىل  األشخاص من االختفاء القسري والتصديق عليها، و      
  .٣٢ 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
  

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

  )قاعدة األشهر الستة(جانب احلكومة 
  صفر  نعم  ٩

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

  ي ردال يوجد أ  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    
 ٢٧ينـاير و  / كانون الثـاين   ١٩إىل الفريق العامل، بتاريخ      بعثت احلكومة برسالتني    -١٦٩
لفريق العامل  ورأى ا  .، ردت فيهما على كل احلاالت اليت مل يبت فيها         ٢٠٠٩أبريل  /نيسان

  . لتوضيحهااملعلومات غري كافيةأن هذه 

  املعلومات الواردة من املصادر    
  .تلقى الفريق العامل معلومات من مصادر بشأن بعض احلاالت  -١٧٠
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  جمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل يبت فيها بعد    
  .يعها مل يبت فيها بعد حاالت إىل احلكومة؛ ومج٩أحال الفريق العامل، منذ إنشائه،   -١٧١

  مالحظات    
يالحظ الفريق العامل أنه، لسوء احلظ، ليس هناك أي تقدم جديد مع اليابان بشأن                -١٧٢

  .األشخاص املختطَفني
االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع       إىل التوقيع على    الفريق العامل احلكومة    ويدعو    -١٧٣

قبول اختصاص اللجنـة مبوجـب        إىلاألشخاص من االختفاء القسري والتصديق عليها، و      
  .٣٢ و٣١املادتني 

  مجهورية الكونغو الدميقراطية    
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 غـري   
  احلكومية

ليت مل  عدد احلاالت ا  
ُيبّت فيها حىت هنايـة    
 السنة قيد االستعراض

  ٤٤  صفر  صفر  ١  صفر  ٤٣
  

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

  )قاعدة األشهر الستة(جانب احلكومة 
  صفر  ال  صفر

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

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

  احلاالت العادية    
إىل احلكومة حالة واحدة مت اإلبالغ عنها حديثاً ختص الـسيد           الفريق العامل   أحال    -١٧٤

 ١٩٩٨أغسطس  / الذي اختطفته شرطة التدخل السريع يف آب       جوزيف موليندا هايب بوغرتا   
  .كنشاسا يف

  جمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل يبت فيها بعد    
ثالث  حالة إىل احلكومة؛ ومتكن من توضيح        ٥٣أحال الفريق العامل، منذ إنشائه،        -١٧٥
 حاالت باالستناد إىل معلومات     ٦باالستناد إىل معلومات مقدمة من املصادر و       منها   حاالت

  . حالة مل يبت فيها بعد٤٤ وال تزال هناك ،مقدمة من احلكومة
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االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع        على  إىل التوقيع   الفريق العامل احلكومة    يدعو    -١٧٦
قبول اختصاص اللجنـة مبوجـب      إىل  األشخاص من االختفاء القسري والتصديق عليها، و      

  .٣٢ و٣١املادتني 

  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    
 السنة قيد االستعراض

  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر
  

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

  )قاعدة األشهر الستة(جانب احلكومة 
  صفر  ال  صفر

  
  ال  رد احلكومة  نعم  ادعاء عام

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

   االدعاءات العامة    

  موجز االدعاءات    
تتعلق بالعقبات اليت يدعى أهنا تعتـرض       صادر إىل الفريق العامل معلومات      املقدمت    -١٧٧

  . أعقاب الدورة السابعة والثمانني وأحيلت هذه املعلومات إىل احلكومة يف.تنفيذ اإلعالن
 يف  ٢٠٠٣ ملا أوردته التقارير، فإن حكومة الدامنرك قد تورطـت يف عـام              ووفقاً  -١٧٨

 ويدعى أن دور احلكومة يف هذه املمارسة متثل يف الـسماح            .عمليات تسليم واحتجاز سرية   
 فقد توقفت الطائرات يف هـذه       .باستخدام مطارات الدامنرك لنقل ضحايا عمليات التسليم      

 وُيعتقد أن   . نقل احملتجزين وأخذهم وتسليمهم وإعادهتم من التسليم       املطارات يف أثناء عملية   
استخدام هذه الطائرات دون حتكم وتدقيق بواسطة احلكومات، أمر ال بد منه لتيسري وتنفيذ              

، أوروبـا  ويف بعض احلاالت، اسُتخدمت هذه الطائرات الحتجاز أفراد يف           .برنامج التسليم 
 ويـدعى أن    . وإليهـا  أوروباايا االختفاء القسري من     بينما يف حاالت أخرى فقد ُنقل ضح      

احلكومة مسحت هلذه الطائرات باهلبوط على أراضيها دون اعتماد أية تدابري ملنع اسـتخدامها   
  .ةلعمليات االحتجاز والتسليم السري
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يشعر الفريق العامل بالقلق إزاء تورط احلكومة، مبا يف ذلـك الـشرطة واجلـيش                 -١٧٩
  .ية عمليات التسليم واالحتجاز السرس يف ممار،وغريمها
  .ويعرب الفريق العامل عن أسفه لعدم تلقي أي رد من احلكومة  -١٨٠

  مالحظات    
يالحظ الفريق العامل أن احلكومة وقّعت على االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع                 -١٨١

اص األشخاص من االختفاء القسري، ويدعو احلكومة إىل التصديق عليها وإىل قبول اختـص            
  . ٣٢ و٣١اللجنة مبوجب املادتني 

  اجلمهورية الدومينيكية    

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    
يها حىت هنايـة   ُيبّت ف 

 السنة قيد االستعراض
  ٢  صفر  صفر  ١  صفر  ٢

  

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

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

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

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

أحال الفريق العامل إىل احلكومة مرة أخرى مجيع احلاالت اليت مل يبت فيها بعـد،                 -١٨٢
 A/HRC/7/2و Corr.1و E/CN.4/2006/56ويرد يف الـوثيقتني     . ولألسف مل يتلق أي رد منها     

  .موجز للحالة يف البلد

  الرسائل اليت بعث هبا الفريق العامل    
رسـالة عاجلـة،    وجه الفريق العامـل     ،  ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ١٤بتاريخ    -١٨٣

أفـراد الـشرطة   قيـام   احلكومة بـشأن  إىلمشتركة مع إحدى آليات اإلجراءات اخلاصة،       
 ومل يتلق الفريق أي   . ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٨ بتاريخ   خوان أملونيت هرييرا  لسيد  باختطاف ا 

  .رد من احلكومة
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  مالحظات    
االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع        على  توقيع  إىل ال  الفريق العامل احلكومة  يدعو    -١٨٤

قبول اختصاص اللجنـة مبوجـب      إىل  األشخاص من االختفاء القسري والتصديق عليها، و      
  .٣٢ و٣١املادتني 

  إكوادور    

احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       
  صفر: ستعراضقيد اال

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

  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  ٤

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

   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    
 قدمت فيها معلومات ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١بعثت احلكومة برسالة بتاريخ   -١٨٥

وبعثت برسالة  .  توضيح ومل تؤد املعلومات إىل أي    .  بعد عن إحدى احلاالت اليت مل يبت فيها      
 تتعلق بالطريقة اليت يتلقى هبـا الفريـق العامـل    ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ٩أخرى بتاريخ   

، بعثت احلكومة برسالة جديـدة تتعلـق جبميـع    ٢٠٠٩مايو  / أيار ١٥وبتاريخ  . املعلومات
وعالوة علـى ذلـك، بعثـت       . احلاالت اليت مل يبت فيها، ومل تؤد الرسالة إىل أي توضيح          

 بـأن احملكمـة      علماً  الفريق العامل  إلحاطة ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٢٩احلكومة برسالة بتاريخ    
الدستورية يف إكوادور أصدرت قرارا تعلن فيه أن نص االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع        

وأخريا، بعثت احلكومـة    . األشخاص من االختفاء القسري متوافق بالكامل مع دستور البلد        
 فيها الفريق العامـل بـأن رئـيس         أبلغت ٢٠٠٩أكتوبر  /رين األول  تش ١٢برسالة بتاريخ   

اجلمهورية صدق، مبرسوم تنفيذي، على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء     
القسري بأكملها، وأن االتفاقية ستصبح جزءا من النظام القانوين اإلكوادوري مبجرد نـشر             

  .اجلريدة الرمسيةاملرسوم يف 
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  ومات الواردة من املصادراملعل    
تلقى الفريق العامل معلومات إضافية من املصادر تتعلق حبالة واحـدة، وتتـضمن               -١٨٦

  .٢٠٠٨سبتمرب /تأكيدا لصحة طريقة كتابة اسم الضحية مثلما قدمته احلكومة يف أيلول

  االجتماعات    
ثمانني ملناقشة  عقدت حكومة إكوادور لقاء مع الفريق العامل يف دورته السابعة وال            -١٨٧

  .التطورات املتعلقة باحلاالت اليت مل يبت فيها

  الدعوة للقيام بزيارة    
، كررت احلكومة دعوهتا للفريق العامل للقيـام    ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ٨بتاريخ    -١٨٨

، شكر الفريـق    ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ٩وبتاريخ  . ٢٠٠٩بزيارة رمسية إىل البلد يف عام       
ومة على الدعوة ولكنه أوضح يف أثناء االجتماع أن احلالة يف البلـد ال تتطلـب     العامل احلك 

  .اهتمامه الفوري

  جمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل يبت فيها بعد    
أربـع   حالة إىل احلكومة؛ ومتكن من توضيح        ٢٦أحال الفريق العامل، منذ إنشائه،        -١٨٩

 باالستناد إىل معلومـات      حالة ١٨ودمة من املصادر     باالستناد إىل معلومات مق    حاالت منها 
  .مل يبت فيها بعدأربع حاالت  وال تزال هناك حلكومة،مقدمة من ا

  مالحظات    
  .يعرب الفريق العامل عن شكره للحكومة للدعوة املوجهة منها ولتعاوهنا  -١٩٠
مايـة مجيـع    ويهنئ الفريق العامل احلكومة على التصديق على االتفاقية الدولية حل           -١٩١

قبول اختـصاص اللجنـة مبوجـب       إىل  احلكومة  دعو   وي ،األشخاص من االختفاء القسري   
  .٣٢ و٣١ املادتني

  مصر    

احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       
  ١٨: 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

املصادر غـري   
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل    
ُيبّت فيها حىت هنايـة    
 السنة قيد االستعراض

  ٣٣  صفر  صفر  ١  ١٧  ١٥
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   متعددة بشأن بعض احلاالتردود  عدد احلاالت اليت ردَّت احلكومة بشأهنا
عدد احلاالت اليت ُيحتمل توضيحها من      

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

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

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

  اإلجراءات العاجلة    
وختص .  حالة مبوجب إجراء التصرف العاجل     ١٧أحال الفريق العامل إىل احلكومة        -١٩٢

، وهو طالب وناشط سياسي ألقت عليه القبض قـوات      ضياء الدين جاد  احلالة األوىل السيد    
.  يف حي السميلي يف مركز قطور مبدينة طنطا يف مصر          ٢٠٠٩ر  فرباي/ شباط ٦األمن بتاريخ   

، أحال الفريق العامل إىل احلكومة حاالت مبوجب إجـراء          ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢وبتاريخ  
حممد فهيم حسني وخالد عادل حسني وأمحد عادل حسني         : التصرف العاجل ختص كل من    

ب أمحد وإبراهيم حممـد     وحممد صالح عبد الفتاح وحممد حسني أمحد حسني وعادل غري         
طه وسامح حممد طه وأمحد سعد العوادي وأمحد عزت على ومسري عبد احلميـد املتـويل                
وأمحد السيد ناصف وأمحد فرحان سيد أمحد وأمحد السيد حممد املنسي وحممـد مخـيس               

، الذين يدعى أن أفرادا من مباحث أمن        السيد إبراهيم وياسر عبد القادر عبد الفتاح بيسار       
  . ٢٠٠٩يوليه / متوز٨ إىل ٢ة اختطفوهم يف الفترة من الدول

  اإلجراءات العادية    
 عنها حديثا ختص الـسيد      بالغإلواحدة مت ا  أحال الفريق العامل إىل احلكومة حالة         -١٩٣

سـبتمرب  /، وهو مواطن سوداين اختفى يف مدينة أسوان مبصر يف أيلـول           عادل صاحل موسى  
. عضاء يف احلكومة املصرية مسؤولون عن اختفائـه        اجليش وأ  من، ويدعى أن ضباطا     ١٩٨٣

  .وبعث الفريق العامل، وفقا ألساليب عمله، نسخة من هذه احلالة إىل حكومة السودان

  جمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل يبت فيها بعد    
 حالة إىل احلكومة؛ ومتكن من توضيح حالـة         ٤١أحال الفريق العامل، منذ إنشائه،        -١٩٤
 حاالت باالستناد إىل معلومـات      ٧باالستناد إىل معلومات مقدمة من املصادر و      منها  حدة  وا

  . حالة مل يبت فيها بعد٣٣مقدمة من احلكومة؛ وال تزال هناك 

  مالحظات    
يالحظ الفريق العامل بقلق تزايد عدد احلاالت اجلديدة لالختفاء القسري يف مصر،              -١٩٥

ب اإلعالن ملنع وإهناء أعمال االختفاء القسري على مجيـع          ويذكر احلكومة بالتزاماهتا مبوج   
  ).٣املادة (األراضي اليت ختضع الختصاصها 
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االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع       إىل التوقيع على     الفريق العامل احلكومة     ويدعو  -١٩٦
قبول اختصاص اللجنـة مبوجـب      إىل  األشخاص من االختفاء القسري والتصديق عليها، و      

  .٣٢ و٣١املادتني 

  السلفادور    
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
الت املُرسلة مبوجب   احلا

  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

  ٢ ٢٧٠  صفر  صفر  صفر  صفر  ٢ ٢٧٠
  

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

  )عدة األشهر الستةقا(جانب احلكومة 
  صفر  ال توجد أية ردود  صفر

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

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

،  بعـد  احلاالت اليت مل يبت فيها    مرة أخرى مجيع    عامل إىل احلكومة     الفريق ال  أحال  -١٩٧
موجز للحالـة يف     Corr.1و E/CN.4/2006ة  ـالوثيقويرد يف   . ولألسف مل يتلق أي رد منها     

  . .A/HRC/7/2/Add.2ويرد تقرير الزيارة القطرية يف الوثيقة . البلد

  مالحظات    
يطلب إليها تقريراً عن تنفيـذ توصـياته يف   بعث الفريق العامل برسالة إىل احلكومة         -١٩٨

ويأسف الفريق العامل لعدم تلقي هـذا       . ٢٠٠٧أعقاب الزيارة القطرية اليت قام هبا يف عام         
  . التقرير، ويطلب الرد يف أقرب وقت ممكن

االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع        إىل التوقيع على     الفريق العامل احلكومة     يدعو  -١٩٩
قبول اختصاص اللجنـة مبوجـب      إىل  ء القسري والتصديق عليها، و    األشخاص من االختفا  

  .٣٢ 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    
ُيبّت فيها حىت هنايـة    
 السنة قيد االستعراض

  ٨  صفر  صفر  صفر  صفر  ٨
  

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

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

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

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

بعث الفريق العامل إىل احلكومة مرة أخرى مجيع احلاالت اليت مل يبت فيها بعد، ولألسف                 -٢٠٠
  .البلد موجز للحالة يف Corr.1و E/CN.4/2006/56ويرد يف الوثيقة . مل يتلق أي رد منها

  مالحظات    
االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع        ىل التوقيع على    إالفريق العامل احلكومة    يدعو    -٢٠١

قبول اختصاص اللجنـة مبوجـب      إىل  األشخاص من االختفاء القسري والتصديق عليها، و      
  .٣٢ و٣١املادتني 

  إريتريا    
احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       

  صفر: تعراضقيد االس
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

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

بعث الفريق العامل إىل احلكومة مرة أخرى مجيع احلاالت اليت مل يبت فيها بعد، ولألسف                 -٢٠٢
  .البلد يفموجز للحالة  Corr.1 وE/CN.4/2006/56وتوضح الوثيقة . مل يتلق أي رد منها

  مالحظات    
االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع        إىل التوقيع على     الفريق العامل احلكومة     يدعو  -٢٠٣

قبول اختصاص اللجنـة مبوجـب      إىل  األشخاص من االختفاء القسري والتصديق عليها، و      
  .٣٢ و٣١املادتني 

  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      

  راضاالستع
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

  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(جانب احلكومة 
  صفر  ال توجد أية ردود  صفر

  
  ال يوجد أي رد  ومةرد احلك  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

بعث الفريق العامل إىل احلكومة مرة أخرى مجيع احلاالت اليت مل يبت فيها بعد، ولألسف                 -٢٠٤
  .البلد موجز للحالة يف Corr.1و E/CN.4/2006/56ويرد يف الوثيقة .  منهامل يتلق أي رد

  مالحظات    
االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع        إىل التوقيع على     الفريق العامل احلكومة     يدعو  -٢٠٥

قبول اختصاص اللجنـة مبوجـب      إىل  األشخاص من االختفاء القسري والتصديق عليها، و      
  .٣٢ و٣١املادتني 
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  *فرنسا    
احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       

  صفر: قيد االستعراض
احلاالت املوضَّـحة خـالل     

  صفر: الفترة قيد االستعراض

دد احلاالت اليت مل ُيبّت     ع
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  عدد احلاالت اليت ردَّت احلكومة بشأهنا
عدد احلاالت اليت ُيحتمل توضيحها من      

  )قاعدة األشهر الستة(جانب احلكومة 
  صفر  وجد أية ردودال ت  صفر

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

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

،  بعـد  ميع احلاالت اليت مل يبت فيها     بعث الفريق العامل إىل احلكومة مرة أخرى جب         -٢٠٦
 A/HRC/7/2و Corr.1 و E/CN.4/2006/56ويرد يف الـوثيقتني     . ولألسف مل يتلق أي رد منها     

  .  للحالة يف البلدموجز

  مالحظات    
التصديق على االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع         على  يهنئ الفريق العامل احلكومة       -٢٠٧

  .٣٢ و٣١اختصاص اللجنة مبوجب املادتني قبول وعلى األشخاص من االختفاء القسري 

  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    
 هنايـة  ُيبّت فيها حىت  

 السنة قيد االستعراض
  ١  صفر  صفر  ١  صفر  ١

  

__________ 

  .زء من التقريروفقاً ملمارسة الفريق العامل، مل يشارك أوليفييه دي فروفيل يف القرارات اخلاصة هبذا اجل * 
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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 
  صفر  ال توجد أية ردود   صفر

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

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

بعث الفريق العامل إىل احلكومة مرة أخرى مجيع احلاالت اليت مل يبت فيها بعد، ولألسف                 -٢٠٨
  .البلد موجز للحالة يف Corr.1 وE/CN.4/2006/56ويرد يف الوثيقة . مل يتلق أي رد منها

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

قبول اختصاص اللجنـة مبوجـب      إىل  األشخاص من االختفاء القسري والتصديق عليها، و      
  .٣٢ و٣١املادتني 

  جورجيا    
احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       

  ١: قيد االستعراض
احلاالت املوضَّـحة خـالل     

  صفر:  االستعراضالفترة قيد

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

  ١  صفر  صفر  ١  صفر  صفر
  

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

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

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

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

   العاديةاإلجراءات    
باتـا   عنها حديثا ختـص      بالغإلمت ا أحال الفريق العامل إىل احلكومة حالة واحدة          -٢١٠

 يف شارع كوستافا يف زوغديـدي       ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٢٧الذي اختفى بتاريخ    كاردافا  
  . وراء اختفائهويدعى أن مسؤولني حكوميني. جبورجيا
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  جمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل يبت فيها بعد    
  .أحال الفريق العامل، منذ إنشائه، حالة واحدة إىل احلكومة ومل يبت فيها بعد  -٢١١
االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع        إىل التوقيع على     الفريق العامل احلكومة     يدعو  -٢١٢

قبول اختصاص اللجنـة مبوجـب      إىل  لتصديق عليها، و  األشخاص من االختفاء القسري وا    
  .٣٢ و٣١املادتني 

  أملانيا    

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

يت مل  عدد احلاالت ال  
ُيبّت فيها حىت هنايـة    
 السنة قيد االستعراض

  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر
  

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

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

  
  نعم  رد احلكومة  نعم  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    
 ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ١تلقى الفريق العامل رسالة واحدة من احلكومة بتاريخ           -٢١٣

  .رداً على االدعاء العام

  االدعاءات العامة    

  موجز االدعاءات     
ـ      صادر إىل الفريق العامل معلومات      املقدمت    -٢١٤  رضتتعلق بالعقبات اليت يدعي أهنا تعت

  .وأحيلت هذه املعلومات إىل احلكومة يف أعقاب الدورة السابعة والثمانني. تنفيذ اإلعالن
 ٢٠٠٥-٢٠٠١ووفقا ملا أوردته التقارير، فإن حكومة أملانيا قد تورطت يف الفترة              -٢١٥

وكان ضحايا التسليم ُيحتجزون عامة يف مرافـق        . يف ممارسة عمليات تسليم واحتجاز سرية     
، ومل ُتخطـر     الدوليـة  لصليب األمحر اطويلة، وال ُيسمح هلم االتصال بلجنة       سرية لفترات   
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وال توجد رقابة على أوضاع االحتجاز      . أسرهم، وال يعرفون وضعهم القانوين وال حقوقهم      
. كما ال توجد معلومات عن اإلجراءات املتبعة لتحديد مدة احتجازهم         . وال معاملة احملتجزين  

  .ثابة االختفاء القسريوُيعتقد أن هذه املمارسة مب
وكاالت نقل املعلومات من    تيسري  تضمن  ويدعى أن دور احلكومة يف هذه املمارسة          -٢١٦

وكاالت استخبارات أخرى، من احملتمل أن تكون هي اليت يسرت          إىل  االستخبارات الوطنية   
  . إلقاء القبض على عدد من األشخاص ونقلهم بصورة غري قانونية

ت أخرى، فإن مطارات أملانيا قد اسُتخدمت لنقل ضحايا عمليـات            الدعاءا ووفقاً  -٢١٧
فقد توقفت الطائرات يف هذه املطارات يف أثناء عملية نقل احملتجـزين وأخـذهم              . التسليم

وُيعتقد أن استخدام هذه الطائرات دون حتكـم وتـدقيق          . وتسليمهم وإعادهتم من التسليم   
ويف بعـض احلـاالت،     . فيذ برنامج التـسليم   بواسطة احلكومات، أمر ال بد منه لتيسري وتن       

با، بينما يف حاالت أخرى فقد ُنقل ضحايا        واسُتخدمت هذه الطائرات الحتجاز أفراد يف أور      
ويدعى أن احلكومة مسحت هلذه الطائرات باهلبوط على        . با وإليها واالختفاء القسري من أور   

  .حتجاز والتسليم السريةأراضيها دون اعتماد أية تدابري ملنع استخدامها لعمليات اال
وتفيد تقارير أخرى أنه يدعى أن حكومة أملانيا أُبلغت باحتجاز سري لعـدد مـن                 -٢١٨

ومل تكفـل الزيـارات     . مواطنيها، ومل تقدم أية معلومات ألسرهم عن مصريهم أو مكاهنم         
 تسع إىل   القنصلية لضحايا التسليم، كما مل توفر متثيال دبلوماسيا بامسهم حلماية حقوقهم، ومل           

  .تيسري عودهتم
. ومثة قلق من أن احلكومة األملانية شاركت يف استجواب احملتجزين يف مواقع سـرية     -٢١٩

  .وقد يكون بعضهم قد تعرض للتعذيب وغريه من إساءة املعاملة
 ملا أفادته التقارير الواردة، فإن حكومة أملانيا متانع يف إجراء حتقيـق جـاد يف         ووفقاً  -٢٢٠

ختفاء القسري املرتبطة بعمليات تسليم، وذلك بادعاء سرية األمن الوطين وأسرار           ادعاءات اال 
وقد حقق املدعون العامون يف أملانيا يف حاالت اختطاف وجرائم أخرى وقعت داخل           . الدولة

ومل جتر احلكومة حتقيقات    . األراضي األملانية أو ضد مواطنيهم، وأسفرت عن طلبات تسليم        
ور موظفي الدولة واستخدام أراضيها فيما يرتبط بعمليـات االختفـاء           حمايدة ومستقلة يف د   

وتفيد التقارير أن احلكومة تعوق التحقيقات والفصل يف الشكاوى املتعلقة حبقوق           . القسري
ومل توفر سبل انتصاف للضحايا وأسـرهم،       . اإلنسان يف حاالت التسليم واالحتجاز السري     

  .  األشخاص املختفني ومكاهنماليت تشمل يف بعض احلاالت حتديد مصري

  رد احلكومة    
 من احلكومة ترفض    ، تلقى الفريق العامل رداً    ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ١بتاريخ    -٢٢١

فيه هذه االدعاءات، مشرية إىل أنه ال احلكومة األملانية وال األجهزة الوطنية اخلاضعة لسيطرهتا           
  .شاركت يف املمارسات املزعومة أو أقرهتا
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قد أمرت اللجنة الربملانية للتحقيق بإجراء حتقيق مستقل، وقُدم التقرير النـهائي إىل          و  -٢٢٢
 ووفقـاً . ٢٠٠٩ يونيـه /حزيـران ١٨، الذي اعتمده بتاريخ     )اغالبوندست(الربملان األملاين   

 ويف.  حالة تـسليم مزعومـة     ٢٠لالستنتاجات، فقد أمكن إثبات حالتني فقط من جمموع         
 األملانية ليس هلا مـشاركة      توالسلطا. مة سوى بعد تسليم الشخصني    احلالتني مل ُتبلغ احلكو   

ومل ُيقدَّم دليل علـى     . مباشرة أو غري مباشرة يف الرحالت أو حاالت االحتجاز السابقة هلا          
  .رحالت إضافية

ومل تؤكد التحقيقات اليت أجراها احملقق املستقل وال جلنة التحقيق وجـود مراكـز                -٢٢٣
ولذلك جيب رفض االدعاء بوجـود مراكـز      . أراضي أملانيا االحتادية  لالحتجاز السري على    

  .احتجاز سرية على األراضي األملانية
وفيما خيص االدعاء بأن السلطات األملانية قدمت معلومات إىل استخبارات أجنبيـة              -٢٢٤

نتج عنها وقوع أشخاص ضحايا لالختفاء القسري، ذكـرت حكومـة أملانيـا أن تبـادل       
 وكاالت األمن األملانية ووكاالت االستخبارات التابعة للدول احلليفة جيـري           املعلومات بني 

  . للمقبولية القانونية ذات الصلةاملتطلبات يف إطار حصرياً
وعالوة على ذلك، يدعى أن حكومة أملانيا أُبلغت بشأن أربـع حـاالت تـسليم                 -٢٢٥
ألملانية مل تشارك بشكل مباشـر      فاحلكومة ا . اختفاء قسري ختص مجهورية أملانيا االحتادية      أو
ويف حـالتني  . غري مباشر يف إلقاء القبض على هؤالء األشخاص أو تسليمهم ليتم سجنهم      أو
يكن للبعثات األملانية املسؤولة عن تقدمي املساعدة القنصلية علـم بـسجنهما، ولـذلك               مل
 تني أخريني، بذلتلقنصلية هلما؛ ويف حالتقدمي احلماية امن  أو ا حقوقهمتتمكن من ضمان مل

ومع ذلك، مل ُيسمح هلـا      . السلطات األملانية جهودا مكثفة من أجل كفالة احلماية القنصلية        
  . فعلياًحلماية القنصليةاممارسة تجزين، وبالتايل فقد ُمنعت من بالوصول إىل احمل

وفيما خيص التدابري املعتمدة لضمان إتاحة سبل االنتـصاف الفعالـة لألشـخاص               -٢٢٦
ومني من حريتهم، وفيما خيص وصول السلطات املختصة إىل أماكن احتجازهم، ذكرت            احملر

 عنـد   ٢٠٠٥يوليـه   / متوز ١٩احلكومة أن النيابة العامة شرعت فورا يف حتقيق أويل بتاريخ           
ومل يهدف التحقيق إىل إعادة تصوير الوقـائع        . أحد األشخاص ظهور شكوك تتعلق بتسليم     
السلطات املختصة من الوصول إىل األشخاص احملرومني        لتمكنيفحسب، بل اجتهد كذلك     

ومبجرد أن علمت احلكومة بوجود مواطنني أملان حمتجزين لدى دول أخـرى،            . من حريتهم 
وقد . شرعت يف مفاوضات ثنائية لتضمن حقوقهم وتؤمن اإلفراج عنهم يف أقرب وقت ممكن  

  .ة مبمارسة احلماية القنصليةطاق القانون الدويل العام وبصورة أساسينجرت املفاوضات يف 
وفيما خيص التدابري املعتمدة لضمان عدم تعرض األشـخاص املـستبعدين إىل دول               -٢٢٧

 باإلضـافة إىل احلمايـة      ا قـادت،  طر االختفاء القسري، ذكرت حكومة أملانيا أهن      خلأخرى  
الثنائيـة مـع    محلة باسم األشخاص احملتجزين يف إطار احملادثات  لية املشار إليها أعاله،   القنص

وفضال عن ذلك، أشارت احلكومة يف عدة مناسبات، وعلى أعلى املستويات           . الدول املعنية 
  .السياسية، إىل ضرورة مراعاة االلتزامات الدولية ومعايري حقوق اإلنسان
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 املطارات املوجودة على أراضيها     عدم استخدام وفيما خيص التدابري املتخذة لضمان        -٢٢٨
م، فقد كررت حكومة أملانيا يف عدة مناسبات أن عمليات التسليم ُتعترب            لنقل ضحايا التسلي  

، يف عـدة    غري قانونية ومن مث فإهنا جرمية يعاقب عليها القانون، كما أهنا اعترضت رمسيـاً             
، على ممارسات التسليم واالحتجاز املخالفة للقانون الدويل العـام          ٢٠٠٢مناسبات يف عام    

 مذكرة تعميمية أصدرهتا وزارة اخلارجية االحتادية إىل مجيـع          وآخر. ومعايري حقوق اإلنسان  
السفارات األجنبية يف أملانيا، خبصوص اللوائح املتعلقة برحالت الطريان القادمـة مـن دول              
أخرى، تشري بوضوح إىل أنه غري مسموح بنقل السجناء خارج نطاق إجراءات املـساعدة              

  .القانونية املتبادلة العادية
النيابة اختصاص  ف. حلكومة أن األولوية للتحقيقات اليت جتريها النيابة العامة       وذكرت ا   -٢٢٩

املكتب االحتادي حلماية الدستور بوصـفه      يف جمال التحقيق أوسع نطاقاً من اختصاص        العامة  
وهذه هي النتيجة املرجوة لسلطات التحقيق احملدودة ألجهـزة         . لالستخبارات اً وطنياً جهاز

قيقـات  فت اللجنة الربملانية للتحقيق كذلك حمققا مستقال بإجراء حت        وقد كل . االستخبارات
  .  لعمل اللجنةمتهيدية وأولية لتكون أساساً

 لضحايا االختفاء القسري وأسـرهم، ذكـرت        ةوفيما خيص سبل االنتصاف املتاح      -٢٣٠
. احلكومة أهنا اجتهدت من أجل اإلطالق الفوري لسراح األشخاص احملرومني من حريتـهم            

 أثناء ممارسة احلماية القنصلية الفعالة املعروفة، فإن أفراد أسـر األشـخاص احملتجـزين               ويف
  . يتم إشراكهم وتقدمي املعلومات هلم بشكل وثيقوكذلك حماميهم 

وفيما خيص إمكانية تقدمي اجلرب لضحايا االختفاء القسري، ردت احلكومة بأنه مل يتم   -٢٣١
  .اجلرب مطالبة الدولة بتحمل املسؤولية، ولذلك لن ُيقدم مثل هذااستيفاء املعايري الضرورية لتربير 

  مالحظات    
التصديق على االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع         على  يهنئ الفريق العامل احلكومة       -٢٣٢

قبول اختـصاص اللجنـة مبوجـب       إىل   احلكومة   ويدعو. القسرياألشخاص من االختفاء    
  .٣٢ و٣١ املادتني

  اليونان    

احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       
  صفر: قيد االستعراض

احلاالت املوضَّـحة خـالل     
  صفر: الفترة قيد االستعراض

ت اليت مل ُيبّت    عدد احلاال 
فيها حىت بداية الفترة قيـد      

  االستعراض
احلاالت املُرسلة مبوجب   

  تصرف العاجلإجراء ال
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
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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   صفر

  
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي ادعاء   عاء عاماد

  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    
 تتعلق حبالة مل    ٢٠٠٩مايو  / أيار ١١كومة مؤرخة   تلقى الفريق العامل رسالة من احل       -٢٣٣

  .واعترب الفريق العامل أن املعلومات الواردة فيها غري كافية لغرض التوضيح. يبت فيها بعد

  املعلومات الواردة من املصادر    
تلقى الفريق العامل من املصادر معلومات جديدة عن احلالة ولكن مل تـؤد هـذه                 -٢٣٤

  .ااملعلومات إىل توضيحه

  جمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل يبت فيها بعد    
أحال الفريق العامل، منذ إنشائه، ثالث حاالت إىل احلكومة؛ وأوقف النظر يف اثنتني   -٢٣٥

  .منها ومل يبت يف الثالثة بعد

  مالحظات    
يالحظ الفريق العامل أن احلكومة وقعت على االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع                 -٢٣٦

 اختـصاص   ألشخاص من االختفاء القسري ويدعو احلكومة إىل التصديق عليها وإىل قبول          ا
  .٣٢ و٣١ مبوجب املادتني اللجنة

  غواتيماال    
احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       

  صفر: قيد االستعراض
 خـالل   احلاالت املوضَّـحة  
  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

ادر غري  ـاملص
  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  دَّت احلكومة بشأهناعدد احلاالت اليت ر
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 ادعاء  ادعاء عام

  نعم  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

حيلت جمدداً مجيع احلاالت اليت مل ُيبت فيها بعد ومل يرد، لألسـف، أي رد مـن                 أ  -٢٣٧
  .موجز عن احلالة يف البلد Corr.1و E/CN.4/2006/56ويرد يف الوثيقة . احلكومة بشأهنا

  ومةاملعلومات الواردة من احلك    
 / تـشرين الثـاين    ١٩سبتمرب و   / أيلول ٢٣أحالت احلكومة ثالث رسائل مؤرخة        -٢٣٨

  . ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١١ و٢٠٠٨نوفمرب 
قدمت احلكومة يف الرسالة األوىل معلومات عن التدابري املتخذة والتحقيقات الـيت              -٢٣٩

 واليت طلـب  ٢٠٠٨مايو /أيار ٢٩أجريت فيما يتعلق بالرسالة اليت أرسلها الفريق العامل يف     
فيها التدخل الفوري بشأن أعمال التخويف والتهديد اليت تعرض هلا سبعة أشخاص بـسبب              

  .مشاركتهم يف التحقيق يف حاالت اختفاء قسري أو غري طوعي حدثت يف غواتيماال
 وقدمت احلكومة، يف الرسالة الثانية، تعليقات بشأن التقدم احملرز يف تنفيذ توصيات             -٢٤٠

  . الفريق العامل يف أعقاب زيارته إىل للبلد
 ومل يكن باإلمكان ترمجتها يف الوقت      يف الرسالة الثالثة، أحالت احلكومة معلومات       -٢٤١

  .املناسب إلدراجها يف هذا التقرير

  مالحظات    
يعرب الفريق العامل عن امتنانه للحكومة على التقرير الذي أعدته بشأن تنفيذ توصـيات                -٢٤٢
   .ويعد الفريق العامل حالياً تقرير متابعة. ٢٠٠٦ق العامل يف أعقاب زيارته إىل البلد يف عام الفري
يالحظ الفريق العامل أن احلكومة وقعت على االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع                 -٢٤٣

 اختـصاص   األشخاص من االختفاء القسري ويدعو احلكومة إىل التصديق عليها وإىل قبول          
  .٣٢ و٣١ادتني  مبوجب املاللجنة

  غينيا    
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

املصـادر غري  
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل    
ُيبّت فيها حىت هنايـة    
 السنة قيد االستعراض

  ٢١  صفر  صفر  صفر  صفر  ٢١
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  ردود متعددة بشأن بعض احلاالت  عدد احلاالت اليت ردَّت احلكومة بشأهنا
عدد احلاالت اليت ُيحتمل توضيحها مـن       

  )دة األشهر الستةقاع(جانب احلكومة 
  صفر  ال توجد أية ردود  صفر

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

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

يع احلاالت اليت مل يبت فيها بعد ومل يرد، لألسـف، أي رد مـن               أحيلت جمدداً مج    -٢٤٤
  . موجزاً للحالة يف البلدCorr.1 وE/CN.4/2006/56ويتضمن التقرير . احلكومة بشأهنا

  الرسائل املوجهة من الفريق العامل    
 أكتوبر، وجه الفريق العامل باالشتراك مع مخس آليات من اإلجراءات         / تشرين األول  ٦يف    -٢٤٥
اصة رسالة تتعلق بالعمليات اليت قامت هبا قوات األمن أثناء املظاهرات الـيت ُنظمـت يف         اخل

ووفقاً للمعلومات الواردة، ال توجد لدى      . ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٩ و ٢٨كوناكري يومي   
  . عدد من أقارب املتظاهرين معلومات عن أماكن وجودهم

  مالحظات    
ق إزاء احلالة يف غينيا، وهي حالة مـن شـأهنا أن            ال يزال الفريق العامل يشعر بالقل       -٢٤٦

  .توجد عقبات جديدة أمام تنفيذ اإلعالن
ويدعو الفريق العامل احلكومة إىل التوقيع على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص              -٢٤٧

  .٣٢ و٣١من االختفاء القسري والتصديق عليها وإىل قبول اختصاص اللجنة مبوجب املادتني 

  هاييت    

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
جب احلاالت املُرسلة مبو  
  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

  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  رصف
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  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي ادعاء  ادعاء عام
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال توجد أي رسالة  رسالة طلب تدخُّل فوري

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

ُيَبت فيها بعد، ومل يرد، لألسف، أي رد مـن          أُحيلت جمدداً مجيع احلاالت اليت مل         -٢٤٨
 موجزاً للحالة   A/HRC/4/41 و Coor.1 و E/CN.4/2006/56ويتضمن التقريران   . احلكومة بشأهنا 

  .يف البلد

  مالحظات    
يالحظ الفريق العامل أن احلكومة وقعت على االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع                 -٢٤٩

 اختـصاص   مة إىل التصديق عليها وإىل قبول     األشخاص من االختفاء القسري ويدعو احلكو     
  .٣٢ و٣١ مبوجب املادتني اللجنة

  هندوراس    
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

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

  ١٢٧  صفر  صفر  صفر  صفر  ١٢٧
  

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

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

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

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

أُحيلت جمدداً مجيع احلاالت اليت مل ُيَبت فيها بعد، ومل يرد، لألسف، أي رد مـن                  -٢٥٠
 موجزاً للحالة   A/HRC/4/41 و Coor.1 و E/CN.4/2006/56ويتضمن التقريران   . احلكومة بشأهنا 

  .يف البلد

  املعلومات الواردة من احلكومة    
سلت احلكومة رسالة مقرونة بتعليقات عن      ، أر ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ٢٠يف    -٢٥١

  .التقدم احملرز يف تنفيذ توصية الفريق العامل يف أعقاب زيارته للبلد
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  الرسائل املوجهة من الفريق العامل    
يوليه أرسل الفريق العامل رسالة عاجلة إىل احلكومـة فيمـا خيـص             / متوز ٢٨يف    -٢٥٢

 من جانب ٢٠٠٩يوليه / متوز٢٤تطافه يف ، الذي مت اخجريسون إيفيلري فيلشيس أملانداريس
  . ضباط الشرطة أثناء مظاهرات ُنظمت دعماً للرئيس زياليا

  التدخل الفوري    
رسالة باالشتراك مع آليتني مـن       إىل احلكومة  يوليه، أرسل الفريق العامل   / متوز ٦يف    -٢٥٣

د اللتني تتعرض هلما    آليات اإلجراءات اخلاصة، لكي تتدخل فوراً فيما يتعلق باملضايقة والتهدي         
  .بريثا أوليفا دي ناتيفي، رئيسة جلنة احملتجزين املفقودين يف هندوراس

، أرسل الفريق العامل إىل احلكومة رسالة باالشتراك  ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٣٠ويف    - ٢٥٤
ة مع مخس آليات من اإلجراءات اخلاصة للتدخل فوراً فيما يتعلق بقيام الشرطة هبجوم بالقنابل املسيل              

   .٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٢للدموع على رئيسة جلنة احملتجزين املفقودين يف هندوراس، يف 

  مالحظات    
يعرب الفريق العامل عن امتنانه للحكومة للتقرير الذي أعدته بشأن تنفيذ توصياته يف     -٢٥٥

  .ويعد الفريق العامل حالياً تقريراً للمتابعة. ٢٠٠٧أعقاب زيارته للبلد يف عام 
وُيهنئ الفريق العامل احلكومة على التصديق على االتفاقية الدولية حلمايـة مجيـع               -٢٥٦

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

  اهلند    
االت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       احل

  ٧: 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

  ٣٦٩  صفر  صفر  ٧  صفر  ٣٦٢
  

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

  )قاعدة األشهر الستة(جانب احلكومة 
  صفر  نعم  ١٩

 
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  نعم  ادعاء عام

  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال توجد أي رسالة  وريرسالة طلب تدخُّل ف
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي طلب  طلب الفريق العامل القيام بزيارة
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  اإلجراءات العادية    
وختص هذه احلاالت . أحال الفريق العامل إىل احلكومة سبع حاالت أُبلغ عنها حديثاً      -٢٥٧

، ١٩٩٣ض يف سريناجري، جبامو وكـشمري، يف عـام          ، الذي ألقي عليه القب    هامانيون آزاد 
، الذي ألقي عليه القبض يف مرتله يف سريناجري، جبامو وكشمري، يف عام             وساجاد أمحد بازاز  

، الذي ألقي عليه القبض عليه سريناجري، جبامو وكشمري، يف          وشابري حسني باهات  ،  ١٩٩٢
اطعة بـارامواهللا، جبـامو     ، الذي ألقي عليه القبض يف مق      خوشيد أمحد بات  ، و ١٩٩٤عام  

، الذي ألقي عليه القبض يف بولوامـا جبـامو          وجافيد أمحد ماتو  ،  ١٩٩٠وكشمري، يف عام    
، الـذي  وعبد الرشيد مـري  عاماً، ١٣ عندما كان يبلغ من العمر ١٩٩٣وكشمري، يف عام  

، الذي شوهد آخـر     ومنظور أمحد واين  ،  ٩٩٠إلقي عليه القبض يف مقاطعة كوبوارا يف عام         
  .٢٠٠٥ة يف خميم اجليش يف قرية تراغبورا، يف عام مر

  املعلومات الواردة من احلكومة    
 ٢يونيـه، و  / حزيـران  ٣٠تلقى الفريق العامل ثالث رسائل من احلكومة مؤرخـة            -٢٥٨
  .، تتصل حباالت، ومل تؤد أي منها إىل توضيح احلاالت٢٠٠٩أغسطس / آب٢٠يوليه و/متوز

  دراملعلومات الواردة من املصا    
ؤد ـل معلومات جديـدة من مصادر عن ثالث حاالت، مل ت         ـتلقى الفريق العام    -٢٥٩

  .إىل توضيحها

  االدعاءات العامة    

  موجز اإلدعاءات    
تلقى الفريق العامل معلومات من املصادر بشأن العقبات اليت حالـت دون تنفيـذ                -٢٦٠

قـاب الـدورتني الـسادسة      وأحيلت هذه املعلومات إىل احلكومة يف أع      . اإلعالن يف البلد  
  .والثمانني والثامنة والثمانني من خالل اإلدعاءات العامة التالية

فيما يتعلق باإلدعاء العام األول، أفادت التقارير أن األحكام القانونية احلالية يف اهلنـد                -٢٦١
تعرقل من إعمال احلق يف احلصول على سبيل انتصاف عاجل وفعال، وذلك يؤدي إىل إفالت               

وتفيد املزاعم أن الشرطة غالباً ما تتطلب أمراً من         . كيب جرائم االختفاء القسري من العقاب     مرت
احملكمة العليا لتسجيل الشكاوى املقدمة ضد القوات املسلحة اليت تلقي القبض علـى أفـراد               

 أن عدم اسـتعداد  روفضالً عن ذلك، تفيد التقاري   . مدنيني دون أن تفصح عن أماكن وجودهم      
ملسلحة للتعاون مع الشرطة، وتقاعس الشرطة عن إجراء حتقيق صحيح للجرائم الـيت             القوات ا 

  . يزعم مشاركة أفراد اجليش فيها، يعرقل من سري عمليات التحقيق
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كما أعرب عن القلق ألن التشريع احلايل، مبا فيه قانون اإلجراءات اجلنائية، وقانون               -٢٦٢
 السلطات اخلاصة للقوات املـسلحة، وقـانون        املناطق املضطربة يف جامو وكشمري، وقانون     

السالمة العامة يف جامو وكشمري، يقضي بضرورة احلصول على إذن خاص من الـسلطات              
ووفقاً للتقارير  .  قبل التحقيق يف اجلرائم اليت يزعم ارتكاهبا من جانب موظفي الدولة           ةالتنفيذي

 احلكومـة املركزيـة      طلـب إىل   ٣٠٠الواردة، قدمت حكومة والية جامو وكشمري قرابة        
ووفقاً للمزاعم، ال توجد حالة . للمالحقة القضائية دون أن حتصل على موافقة بشأن أي منها

  . ُسمح فيها بإجراء مالحقة قضائيةواحدة 
كما توجد تقارير تفيد بأن قدرة الضحايا على اللجوء إىل الدعاوى القضائية تعرقلها   -٢٦٣

وتفيد التقارير أن   . اليف، واملسافات، والتأخري، واللغة   بشدة مشاكل تتعلق بالوصول، والتك    
العديد من القضاة يالحظون أن التأخري ينجم عن عن عدم مثول موظفي الدولة أمام احملكمة               

ويف حاالت كثرية، تصدر سلطات الدولة نفيـاًً        . أو عدم ردهم على األسئلة املوجهة إليهم      
وفضالً عن ذلـك،    . ُتقدم إلجراء حتقيق قضائي   مطلقاً أو بيانات متناقضة رداً على شكاوى        

تفيد املزاعم بأن الشكاوى املقدمة ضد الشرطة ال تسجل إال بعد أن تصدر احملكمة العليـا                 
وغالباً ما حتال القضية إىل حماكم ثانوية تتحمل أعباء فـوق طاقتـها وال              . قراراً هلذا الغرض  

  . لألوامرتكون قادرة على إكراه موظفي الدولة على االنصياع 
كما أُبلغ الفريق العامل بأن القوانني اهلندية تسمح ألفراد القوات املسلحة املتـهمني               -٢٦٤

ومع ذلك، فـإن التـشريعات      . بارتكاب جرائم مبقاضاهتم أمام احملاكم العسكرية أو املدنية       
م احلالية مثل قانون الصالحيات اخلاصة للقوات املسلحة جيعل احملاكمات من جانب احملـاك            

ووفقاً لالدعاءات، تعقد احملاكم العسكرية جلـساهتا بـصورة         . املدنية أمراً غري مرجح عملياً    
  .سرية و ال تتيح ألسر اجملين عليهم الفرصة لإلدالء بشهاداهتم

ومن دواعي القلق أيضاً أن اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان ال تستطيع القيام بتحقيق               -٢٦٥
انتهاكات حقوق اإلنسان من جانب القوات املسلحة حيث أهنا مستقل يف الشكاوى املتعلقة ب 

وفضالً عن ذلك، ال خيـول      . جيوز هلا فقط أن تطلب من احلكومة املركزية تقريراً عن احلالة          
القانون للجنة احمللية حلقوق اإلنسان يف والية جامو وكشمري أن تصدر أوامر ملالحقة أفـراد               

  . الداخلية الوطنيةقوات األمن دون ترخيص مسبق من وزارة
وأخرياً، أُبلغ الفريق العامل أيضاً مبمارسات مزعومة للمضايقة والتخويف وإجبـار أفـراد               -٢٦٦
وأُبلغ عن بعض حاالت استخدام العنف لالنتقام من األسـر          .  على سحب شكاواهم   األسرة

على أي جـرب أو   وفضالً عن ذلك، تفيد املزاعم بأنه ال حيق لألسر احلصول           . اليت تلتمس االنتصاف  
ف عن هويـة مـرتكيب      ـال الكش ـىت يف ح  ـتعويض مقابل وفاة أو اختفاء أحد أفراد أسرها ح        

وسبيل االنتصاف الوحيد املتاح هلم هو احلصول على مدفوعات كهبات وهي مدفوعات ال             . الفعل
ضحية بني أن ال  ـة ت ـُتقدم إال بعد أحصول األسرة على شهادة وفاة أو شهادة من سلطات املقاطع            
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ة الضغوط على األسر لوقف الـدعاوى       ـوتفيد التقارير مبمارس  . مل تكن متورطة يف عمليات القتال     
   .القانونية أو سحب الشكاوى لكي تتمكن من احلصول على مدفوعات كهبات

ويف إدعاء مستقل، أفادت التقارير بأن حكومة اهلند فشلت يف معاجلـة حـاالت                -٢٦٧
شمري، حيث تفيد املزاعم أن عدد ضحايا حـاالت االختفـاء   االختفاء القسري يف منطقة ك    

  .القسري أعلى بكثري من احلاالت املبلغ عنها رمسياً
ووفقاً للمعلومات الواردة، فإن حاالت االختفاء القسري ترتكبها القوات العسكرية            -٢٦٨

بـأهنم  وهناك إدعاءات أخرى بأن هذه القوات أبلغت أحيانا أسر املختفني           . وشبه العسكرية 
كما تفيد االدعاءات بأنه يتم أحيانـا       . أطلق سراحهم بينما مل يعد هؤالء األفراد إىل ديارهم        

. إبالغ أسر املختفني بوفاهتم أثناء حماولتهم الفرار أو عند مشاركتهم يف نـشاط عـسكري              
وتفيد االدعاءات بأن بعض األسر قد تعرضت للتخويف وألعمال انتقامية عنـد حماولتـها              

  . خمتلف سبل االنتصاف لتحديد مصري األشخاص املختفني وأماكنهمالتماس 
  .ويأسف الفريق العامل لعدم حصوله على رد من احلكومة حىت اآلن  -٢٦٩

  جمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل ُيَبت فيها بعد    
 حـاالت   ١٠وأوضح  .  حالة إىل احلكومة   ٤٣٠أحال الفريق العامل، منذ إنشائه،        -٢٧٠
 استناداً إىل معلومات واردة من احلكومـة؛ ومل         ٥١تناداً إىل معلومات واردة من املصدر و      اس

  . حالة٣٦٩ُيَبت بعد يف 

  مالحظات    
يذكّر الفريق العامل احلكومة بالتزاماهتا باإلعالن، وخباصـة احلـق يف االنتـصاف               -٢٧١

 حاالت االختفاء القـسري     ، وبااللتزام بالتحقيق يف مجيع    )٩املادة  (القضائي السريع والفعال    
، وبااللتزام باحلماية من سوء املعاملة أو التهديد أو االنتقام من األشـخاص             )١-١٣املادة  (

، وبااللتزام بالسماح جلميع األشخاص املعنيني بـاالطالع        )٣-١٣املادة  (املعنيني بالتحقيق   
ما دام مـصري    "ونزيهة  ، وااللتزام بإجراء حتقيقات شاملة      )٤-١٣املادة  (على نتائج التحقيق    

  ).٦-١٣املادة " (ضحية االختفاء القسري مل يتضح بعد
ويطلب الفريق العامل إىل احلكومة التعليق على املعلومات الـواردة يف اإلدعـاءات               -٢٧٢

  .العامة، اليت قد تؤدي إىل توضيح احلاالت اليت مل ُيَبت فيها بعد
ى االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع        ويالحظ الفريق العامل أن احلكومة وقعت عل        -٢٧٣

 اختـصاص   األشخاص من االختفاء القسري ويدعو احلكومة إىل التصديق عليها وإىل قبول          
   .٣٢ و٣١ مبوجب املادتني اللجنة
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  إندونيسيا    
احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       

  صفر: د االستعراضقي
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  رصف  صفر  صفر  ١٦٢
  

  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

 
  ال  رد احلكومة  نعم  ادعاء عام

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

أُحيلت جمدداً مجيع احلاالت اليت مل ُيَبت فيها بعد، ومل يرد، لألسف، أي رد مـن                  -٢٧٤
 موجزاً للحالة   A/HRC/4/41 و Coor.1 و E/CN.4/2006/56ويتضمن التقريران   . احلكومة بشأهنا 

  .يف البلد

  االدعاءات العامة    

  موجز اإلدعاءات    
قدمت املصادر إىل الفريق العامل معلومات تتعلق بالعقبات اليت ُيدعى أهنا تعتـرض               -٢٧٥

  . وأحيلت هذه املعلومات إىل احلكومة بعد الدورة السادسة والثمانني.تنفيذ اإلعالن
الة ووفقاً للمعلومات الواردة، أدين اللواء املتقاعد موشدي بوروبراجنونو، نائب وك           -٢٧٦

االستخبارات احلكومية السابق، بتهمة التآمر واألمر بقتل السيد منري سعد طالـب الـرئيس              
السابق لإلحتاد اآلسيوي ملكافحة حاالت االختفاء القسري، الذي مت تسميمه بالزرنيخ على            

، وهـو يف طريقـه إىل جنيـف       ٢٠٠٤سـبتمرب   / أيلول ٧منت اخلطوط اجلوية غارودا، يف      
املنشأ لصياغة االتفاقية الدولية حلماية مجيع       بني الدورات  ع للفريق العامل  للمشاركة يف اجتما  

  . االختفاء القسرياألشخاص من
 ١٩وأفادت التقارير بأنه ألقي القبض علـى اللـواء موشـدي بوروبراجنونـو يف                 -٢٧٧

 / كـانون األول   ٣١يف  و. ٢٠٠٨أغسطس  /، وبدأت حماكمته يف آب    ٢٠٠٨يونيه  /حزيران
 حكمت احملكمة احمللية جلنوب جاكارتا برباءة اللواء موشدي بوروبراجنونو          ،٢٠٠٨ديسمرب  

وتفيد االدعاءات بأن احملكمة مل تأخذ يف احلسبان      . من مجيع التهم املوجهة إليه وأطلق سراحه      
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 تؤكـد   N.111/2004أدلة هامة قدمها فريق حتقيق مستقل ُشكل مبوجب القـرار الرئاسـي             
  .احلكومية يف وفاة السيد منري سعيد طالبمشاركة وكالة االستخبارات 

والسيد منري سعيد طالب ومدافع بارز عن حقوق اإلنسان معـروف بأنـشطته يف                -٢٧٨
واالعتداء الذي وقع على حياته، إىل . الكفاح من أجل القضاء على حاالت االختفاء القسري    

 األشـخاص الـذين     جانب كونه انتهاكا حلقوقه وحقوق أقاربه، يشكل هتديداً عاماً جلميع         
ومن اهلام  . يكافحون للقضاء على حاالت االختفاء القسري، سواء بصورة فردية أو مجاعية          

للغاية توضيح الظروف اليت أحاطت بوفاة السيد منري سعيد طالب بـصورة كاملـة وغـري           
منحازة وحماكمة مجيع األشخاص املسئولني أمام حمكمة حمايدة ومستقلة وخمتـصة وتوقيـع             

  . ليهم تراعي خطورة اجلرائم املرتكبةعقوبات ع
  .ويأسف الفريق العامل لعدم احلصول على رد من احلكومة  -٢٧٩

  طلب القيام بزيارة    
 القيـام بزيـارة إىل      ٢٠٠٦ديـسمرب   / كـانون األول   ١٢طلب الفريق العامل يف       -٢٨٠

 وأن  ٢٠٠٧وردت احلكومة أنه يتعذر عليها استقبال الفريق العامل خالل عـام            . إندونيسيا
وأرسل الفريق العامـل رسـالة      . الزيارة ستكون أكثر فائدة إذا هي أُجريت يف وقت الحق         

  .  مل ترد عليها احلكومة بعد٢٠٠٨أبريل / نيسان٣تذكري يف 

  مالحظات    
يكرر الفريق العامل املالحظات اليت أبداها يف تقارير سـابقة، ألنـه مل يتلـق أي                  -٢٨١

  . معلومات من احلكومة بشأهنا
 ليـشيت،   -ويشجع الفريق العامل حكومة إندونيسيا، بالتعاون مع حكومة تيمور            -٢٨٢

  .على االتصال بالفريق العامل لزيادة توضيح مجيع احلاالت اليت مل ُيبت فيها بعد
ويذكّر الفريق العامل احلكومة بالتزاماهتا مبوجب اإلعالن إلجراء حتقيقات شـاملة             -٢٨٣

  ).٦-١٣املادة "( ومكان وجود ضحايا االختفاء القسري جمهولنيمادام مصري"وغري منحازة 
ويكرر الفريق العامل طلبه إلجراء الزيارة، علماً بأن احلكومة أشارت أنه ال ميكـن                -٢٨٤

 مقترحة للزيـارة، يف     خإجراء الزيارة يف املوعد املقترح، ويتطلع الفريق العامل إىل تلقي تواري          
  .أقرب وقت

العامل احلكومة إىل التوقيع على االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع      ويدعو الفريق     - ٢٨٥
 مبوجـب    اختصاص اللجنـة   األشخاص من االختفاء القسري والتصديق عيها وإىل قبول       

  .٣٢ و٣١املادتني 
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  ) اإلسالمية-مجهورية (إيران     
ة إىل احلكومة خالل الفتـرة      احلاالت املُحال 
  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

ـادر غري   املص
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل    
ُيبّت فيها حىت هنايـة    
 السنة قيد االستعراض

  ٥١٤  صفر  ١  صفر  صفر  ٥١٥
 

  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

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

  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال توجد أي رسالة  لة طلب تدخُّل فوريرسا
   تأجيل الزيارة-نعم   رد احلكومة  نعم  طلب الفريق العامل القيام بزيارة

ة رسالة تتعلق حبالة واحـدة، أدت       ـت احلكوم ـ، أحال ٢٠٠٩ نيسان أبريل    ٨يف    -٢٨٦
  .إىل توضيحها

  صادراملاملعلومات املقدمة من     
  . الفريق العامل معلومات من مصادر تؤكد توضيح هذه احلالةتلقى  -٢٨٧

  التوضيحات    
  .إثر املعلومات اليت تلقتها احلكومة، قرر الفريق العامل توضيح حالة واحدة  -٢٨٨

  رسائل الفريق العامل    
أبريل، وجه الفريق العامل رسالة عاجلة إىل احلكومة تتعلـق باختفـاء   / نيسان ٦يف    -٢٨٩

 ١٤ويف . ٢٠٠٩مارس / آذار٩ الذي ألقت قوات أمن الدولة القبض عليه يف    ،ياسر تركمان 
 شخصاً  ١٧٢ب ، أرسل الفريق العامل رسالة عاجلة ثانية تتعلق         ٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين األول 

يزعم أنه مت إلقاء القبض عليهم من جانب السلطات أثناء مظـاهرات أو يف منـازهلم بعـد               
، وال يزال مصريهم وأمـاكن      ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٢  االنتخابات الرئاسية اليت أجريت يف    

، أرسل الفريق العامل باالشتراك مع      ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ١١ويف  . وجودهم جمهولني 
حسني أسدي أربع آليات أخرى لإلجراءات اخلاصة رسالة عاجلة إىل احلكومة تتعلق باختفاء     

نفيسة  و هبنام نيكزاد ، و ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ٣، الذي ألقي عليه القبض يف       زيبادايب
نوفمرب أثنـاء تغطيتـهما     / تشرين الثاين  ٤، وصحفيان ألقي عليهما القبض يف       زاره كوهان 

  .ملظاهرات ُنظمت مبناسبة الذكرى الثالثة عشرة حلصار مبىن سفارة الواليات املتحدة يف طهران
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  البيانات الصحفية    
عامل بياناً صحفياً مع مخس آليات أخرى لإلجراءات        يوليه، أصدر الفريق ال   / متوز ٧يف    -٢٠٩

اخلاصة دعا فيها احلكومة إىل االمتثال اللتزاماهتا الدولية بضمان محاية حقوق اإلنسان جلميـع              
يرد النص الكامل للبيان الصحفي على املوقع       (األفراد بعد االنتخابات الرئاسية اجلارية يف البلد        

http://www.unhchr.ch/hurricane.nsf/view01/18CO1E2D803329F8C1257EC56E2BD? 

(opendocument.  

  طلب القيام بزيارة    
، وأُّجلت ٢٠٠٤وافقت حكومة إيران على طلب الفريق العامل القيام بزيارة يف عام   -٢٩١

 رسالة تذكري ترجو من     ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٢٠وأرسلت يف   . الزيارة بناء على طلب احلكومة    
لزيـارة، علـى    ل اًومل حتدد احلكومة بعد تارخي    . إلجراء الزيارة املؤجلة  احلكومة حتديد موعد    

  .الرغم من مضي مخس سنوات

  جمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل ُيبت فيها بعد    
 حـاالت   ٥وأوضح  .  حالة ٥٣٢أحال الفريق العامل إىل احلكومة، منذ إنشائه،          - ٢٩٢

 حالة باالستناد إىل معلومات مقدمة مـن        ١٣ادر و باالستناد إىل املعلومات مقدمة من املص     
  . حالة٥١٤احلكومة؛ ومل ُيبت بعد يف 

  مالحظات    
ُيعرب الفريق العامل عن قلقه لعدم حصوله على رد علـى الرسـالتني العـاجلتني                 -٢٩٣

  . شخصا١٧٢ًاملوجهتني إىل احلكومة يف الفترة قيد االستعراض بشأن 
مة إىل التوقيع على االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع           ويدعو الفريق العامل احلكو     -٢٩٤

ـ   األشخاص من االختفاء القسري والتصديق عليها وإىل قبول         مبوجـب   ةـ اختصاص اللجن
  .٣٢ و٣١املادتني 

  العراق    
احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       

  ١٨: الستعراضقيد ا
احلاالت املوضَّـحة خـالل     

  ٥: 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

  ١٦ ٤٠٩  ٥  صفر  ١  ١٧  ١٦ ٣٩٦
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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  ٥

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

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

  اإلجراءات العاجلة    
 حالة مبوجب اإلجراء اخلـاص بالتـصرف        ١٧حال الفريق العامل إىل احلكومة      أ  - ٢٩٥
غـاتوف    حممـد  ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٢٧وختص احلالة األوىل اليت أرسلت يف       . العاجل
  الداين، وهو عضو يف الربملان العراقي ألقت عليه قوات األمن          ، املعروف باسم حممد   منصور

 وهو يف الطائرة مبطار بغداد وسيق يف موكب من سيارات           ٢٠٠٩فرباير  /القبض يف شباط  
 ١٩ و ١٢وأحال الفريق العامل ثالث رسائل أخـرى يف         . قوات األمن إىل مكان جمهول    

لقت عليهم قوات األمن القبض      ختص ستة عشر من مرافقيه الذين أ       ٢٠٠٩مايو  /را أي ٢٥و
وحممد  هيثم خالد بربويت   و عالء خري اهللا املالكي    و شاكر البيايت يف مناسبات خمتلفة وهم،     

وهاشم  وعدي حسن منصور   وحممد حسني غادبان   حسني غاتوف منصور   و كرمي فهران 
حممـد   وعباس كـاظم مخـيس   ورمحان أمحد كرمي وجاسم وعمر إبراهيم  كرمي إبراهيم 

ومل يرد من احلكومة رد علـى       . وعلي عبد اهللا طه ياسني     رقد جاما طه ياسني   ف و مقصود
  .هذه الرسائل

  اإلجراءات العادية    
وختص هذه  . أحال الفريق العامل إىل احلكومة حالة جديدة مت اإلبالغ عنا مؤخراً            - ٢٩٦
الذي شوهد آخر مرة يف نقطة تفتيش شـرطة         صاحل   عالء الدين عبد الكرمي شاكر    احلالة  

   . ٢٠٠٧يوليه /اللواء فوكس يف حملة السيدية يف بغداد يف متوز

  املعلومات الواردة من احلكومة    
 ٢٠٠٨يوليـه   / متوز ١٠أحالت حكومة العراق ثالث رسائل إىل الفريق العامل، مؤرخة            - ٢٩٧

وتعلقـت الرسـالتان األوىل     . ٢٠٠٩أكتـوبر     / تشرين األول  ١٥يونيه و   / حزيران ٢٥و
. ورئي أن املعلومات املقدمة غري كافية ألغراض التوضيح       .  مل يبت فيها بعد    والثالثة حباالت 

  . ومل تترجم الرسالة الثانية يف الوقت املناسب إلدراجها يف التقرير

  املعلومات الواردة من املصادر    
  . تلقى الفريق العامل معلومات من املصادر عن سبع حاالت  - ٢٩٨
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  التوضيحات    
  .مل يف ضوء املعلومات الواردة من املصادر توضيح مخس حاالتقرر الفريق العا  - ٢٩٩

  االجتماعات    
اجتمع ممثلو احلكومة مع الفريق العامل على هامش الدورة التاسـعة والثمـانني               - ٣٠٠

  .ملناقشة التطورات املتعلقة باحلاالت اليت مل ُيبت فيها بعد

  عدجمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل ُيبت فيها ب    
 ٢٨وُوضـحت   .  حالة ١٦ ٥٤٤أحال الفريق العامل إىل احلكومة، منذ إنشائه،          - ٣٠١

 حالة باالستناد إىل معلومات     ١٠٧حالة منها باالستناد إىل معلومات مقدمة من املصادر و        
  . حالة١٦ ٤٠٩مقدمة من احلكومة؛ ويبلغ عدد احلاالت اليت مل ُيبت فيها بعد 

  مالحظات    
عامل عن امتنانه لالجتماع مع ممثلي حكومة العراق ويتطلـع إىل           يعرب الفريق ال    - ٣٠٢

  .استمرار التعاون
ويدعو الفريق العامل احلكومة إىل التوقيع على االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع          - ٣٠٣

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

  آيرلندا    
احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       

  صفر: قيد االستعراض
احلاالت املوضَّـحة خـالل     

  صفر: الفترة قيد االستعراض

 احلاالت اليت مل ُيبّت     عدد
فيها حىت بداية الفترة قيـد      

  االستعراض
احلاالت املُرسلة مبوجب   

  راء التصرف العاجلإج
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 
  صفر   توجد أية ردودال  صفر

 
  ال  رد احلكومة  نعم  ادعاء عام

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

  موجز االدعاءات    
عامل معلومات تتعلق بالعقبات اليت يدعى أهنا تعترض        قدمت املصادر إىل الفريق ال      - ٣٠٤

وأحيلت هذه املعلومات إىل احلكومة بعـد انعقـاد دورة الفريق العامـل           . تنفيذ اإلعالن 
  .السابعة والثمانني

 يف ممارسـات التـسليم      ٢٠٠٣ووفقاً للتقارير، شاركت حكومة أيرلندا يف عام          - ٣٠٥
ه املمارسة هو، حسب االدعـاءات، الـسماح        ودور احلكومة يف هذ   . واالحتجاز السري 

وهذه الطائرات تقف يف هذه املطارات خـالل        . باستخدام مطاراهتا لنقل ضحايا التسليم    
وهناك اعتقـاد بـأن   . عملية نقل احملتجزين وأخذهم وتسليمهم أو إعادهتم لغرض التسليم 

ضروري لتيسري استخدام هذه الطائرات، دون رقابة وتدقيق من جانب احلكومات، هو أمر 
ويف بعض احلاالت، تستخدم هذه الطائرات الحتجـاز أفـراد يف           . وتنفيذ برنامج التسليم  

أوروبا، يف حني أن هناك حاالت أخرى ُنقل فيها ضحايا االختفـاء القـسري يف هـذه                 
وتفيد االدعاءات بأن احلكومة تسمح هلذه الطائرات اهلبـوط         . الطائرات إىل أوروبا ومنها   

  . دون اختاذ أية تدابري ملنع استخدامها ألغراض االحتجاز السري والتسليمعلى أراضيها 
  .يأسف الفريق العامل لعدم حصوله على رد من احلكومة  - ٣٠٦

  مالحظات
يالحظ الفريق العامل أن احلكومة وقعت على االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع                - ٣٠٧

 اختصاص  يق عليها وإىل قبول   األشخاص من االختفاء القسري ويدعو احلكومة إىل التصد       
  .٣٢ و٣١ مبوجب املادتني اللجنة

  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

 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
ت اليت ُيحتمل توضيحها مـن      عدد احلاال 

  )قاعدة األشهر الستة(جانب احلكومة 
  صفر  ال توجد أية ردود  صفر
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  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي ادعاء  ادعاء عام
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال توجد أي رسالة  رسالة طلب تدخُّل فوري

  ال يوجد أي رد  حلكومةرد ا  ال يوجد أي طلب  طلب الفريق العامل القيام بزيارة

أحال الفريق العامل جمدداً مجيع احلاالت اليت مل ُيبت فيها بعد، ومل يتلـق رداً مـن                   -٣٠٨
  .  موجزاً للحالة يف البلدCorr.1 وE/CN.4/2006/56ويتضمن التقرير . احلكومة

  مالحظات    
مايـة مجيـع    يدعو الفريق العامل احلكومة إىل التوقيع على االتفاقيـة الدوليـة حل             -٣٠٩
 مبوجـب    اختصاص اللجنـة   اص من االختفاء القسري والتصديق عليها وإىل قبول       ـاألشخ

  .٣٢ و٣١املادتني 

  إيطاليا    
احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       

  صفر: قيد االستعراض
احلاالت املوضَّـحة خـالل     

  صفر: لفترة قيد االستعراضا

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  صفر
  

  ردود متعددة بشأن بعض احلاالت  ة بشأهناعدد احلاالت اليت ردَّت احلكوم
عدد احلاالت اليت ُيحتمل توضيحها مـن       

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

 
  ال  رد احلكومة  نعم  ادعاء عام

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

  االدعاءات العامة    

  موجز اإلدعاءات    
تلقى الفريق العامل معلومات من املصادر بشأن العقبات اليت يدعى أهنا تعترض تنفيذ         -٣١٠

  .وأحيلت هذه املعلومات إىل احلكومة يف أعقاب دورته السابعة والثمانني. اإلعالن
 يف ممارسـات التـسليم   ٣٠٠٣ارير بأن حكومة إيطاليا شاركت يف عام وتفيد التق   -٣١١

. ومت بوجه عام احتجاز ضحايا التسليم لفترات مطولة يف مرافق سـرية           . واالحتجاز السري 
 جلنة الصليب األمحر الدولية من الوصول إليهم ودون إبالغ أسرهم أو اإلبالغ عن            دون متكن 
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قم أي جهة باإلشراف على ظروف االحتجاز ومعاملة        ومل ت . أوضاعهم القانونية أو حقوقهم   
كما مل تقدم معلومات عن اإلجراءات املعمول هبا الختاذ قرار بشأن احتجـازهم             . احملتجزين

  .وُيعتقد أن هذه املمارسة تدخل يف نطاق االختفاء القسري. ومدة االحتجاز
رسة يتضمن احتجـاز    وتفيد االدعاءات بأن دور احلكومة يف اللجوء إىل هذه املما           -٣١٢

أشخاص داخل أراضيها ونقلهم خارج نطاق القانون إىل بلدان أخرى أو احتجازهم لـدى              
  .وكاالت استخبارات أجنبية أو غريها

ووفقاً للمعلومات الواردة، استخدمت طائرات مطارات إيطاليـة لنقـل ضـحايا              -٣١٣
 نقل احملتجزين وأخذهم    وكانت هذه الطائرات تقف يف هذه املطارات خالل عملية        . التسليم

وهناك اعتقاد بأن استخدام هذه الطائرات، دون رقابة        . وتسليمهم أو إعادهتم لغرض التسليم    
ويف بعـض   . وتدقيق من جانب احلكومات، هو أمر ضروري لتيسري وتنفيذ برنامج التسليم          

احلاالت، استخدمت هذه الطائرات الحتجاز أشخاص يف أوروبا، يف حني نقل يف حـاالت              
وتفيد االدعاءات  . أخرى ضحايا االختفاء القسري على منت هذه الطائرات إىل أوروبا ومنها          

بأن احلكومة تسمح هلذه الطائرات باهلبوط على أراضيها دون اختاذ أية تدابري ملنع استخدامها              
  .ألغراض االحتجاز السري والتسليم

ء حتقيق شامل يف اإلدعـاءات  وفقاً للتقارير الواردة، عزفت حكومة إيطاليا عن إجرا   -٣١٤
حباالت االختفاء القسري املتعلقة بعمليات التسليم، مستندة يف ذلك إىل كون األمر يتعلـق              

وأجرى املدعون العامون يف إيطاليا حتقيقـات بـشأن         . بسرية األمن القومي أو أمن الدولة     
 أدت إىل توجيـه     حاالت االختطاف وغريها من اجلرائم املرتكبة على األراضي اإليطالية اليت         

وتفيد التقارير بأهنا فشلت يف إجراء حتقيق فعال ومستقل وغري متحيـز يف             . طلبات للتسليم 
وتفيد التقارير  . دور املسؤلني احلكوميني واستخدام أراضي الدولة ملمارسة االختفاء القسري        

الت أن احلكومة تعترض على عمليات التحقيق وقبول شكاوى تتعلق حبقوق اإلنسان يف حا            
ومل تقدم أيه تعويضات للضحايا وأسرهم عن طريق، يف بعـض           . التسليم واالحتجاز السري  

  . احلاالت، حتديد مصري املختطفني وأماكن وجودهم
  .يأسف الفريق العامل ألنه مل يتلق رداً من احلكومة  -٣١٥

  مالحظات    
مايـة مجيـع    يالحظ الفريق العامل أن احلكومة وقعت على االتفاقية الدوليـة حل            -٣١٦

 اختـصاص   األشخاص من االختفاء القسري ويدعو احلكومة إىل التصديق عليها وإىل قبول          
  .٣٢ و٣١ مبوجب املادتني اللجنة
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  اليابان    
احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       

  صفر: قيد االستعراض
 املوضَّـحة خـالل     احلاالت

  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

  ٤  صفر  صفر  صفر  صفر  ٤
  

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

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

  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي ادعاء  ادعاء عام
  د أي ردال يوج  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    
 تتضمن  ٢٠٠٩مايو  / أيار ١٣أرسلت احلكومة رسالة واحدة إىل الفريق العامل يف           -٣١٧

ومل تـرد   . معلومات عن حالة واحدة مسجلة حتت مجهورية كوريا الدميقراطيـة الـشعبية           
  .معلومات من احلكومة بشأن احلاالت داخل أراضيها

  االجتماعات    
اجتمع ممثلو حكومة اليابان مع الفريق العامل على هامش دوراته السابعة والثمـانني       -٣١٨

  .والثامنة والثمانني والتاسعة والثمانني ملناقشة التطورات املتصلة باحلاالت

  اليت مل ُيبت فيها بعدجمموع احلاالت احملالة واملوضحة و    
ة، ومجيعها مل يبـت    ـع حاالت إىل احلكوم   ـأحال الفريق العامل، منذ إنشائه، أرب       -٣١٩

  .فيها بعد

  مالحظات    
يهنئ الفريق العامل احلكومة على التصديق على االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع                -٣٢٠

. ٣٢ مبوجب املـادة      اختصاص اللجنة  األشخاص من االختفاء القسري احلكومة وعلى قبول      
  .٣١ مبوجب املادة  اختصاص اللجنةويدعو احلكومة إىل قبول
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  األردن    

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

احلاالت اليت مل   عدد  
ُيبّت فيها حىت هنايـة    
 السنة قيد االستعراض

  ٢  صفر  صفر  صفر  صفر  ٢
  

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

  )قاعدة األشهر الستة(جانب احلكومة 
  صفر  ال  ٢

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

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

  املعلومات الواردة من احلكومة    
 تشري فيها إىل    ٢٠٠٩مايو  / أيار ١٥تلقى الفريق العامل رسالة من احلكومة مؤرخة          -٣٢١

  .بحثأنه ليس لديها مزيد من املعلومات عن احلالتني قيد ال

  جمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل ُيبت فيها بعد    
  .يق العامل، منذ إنشائه، رسالتني إىل احلكومة مل يبت فيهما بعدأحال الفر  -٣٢٢

  مالحظات    
 يدعو الفريق العامل احلكومة إىل التوقيع على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص           -٣٢٣

  .٣٢ و٣١ مبوجب املادتني  اختصاص اللجنةمن االختفاء القسري والتصديق عليها وإىل قبول

  الكويت    

احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       
  صفر: قيد االستعراض

احلاالت املوضَّـحة خـالل     
  صفر: الفترة قيد االستعراض

ت اليت مل ُيبّت    عدد احلاال 
فيها حىت بداية الفترة قيـد      

  االستعراض
احلاالت املُرسلة مبوجب   

  تصرف العاجلإجراء ال
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   ردودال توجد أية  صفر

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

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

حـىت  ؤسف أهنا مل تقدم أي رد       أحيلت احلالة اليت مل يبت فيها إىل احلكومة ومن امل           -٣٢٤
 .موجز للحالة يف البلد Corr.1و E/CN.4/2006/56 ويرد يف الوثيقة. اآلن

  مالحظات    
يدعو الفريق العامل احلكومة إىل التوقيع على االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع                 -٣٢٥

ـ   اختصاص اللجنـة   األشخاص من االختفاء القسري والتصديق عليها وإىل قبول        ب ـ مبوج
  .٣٢ و٣١املادتني 

  *لبنان    
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    

 ضالسنة قيد االستعرا
  ٣١٢  صفر  صفر  صفر  صفر  ٣١٢

  

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

  )قاعدة األشهر الستة(ة جانب احلكوم
  صفر  ال   ١

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

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

  

__________ 

 .وفقاً ملمارسة الفريق العامل، مل يشارك عثمان احلاج يف القرارات املتعلقة هبذا اجلزء من التقرير  *  
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  مةاملعلومات الواردة من احلكو    
 ومل يتمكن الفريـق     ٢٠٠٨فرباير  / شباط ١٨وردت رسالة واحدة من احلكومة يف         -٣٢٦

وتتعلـق الرسـالة    . ٢٠٠٨العامل من ترمجتها يف الوقت املناسب إلدراجها يف تقرير عـام            
مبعلومات عن حالة واحدة وعن احلوار املستمر مع سوريا يف إطار اللجنة املشتركة املنـشأة               

  .فاءملعاجلة حاالت االخت

  جمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل ُيبت فيها بعد    
 حـاالت   ٦ومت توضيح   .  حالة إىل احلكومة   ٣٢٠أحال الفريق العامل، منذ إنشائه،        -٣٢٧

منها باالستناد إىل معلومات مقدمة من املصادر وحالتني باالستناد إىل معلومات مقدمة مـن              
  .بعد حالة مل يبت فيها ٣١٢احلكومة؛ ومثة 

 مالحظات    

يالحظ الفريق العامل أن احلكومة وقعت على االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع                 -٣٢٨
 اختـصاص   األشخاص من االختفاء القسري ويدعو احلكومة إىل التصديق عليها وإىل قبول          

 .٣٢ و٣١ مبوجب املادتني اللجنة

  اجلماهريية العربية الليبية    

احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       
  صفر: قيد االستعراض

احلاالت املوضَّـحة خـالل     
  ١: الفترة قيد االستعراض

عدد احلاالت اليت مل ُيبّت     
حىت بداية الفترة قيـد     فيها  

  االستعراض
احلاالت املُرسلة مبوجب   

  إجراء التصرف العاجل
ـاالت املُ ـلة احلـ رسـ

  احلكومة  مبوجب اإلجراء العادي
ـادر غري   املص

  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل    
ُيبّت فيها حىت هنايـة    
 السنة قيد االستعراض

  ٩  ١  صفر  صفر  صفر  ١٠
  

  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

 
  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
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  اإلجراءات العادية    
ية العربية الليبية نـسخة     وفقاً ألساليب عمل الفريق العامل، تلقت حكومة اجلماهري         -٣٢٩

، الذي أختطف يف إطار عملية مـشتركة بـني           الشريف احلمايل  من احلالة اليت ختص املدعو    
وسجلت هذه احلالة يف    . ٢٠٠٣مارس  /قوات األمن التونسية والليبية يف مطار تونس يف آذار        

  . ملف حكومة تونس

  املعلومات الواردة من املصادر    
 عن ثالثة أشخاص موضـوع      ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٨فرج يف   أكدت املصادر أنه أُ     -٣٣٠

  .وقدمت املصادر معلومات أيضاً عن حالة أخرى. رسالة أرسلها الفريق العامل

  التوضيحات    
  .وفقاً للمعلومات املقدمة من املصدر، قرر الفريق العامل توضيح حالة واحدة  -٣٣١

  رسائل من الفريق العامل    
 املقررة اخلاصة املعنية باملدافعني عـن       لة عاجلة مشتركة مع   أرسل الفريق العامل رسا     -٣٣٢

، الذين  وحسني املداين  معطر فتحي ثريبل   و فؤاد بن عمران   تتعلق باختفاء    حقوق اإلنسان، 
  . ٢٠٠٩آذار / مارس٢٦ألقت قوات األمن القبض عليهم يف 

  جمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل ُيبت فيها بعد    
 حاالت منها   ٥مت توضيح   .  حالة إىل احلكومة   ١٤ريق العامل، منذ إنشائه،     أحال الف   -٣٣٣

  .باالستناد إىل معلومات مقدمة من املصادر، ومل يبت بعد بتسع منها
يدعو الفريق العامل احلكومة إىل التوقيع على االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع                - ٣٣٤

 مبوجـب    اختصاص اللجنـة   بولاألشخاص من االختفاء القسري والتصديق عليها وإىل ق       
  .٣٢ و٣١املادتني 

  موريتانيا    

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    
ىت هنايـة  ُيبّت فيها ح  

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

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

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

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

. أحيلت احلالة اليت مل ُيبت فيها بعد، ومل يرد، لألسـف، أي رد مـن احلكومـة                  -٣٣٥
  . موجزاً للحالة يف البلدCorr.1 وE/CN.4/2006/56ويتضمن التقرير 

  مالحظات    
يدعو الفريق العامل احلكومة إىل التوقيع على االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع                 -٣٣٦

ـ   قسري والتصديق عليها وإىل قبول    األشخاص من االختفاء ال     مبوجـب   ةـ اختصاص اللجن
  .٣٢ و٣١املادتني 

  *املكسيك    
احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       

  ١٠: قيد االستعراض
احلاالت املوضَّـحة خـالل     

  ٣: 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

٢١٨  ٢  ١  ٤  ٦  ٢١١  
  

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

  )قاعدة األشهر الستة(جانب احلكومة 
  صفر  ال توجد أية ردود  ٢١١

 
  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

  

__________ 

  .وفقاً ملمارسة الفريق العامل، مل يشارك سنتياغو كوركويرا يف القرارات املتعلقة هبذا اجلزء من التقرير  *  
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  اإلجراءات العاجلة    
. أحال الفريق العامل إىل احلكومة ستة بالغات يف إطار نظام اإلجراءات العاجلـة              -٣٣٧
، أحال الفريق العامل إىل احلكومة حالتني تتعلقان بكـل مـن            ٢٠٠٩فرباير  /شباط ١٩ ويف

 ٢٠٠٩فرباير  /شباط ١٣، اللذين اعتقلهما يف     راؤل لوكاس لوسيا ومانويل بونس روساس     
  .ضباط شرطة يف مدرسة ثانوية يف مدينة تكوانابا، يف والية غرييرو

، أحال الفريق العامل إىل احلكومة ثالث حاالت تتعلق         ٢٠٠٩أبريل  /نيسان ٨ويف    -٣٣٨
، الـذين  ديانا برنال هرينانديز وخوليو كاستانيدا برنال وأدريانا كستانيدا برنـال   بالقصَّر  

  . ٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول ُيعرف مصريهم وال مكاهنم منذ ال
فيكتـور  ، أحال الفريق العامل حالة واحدة ختـص         ٢٠٠٩أبريل  /نيسان ٢٨ويف    -٣٣٩

  . الذي اختطفه ضباط شرطة بالقرب من والية ناياريتأليخاندرو روبلز مورا

  اإلجراءات العادية    
 وتتعلق هـذه  .أحال الفريق العامل إىل احلكومة أربع حاالت مت اإلبالغ عنها حديثاً           -٣٤٠

، الذي اعتقله ضباط شـرطة حملّيـون يف مدينـة           أرتورو تيليز مونكادو  احلاالت بكل من    
وغابريال ألربتـو   ،  ٢٠٠٨أبريل  /نيسان ٥باتشوكا دي سوتو، عاصمة والية هيدالغو، يف        

، اللذين اعتقلهما ضباط من اجليش والشرطة يف        كروز سانشيز وإدموندو أندريز رياس أمايا     
، الذي اعتقله   وخوسيه فرانسيسكو بارديس رويز    يف والية واهاكا،     ٢٠٠٧يو  ما/أيار ٢٥

  . يف مدينة كولونيا ال سوليداد٢٠٠٧سبتمرب /أيلول ٢٢موظفو وزارة الداخلية يف 

  املعلومات الواردة من احلكومة    
 /شـباط  ٢٦ و ٢٠٠٨أغـسطس   /آب ٨أحالت احلكومة أربعة بالغات مؤرخة        -٣٤١
وقُـدمت يف  . ٢٠٠٩أكتـوبر  /تشرين األول ١٦ و٢٠٠٩سبتمرب /أيلول ١ و ٢٠٠٩ فرباير

  .البالغ األول معلومات تتعلق بأعمال التنقيب يف مدينة أتوياك دي الفاريز
وقامـت  . وقدمت احلكومة يف البالغ الثاين معلومات عن مصري شخصني مفقودين           -٣٤٢

  .املصادر بإيضاح مالبسات اختفاء هذين الشخصني
لثالث، ردت احلكومة على البالغ املرسل من الفريق العامل بشأن أربعة           ويف البالغ ا    -٣٤٣

  .أشخاص، منهم شخص قاصر واحد، قدمت فيه معلومات عن مصريه
  . ومل يتسن ترمجة البالغ األخري يف الوقت املناسب إلدراجه يف هذا التقرير  -٣٤٤

  املعلومات الواردة من املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان    
 ٢٠٠٨نـوفمرب   /تشرين الثاين  ١٨ت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف بالغ مؤرخ         قدم  -٣٤٥

 حاالت مل ُيبت فيها، واعتربت هذه املعلومات غري كافية لتوضيح مالبسات            ٢١٠معلومات بشأن   
  .الستة وقرر الفريق العامل، يف حالة واحدة، تطبيق قاعدة األشهر. تلك احلاالت
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  صادراملعلومات الواردة من امل    
  .قدمت املصادر معلومات عن حالتني  -٣٤٦

  التوضيحات    
  .وفقاً للمعلومات املقدمة من املصادر، قرر الفريق العامل توضيح حالتني  -٣٤٧
  .وعقب انقضاء مهلة األشهر الستة، قرر الفريق العامل توضيح حالة واحدة  -٣٤٨

  الرسائل املوجهة من الفريق العامل    
ميغيل وختص الرسالة األوىل    .  إىل احلكومة ثالث رسائل عاجلة     وجه الفريق العامل    -٣٤٩

 على يد جنود    ٢٠٠٩مارس  /آذار ١٧، اللذين اعُتقال يف     غاما هبيف وإسرائيل أياال رامرييز    
خوسيه ألفريـدو آرويـو     وختص الرسالة الثانية    . يف مدينة نويبو الريدو يف والية تاموليباس      

بابلو دومينغويز مونتيل، والقاصر دانييل رويدا      هواريس، وصمويل تريوغا رودريغويز، و    
 يف  ٢٠٠٩أبريـل   /نيسان ١٨، الذين اعتقلهم ضابط شرطة خارج وقت العمل الرمسي يف           بيسرييل

أما الرسالة الثالثة اليت أُرسلت باالشتراك مـع املقـرر          . مدينة كويرنافاكا، بوالية موريلوس   
علق باالختفاء القسري املزعوم لكـل مـن        اخلاص املعين باملدافعني عن حقوق اإلنسان، فتت      

 أفراد  ٢٠٠٩يوليه  /متوز ١، اللذين اختطفهما يف     سانتياغو وفيكتوريانو وآليسيو بونس لوال    
مارغريتا مارتن دي وتناولت الرسالة نفسها االعتداءات اليت تعرضت هلا كل من  . من اجليش 

  .الس نيبيس وموديستا لوريانو بيترا

  التدخل الفوري    
، وجه الفريق العامل، باالشتراك مع ثالث آليات أخرى         ٢٠٠٩مارس  /آذار ١٠يف    -٣٥٠

لإلجراءات اخلاصة، رسالة تتعلق بالتهديدات وأعمال التخويف اليت تعرضت هلا أسر اثـنني             
  .٢٠٠٩ فرباير/شباطمن ضحايا االختفاء القسري أو غري الطوعي اللذين ُعثر عليهما ميتني يف 

، وجه الفريق العامل، باالشتراك مـع آليـة لإلجـراءات    ٢٠٠٩ه يولي/متوز ٩ويف    -٣٥١
اخلاصة، رسالة تتعلق باالعتداءات اليت تعرض هلا أفراد آخرون من أسر ضـحايا االختفـاء               

  .٢٠٠٩فرباير /شباطالقسري أو غري الطوعي، الذين ُعثر عليهم ميتني يف 
شتراك مع آليـتني أخـريني      ، وجَّه الفريق العامل، باال    ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول ٨ويف    -٣٥٢

لإلجراءات اخلاصة، رسالة للتدخل الفوري تتعلق بالتهديدات وأعمال التخويف اليت تعرض           
  .القسري هلا ممثل منظمة غري حكومية معنية بقضايا حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك تعرضهم لالختفاء

  جمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل ُيبت فيها بعد    
 حالة منها ٢٤ حالة، مت توضيح ٣٩٢ الفريق العامل إىل احلكومة، منذ إنشائه،  أحال  -٣٥٣

 حالة باالستناد إىل معلومات مقدمة مـن       ١٣٤باالستناد إىل معلومات مقدمة من املصادر، و      
  . حالة مل ُيبت فيها بعد٢١٨ حالة، ومثة ١٦احلكومة؛ وأُوقف النظر يف 
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  مالحظات     
ن قلقه إلرسال ست حاالت عاجلة، بعضها يتعلـق بقُـّصر، إىل            ُيعرب الفريق العامل ع     -٣٥٤

  .احلاالت احلكومة أثناء الفترة قيد االستعراض، ولكنه ُيعرب عن تقديره لرد احلكومة على هذه
ويعرب الفريق العامل عن قلقه إزاء تزايد حاالت التخويـف واالنتقـام، ويـذكّر               -٣٥٥

ساءة املعاملة أو التخويف أو االنتقام وفقاً للمادتني        احلكومة بالتزاماهتا حبماية األشخاص من إ     
  ).االلتزام باملعاقبة على إساءة املعاملة أو التخويف أو االنتقام( من اإلعالن ٥-١٣ و٣-١٣

ويهنئ الفريق العامل احلكومة لتصديقها على االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع                -٣٥٦
إىل قبول اختصاص اللجنــة مبوجـب       ويدعو احلكومة   . األشخاص من االختفاء القسري   

  .٣٢ و٣١املادتني 

  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
غري  املصادر
  احلكومية

ـاالت  احلـ
اليت توقـف   

  النظر فيها

عدد احلاالت الـيت مل     
بّت فيها حىت هنايـة     ُي

  السنة قيد االستعراض
  ١  ١٤  صفر  صفر  صفر  صفر  ١٥

  

  ة بشأن بعض احلاالتردود متعدد  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 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

  املعلومات الواردة من احلكومة    
، أحالت احلكومة معلومات بشأن حالة واحـدة     ٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين األول  ٧يف    -٣٥٧

  . أُرسلت إىل املصادر إلهناء النظر فيها

  االجتماعات    
نني ملناقشة التطورات   اجتمع ممثلو احلكومة مع الفريق العامل يف دورته التاسعة والثما           -٣٥٨

  .املتصلة باحلاالت
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  احلاالتبعض وقف النظر يف     
 حالـة مل    ١٤بذل الفريق العامل على مر السنني حماوالت عديدة لالتصال مبصادر             -٣٥٩

وقرر الفريق العامل بصفة استثنائية، ووفقاً ألسلوب عملـه،         . ُيبت فيها، ولكن دون جدوى    
ق العامل أنه ال يستطيع القيام بأي دور لعدم إمكانيـة           ويرى الفري .  حالة ١٤وقف النظر يف    
  . ومن املمكن أن ُيعاد النظر يف هذه احلاالت يف أي وقت. متابعة احلاالت

  جمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل يبت فيها بعد     
 واحـدة   توضيح حالة مت  إىل احلكومة،     حالة ١٦ منذ إنشائه،    ،أحال الفريق العامل    -٣٦٠

أوقف النظر فيها، وحالـة     حالة   ١٤مثة  و،  احلكومةمقدمة من   معلومات  منها باالستناد إىل    
   .واحدة مل ُيبت فيها بعد

  مالحظات    
وقعت على االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع          احلكومة   أن الفريق العامل    الحظُي  -٣٦١

ها وقبول اختصاص اللجنة األشخاص من االختفاء القسري، ويدعو احلكومة إىل التصديق علي   
  .٣٢ و٣١مبوجب املادتني 

  املغرب    
ة خالل  احلاالت املُحالة إىل احلكوم   

  ١٩: 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
غري  املصادر
  احلكومية

احلاالت 
اليت توقف  
  النظر فيها

عدد احلاالت اليت مل    
 حىت هنايـة   ُيبّت فيها 

 السنة قيد االستعراض
  ٥٦  ٢١  صفر  صفر  ١٩  صفر  ٥٨

  

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

  )قاعدة األشهر الستة(جانب احلكومة 
  ١  ال  ٨

  
  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  د احلكومةر  ال يوجد أي طلب  طلب الفريق العامل القيام بزيارة

  حلاالت العاديةا    
ووقعـت هـذه   .  حالة مت اإلبالغ عنها حديثا١٩ً إىل احلكومة أحال الفريق العامل    -٣٦٢

  .٢٠٠٥ وعام ١٩٥٦احلاالت يف الفترة بني عام 
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  املعلومات الواردة من احلكومة    
 ١٥ و ٢٠٠٩ينـاير   /كـانون الثـاين    ٣٠ ثالثة بالغات مؤرخة     احلكومةأحالت    -٣٦٣
  .٢٠٠٩أكتوبر /تشرين األول ٢ و٢٠٠٩مايو /أيار

وقرر الفريـق العامـل، يف      . وقُدمت يف البالغ األول معلومات بشأن مثاين حاالت         -٣٦٤
ويف حـالتني، أرسـل     . دورته الثامنة والثمانني، تطبيق قاعدة األشهر الستة يف حالة واحدة         

ويف احلاالت اخلمس األخرى، اعُتربت     . فيهاالفريق العامل معلومات إىل املصادر إلهناء النظر        
  .املعلومات غري كافية لتوضيح هذه احلاالت

 ٢٠ حالة و  ٢٤وفيما يتعلق بالبالغني الثاين والثالث، قدمت احلكومة معلومات عن            -٣٦٥
ومل يتسن ترمجة هذين الـبالغني يف الوقـت املناسـب إلدراجهمـا يف              . حالة على التوايل  

  .التقرير هذا

  ماعاتاالجت    
 املغرب مع الفريق العامل يف دورته السابعة والثمـانني ملناقـشة            حكومةاجتمعت    -٣٦٦

  .التطورات املتعلقة باحلاالت اليت مل ُيبت فيها بعد

  ات القطريةالزيار    
 ٢٠٠٩يونيه  /حزيران ٢٥ إىل   ٢٢قام الفريق العامل ببعثة إىل املغرب يف الفترة من            -٣٦٧

وأعقبها بعقد دورته الثامنة والثمانني يف الرباط يف الفترة         ) E/HRC/13/10/Add.1انظر الوثيقة   (
  .٢٠٠٩يونيه /حزيران ٢٨ إىل ٢٦من 

  احلاالتبعض وقف النظر يف     
 حالـة مل    ٢١بذل الفريق العامل على مر السنني حماوالت عديدة لالتصال مبصدر             -٣٦٨

ستثنائية، ووفقـاً ألسـلوب     وقرر الفريق العامل بصفة ا    . يبت فيها بعد، ولكن دون جدوى     
ويرى الفريق العامل أنه ال يستطيع القيام بأي دور لعـدم           .  حالة ٢١عمله، وقف النظر يف     
  .ومن املمكن أن يعاد النظر يف هذه احلاالت يف أي وقت آخر. إمكانية متابعة احلاالت

  جمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل يبت فيها بعد    
 حالة منها ٤٧ حالة إىل احلكومة؛ مت توضيح ٢٦٨العامل، منذ إنشائه، أحال الفريق    -٣٦٩

 حالة أخرى باالسـتناد إىل معلومـات        ١٤٤باالستناد إىل معلومات مقدمة من املصادر، و        
  . حالة مل يبت فيها بعد٥٦ حالة أوقف النظر فيها و٢١مقدمة من احلكومة، ومثة 

  مالحظات    
 على ما قدمته من تعاون أثناء زيارة الفريق إىل البلـد            يشكر الفريق العامل احلكومة     -٣٧٠

  .والستضافتها دورته الثامنة والثمانني
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ويرحب الفريق العامل باجلهود اليت بذلتها احلكومة لتوضيح احلاالت اليت مل يبـت               -٣٧١
  .فيها بعد
خاص من  وينوه الفريق العامل بتوقيع املغرب على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األش            -٣٧٢

االختفاء القسري، ويدعو احلكومة إىل التصديق عليها وإىل قبول اختصاص اللجنة مبوجـب             
  .٣٢ و٣١املادتني 

  موزامبيق    

احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       
  صفر: قيد االستعراض

ل احلاالت املوضَّـحة خـال    
  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

  ٢  صفر  صفر  صفر  صفر  ٢
  

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

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

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

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

يأسف لعدم  وبعد،  مجيع احلاالت اليت مل ُيبت فيها       أحال الفريق العامل إىل احلكومة        -٣٧٣
اً للحالة  موجز Corr.1و E/CN.4/2006/56 يتضمن التقرير و.  بشأهنا  أي رد من احلكومة    تلقيه

  .يف البلد

  مالحظات    
يالحظ الفريق العامل أن احلكومة وقعت على االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع                 -٣٧٤

األشخاص من االختفاء القسري، ويدعو احلكومة إىل التصديق عليها وإىل قبول اختـصاص             
  .٣٢ و٣١اللجنة مبوجب املادتني 
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  ميامنار    
االت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       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
  ةاحلكوم  مبوجب اإلجراء العادي

املصادر غـري   
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل    
ُيبّت فيها حىت هنايـة    
 السنة قيد االستعراض

  ٥  صفر  صر  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 
  ٤  ال   ٥

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

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

  املعلومات الواردة من احلكومة    
. ، يتعلق جبميع احلاالت   ٢٠٠٩يوليه  /متوز ١٣أحالت احلكومة بالغاً واحداً مؤرخاً        -٣٧٥

علومات، قرر الفريق العامل يف دورته التاسعة والثمانني تطبيق قاعدة األشهر وبناء على هذه امل   
  .الستة على أربع حاالت منها

  جمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل ُيبت فيها بعد    
أحال الفريق العامل إىل احلكومة، منذ إنشائه، سبع حاالت؛ مت توضيح حالتني منها               -٣٧٦

  .ات مقدمة من احلكومة، ومل يبت بعد يف مخس حاالتباالستناد إىل معلوم

  مالحظات    
يدعو الفريق العامل احلكومة إىل التوقيع على االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع                 -٣٧٧

األشخاص من االختفاء القسري، والتصديق عليها، وإىل قبول اختصاص اللجنـة مبوجـب             
  .٣٢ و٣١املادتني 
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  ناميبيا    
احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       

  صفر: قيد االستعراض
احلاالت املوضَّـحة خـالل     

  صفر: الفترة قيد االستعراض

 ُيبّت  عدد احلاالت اليت مل   
فيها حىت بداية الفترة قيـد      

  االستعراض
احلاالت املُرسلة مبوجب   

  لإجراء التصرف العاج
ـلة   ـاالت املُرسـ احلـ
  احلكومة  مبوجب اإلجراء العادي

املصادر غـري   
  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 أي ردود  صفر

  
  نعم  رد احلكومة  نعم  ادعاء عام

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

أحال الفريق العامل إىل احلكومة مجيع احلاالت اليت مل يبت فيها بعد، وأقـرت احلكومـة                  -٣٧٨
  .البلد  موجزاً للحالة يفCorr.1 وE/CN.4/2006/56ويتضمن التقرير . قي حالتني حديثتنيبتل

  املعلومات الواردة من احلكومة    
 ٢٤ و ٢٠٠٩يونيه  /حزيران ١٦بالغني مؤرخني   الفريق العامل   أحالت احلكومة إىل      -٣٧٩
  .، على النحو الوارد أدناه٢٠٠٩سبتمرب /أيلول

  االدعاءات العامة    

   االدعاءاتموجز    
تلقى الفريق العامل معلومات من املصادر بشأن العقبات اليت ُيدعى أهنا تعتـرض تنفيـذ                 -٣٨٠
  .العامل وقد أُحيلت هذه املعلومات إىل احلكومة بعد الدورة السابعة والثمانني للفريق. اإلعالن
ت االختفاء  وأُبلغ الفريق العامل بوجود أسباب معقولة تدعو إىل االعتقاد بأن حاال            -٣٨١

وُيدعى أن حالة الطـوارئ     . القسري حدثت ويتواصل حدوثها على نطاق واسع يف ناميبيا        
  .املعمول هبا يف ناميبيا ُتستخدم ألغراض االختفاء القسري

 /كـانون األول   ٢٠ إىل   ١٩٩٩نـوفمرب   /تشرين الثاين  ٢٧وذُكر أنه يف الفترة من        -٣٨٢
 سنة ٥٦ و ١٤ شخصاً تتراوح أعمارهم بني      ٤٠من نفس العام، اختفت جمموعة من       ديسمرب  

وُيدعى أن أفراد القـوات     . فور قيام قوات األمن يف ناميبيا بالقبض عليهم يف إقليم كافاجنو          
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امليدانية اخلاصة قبضت على هؤالء الرجال واهتمتهم بالتعاطف مع احلركة الشعبية لتحرير أنغـوال،              
 فرداً مـن    ١٨، اختفى   ٢٠٠٠أغسطس  /آب ١٢  ويف. ومساندهتا والتعاون معها واالنضمام إليها    

 من قبل كل من     وكانوا قد اختفوا فور احتجازهم    .  دون أن ُيعثر هلم على أثر      Kxoeاألقلية األصلية   
واُتهموا أيضاً بالتعاطف   . الكتيبة األوىل لقوات الدفاع الوطين وأفراد القوات امليدانية اخلاصة        

غري أنه ذُكر أن هؤالء األشخاص      . ا والتعاون معها  مع احلركة الشعبية لتحرير أنغوال ودعمه     
املختفني مل يواجهوا بأي دليل دامغ ومل توجه إليهم أي هتمة أمام احملـاكم، علـى النحـو                  

  .من دستور ناميبيا) أ)(١(١٢املنصوص عليه يف املادة 
 اختفت جمموعة أخـرى   ٢٠٠٨أغسطس  /آب ١٦وأُبلغ الفريق العامل أيضاً أنه يف         -٣٨٣
دون أن ُيعثر هلم على      من سكان القرى املنتمني لقبائل الكيكسو والسان         ٣٠أكثر من   تضم  

وذُكـر أن هـؤالء     . أثر، وذلك يف أعقاب عمليات متشيط قامت هبا قوات األمن يف ناميبيا           
بالتعاون "القرويني ُجمعوا من قرى تشيتو وبوابواتا وأوميغا وماجتوكو وباجاين، بعد أن اهتموا 

 .أو مع عصابات جيش حترير كابريفي/و" لشعبية لتحرير أنغوالمع احلركة ا

وُيدعى أيضاً اختفاء بعض األفراد يف إقليمي كافاجنو وكابريفي بعضهم علـى يـد                -٣٨٤
  .أفراد الكتيبة األوىل لقوات الدفاع الوطين

 ونتيجة لذلك، ُيدعى أن من املمكن أن ُيعثر يف أراضي ناميبيا على مقابر تضم رفات   -٣٨٥
واُّدعي العثور على مقابر بالقرب مـن قريـة أويـديلونا يف منطقـة              . األشخاص املختفني 

 كيلومتراً إىل الشمال من حدود ناميبيا؛       ١٥أومولونغا؛ ويف قرية أوما مواندي اليت تبعد حنو         
 كيلومترات إىل الشمال من حدود      ١٠ويف أدغال منطقة أوكاكانغا كونغوال، اليت تبعد حنو         

يف غابة أولولغو القريبة من قرية أولوبال؛ ويف منطقة قرية أوديال؛ وداخل ناميبيا بني              ناميبيا؛ و 
  .قرية أوهاوانغا وقرية أوسينغادو

  د احلكومةر    
 ٢٠٠٩ يونيه/ حزيران ١٦ردت احلكومة على هذا االدعاء العام يف رسالتني مؤرختني            -٣٨٦

داً من الوقت، حيث يتطلب الرد      وطلبت يف الرسالة األوىل مزي    . ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٤و
وذكرت احلكومة يف الرسالة الثانية أن دسـتور البلـد يرسـي            . مسامهات من عدة إدارات   

بوضوح إطار محاية حقوق اإلنسان ملواطين ناميبيا، وأن هناك سبل انتصاف واجبة اإلنفـاذ              
يكفلها الدستور  متاحة ألي مواطن أو مقيم يف ناميبيا يدعي أو يشعر أن أياً من حقوقه اليت                

وتتاح لألفراد احلرية التامة يف التماس االنتصاف أمام احملاكم املدنية، أو احملاكم            . قد انتهكت 
اجلنائية إذا وصل االنتهاك إىل حد الفعل اإلجرامي، ومن ذلك جرمية االختفاء القسري أو غري 

. ة دون دفع رسـوم    ويف احلاالت اجلنائية، ميكن لألفراد تقدمي شكاوى إىل الشرط        . الطوعي
  .رسوم وتتاح سبل االنتصاف غري القضائية عن طريق مكتب أمني املظامل نظري

وتويل الشرطة وغريها من وكاالت إنفاذ القانون يف ناميبيا اهتماماً شـديداً أثنـاء                -٣٨٧
فإذا وجدت الشرطة أسباباً تـدعو إىل       . التحقيقات جلرمية االختفاء القسري أو غري الطوعي      

د بارتكاب هذا الفعل، جيرى التحقيق املناسب مبا يتيح لإلجراءات اجلنائية أن تأخـذ              االعتقا
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وإذا رفُضت حالة أثناء احملاكمة، من املمكن إجراء حتقيق برئاسة موظـف    . جمراها يف احملاكم  
ومن مث، يتضح أن ناميبيا، بوصفها بلداً تأسس علـى مبـادئ حكـم القـانون                . قضائي

  . لكثري من سبل االنتصاف املتاحة لألشخاص املظلومنيوالدميقراطية، لديها ا
وذكرت احلكومة أيضاً أن احلق يف حرية التعبري واحلق يف احلياة متأصالن يف دستور                -٣٨٨
ويف إشارة إىل االدعاءات، قالت احلكومة إن مركز املساعدة القانونية رفع قضية أمام             . ناميبيا

. ارب أشخاص مفقودين، مطالباً باإلفراج الفوري عنـهم       احملكمة العليا لناميبيا، نيابة عن أق     
وأصدرت احملكمة العليا قرارها بعدم اعتبار احلكومة مسؤولة عن اإلفراج عن أشخاص ليسوا             

  . حمتجزين لديها

  جمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل يبت فيها بعد    
حاالت ؛ ومجيع هذه احلاالت     إىل احلكومة، منذ إنشائه، ثالث       أحال الفريق العامل    -٣٨٩

  . مل يبت فيها بعد

  مالحظات    
يذكِّر الفريق العامل احلكومة بالتزاماهتا، مبوجب اإلعالن، بعدم ممارسة أعمال االختفـاء               -٣٩٠

 ، وباختاذ التدابري التشريعية واإلدارية والقـضائية      )٢املادة  (القسري أو السماح هبا أو التغاضي عنها        
 الفعالة ملنع وإهناء أعمال االختفاء القسري يف أي إقليم خاضع لواليتـها             وغريها من التدابري  

، وبأن تكفـل    )١-١٣املادة  (، وبإجراء حتقيق يف مجيع حاالت االختفاء القسري         )٣املادة  (
للسلطة املختصة الصالحيات واملوارد الالزمة إلجراء التحقيق بفعالية، مبا يف ذلك صالحيات            

ملعاينة املواقع  ضور وتقدمي املستندات ذات الصلة، واالنتقال على الفور         إجبار الشهود على احل   
 وبـإجراء   ،)٣-١٣املـادة   (، وباحلماية من سوء املعاملة أو التهديد أو االنتقـام           )٢-١٣املادة  (

   ).٦-١٣املادة " (ما دام مصري ضحية االختفاء القسري مل يتضح بعد"حتقيقات كاملة ونزيهة 
 العامل احلكومة إىل التوقيع على االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع             ويدعو الفريق   -٣٩١

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

  نيبال    

الفتـرة  ة خالل   احلاالت املُحالة إىل احلكوم   
  ٢٢: 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

  ٤٥٨  صفر  صفر  ٢٢  صفر  ٤٣٦
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  ردود متعددة بشأن بعض احلاالت  عدد احلاالت اليت ردَّت احلكومة بشأهنا
عدد احلاالت اليت ُيحتمل توضيحها من      

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

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

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

  اإلجراءات العادية    
وقد وقعت هذه   .  حالة مت اإلبالغ عنها حديثاً     ٢٢أحال الفريق العامل إىل احلكومة        -٣٩٢

 ويعتقـد أن اجلـيش      .٢٠٠٤ إىل عام    ١٩٩٨احلاالت يف مقاطعة بارديا يف الفترة من عام         
  .والشرطة مسؤوالن عن حاالت االختفاء هذه

  املعلومات الواردة من احلكومة    
 بالغاً واحداً يتعلق بطلب الفريق ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢أحالت احلكومة يف   -٣٩١

  .العامل زيارة البلد

  املعلومات الواردة من املصادر    
  . واحدةوردت معلومات من املصادر بشأن حالة  -٣٩٤

  البيانات الصحفية     
 بياناً صحفياً يرحب فيه     ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١٩أصدر الفريق العامل يف       -٣٩٥

بالتقرير املتعلق حباالت االختفاء القسري املتصلة بالرتاع يف مقاطعة بارديا، املقدم من مفوضية          
فضل يف تلقي الفريق العامـل      األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف نيبال اليت كان هلا ال          

وأكد الفريق العامل على توصية واحدة مـن التوصـيات الرئيـسية         . للعديد من احلاالت  
واغتنم الفريق العامل الفرصة . للتقرير، وهي تتعلق بإنشاء جلنة للتحقيق يف حاالت االختفاء

رية اليت قـام هبـا      لالعتراف باخلطوات اإلجيابية اليت اختذهتا حكومة نيبال منذ الزيارة القط         
غري أن الفريق أكد أنه ال يزال هناك مـا جيـب         . ٢٠٠٤ديسمرب  /األول الفريق يف كانون  

القيام به يف إطار تنفيذ توصيات الفريق العامل، مثل النص على جترمي حـاالت االختفـاء                
 سعياً  وكرر الفريق العامل طلبه بالقيام بزيارة متابعة إىل نيبال،        . القسري يف القانون الوطين   

 إىل مساعدة احلكومة على منع حاالت االختفاء مستقبالً والتصدي لقضييت اإلفالت مـن            
: ميكن االطالع على النص الكامل للبيان الصحفي يف املوقع التـايل          (العقاب والتعويضات   

http://www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/view01/D5EE2B6E0334A714C125752400

541874?opendocument(.  
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  طلب القيام بزيارة    
 ٢٠ويف  . ، طلب الفريق العامل القيام ببعثة متابعة يف نيبال        ٢٠٠٦مايو  / أيار ١٢يف    -٣٩٦
أكتوبر / تشرين األول  ٢ويف  . ذكريية يف هذا الصدد   ، وجه الفريق رسالة ت    ٢٠٠٩يوليه  /متوز

، أبلغت احلكومة الفريق العامل بعدم متكنها من توجيه دعوة إليه لزيارة البلد بسبب              ٢٠٠٩
  . القدرات احملدودة للبلد وارتباطات أخرى

  جمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل يبت فيها بعد    
 حالـة   ٧٩ حالة؛ ومت توضيح     ٦٧٢ومة، منذ إنشائه،    إىل احلك  أحال الفريق العامل    -٣٩٧

 حالة أخرى باالستناد إىل معلومات      ١٣٥منها باالستناد إىل معلومات مقدمة من املصادر، و       
  .  حالة مل يبت فيها بعد٤٥٨مقدمة من احلكومة، ومثة 

  مالحظات    
جب اإلعالن  يكرر الفريق العامل مالحظته السابقة فيما خيص التزامات احلكومة مبو           -٣٩٨

بأن تقدم إىل العدالة مجيع األشخاص الذين يفترض أهنم مسؤولون عن أفعال ينجم عنـها               "
أي شخص، ُيدَّعى أنه ارتكب أي فعل مـن األفعـال           "، وبأن   )١٣املادة  " (اختفاء قسري 

، يوقف عن أداء أية واجبات رمسيـة أثنـاء فتـرة            ٤ من املادة    ١املنصوص عليها يف الفقرة     
حتاكمهم فقط احملاكم العادية املختصة يف كـل        "، وأن األشخاص    )١-١٦املادة  " (التحقيق

  ). ٢-١٦املادة " (والية، وليس أية حمكمة قضائية خاصة أخرى، وال سيما احملاكم العسكرية
 إىل حكومة نيبال يطلـب      ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ١٩وبعث الفريق العامل برسالة يف        -٣٩٩

. ٢٠٠٤توصيات الفريق اليت أصدرها عقب زيارته إىل البلد يف عام           فيها تقريراً خطياً عن تنفيذ      
  . ويعرب الفريق عن أسفه لعدم تلقيه التقرير املعين

ويؤكد الفريق العامل جمدداً طلبه إىل احلكومة بزيارة البلد من أجل توضيح احلاالت               -٤٠٠
  . حالة٤٥٧اليت مل يبت فيها بعد، والبالغ عددها 

العامل احلكومة إىل التوقيع على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص           ويدعو الفريق     -٤٠١
  . ٣٢ و٣١من االختفاء القسري، والتصديق عليها، وإىل قبول اختصاص اللجنة مبوجب املادتني 

   نيكاراغوا    
 خالل الفتـرة    احلاالت املُحالة إىل احلكومة   

  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

  ١٠٣  صفر  صفر  صفر  صفر  ١٠٣
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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

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

  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  وجد أي رسالةيال   ل فوريرسالة طلب تدخُّ
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  نعم  طلب الفريق العامل القيام بزيارة

أحال الفريق العامل إىل احلكومة مجيع احلاالت اليت مل يبت فيها بعـد، ويأسـف                 -٤٠٢
 مـوجزاً   Corr.1 و E/CN.4/2006/56الفريق لعدم تلقيه أي رد من احلكومة، ويتضمن التقرير          

  .للحالة يف البلد

  طلب القيام بزيارة    
، طلب الفريق العامل من حكومة نيكاراغوا القيام بزيارة،         ٢٠٠٦مايو  / أيار ٢٣يف    -٤٠٣

، وجه الفريق   ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٢٠ويف  . يف إطار مبادرة البلدان األربعة يف أمريكا الوسطى       
  . الصدد، بيد أنه مل يتلق أي ردالعامل رسالة تذكريية إىل احلكومة يف هذا 

  مالحظات     
  . يكرر الفريق العامل طلبه إىل احلكومة بتوجيه دعوة إليه لزيارة البلد  -٤٠٤
ويدعو الفريق العامل احلكومة إىل التوقيع والتصديق على االتفاقية الدولية حلمايـة              -٤٠٥

 اختصاص اللجنة مبوجب مجيع األشخاص من االختفاء القسري، والتصديق عليها، وإىل قبول        
  . ٣٢ و٣١املادتني 

   باكستان    
احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       

  ٦: 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    
ايـة  ُيبّت فيها حىت هن  

 السنة قيد االستعراض
  ١٠٠  صفر  صفر  ٣  ٣  ٩٤

  

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

  )قاعدة األشهر الستة(جانب احلكومة 
  صفر  ال توجد أية ردود  ١
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  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي ادعاء  ادعاء عام
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال توجد أي رسالة  رسالة طلب تدخُّل فوري

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

  اإلجراءات العاجلة    
.  حاالت مبوجب اإلجراء اخلاص بالتصرف العاجل      ٣أحال الفريق العامل إىل احلكومة        -٤٠٦

 بعد اختطافه   ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٨ي اختفى يف    ، الذ ذاكر جميد تتعلق هذه احلاالت بكل من      و
و الدولـة   ، الذي اختطفه موظف   دين حممد بلوش  على يد عمالء استخبارات اجليش الباكستاين؛ و      

، إحسان أركومانـدي   من مستشفى أورناش حيث كان يعمل؛ و       ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٢٨يف  
 من حافلة أثناء سفره من      ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٧الذي اختطفه عمالء جهاز خمابرات الدولة يف        

  .أقرت احلكومة بتلقي هذه احلاالت وقد. منطقة أماند بإقليم بالوشستان إىل كراتشي، بباكستان

  اءات العاديةاإلجر    
وختص احلالة . أحال الفريق العامل إىل احلكومة ثالث حاالت مت اإلبالغ عنها حديثاً            -٤٠٧

 يف  ٢٠٠٤يونيه  /، الذي اعتقله ضباط املخابرات الباكستانية يف حزيران       عتيق الرمحن األوىل  
نعيم الثانية  وختص احلالة   . منطقة أبوتاد الواقعة يف مقاطعة احلدود الشمالية الغربية لباكستان        

 يف مدينـة    ٢٠٠٧سـبتمرب   / أيلـول  ٢٢، الذي اعتقلته السلطات احلكومية يف       حممد نعيم 
، الذي اعتقل   زين العابدين وختص احلالة الثالثة    . كوراجني، يف كراتشي الشمالية بإقليم السند     

  .  يف حي غولشان إقبال، يف كراتشي٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٤يف 

  ن احلكومةاملعلومات الواردة م    
.  يتعلق حبالة واحدة   ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ١٠أحالت احلكومة بالغاً واحداً مؤرخاً        -٤٠٨

  . ومل تكن املعلومات كافية لتوضيح احلالة

  جمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل يبت فيها بعد    
 حاالت ومت توضيح ست.  حالة١٢٤إىل احلكومة، منذ إنشائه،  أحال الفريق العامل  -٤٠٩

 حالة أخرى باالستناد إىل معلومـات       ١٨منها باالستناد إىل معلومات مقدمة من املصادر، و       
  .  حالة مل يبت فيها بعد١٠٠مقدمة من احلكومة، وال تزال هناك 

  مالحظات    
يعرب الفريق العامل عن قلقه ألن خالل الفترة موضع االستعراض أُرسلت ثـالث               -٤١٠

  . العاجلحاالت مبوجب إجراء التصرف
ويدعو الفريق العامل احلكومة إىل التوقيع على االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع                -٤١١

األشخاص من االختفاء القسري، والتصديق عليها، وإىل قبول اختصاص اللجنـة مبوجـب             
  . ٣٢ و٣١املادتني 
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   بريو    
ت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       احلاال

  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

ملصادر غـري   ا
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل    
ُيبّت فيها حىت هنايـة    
 السنة قيد االستعراض

  ٢ ٣٧١  صفر  صفر  صفر  صفر  ٢ ٣٧١
  

  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

  
   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

أحال الفريق العامل جمدداً إىل احلكومة مجيع احلاالت اليت مل ُيبت فيها بعد، ويأسف                -٤١٢
 مـوجزاً   Corr.1 و E/CN.4/2006/56ويتضمن التقرير   .  رد من احلكومة   الفريق لعدم تلقيه أي   

  .للحالة يف البلد

  مالحظات    
يدعو الفريق العامل احلكومة إىل التوقيع والتصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع              -٤١٣

  .٣٢ و٣١األشخاص من االختفاء القسري، وقبول اختصاص اللجنة مبوجب املادتني 

   الفلبني    
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
ب احلاالت املُرسلة مبوج  
  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

  ٦١٩  صفر  صفر  صفر  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  نعم  ١
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  ال  رد احلكومة  نعم  ادعاء عام
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال توجد أي رسالة  رسالة طلب تدخُّل فوري

  ال  رد احلكومة  نعم  طلب الفريق العامل القيام بزيارة

  املعلومات الواردة من احلكومة    
 ٢٠٠٨فمرب  نو/ تشرين الثاين  ٢٠تلقى الفريق العامل من احلكومة ثالث رسائل مؤرخة           -٤١٤

تتعلق الرسالتان األوليـان حبالـة واحـدة،        . ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٣ و ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٢و
وأُرسلت الرسالة الثالثة باالشتراك مـع  . واعتربت املعلومات الواردة هبما غري كافية لتوضيح احلالة      

  .٢٠٠٨أغسطس / آب٢٩ثالث آليات أخرى لإلجراءات اخلاصة، رداً على رسالة ُوجهت يف 

  املعلومات الواردة من املصادر    
تلقى الفريق العامل من املصادر معلومات بشأن حالة واحدة، ولكنها مل تؤد إىل أي                -٤١٥

  . توضيح للحالة

  ة العاماتاالدعاء    

  موجز االدعاءات    
تلقى الفريق العامل معلومات من املصادر بشأن العقبات اليت ُيدعى أهنا تعترض تنفيذ         -٤١٦
وقد أحال الفريق هذه املعلومات إىل احلكومة بعد دورته السادسة والثمانني يف إطار  . ناإلعال

  .االدعاء العام التايل
وذُكر أنه رغم ارتفاع عدد حاالت االختفاء يف الفلبني، رفضت حمكمة االستئناف              -٤١٧

احلياة أو  مؤخراً التماسات التظلم املقدمة لفشل مقدمي االلتماسات يف إثبات أن حقوقهم يف             
وتشري املعلومات الواردة إىل أن عبء تقدمي       . احلرية أو األمن قد انتهكت أو معرضة للتهديد       

  . دليل ظاهر أو واضح على التهديدات يقع على عاتق الضحايا ال على الوكاالت احلكومية
ومثة قلق أيضاً ألن أحد االلتماسات رفُض على أساس الزعم بأن األشخاص املعنيني               -٤١٨

جيـوز   غري أنه ما مل يكن هناك أمر باالعتقال، وال        . ختاروا البقاء رهن االحتجاز العسكري    ا
  . للمحكمة أن تأمر ببقاء أي ضحية رهن االحتجاز لدى القوات املسلحة

وُيدعى أن هذا الكم اهلائل من القرارات سيشجع فقط على املزيد مـن اإلفـالت                 -٤١٩
  . العقاب من

  . مل لعدم تلقيه رداً من احلكومة يف هذا الصددويأسف الفريق العا  -٤٢٠

  طلب القيام بزيارة    
وُوجهـت  . ، طلب الفريق العامل القيام بزيارة إىل الفلبني       ٢٠٠٦مايو  / أيار ٢٤يف    -٤٢١

  .غري أن الفريق مل يتلق أي رد من احلكومة. ٢٠٠٨أبريل / نيسان٣رسالة تذكريية يف 
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  ليت مل يبت فيها بعدجمموع احلاالت احملالة واملوضحة وا    
 حالة منها ٣٥ حالة؛ مت توضيح ٧٨٠أحال الفريق العامل إىل احلكومة، منذ إنشائه،    -٤٢٢

 حالة أخرى باالسـتناد إىل معلومـات        ١٢٦باالستناد إىل معلومات مقدمة من املصادر، و      
  .  حالة مل يبت فيها بعد٦١٩مقدمة من احلكومة، ومثة 

  مالحظات    
 العامل احلكومة بالتزاماهتا، مبوجب اإلعالن، حبمايـة املـشاركني يف           ُيذكّر الفريق   -٤٢٣

لـضمان  "، وباختاذ تـدابري     )٣-١٣املادة  (التحقيق من سوء املعاملة أو التهديد أو االنتقام         
املعاقبة بالعقوبات املناسبة على أي معاملة سيئة أو هتديد أو عمل انتقامي أو أي شكل مـن                 

بإجراء "، و )٥-١٣املادة  " (دمي الشكوى أو أثناء إجراء التحقيق     أشكال التدخل، تقع لدى تق    
  ).٦-١٣املادة " (التحقيق ما دام مصري ضحية االختفاء القسري مل يتضح بعد

ويدعو الفريق العامل احلكومة إىل التوقيع على االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع                -٤٢٤
قبول اختصاص اللجنـة مبوجـب      األشخاص من االختفاء القسري، والتصديق عليها، وإىل        

  .٣٢ و٣١املادتني 

   بولندا    

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    
 هنايـة  ُيبّت فيها حىت  

 السنة قيد االستعراض
  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر

  

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

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

  
  نعم  رد احلكومة  نعم  ادعاء عام

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

   االدعاءاتموجز    
تلقى الفريق العامل معلومات من املصادر بشأن العقبات اليت ُيدعى أهنا تعترض تنفيذ         -٤٢٥

  . وقد أحال الفريق هذه املعلومات إىل احلكومة بعد دورته السابعة والثمانني. اإلعالن
 عمليـات    يف ٢٠٠٥ و ٢٠٠١وتفيد التقارير بأن حكومة بولندا شاركت بني عامي           -٤٢٦

وكان ضحايا التسليم ُيحتجزون عموماً لفترات طويلـة يف سـجون           . تسليم واحتجاز سرية  
سرية، دون إمكانية االتصال باللجنة الدولية للصليب األمحر، ودون إبـالغ ذويهـم، ودون              

ومل تكن أحوال االحتجاز ومعاملـة الـسجناء        . إبالغهم بوضعهم القانوين وحقوقهم القانونية    
ومل تتوافر أيضاً أي معلومات عن اإلجراءات املنفذة فيما يتعلق بقرار احتجاز            . قابةختضع ألي ر  

  . وُيعتقد أن هذه املمارسات تصل إىل حد االختفاء القسري. السجناء ومدة االحتجاز
  .وتشري املعلومات الواردة إىل أن بولندا مسحت بإقامة مرافق احتجاز سرية يف أراضيها  -٤٢٧
ريق العامل أيضاً بأن مطارات بولندا اسُتخدمت حلركة الطائرات اليت تنقل           وأُبلغ الف   -٤٢٨

وكانت هذه الطائرات تتوقف يف هذه املطارات أثناء رحالهتا لنقل احملتجزين           . ضحايا التسليم 
وُيعتقد أن اسـتخدام تلـك      . أو استالمهم أو تسليمهم أو إعادهتم يف إطار عمليات التسليم         

. أو مراجعة من احلكومة، كان أساسياً لتيسري برنامج التسليم وتنفيذه         الطائرات، دون مراقبة    
ويف بعض احلاالت، اسُتخدمت هذه الطائرات الحتجاز أفـراد يف األراضـي األوروبيـة،              

. واسُتخدمت يف حاالت أخرى لنقل ضحايا االختفاء القسري من الفضاء األورويب وإليـه            
لطائرات باهلبوط يف أراضيها دون اختاذ أي تدابري        وُيزعم أن احلكومة البولندية مسحت هلذه ا      

  .ملنع استخدامها يف أعمال االحتجاز السري والتسليم
وتشري التقارير الواردة إىل أن حكومة بولندا عزفت عن إجراء حتقيقات دقيقـة يف                -٤٢٩

وُيذكر أن احلكومة فشلت يف إجـراء       . حاالت االختفاء القسري املرتبطة بعمليات التسليم     
قيق فعال ومستقل ونزيه يف دور املسؤولني احلكوميني يف العمليات املتـصلة باالختفـاء              حت

ومل ُتقدَّم للضحايا وال ألسرهم أي سـبل       . القسري ويف استخدام أراضي الدولة هلذا الغرض      
  . انتصاف، وهي تشمل، يف بعض احلاالت، معرفة مصري األشخاص املفقودين ومكاهنم

  رد احلكومة    
، رّدت احلكومة على هذا االدعاء العـام مبينـة أن           ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٥يف    - ٤٣٠

 يف التحقيق يف الوجـود      ٢٠٠٨مارس  / آذار ١١  مكتب النيابة العامة يف وارسو شرع يف      
املزعوم للسجون السرية يف بولندا وكذلك يف النقل واالحتجاز غري القانونيني ألشـخاص             

، ونتيجة إلعادة تنظيم مكتب النائب      ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ١ويف  . ُيشتبه يف أهنم إرهابيون   
جيمـع احملققـون أثنـاء       و .العام، أُحيل التحقيق إىل مكتب نيابة االستئناف يف وارسـو         
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ولضمان سري الدعوى يف جمراها السليم، يلتزم أعضاء النيابـة          . التحقيقات أدلة ُتعترب سرية   
 السياق، من غري املمكن تقـدمي أي        ويف هذا . الذين جيرون التحقيقات مبراعاة سرية احلالة     

ولدى انتهاء إجراءات الدعوى وإعالن نتائجها، ُتقـدِّم        . معلومات تتعلق بنتائج التحقيق   
وال توافـق حكومـة   . حكومة بولندا مجيع املعلومات الالزمة واملطلوبة إىل أي هيئة دولية  
 حتقيقات دقيقة يف حاالت بولندا على البيان الوارد يف االدعاء العام بشأن عزوفها عن إجراء

االختفاء القسري املرتبطة بعمليات التسليم، وبشأن فشلها يف إجراء حتقيق فعال ومستقل            
ونزيه يف دور املسؤولني احلكوميني يف العمليات املتصلة باالختفاء القسري ويف اسـتخدام             

  .أراضي الدولة هلذا الغرض

  مالحظات    
 التوقيع على االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع           يدعو الفريق العامل احلكومة إىل      -٤٣١

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

   الربتغال    
احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       

  صفر: ستعراضقيد اال
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 
  صفر  ال توجد أية ردود  صفر

  
  نعم  رد احلكومة  نعم  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

  االدعاءات العامة    

  موجز االدعاءات    
تلقى الفريق العامل معلومات من املصادر بشأن العقبات اليت ُيدعى أهنـا تعتـرض                -٤٣٢
  .د دورته السابعة والثماننيوقد أحال الفريق هذه املعلومات إىل احلكومة بع. اإلعالن تنفيذ
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 يف عمليات تسليم واحتجـاز      ٢٠٠٣وذُكر أن حكومة الربتغال شاركت يف عام          -٤٣٣
وُيزعم أن دور احلكومة يف هذه العمليات مشل السماح باستخدام مطارات الربتغـال             . سرية

ات وكانت هذه الطائرات تتوقف يف هذه املطار      . حلركة الطائرات اليت تنقل ضحايا التسليم     
. أثناء رحالهتا لنقل احملتجزين أو استالمهم أو تسليمهم أو إعادهتم يف إطار عمليات التسليم             

ويعتقد أن استخدام تلك الطائرات، دون مراقبة أو مراجعة من احلكومة، كان أساسياً لتيسري              
ويف بعض احلاالت، اسُتخدمت هذه الطائرات الحتجاز أفـراد يف          . برنامج التسليم وتنفيذه  

. روبا، واستخدمت يف حاالت أخرى لنقل ضحايا االختفاء القسري من أوروبـا وإليهـا    أو
وُيزعم أن احلكومة مسحت هلذه الطائرات باهلبوط يف أراضيها دون اختاذ أي تـدابري ملنـع                

  . استخدامها يف عمليات االحتجاز السري والتسليم

  رد احلكومة    
أساس  على هذا االدعاء العام بأنه ال     ، ردت احلكومة    ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٢١يف    -٤٣٤

وقالت إن املشاركة املزعومة للحكومة يف ممارسة عمليات التسليم واالحتجاز          . له من الصحة  
 األمني العام جمللـس أوروبـا       ٢٠٠٦السري طُرحت قبل ذلك يف حتقيقني أجرامها يف عام          

  .والربملان األورويب، على التوايل
الية، ومل تتلق، أي طلب يتعلق بـالترخيص بتحليـق أو           ومل تصدر السلطات الربتغ     -٤٣٥

وال يوجد أي دليل على     . هبوط أي طائرة من النوع املزعوم استخدامه لنقل ضحايا التسليم         
  . دخول أي طائرة من هذا النوع إىل أجواء الربتغال أو استخدامها هلذه األجواء

أراضي الربتغال لنقـل ضـحايا      وفيما يتعلق بالتدابري املتخذة لضمان عدم استغالل          -٤٣٦
التسليم، أشارت احلكومة يف ردها إىل وجود آليات صارمة ملراقبـة الطـائرات العـابرة،               

هذه اآلليات ملزمة رغم اختالف اإلجراءات والسلطات املسؤولة يف حالـة الطـائرات            وأن
  . املدنية أو يف حالة الطائرات العسكرية

جريت هبا، أكدت احلكومة أنه عالوة على التحقيقات وفيما يتعلق بالتحقيقات اليت أُ   -٤٣٧
اليت أجريت من أجل الرد على جملس أوروبا والربملان األورويب، واليت مشلت عـدة وزارات،      

يونيـه  / إىل حزيـران   ٢٠٠٧فرباير  /أجرت النيابة العامة حتقيقاً حمدداً خالل الفترة من شباط        
لنيابة فرعاً من القضاء، وهي مستقلة عن       وُتعترب ا . ، خلصت منه إىل عدم وجود أدلة      ٢٠٠٩

  .السلطة التنفيذية
وفيما يتعلق بوجود سبل انتصاف فورية وفعالة لضحايا االختفاء القسري وأسرهم،             -٤٣٨

.  منـه  ٢٧ذكرت احلكومة أن الدستور ينص على هذه الضمانات، وال سـيما يف املـادة               
قانوين أن يعتمدوا على النيابة العامة      للضحايا الذين يعجزون عن دفع أتعاب املمثل ال        وميكن

 ومل يسبق ألي ضحية لالختفاء القـسري أن       . يف إعداد طلب بامسهم للحصول على تعويض      
  . طلب تعويضاً من احلكومة الربتغالية
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  مالحظات    
يالحظ الفريق العامل أن احلكومة وقعت على االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع                 -٤٣٩

سري، ويدعو احلكومة إىل التصديق عليها وإىل قبول اختـصاص          األشخاص من االختفاء الق   
  .٣٢ و٣١اللجنة مبوجب املادتني 

   رومانيا    

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

املصادر غـري   
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل    
ُيبّت فيها حىت هنايـة    
 السنة قيد االستعراض

  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر
  

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

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

  
  ال  رد احلكومة  نعم  ادعاء عام

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

  االدعاءات العامة    

  موجز االدعاءات    
تلقى الفريق العامل معلومات من املصادر بشأن العقبات اليت ُيدعى أهنا تعترض تنفيذ         -٤٤٠

  .وقد أحال الفريق هذه املعلومات إىل احلكومة بعد دورته السابعة والثمانني. اإلعالن
 يف عمليـات  ٢٠٠٥ و٢٠٠١ شاركت بني عامي رومانياومة  وتفيد التقارير بأن حك     -٤٤١

وكان ضحايا التسليم ُيحتجزون عموماً لفترات طويلـة يف سـجون           . تسليم واحتجاز سرية  
سرية، دون إمكانية االتصال باللجنة الدولية للصليب األمحـر ودون إبـالغ ذويهـم، ودون               

وال االحتجاز ومعاملـة الـسجناء      ومل تكن أح  . إبالغهم بوضعهم القانوين وحقوقهم القانونية    
ومل تتوافر أيضاً أي معلومات عن اإلجراءات املنفذة فيما يتعلق بقرار احتجاز            . ختضع ألي رقابة  

  . وُيعتقد أن هذه املمارسات تصل إىل حد االختفاء القسري. السجناء ومدة االحتجاز
  . احتجاز سرية يف أراضيهاوتشري املعلومات الواردة إىل أن رومانيا مسحت بإقامة مرافق  -٤٤٢
وأُبلغ الفريق العامل أيضاً بأن مطارات رومانيا اسُتخدمت حلركة الطائرات اليت تنقل        -٤٤٣

وكانت هذه الطائرات تتوقف يف هذه املطارات أثناء رحالهتا لنقل احملتجزين           . ضحايا التسليم 
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تقد أن اسـتخدام تلـك      ويع. أو استالمهم أو تسليمهم أو إعادهتم يف إطار عمليات التسليم         
. الطائرات، دون مراقبة أو مراجعة من احلكومة، كان ضرورياً لتيسري برنامج التسليم وتنفيذه            

ويف بعض احلاالت، اسُتخدمت هذه الطائرات الحتجاز أفـراد يف األراضـي األوروبيـة،              
. واستخدمت يف حاالت أخرى لنقل ضحايا االختفاء القسري من الفضاء األورويب وإليـه            

وُيزعم أن احلكومة مسحت هلذه الطائرات باهلبوط يف أراضيها دون اختاذ أي تـدابري ملنـع                
  .استخدامها يف أعمال االحتجاز السري والتسليم

وتشري التقارير الواردة إىل أن حكومة رومانيا عزفت عن إجراء حتقيقات دقيقـة يف                -٤٤٤
م سرية قضايا األمـن القـومي أو        حاالت االختفاء القسري املرتبطة بعمليات التسليم، بزع      

وُيذكر أن احلكومة فشلت يف إجراء حتقيق فعال ومستقل ونزيـه  . احملافظة على أسرار الدولة   
وُيـذكر كـذلك أن     . يف دور املسؤولني احلكوميني يف العمليات املتصلة باالختفاء القسري        

 حبقوق اإلنـسان يف     احلكومة حالت دون إجراء حتقيق أو اختاذ قرارات يف الشكاوى املتعلقة          
ومل ُتقدم للضحايا وال ألسرهم أي سبل انتصاف، وهي         . حاالت التسليم واالحتجاز السري   

  .تشمل، يف بعض احلاالت، معرفة مصري األشخاص املفقودين ومكاهنم
  . ويأسف الفريق العامل لعدم تلقيه أي رد من احلكومة يف هذا الصدد  -٤٤٥

  مالحظات     
عامل أن احلكومة وقعت على االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع            يالحظ الفريق ال    -٤٤٦

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

   االحتاد الروسي    
لة إىل احلكومة خالل الفتـرة      احلاالت املُحا 
  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

ـ   ري املصادر غ
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل    
ُيبّت فيها حىت هنايـة    
 السنة قيد االستعراض

  ٤٦٧  صفر  صفر  صفر  صفر  ٤٦٧
  

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

  )قاعدة األشهر الستة(جانب احلكومة 
  ١  نعم  ٩

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

  نعم  رد احلكومة  نعم   فوريرسالة طلب تدخُّل
  نعم  رد احلكومة  نعم  طلب الفريق العامل القيام بزيارة



A/HRC/13/31 

GE.09-17702 106 

  املعلومات الواردة من احلكومة    
 تشرين  ٢١ و ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٢٥ و ٤أحالت احلكومة ثالث رسائل مؤرخة        -٤٤٧
، مشلت معلومات عن حالتني، غري أن هذه املعلومات مل تكن كافيـة             ٢٠٠٨أكتوبر  /األول
ورغم إرسال الرسالتني األوليني يف تارخيني خمتلفني، إال أهنما حتتويان على           . يح احلالتني لتوض

املعلومات نفسها بشأن حالة واحدة قرر الفريق العامل تطبيق قاعدة األشهر الستة عليهـا يف               
وقدمت احلكومة يف الرسالة الثالثة معلومات عن حالـة واحـدة،           . دورته التاسعة والثمانني  

  .  تؤد هذه املعلومات إىل أي توضيحولكن مل
قدمت احلكومة إىل   . وأرسلت احلكومة خالل الفترة املشمولة بالتقرير سبع رسائل         -٤٤٨

 قائمة بأمساء املدنيني    ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ٢١الفريق العامل يف الرسالة األوىل املؤرخة       
على يد أفراد من قوات األمـن يف        يف مجهورية أوسيتيا اجلنوبية الذين ُيفترض أهنم اختطفوا         
ويف الرسـالة   . ٢٠٠٨أغـسطس   /جورجيا إبان الرتاع الذي نشأ يف جنوب أوسيتيا يف آب         

، ردت احلكومة على رسالة التدخل العاجل اليت ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢١الثانية املؤرخة 
  .٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٩أرسلها الفريق العامل يف 

، قدمت احلكومة معلومات بشأن تسع      ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٢ املؤرخة   ويف الرسالة   -٤٤٩
  . غري أن املعلومات اعتربت غري كافية لتقدمي أي توضيح. حاالت
، قدمت احلكومة معلومات بشأن الرسالة      ٢٠٠٩مايو  / أيار ١١ويف الرسالة املؤرخة      -٤٥٠

  . ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢٢العاجلة املرسلة يف 
، قدمت احلكومة معلومات بشأن حالة      ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٢١الة املؤرخة   ويف الرس   -٤٥١

  .واحدة، ولكنها مل تؤد إىل أي توضيح للحالة
، ردت احلكومة على طلب الفريـق       ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٤ويف الرسالة املؤرخة      -٤٥٢

  . العامل املتعلق بالقيام بزيارة
ت احلكومة معلومات بـشأن     ، قدم ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ١٨ويف الرسالة املؤرخة      -٤٥٣

  .غري أن املعلومات اعتربت غري كافية لتقدمي أي توضيح. تسع حاالت

  املعلومات الواردة من املصادر    
  . قدمت املصادر معلومات عن حالتني، ولكنها مل تؤد إىل أي توضيح  -٤٥٤

  الرسالة املوجهة من الفريق العامل    
 الفريق العامل، باالشتراك مع ثالث آليات       ، وجه ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ٢٢يف    -٤٥٥

أخرى لإلجراءات اخلاصة، رسالة عاجلة بشأن مقتل حمامٍ وصحفي ملشاركتهما يف التحقيق            
، قدمت احلكومـة    ٢٠٠٩مايو  / أيار ١١ويف  . يف حاالت االختفاء القسري أو غري الطوعي      

  .معلومات عن سري التحقيقات يف ظروف مقتل هذين الشخصني
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  الفوريالتدخل     
، وجه الفريق العامل، باالشتراك مـع آليـتني         ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٩يف    -٤٥٦

أخريني لإلجراءات اخلاصة، رسالة تدخل فوري تتعلق باقتحام وتفتـيش مكاتـب مركـز              
 كانون  ٢١ويف الرسالة املؤرخة    . البحوث التذكارية ومصادرة البيانات واحملفوظات الرقمية     

  . ردت احلكومة على رسالة التدخل الفوري، ٢٠٠٩يناير /الثاين

  البيانات الصحفية    
، أصدر الفريق العامل، باالشتراك مع ست آليات أخرى         ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٢١يف    -٤٥٧

لإلجراءات اخلاصة، بياناً صحفياً يطلب إىل السلطات الروسية توجيه دعوة إليه لزيارة البلد،             
يف سلسلة من عمليات قتل املدافعني عن حقـوق         ملساعدة السلطات يف إجراء حتقيق مستقل       

اإلنسان واحملامني والصحفيني خالل السنوات األخرية، الذين يرتبط العديد منـهم بوضـع             
حقوق اإلنسان يف الشيشان وغريها من مجهوريات مشال القوقاز، مبا يف ذلك مقتل ناتاليـا               

: يف املوقـع التـايل    ميكن االطالع على الـنص الكامـل للبيـان الـصحفي            (إستيمريوفا  
http://www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/view01/D86B6553863678F3C12575FA004

33DEC?opendocument .(  

  طلب القيام بزيارة     
، أعرب الفريق العامل جمدداً عن رغبته يف القيام بزيـارة        ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٤يف    -٤٥٨

يوليه / متوز ٢٠ويف  .  موعداً حمتمالً  ٢٠٠٩إىل االحتاد الروسي، واقترح الربع األول من عام         
، أفادت  ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٤ويف  . ، أرسل الفريق رسالة تذكريية يف هذا الصدد       ٢٠٠٩

بعدم متكنها من توجيه الدعوة لزيارة البلد نظراً حملدودية قدرات البلد           احلكومة الفريق العامل    
  .والرتباطات أخرى

  جمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل يبت فيها بعد    
 حاالت  ١٠ حالة؛ مت توضيح     ٤٧٨أحال الفريق العامل إىل احلكومة، منذ إنشائه،          -٤٥٩

صادر، وحالة واحدة أخرى باالستناد إىل معلومات       منها باالستناد إىل معلومات مقدمة من امل      
  . حالة مل يبت فيها بعد٤٦٧مقدمة من احلكومة، ومثة 

  مالحظات    
يالحظ الفريق العامل أن احلكومة وقعت على االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع                 -٤٦٠

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



A/HRC/13/31 

GE.09-17702 108 

   رواندا    
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    

 ة قيد االستعراضالسن
  ٢١  صفر  صفر  صفر  صفر  ٢١

  

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

  )قاعدة األشهر الستة(جانب احلكومة 
  صفر  ال  ٢١

  
  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

  ة من احلكومةاملعلومات الوارد    
، وجهت احلكومة رسالة إىل الفريـق العامـل،         ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ٢٢يف    -٤٦١

، وكانت تتعلق ٢٠٠٩يونيه / حزيران٤وأُعيد توجيه الرسالة يف . ولكنها مل تصل ألسباب تقنية
  .االتغري أن املعلومات املقدمة مل تكن كافية لتوضيح احل. جبميع احلاالت اليت مل يبت فيها بعد

  جمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل يبت فيها بعد    
 حالة؛ مت توضيح حالتني منـها       ٢٤أحال الفريق العامل إىل احلكومة، منذ إنشائه،          -٤٦٢

 حالـة   ٢١باالستناد إىل معلومات مقدمة من املصادر، وأوقف النظر يف حالة واحدة، ومثة             
  .يبت فيها بعد مل

  مالحظات    
ظ الفريق العامل أن احلكومة وقعت على االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع               يالح  -٤٦٣

األشخاص من االختفاء القسري، ويدعو احلكومة إىل التصديق عليها وإىل قبول اختـصاص             
  .٣٢ و٣١اللجنة مبوجب املادتني 
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   اململكة العربية السعودية    
احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       

  ٢: قيد االستعراض
احلاالت املوضَّـحة خـالل     

  ٢: الفترة قيد االستعراض

عدد احلاالت اليت مل ُيبّت     
فيها حىت بداية الفترة قيـد      

  ستعراضاال
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

  ٣  ١  ١  صفر  ٢  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 يوجد أي رد  صفر

  
  ي ردال يوجد أ  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    
وختـص  . العاجل التصرف   أرسل الفريق العامل إىل احلكومة حالتني يف إطار إجراء          -٤٦٤
الذي اعتقل على جسر امللك فهد على احلـدود         اهللا ماجد صياح النعيمي      بدعاألوىل  احلالة  

 ووفقـاً . ٢٠٠٨أكتوبر  /السعودية البحرينية على يد أفراد شرطة سعوديني يف تشرين األول         
الـة   احل صوخت. الةألساليب عمل الفريق العامل، تلقت حكومة البحرين نسخة من هذه احل          

 .٢٠٠٩يوليه / متوز١٨ يف مطار الرياض يف  الذي اعتقلبالل أبو هيكلالثانية 

  املعلومات الواردة من احلكومة    
حها يوضمت ت  معلومات عن حالة واحدة      ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٩ يفأحالت احلكومة     -٤٦٥
 . صادرمن امل الحقاً

  اتالتوضيح    
 .در، قرر الفريق العامل توضيح حالة واحدةاصاملعقب تلقي املعلومات من   -٤٦٦

خـالل الـدورة    هبا  عد انقضاء املهلة املقررة مبوجب قاعدة الستة أشهر املعمول          وب  -٤٦٧
 . ة واحدةاخلامسة والثمانني، قرر الفريق العامل توضيح حال
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  مل يبت فيها بعدجمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت     
حالـة  مت توضـيح    و مثاين حاالت إىل احلكومة؛      ، منذ إنشائه  ،أحال الفريق العامل    -٤٦٨

صادر، وحالة واحدة باالستناد إىل معلومات     امل معلومات مقدمة من     باالستناد إىل واحدة منها   
 .مل يبت فيها بعد وال تزال أربع حاالت ،يف حالتنينظر وقف المقدمة من احلكومة، وأُ

  مالحظات     
ـ                -٤٦٩ ع يدعو الفريق العامل احلكومة إىل التوقيع على االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجي
، وقبول اختصاص اللجنـة مبوجـب       عليهاوالتصديق   ن االختفاء القسري  ـاص م ـاألشخ

 . ٣٢ و٣١املادتني 

  صربيا    
احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       

  صفر: قيد االستعراض
احلاالت املوضَّـحة خـالل     

  ١: الستعراضالفترة قيد ا

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  ١  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  صفر  صفر

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

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

  التوضيحات    
هبـا خـالل الـدورة       بعد انقضاء املهلة املقررة مبوجب قاعدة الستة أشهر املعمول          -٤٧٠

 .اخلامسة والثمانني، قرر الفريق العامل توضيح حالة واحدة مل يبت فيها بعد

  جمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل يبت فيها بعد    
 .حالة واحدة وضحتها احلكومة إنشائه منذ العامل الفريق أحال  -٤٧١
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  مالحظات     
 الفريق العامل أن احلكومة وقعت على االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع               الحظ  -٤٧٢

إىل التصديق عليها وقبـول اختـصاص اللجنـة         ها  األشخاص من االختفاء القسري ويدعو    
 .٣٢ و٣١مبوجب املادتني 

  سيشيل    
احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       

  قيد االستعراض
احلاالت املوضَّـحة خـالل     

  صفر: الفترة قيد االستعراض

حلاالت اليت مل ُيبّت    عدد ا 
فيها حىت بداية الفترة قيـد      

  االستعراض
احلاالت املُرسلة مبوجب   

  صرف العاجلإجراء الت
ـلة   ـاالت املُرسـ احلـ
  احلكومة  مبوجب اإلجراء العادي

املصادر غـري   
  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  دودال توجد أية ر  صفر

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

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

 إىل احلكومة ومن املؤسف أنه      مجيع احلاالت اليت مل يبت فيها بعد مرة ثانية         أُحيلت  -٤٧٣
 .Corr. 1و E/CN.4/2006/56الوثيقة  يف البلد يف للحالة موجز ويرد. مل يرد أي رد منها

  مالحظات     
يدعو الفريق العامل احلكومة إىل التوقيع على االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع                 -٤٧٤
اللجنـة مبوجـب    ، وقبول اختصاص    عليهاوالتصديق   ن االختفاء القسري  ـاص م ـاألشخ

 . ٣٢ و٣١املادتني 

  الصومال    
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 غـري   
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل    
ُيبّت فيها حىت هنايـة    

  قيد االستعراضالسنة
  ١  صفر  صفر  ١  صفر  صفر
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  ردود متعددة بشأن بعض احلاالت  عدد احلاالت اليت ردَّت احلكومة بشأهنا
عدد احلاالت اليت ُيحتمل توضيحها من      

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

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

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

  راءات العاديةاإلج    
 إىل احلكومة، تتعلق باختفاء     عنها حديثاً واحدة مت اإلبالغ    أرسل الفريق العامل حالة       -٤٧٥

 .٢٠٠٧يونيه / حزيران١٧ يوم مهدي أيوب غوليد

  املعلومات الواردة من احلكومة    
 . معلومات من احلكومة بشأن هذه احلالةةمل ترد أي  -٤٧٦

  عدب واليت مل يبت فيها جمموع احلاالت احملالة واملوضحة    
 .أحال الفريق العامل، منذ إنشائه، حالة واحدة إىل احلكومة مل يبت فيها بعد  -٤٧٧

  مالحظات     
يدعو الفريق العامل احلكومة إىل التوقيع على االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع                 -٤٧٨

ـ    عليهاوالتصديق   األشخاص من االختفاء القسري    ـ ة مبو ـ، وقبول اختصاص اللجن ب ـج
 . ٣٢ و٣١املادتني 

  إسبانيا    
احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       

  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    

 اضالسنة قيد االستعر
  ٤  صفر  صفر  ١  صفر  ٣

  

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

  )دة األشهر الستةقاع(جانب احلكومة 
  صفر  ال توجد أية ردود  ٣
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  نعم  رد احلكومة  نعم  ادعاء عام
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال توجد أي رسالة  رسالة طلب تدخُّل فوري

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

  اإلجراءات العادية    
أبيـل   وختص حديثاً عنهامت اإلبالغ     واحدة حالة احلكومة ىلالعامل إ  أحال الفريق   -٤٧٩

 يف الثكنـات العـسكرية يف       ١٩٤٦مارس  /يف آذار ذي شوهد آلخر مرة     ـ ال باالرت سانز 
 ).فال دي أران(بورتانت 

  املعلومات الواردة من احلكومة    
 / حزيـران  ١٨فرباير و / شباط ٢٦ و ٥ت حكومة إسبانيا ثالثة رسائل مؤرخة       وجه  -٤٨٠

وطلبت احلكومة، يف الرسالة األوىل، مزيدا من املعلومات عن ثالث حاالت         . ٢٠٠٩ونيه  ـي
 كانون  ١٦  يفرسل  وتضمنت الرسالة الثانية ردا على االدعاء العام الذي أُ        . مل يبت فيها بعد   

 . ٢٠٠٩مايو / أيار١٥رسل يف ، والثالثة ردا على االدعاء العام الذي أ٢٠٠٩ُيناير /الثاين

  ات العامةاالدعاء    

  موجز االدعاءات     
. ذكر أهنا تعترض تنفيـذ اإلعـالن      صادر معلومات تتعلق بالعقبات اليت يُ     املقدمت    -٤٨١

وأُحيلت هذه املعلومات إىل احلكومة يف ادعاءين منفصلني بعد الدورتني السادسة والثمـانني             
 .والسابعة والثمانني للفريق العامل

نه مل جير أي حتقيق يف حاالت االختفاء اليت جرت خالل           وذُُكر، يف االدعاء األول، أ      -٤٨٢
نظام اجلنرال فرنسيسكو فرانكو بالرغم من أهنـا ال تـزال           يف ظل   احلرب األهلية اإلسبانية و   

ـ . كب، مبوجب مبدأ اجلرائم املستمرة املتعلق حباالت االختفاء اليت تبقى دون حل           رَتُت زعم وُي
ة خـالل   بعلى مجيع اجلرائم املرتك   اعدة التقادم   بق ق  ط ١٩٧٧عام  يف  أن قانون العفو املعتمد     

ن القانون حيول دون أذكر وُي. الفترتني املشار إليهما أعاله، مبا فيها حاالت االختفاء القسري        
دمت معلومات بشأن قانون الذاكرة التارخيية املعتمد       وإضافة إىل ذلك، قُ   . إجراء أية حتقيقات  

نتـصاف  لالسبيل  أي  فاء القسري، وال يوفر للضحايا       تزعم أنه ال يتناول االخت     ٢٠٠٧عام  
 .ضا حقوقهم يف معرفة احلقيقة والعدل وجرب الضررفعال، مقوِّال

وُزعم . ١٩٥٤ و ١٩٤٠  عامي وذُكر أيضا أن آالف األطفال اختفوا يف إسبانيا بني          -٤٨٣
ن احلاالت  ، ويف الكثري م   اهمبنن يت أن بعض هؤالء األطفال وضعوا يف دور األيتام وسلموا مل         

 . ريت أمساؤهم يف السجل الوطينغُ

 ومضايقات مستمرة مـن  راقيل من أن أفراد أسر املختفني يواجهون عومثة قلق أيضاً    -٤٨٤
 . القبور السرية اليت كشفت يف اليت يعثر عليهاثاجلثاستخراج السلطات عندما حياولون 
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 يف ممارسـة    ٢٠٠٣م  عـا يف  ت  شاركويف ادعاء منفصل، ذُكر أن حكومة إسبانيا          -٤٨٥
زعم أن دور احلكومة يف هذا املمارسة       وُي.  واالحتجاز السري   سرا عمليات تسليم األشخاص  

. ةسبانياإلمطارات  ل ل  سرا استخدام طائرات تنقل ضحايا تسليم األشخاص     السماح ب متثل يف   
 وأخذهم وتسليمهم وقد توقفت تلك الطائرات يف تلك املطارات خالل عملية نقل احملتجزين            

وهناك اعتقاد بأن استخدام هذه الطائرات، دون رقابة وتدقيق من          . أو إعادهتم لغرض التسليم   
ويف بعـض احلـاالت،     . جانب احلكومات، هو أمر ضروري لتيسري وتنفيذ برنامج التسليم        

استخدمت هذه الطائرات الحتجاز أشخاص يف أوروبا، يف حني نقل يف حـاالت أخـرى               
وتفيد االدعاءات بـأن    .  منت هذه الطائرات إىل أوروبا ومنها      ضحايا االختفاء القسري على   

احلكومة تسمح هلذه الطائرات باهلبوط على أراضيها دون اختاذ أية تدابري ملنـع اسـتخدامها         
 .ألغراض االحتجاز السري والتسليم

  الردود الواردة من احلكومة    
، حيـث رفـضت     ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٢٦يف  ردت احلكومة على االدعاء األول        -٤٨٦

األسس املوضوعية لالدعاءات املقدمة وأكدت على عـدم الـصحة والدقـة الواضـحني              
ففيما يتعلق باالدعاء بأنه مل جتر أية حتقيقات يف حاالت االختفاء . للمعلومات اليت تستند إليها

اجلنرال فرانكو، استشهدت احلكومـة     يف عهد   اليت وقعت خالل احلرب األهلية اإلسبانية و      
إنشاء مركز توثيق الـذاكرة التارخييـة        ومنها   ٢٠٠٤من التدابري اليت اختذت منذ عام       بعدد  

الضطهاد أو العنف   تعرضوا ل ألشخاص الذين    ا  يعترف حبقوق  ٢٠٠٧عام  يف  واعتماد قانون   
. اليت جيب اختاذهـا معهـم     تدابري  ال وحيدد    نطاقها أثناء احلرب األهلية والدكتاتورية ويوسع    

ملديريـة العامـة    قرارا صادرا عن ا   قاض و ا عن   دراأمرا ص أن  ك إىل   وأشارت احلكومة كذل  
 على مجيع القائمني على السجالت املدنية البلديـة والقنـصلية           انللسجالت واملوثقني يوجب  
السماح بالوصول إىل السجل املدين الرئيسي والفرعـي للـشرطة          "والسجل املدين املركزي    

زية املذكورة أعاله، بغرض حتديد هوية الـضحايا        القضائية الذي حتدده وحدة التحقيق املرك     
نشئت املفوضية العامـة للـشرطة      وقد أُ . "١٩٣٦يوليه  / متوز ١٧احملتملني الذين اختفوا بعد     

لتأكد ممـا إذا  باالقضائية داخل املديرية العامة للشرطة واحلرس املدين باعتبارها اهليئة املختصة      
دكتاتورية الئية نشأت خالل احلرب األهلية وفترة        حالة من حاالت املسؤولية اجلنا     ةكانت أي 
 . اجلنرال فرانكويف عهد 

 يف العفوالرغم من على وفيما خيص االدعاء املتعلق بقانون العفو، ردت احلكومة بأنه   -٤٨٧
يلزم التمييز بـني العفـو      فإنه  بعض احلاالت كشكل من أشكال سقوط املسؤولية اجلنائية،         

 خضعت أوالً فيها وعقاب على جرمية سبق أن صدر حكم   ال من   األخريحيث يعفي   والصفح،  
 بني العفـو    وينبغي التمييز أيضاً  .  جنائية دعاوىاكمة وأقيمت فيها    احمل قدمت إىل    إلجراءات
يستند هذا األخري إىل مبدأ يف القانون مفاده أن املعاقبة تكون غـري  و. القانوينتقادم وتطبيق ال 

 يف  الواجب التطبيق منطقيا   سرعة اليقني وال  عمال مببدأ  معينةن   م زمنية بعد انقضاء فترة     جمدية
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وال يعد تطبيق التقادم القانوين صفحا وإمنا قـرارا         . اجلرائم واملعاقبة عليها  ات املتعلقة ب  احملاكم
ـ          اجلبعدم املعاقبة على     دعوى رمية ألسباب عملية، نظرا لتسليم السلطات العامة بعدم فعالية ال
 .ترة معينة من الزمناجلنائية بعد مضي ف

الـصحيفة  قـانون   "ما يـسمى    والعفو  بني قانون   لط  جيوز، كما ال ينبغي، اخل    وال    -٤٨٨
 العفو   من قانون العفو، تقع مسؤولية تنفيذ      ٩ مع املادة    وعالوة على ذلك، ومتشياً   . "البيضاء
 يتخذون ، يف مجيع احلاالت، على القضاة واحملاكم والسلطات القضائية املختصني الذينحصرا

جريت وقد أُ . قوانني اإلجراءات املعمول هبا   ل ل قرارات هنائية بشأن كل حالة على حدة، وفقاً       
طلب ومل  بقدم فيها طرف معين     تاليت  االت  حتقيقات يف حاالت االختفاء القسري يف مجيع احل       

 . إىل قانون العفو يتخذ قرار باالستناد

 التارخيية ال يتناول جرمية االختفاء القسري،       بأن قانون الذاكرة  باإلدعاء  وفيما يتعلق     -٤٨٩
 وإمنـا    واملعاقبة عليهـا،    ليس جترمي جرمية االختفاء القسري     الغرض منه ردت احلكومة بأن    
 وتعزيز الـذاكرة الدميقراطيـة،       البلد تاريخة ب عرفقد تساهم يف زيادة امل    تشجيع التدابري اليت    

 . وكلها يف إطار روح املصاحلة

 ذلك، ال يركز قانون الذاكرة التارخيية حتديدا على جرميـة االختفـاء             وعالوة على   -٤٩٠
 ذا النـوع مـن اجلـرائم   لتغطية ه وتنظيميا ا تدبريا تشريعي٨٠ن هناك بالفعل أكثر من      ألالقسري،  

 ). ترد يف املرفق قائمة بالتدابري املعتمدة الراهنة(والتعويض الناجم عنها جرب الضرر املعنوي و

التخلي زعم أهنم وضعوا يف دور األيتام وجرى        لق بآالف األطفال الذين يُ    وفيما يتع   -٤٩١
ريت أمساؤهم يف السجل الوطين يف العديد من احلاالت، ردت احلكومة            وغُ اهمتبنعنهم ملن ي  

 أثنـاء   اهمتبنن ي وقالت إنه صحيح أنه مت التخلي عن أطفال مل        .  هذا االدعاء واسع للغاية    بأن
 تسجيل تغيريات يف األمساء يف السجل املدين يف احلاالت اليت أعلن            احلرب األهلية وأنه جرى   

 أن الظروف اخلاصة واإلجراءات، وخاصـة       لكنه صحيح أيضاً  . فيها أن هؤالء األطفال أيتام    
 .األسباب، تفاوتت بدرجة كبرية من حالة إىل أخرى

ـ  وفيما يتعلق باالدعاء بأن أفراد أسر املختفني ي         -٤٩٢ نـد حماولـة     ع اتضايقتعرضون مل
شفت، تقول احلكومة إن هذا البيان غـري        يف القبور السرية اليت كُ    املوجودة  اجلثث  استخراج  

صحيح بالنظر إىل أن السلطات اختذت، على النحو املبني أعاله، عددا من التدابري التشريعية              
 . واإلدارية لتسهيل هذه العملية

ومة أن اجلهاز القضائي أجـرى      جراء حتقيقات خاصة، ذكرت احلك    إوفيما يتعلق ب    -٤٩٣
عددا من التحقيقات اخلاصة وأن احلكومة نفذت بدورها عددا من التدابري الرامية إىل إجراء              

 . مثل هذه التحقيقات

وخبصوص التعويضات وجرب الضرر لفائدة ضحايا االختفـاء القـسري، ذكـرت              -٤٩٤
 .احلكومة أن هناك جمموعة من األدوات للقيام بذلك
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حتديـد أمـاكن     يتعلق باختاذ تدابري حمددة ملساعدة أفراد أسر الـضحايا يف            وفيما  -٤٩٥
مبا يلزم من تعويضات، ذكرت احلكومة أن       جرب الضرر الذي حلق هبم      األشخاص املختفني و  

ل علـى   تضمن نصوصا خمتلفة بالتدابري واألدوات املتاحة لإلدارات العامة لتسهِّ        ت اتالتشريع
ـ .  وهوية املختفني، كدليل هنائي على احترامهم      األطراف املعنية حتديد مكان    تـضمن  ت يوه

 اليت يكون هبـا رفـات        احملددة ، ورسم خرائط األراضي   رفاتبروتوكوال بشأن استخراج ال   
نص على إمكانية ترخيص السلطات العامة بالبحث عن الـضحايا،          تاألشخاص املختفني، و  

ر مجاعية من أجـل     وم املدفون يف قب   ضع إجراءات استرجاع الذرية املباشرة للضحايا لرفاهت      تو
 .حتديد هويتهم، وعند االقتضاء، نقلهم إىل مكان آخر

 مشرية إىل أهنا ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٨وردت احلكومة على االدعاء العام الثاين يف   -٤٩٦
ستخدم، أجرت حتقيقا مستفيضا يف املزاعم اليت ذكرت أن بعض املطارات اإلسبانية ما فتئت تُ 

وفقا لكافة املعلومات املتاحة، ليس هناك ما يـشري إىل أن       و. ، لنقل السجناء  ٢٠٠٢منذ عام   
سبانية تنطوي على أفعال خمالفة للقانون الرحالت اجلوية اليت تستخدمها القواعد العسكرية اإل     

 .اإلسباين أو اللتزامات إسبانيا الدولية

ات املدنية اإلسـبانية     ضمانات بشأن استخدام املطار     أيضا طلبت حكومة إسبانيا  و  -٤٩٧
 ."االستثنائي تسليمال" برنامج يف إطارسجناء اللغرض نقل 

وإضافة إىل ذلك، طلبت احلكومة مجيع املعلومات املمكنة بشأن توقف الـرحالت              -٤٩٨
واستجابت احملكمة الوطنيـة     :اجلوية السرية املزعومة وأحالتها إىل السلطة القضائية املختصة       

 . اليت تقدمت هبا تلك السلطةالعليا جلميع الطلبات

ومثـل وزيـر    .  يف هذا اجملال   اوأعلنت حكومة إسبانيا نتائج حتقيقاهتا واستنتاجاهت       -٤٩٩
 وأمـام الربملـان     ٢٠٠٨ و ٢٠٠٥عامي  يف  سباين أمام جملس النواب     اإلاخلارجية والتعاون   

 . لإلدالء بشهاداته يف هذه املسألة٢٠٠٦ عام  يفاألورويب

إدانة احلكومة الستخدام مثل هذه األساليب ويف التزامها بـالتحقيق يف           وال لبس يف      -٥٠٠
وعلى هذا املنوال، تقف إسبانيا موقفا واضحا وحازما        . كشف مالبساهتا األحداث املزعومة و  

 اليت  إزاء ضرورة التطبيق الدقيق للقانون الوطين والدويل واحترام حقوق اإلنسان يف مجيع اإلجراءات            
 . موظفوها، وخاصة فيما يتعلق باجلهود املبذولة ملكافحة اإلرهابتتخذها احلكومة و

  جمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل يبت فيها بعد    
ا ـزال مجيعهـة، وال تـأحال الفريق العامل، منذ إنشائه، أربع حاالت إىل احلكوم        -٥٠١

 .مل يبت فيها بعد

  مالحظات     
مة بالتزاماهتا مبوجب اإلعالن باعتبار أن كل عمل مـن          ُيذكِّر الفريق العامل احلكو     -٥٠٢

أعمال االختفاء القسري جرمية يعاقب عليها بالعقوبات املناسبة اليت تراعـى فيهـا شـدة               
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، وأنه جيب إجراء حتقيق يف كل عمـل مـن           )١-٤املادة  (جسامتها يف نظر القانون اجلنائي      
 ).٦-١٣املادة ( القسري مل يتضح بعدأعمال االختفاء القسري ما دام مصري ضحية االختفاء 

ويهّنئ الفريق العامل احلكومة على التصديق على االتفاقية الدولية حلمايـة مجيـع               -٥٠٣
ويدعو احلكومة إىل قبول اختصاص اللجنـة مبوجـب         . األشخاص مـن االختفاء القسري   

 .٣٢ و٣١املادتني 

  سري النكا    
احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       

  قيد االستعراض
احلاالت املوضَّـحة خـالل     

  ٥: الفترة قيد االستعراض

عدد احلاالت اليت مل ُيبّت     
الفترة قيـد   فيها حىت بداية    

  االستعراض
احلاالت املُرسلة مبوجب   

  إجراء التصرف العاجل
ـلة   ـاالت املُرسـ احلـ

  احلكومة  راء العاديمبوجب اإلج
املصادر غـري   

  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل    
ُيبّت فيها حىت هنايـة    
 السنة قيد االستعراض

  ) ٢(٥ ٨٢٢  صفر  ٥  ٩٦  ٤  ٥ ٧٢٧
  

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

  )قاعدة األشهر الستة(جانب احلكومة 
  صفر  نعم  ٣٢

  
  ال يوجد أي رد  مةرد احلكو  ال يوجد أي ادعاء  ادعاء عام

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

  اإلجراءات العاجلة    
.  الفريق العامل أربع حاالت مبوجب إجراء التصرف العاجـل إىل احلكومـة            حالأ  -٥٠٤

 الذي شوهد آلخر مـرة يف تـشرين         بونامبالم) سيناثاميب( رسيفاكوما احلالة األوىل    صختو
، يف نقطة تفتيش مامنونايثاراي قرب معرب كوكاديتشويل حتت الـسكة           ٢٠٠٨نوفمرب  /الثاين

 صوخت.  اخلاصة للشرطة مسؤولة عن اختفائه     فرقة أن ال  دويعتق. احلديد، مامنوناي، باتيكالوا  
، يف مقاطعة   ٢٠٠٨ديسمرب  /اختفى يف كانون األول    الذي   فيجاياناثان فيالسامي احلالة الثانية   
سيفانانثاروبني  احلالة الثالثة    صوخت. ويعتقد أن قوات األمن مسؤولة عن اختفائه      . ترينكومايل
ويعتقد أن قوات البحرية مسؤولة عن      . ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٠يف   الذي اختطف    سيفاراسا
 الذي اختطفـه أفـراد      ي ساوثراجان ساوثراجان كانداساما  احلالة الرابعة    صوخت. اختفائه

 . ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٣يف الشرطة يف فافونيا كاتشريي، فافونيا، 

__________ 

  .ايل حذفها من السجالت حالة مكررة وبالت١٧١رأى الفريق العامل أن  )٢(
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  اإلجراءات العادية    
ووقعت حاالت  . اًحديث عنهامت اإلبالغ    حالة ٩٦احلكومة   إىل العامل الفريق أحال  -٥٠٥

ايل ومنار وفوفونيا  أساساً يف كولومبو وترينكوم٢٠٠٨ و٢٠٠٦االختفاء املزعومة بني عامي 
 .أن قوات اجليش والشرطة واألمن مسؤولة عن حاالت االختفاء هذهوُيدعى . وجفنا

  املعلومات الواردة من احلكومة    
 . رسالة من احلكومة١١تلقى الفريق العامل   -٥٠٦

.  حالة ٣٢، قدمت احلكومة معلومات بشأن      ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١٦يف  و  -٥٠٧
 ونتيجـة   ٢٠٠٩مارس  / آذار ٤، قدمت احلكومة مزيدا من املعلومات يف        نيتففيما يتعلق حبال  

وفيمـا يتعلـق    . لذلك، طبق الفريق العامل قاعدة الستة أشهر يف دورته السابعة والثمـانني           
 . باحلاالت املتبقية، مل تكن املعلومات كافية لتوضيحها

 ، لكنها ين حاالت ، قدمت معلومات عن مثا    ٢٠٠٩يناير  /ون الثاين ـ كان ٢٦ي  ـوف  -٥٠٨
 .مل تكن كافية لتوضيحها

، ردت احلكومة على    ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٣ويوليه  / متوز ١٥ومايو  / أيار ٢٨ويف    -٥٠٩
 .٢٠٠٩مايو / أيار٢٦الرسالة املشتركة املؤرخة 

 معلومات عن حالة واحدة أدت      ، قدمت احلكومة أيضاً   ٢٠٠٩يوليه  / متوز ١٥ويف    -٥١٠
 . إىل توضيحها

ـ        ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٣ويف    -٥١١ ربت ، قدمت احلكومة معلومات عن حالة واحدة اعُت
 .غري كافية لتوضيحها

 ٨ يت أرسلت يفدمت احلكومة أيضا معلومات عن الرسالة ال   قأغسطس،  / آب ٣ويف    -٥١٢
 .٢٠٠٩يوليه /متوز

يت أرسلت  أكتوبر، ردت احلكومة على الرسالة املشتركة ال      / تشرين األول  ٦ي  ـوف  -٥١٣
 .٢٠٠٩و ماي/ أيار١١يف 

 / أيلـول  ٢يوليه و / متوز ٧ت احلكومة رسالتني مؤرختني     أرسلوعالوة على ذلك،      -٥١٤
واستعرض .  حالة رمبا كانت مكررة    ٤٥٩، قدمت فيهما قائمتني مبا جمموعه       ٢٠٠٩سبتمرب  

ونتيجـة  .  حالة وخلص إىل أهنا مكررة     ١٧١الفريق العامل، خالل دورته التاسعة والثمانني،       
وفيما يتعلق باحلاالت املتبقية، الفريق العامـل       . احلاالت من السجالت  لذلك، حذفت هذه    

 .بصدد التحقق من الرسائل األصلية

  املعلومات الواردة من املصادر    
تلقى الفريق العامل معلومات من مصادر تقر معلومات مقدمة من احلكومة سـابقا               -٥١٥

 .اليت أدت إىل توضيح حالة واحدةو
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  التوضيحات    
ستناد إىل معلومات مقدمة من احلكومة، قرر الفريق العامـل توضـيح مخـس              باال  -٥١٦

 .حاالت، أربعة منها عقب انقضاء مهلة الستة أشهر

  من الفريق العاملاملوجهة رسائل ال    
ى ـاألولوأُرسلت الرسالـة . الفريق العامل ثالث رسائل عاجلة إىل احلكومة     أرسل    -٥١٧

ك مع املقرر اخلاص املعين حبالة املدافعني عـن حقـوق           ، باالشترا ٢٠٠٩مايو   / أيار ١١يف  
مـايو  /أيـار  ٧يف   كولومبو   من اختطف   ي الذ سينافان ستيفن سونثاراراج  اإلنسان، بشأن   

 لياتاآل، باالشتراك مع ست من      ٢٠٠٩مايو  /أيار ٢٦الثانية يف   أُرسلت الرسالة   و. ٢٠٠٩
 .ف، و ثورايراجـا فاراثاراجـا   و،  ثانغاموتا ساثيامورثي إلجراءات اخلاصة، بشأن    لاألخرى  

 أطباء كانوا يعاجلون املرضى واجلرحى يف منطقة الرتاع يف مشـال            ة، وهم ثالث  شامنوغاراجا
 يف منطقة احتجاز عند نقطة      ٢٠٠٩مايو  / أيار ١٥شرق سري النكا شوهدوا آلخر مرة يف        

وياشـان  ج ٢٠٠٩يوليـه   / متوز ٨ت يف   أُرسل الرسالة األخرية اليت     صوخت. تفتيش أومانثاي 
 .٢٠٠٩مايو / أيار٣يف  الذي اختطف من قرب مرتله يوغيندران

 .وقدمت احلكومة معلومات عن الرسائل املشار إليها أعاله  -٥١٨

  االجتماعات    
 والثمـانني  السابعة دورتهأثناء   العامل الفريق مع النكا سري حكومة ممثلو اجتمع  -٥١٩
 . فيها بعد يبت مل اليت باحلاالت املتعلقة التطورات ملناقشة

  طلب القيام بزيارة    
، طلب الفريق العامل توجيه دعوة إليه إليفـاد         ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين األول  ١٦يف    -٥٢٠

 خالل العامل الفريق لزيارة موعد حتديدبأنه ال ميكن     احلكومة وردت. بعثة إىل سري النكا   
ووجهـت رسـالة    . عتبارسيوىل ما يلزم من اال     العامل الفريقطلب   نأو املقترحة، املواعيد

 .بعد ومل يرد أي رد من احلكومة. ٢٠٠٩يوليه / متوز٢٠تذكريية يف 

  جمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل يبت فيها بعد    
 حالة  ٤٠ حالة إىل احلكومة؛ مت توضيح       ١٢ ٢٢٦ ، منذ إنشائه  ،أحال الفريق العامل    -٥٢١

 حالة باالسـتناد إىل معلومـات       ٦ ٥٣٥ر، و صاداملمنها باالستناد إىل معلومات مقدمة من       
 .مل يبت فيها بعد حالة ٥ ٦٥١مقدمة من احلكومة، وال تزال 

  مالحظات     
ال يزال الفريق العامل يشعر بقلق بالغ من عدد حاالت االختفاء القسري املبلغ عنها                -٥٢٢

 .٢٠٠٩عام  خالل  حالة١٠٠إلبالغ عن ل جزعه عن العامل الفريق ويعرب. يف البلد
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مل يتم بعـد    لكن  ومع الفريق العامل    اتصاالت كثرية    حكومة سري النكا     أجرتو  -٥٢٣
أخذ يف االعتبار تغري الظروف     وقد   يود الفريق العامل،     ،ولذلك. العديد من احلاالت  البت يف   

 .يف سري النكا، أن يكرر طلبه إيفاد بعثة إىل سري النكا يف أقرب وقت ممكن

تنفيـذ  بـشأن    احلكومـة    عدم ورود تقرير مـن     عن أسفه ل   ويعرب الفريق العامل    -٥٢٤
 .١٩٩٩ و١٩٩٢ و١٩٩١أعوام  اليت قام هبا يف زياراتالالتوصيات اليت تقدم هبا يف أعقاب 

تتخـذ  "ر الفريق العامل حكومة سري النكا بالتزاماهتا مبوجب اإلعالن بأن           ويذكِّ  -٥٢٥
التدابري الفعالة ملنع وإهناء أعمال االختفـاء       التدابري التشريعية واإلدارية والقضائية وغريها من       

 ).٣املادة (" القسري يف أي إقليم خاضع لواليتها

يدعو الفريق العامل احلكومة إىل التوقيع على االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع                 -٥٢٦
، وقبول اختصاص اللجنـة مبوجـب       عليهاوالتصديق   اء القسري ـن االختف ـاألشخاص م 

 . ٣٢ و٣١املادتني 

  لسودانا    
احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       

  قيد االستعراض
احلاالت املوضَّـحة خـالل     

  صفر: الفترة قيد االستعراض

عدد احلاالت اليت مل ُيبّت     
فيها حىت بداية الفترة قيـد      

  االستعراض
 مبوجب  احلاالت املُرسلة 

  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

  ١٧٤  صفر  صفر  ١  صفر  ١٧٣
 

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

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

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

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

  اإلجراءات العادية    
عبد املطلـب    صا خت  أبلغ عنها حديث    واحدة أحال الفريق العامل إىل احلكومة حالة       -٥٢٧

 على يد أفراد    ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ٢٨ الذي اختطف يوم     حممد فضول عبد املطلب   
 .املخابرات العسكرية يف ياي، جنوب السودان

ـ  ووفقاً ألساليب عمل الفريق العامل، تلقت احلكومة السودانية، للعلم، نسخة           -٥٢٨ ن  م
 يف أسـوان،   ١٩٨٣سبتمرب  /يف أيلول ختفى  ا، وهو مواطن سوداين      صاحل موسى  ادلعحالة  
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وسجلت هذه  . أفراد وأعضاء احلكومة املصرية مسؤولني عن اختفائه      الذي يدعى أن    مبصر،  
 .احلالة يف الفرع اخلاص حبكومة مصر

  املعلومات الواردة من احلكومة    
 .مل ترد أي معلومات من احلكومة بشأن هاتني احلالتني  -٥٢٩

  اإلجراءات العاجلة    
، أرسل الفريق العامل رسالة طلب تدخل فوري        ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٦ يف  -٥٣٠

. ٢٠٠٨عام  يف  إىل حكومة السودان بشأن التخويف الذي تعرضت له أسرة شخص اختفى            
 .ويعرب الفريق العامل عن أسفه لعدم تلقي أية معلومات من احلكومة

  طلب القيام بزيارة    
، وكـرر   ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٢٠ حكومة السودان يف     أُرسل طلب القيام بزيارة إىل      -٥٣١

 .بعد رد أي يرد مل لكن. الفريق العامل تأكيد اهتمامه بالقيام بالزيارة

  جمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل يبت فيها بعد    
 حـاالت   ٤ حالة إىل احلكومة؛ مت توضيح       ٣٨٣ ، منذ إنشائه  ،أحال الفريق العامل    -٥٣٢

 حاالت باالسـتناد إىل معلومـات       ٢٠٥صادر، و امل إىل معلومات مقدمة من      منها باالستناد 
 . حالة مل يبت فيها بعد١٧٤مقدمة من احلكومة، وال تزال 

  مالحظات     
يكرر الفريق العامل طلبه بأن توجه إليه دعوة من احلكومة السودانية للقيام بزيـارة                -٥٣٣

 ١٧٤وقوع حاالت اختفاء وتوضـيح      قطرية من أجل مساعدة احلكومة على احليلولة دون         
  .حالة مل يبت فيها بعد

يدعو الفريق العامل احلكومة إىل التوقيع على االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع                 -٥٣٤
ـ    عليهاوالتصديق   األشخاص من االختفاء القسري    ـ  ـ، وقبول اختصاص اللجن ب ـة مبوج

 . ٣٢ و٣١املادتني 

  السويد    
احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       

  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 املُر ـلة احلـ سـ

  احلكومة  مبوجب اإلجراء العادي
املصادر غـري   

  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل    
ُيبّت فيها حىت هنايـة    
 السنة قيد االستعراض

  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر



A/HRC/13/31 

GE.09-17702 122 

  

  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

  
  نعم  رد احلكومة  نعم  ادعاء عام

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

  االدعاءات العامة    

  اتموجز االدعاء    
وقد . تنفيذ اإلعالن صادر معلومات تتعلق بالعقبات اليت يذكر أهنا تعترض         املقدمت    -٥٣٥

 .أُحيلت هذه املعلومات إىل احلكومة بعد الدورة السابعة والثمانني للفريق

 يف ممارسات التـسليم     ٢٠٠٣وتفيد التقارير بأن حكومة السويد شاركت يف عام           -٥٣٦
ومت بوجه عام احتجاز ضحايا التسليم لفترات مطولة يف مرافق سـرية            . واالحتجاز السري 

لصليب األمحر الدولية من الوصول إليهم ودون إبالغ أسرهم أو اإلبالغ عن           جلنة ا  دون متكن 
ومل تقم أي جهة باإلشراف على ظروف االحتجاز ومعاملة         . أوضاعهم القانونية أو حقوقهم   

كما مل تقدم معلومات عن اإلجراءات املعمول هبا الختاذ قرار بشأن احتجـازهم             . احملتجزين
ذه املمارسات من قبيل االختفاء قسري وأهنا تنطـوي علـى           وُيعتقد أن ه  . ومدة االحتجاز 

 . انتهاكات خطرية أخرى حلقوق اإلنسان ومن ضمنها التعذيب أو غريه من ضروب إساءة املعاملة

 أن دور احلكومة يف هذه املمارسة متثل يف احتجاز األشخاص داخل أراضيها             دعىوُي  -٥٣٧
 .ستخبارات أجنبيةونقلهم خارج نطاق القضاء إىل عهدة وكاالت ا

عدد ل  السري حتجازالزعم أن حكومة السويد أُبلغت با     أنه يُ ب وأفادت التقارير أيضاً    -٥٣٨
لعائالهتم أية معلومات عـن       ومل تقدم  تهامن األشخاص اخلاضعني لواليتها القضائية أو محاي      

 . ومل تسع احلكومة إىل تيسري عودهتم. مصريهم أو مكان وجودهم

  رد احلكومة    
، ردت احلكومة على االدعاء العام قائلة إهنـا تالحـظ أن            ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٨يف    -٥٣٩

صادر دون مزيد من التـدقيق  املات واردة من    ـة إىل معلوم  ـالفريق العامل أشار إشارة عام    
ولألسف، ال تستطيع احلكومة، باالسـتناد إىل املعلومـات         . فيما يتعلق بطبيعة هذه املصادر    

 . موضوعية على األسئلة اليت طرحهااتباجإ اليت قدمها الفريق العامل، تقدمي العامة وغري احملددة

وبغية التحقيق يف االدعاءات اليت طرحتها يف وقت سابق وسائط اإلعالم الـسويدية           -٥٤٠
بشأن تورط احلكومة يف عمليات تسليم األشخاص سرا، أصـدرت احلكومـة الـسويدية              



A/HRC/13/31 

123 GE.09-17702 

مصاحل املطارات واملالحة اجلويـة   (LFV املدين وجمموعة يئة السويدية للطرياناهلتعليمات إىل  
جلميع الرحالت اجلوية اليت قامت هبا طـائرات        ددة  إجراء حتقيق يف الظروف احمل    ب) السويدية  

ينـاير  / كانون الثاين  ١من   يف الفترة     سراً عمليات تسليم األشخاص  قامت بتنفيذ   أهنا  يدعى  
وقد قدمت نتائج التحقيقـات يف تقريـريني        . ٢٠٠٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٧إىل   ٢٠٠٢

 أكثر  ت، ومشل ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ١٥ و ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ٧مؤرخني  
وتوصل التقريران إىل أنه    .  رحلة جوية، القادمة منها واملغادرة على حد سواء        ١٩ ٠٠٠من  

 مارسة املزعومـة لتـسليم     من هذه الرحالت اجلوية كانت هلا صلة بامل        ص إىل أن أياً   ولاخلال ميكن   
 ،وأخـرياً . وقد سلم هذان التقريران إىل جهات منها األمني العام جمللس أوروبـا           . األشخاص سرا 

 . أية حالة اختفاء قسرياتؤكد احلكومة أن حكومة السويد أو السلطات السويدية مل تقر

  مالحظات     
ية الدولية حلمايـة مجيـع      أن احلكومة وقعت على االتفاق      الفريق العامل علماً   الحظ  -٥٤١

 إىل التصديق عليها وقبـول اختـصاص اللجنـة          هااألشخاص من االختفاء القسري ويدعو    
 . ٣٢ و٣١مبوجب املادتني 

  سويسرا    
احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       

  صفر: قيد االستعراض
ت املوضَّـحة خـالل     احلاال

  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

عدد احلاالت اليت مل    
ُيبّت فيها حىت هنايـة    
 السنة قيد االستعراض

  صفر  صفر  ٢  صفر  صفر  ١
 

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

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

 
  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

  املعلومات الواردة من احلكومة    
 بـشأن   ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٢٠أحالت احلكومة إىل الفريق العامل رسالة مؤرخة          -٥٤٢
عامل أن يطبـق    وباالستناد إىل هذه املعلومات، قرر الفريق ال      . مل يبت فيها بعد   واحدة  حالة  

 .قاعدة الستة أشهر
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  التوضيحات    
بعد انقضاء املهلة املقررة مبوجب قاعدة الستة أشهر، قرر الفريق العامـل توضـيح                -٥٤٣
 .مل يبت فيها بعداليت واحدة  الالة احل

  جمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل يبت فيها بعد    
 واحدة إىل احلكومة؛ مت توضيحها باالستناد        حالة ، منذ إنشائه  ،أحال الفريق العامل    -٥٤٤

 .إىل معلومات مقدمة من احلكومة

  مالحظات     
يدعو الفريق العامل احلكومة إىل التوقيع على االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع                 -٥٤٥
، وقبول اختصاص اللجنـة مبوجـب       عليهاوالتصديق   ن االختفاء القسري  ـاص م ـاألشخ

 . ٣٢ و٣١املادتني 

  ورية العربية السوريةاجلمه    
احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       

  ١٠: قيد االستعراض
احلاالت املوضَّـحة خـالل     

  صفر: الفترة قيد االستعراض

عدد احلاالت اليت مل ُيبّت     
فيها حىت بداية الفترة قيـد      

  االستعراض
االت املُرسلة مبوجب   احل

  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

  ٢٨  صفر  صفر  ١٠  صفر  ١٨
 

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

  )ألشهر الستةقاعدة ا(جانب احلكومة 
  ١  ال توجد أية ردود  ٤

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

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

  اإلجراءات العادية    
خلـف   فقد اختفى    .حديثاً عنها أُبلغ تحاال ١٠احلكومة   إىل العامل الفريق لأحا  -٥٤٦

وريـاض أوسـكان،    ،  ، وكاوا أوسكان، ومنذر أوسكان، ونضال أوسـكان       عبد الباقي 
، وكلهم من الطائفـة الكرديـة مبدينـة      وبنجني راشو، وكادار علي راشو، ولقمان راشو      

  .٢٠٠٩عام يف  مد أسامة شوشةحمواختفى . ٢٠٠٨عام يف  ونبيل خليويالقامشلي، 
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  املعلومات الواردة من احلكومة    
ذكـرت الرسـالتان األوليـان       :ةـتلقى الفريق العامل ثالث رسائل من احلكوم        -٥٤٧

 نفس املعلومات بشأن    ٢٠٠٩مارس  / آذار ١١ و ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ٢٨املؤرختان  
ق العامـل، يف دورتـه التاسـعة        وباالستناد إىل هذه املعلومات، طبق الفري     . مخس حاالت 

 ٢١ومل تتسن ترمجة الرسالة الثالثة املؤرخة       . والثمانني، قاعدة الستة أشهر على حالة واحدة      
 . هذا التقريريسمح بإدراجها يف يف وقت ٢٠٠٩أكتوبر /تشرين األول

  جمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل يبت فيها بعد    
 حالة منـها    ١٤ حالة إىل احلكومة؛ مت توضيح       ٥٤ إنشائه   أحال الفريق العامل منذ     -٥٤٨

 حالة باالستناد إىل معلومات مقدمة مـن        ١٢صادر، و املباالستناد إىل معلومات مقدمة من      
 . حالة مل يبت فيها بعد٢٨احلكومة، وال تزال 

  مالحظات     
ـ              -٥٤٩ ة مجيـع   يدعو الفريق العامل احلكومة إىل التوقيع على االتفاقيـة الدوليـة حلماي

ـ    عليهاوالتصديق   األشخاص من االختفاء القسري    ـ  ـ، وقبول اختصاص اللجن ب ـة مبوج
 . ٣٢ و٣١املادتني 

  كستانيطاج    
احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       

  صفر: قيد االستعراض
احلاالت املوضَّـحة خـالل     

  صفر: ترة قيد االستعراضالف

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

  ٦  صفر  صفر  صفر  صفر  ٦
  

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

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

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

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

أُحيلت مجيع احلاالت اليت مل يبت فيها بعد مرة ثانية إىل احلكومة ومن املؤسف أنه                 -٥٥٠
 .Corr. 1و E/CN.4/2006/56الوثيقة  يف البلد يف للحالة موجز ويرد. مل يرد أي رد منها
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  مالحظات     
ـ          يدعو الفريق ا    -٥٥١ اص ـلعامل احلكومة إىل التوقيع على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخ

 . ٣٢ و٣١، وقبول اختصاص اللجنة مبوجب املادتني عليهاوالتصديق  ن االختفاء القسريـم

  تايلند    

فتـرة  احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل ال     
  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

  )٣(٥٢  صفر  صفر  فرص  صفر  ٥٥
 

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

  )قاعدة األشهر الستة(جانب احلكومة 
  ١  نعم  ١٠

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

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

  املعلومات الواردة من احلكومة    
 / نيسان ٢مارس و / آذار ٩ؤرخة  مأحالت احلكومة إىل الفريق العامل ثالث رسائل          -٥٥٢

ة أُحيلـت    على رسالة مشترك   االرسالة األوىل رد  وكانت  . ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٩أبريل و 
ربت غـري   وتتعلق الرسالة الثانية مبعلومات عن سبع حاالت اعتُ       . ٢٠٠٩فرباير  / شباط ١٩يف  

وتتعلق الرسالة الثالثة حبالـة     . كافية لتوضيحها وكذلك احتمال أن تكون ثالث منها مكررة        
واحدة، وقرر الفريق العامل، باالستناد إىل هذه املعلومات، تطبيق قاعدة الـستة أشـهر يف               

  .رته التاسعة والثماننيدو

  اإلجراءات العاجلة    
، وجه الفريق العامل رسالة مشتركة مع آليتني أخريني         ٢٠٠٩فرباير  / شباط ١٩يف    -٥٥٣
منظمة حلقوق اإلنـسان بـسبب      تعرضت له    الذي   هديدبالتلق  اإلجراءات اخلاصة، تتع   من

 .أنشطتها املتصلة بالتحقيق يف حاالت االختفاء القسري
__________ 

ـ ررة وبال ـا بعد حاالت مك   ـرأى الفريق العامل أن ثالث من احلاالت اليت مل يبت فيه           )٣( ـ  تـ ذفت ـايل ح
  .ن السجالتـم
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باالشتراك مـع   ثانية  ، وجه الفريق العامل رسالة مشتركة       ٢٠٠٩ارس  ـم/ آذار ٣١ويف    -٥٥٤
 . الذي تعرضت له نفس املنظمة اآلنفة الذكرهديدراءات اخلاصة، بشأن التـاإلج آليتني أخريني من

 وأبلغت الفريـق    ٢٠٠٩فرباير  / شباط ١٩وردت احلكومة على الرسالة املوجهة يف         -٥٥٥
نظمة حقوق اإلنسان متوافقة متاما مع القانون ومتت ملش اليت أجريت   العامل أن عمليات التفتي   

 .حبسن نية للحيلولة دون أية أعمال عنف حمتملة

  جمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل يبت فيها بعد    
توضيح حالة واحـدة     مت   احلكومة؛ إىل  حالة ٥٥إنشائه،   منذ العامل، الفريق أحال  -٥٥٦

، وحـذفت ثـالث     نيحـالت وقف النظر يف    لومات مقدمة من احلكومة، وأُ    باالستناد إىل مع  
 . حالة مل يبت فيها بعد٥٢حاالت، وال تزال 

  مالحظات     
الرد الوارد من احلكومة بشأن تفتيش منظمة حقـوق         إىل  بقلق    الفريق العامل  شريي  -٥٥٧

ن جديد بالتزاماهتـا    ويُُذكَّر الفريق العامل احلكومة م    . اإلنسان ويطلب مزيدا من املعلومات    
 من اإلعالن مبنع سوء املعاملة أو التهديد أو االنتقام يف حـق             ١٣ من املادة    ٣مبوجب الفقرة   

لضمان املعاقبـة بالعقوبـات     "باختاذ تدابري   ١٣ من املادة    ٥ والفقرة   ،املشاركني يف التحقيق  
كال التدخل، تقع   املناسبة علي أي معاملة سيئة أو هتديد أو عمل انتقامي أو أي شكل من أش              

 ."لدى تقدمي الشكوى أو أثناء إجراء التحقيق

يدعو الفريق العامل احلكومة إىل التوقيع على االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع              و  -٥٥٨
، وقبول اختصاص اللجنـة مبوجـب       عليهاوالتصديق   ن االختفاء القسري  ـاص م ـاألشخ

 . ٣٢ و٣١املادتني 

   السابقةمجهورية مقدونيا اليوغوسالفية    
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

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      

  )ستةقاعدة األشهر ال(جانب احلكومة 
  صفر  ال توجد أي ردود  صفر

  



A/HRC/13/31 

GE.09-17702 128 

  ال   رد احلكومة  نعم   ادعاء عام
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال توجد أي رسالة  رسالة طلب تدخُّل فوري

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

  االدعاءات العامة    

  موجز االدعاءات    
وقد . ذكر أهنا تعترض تنفيذ اإلعالنمعلومات تتعلق بالعقبات اليت يُ  صادر  املوقدمت    -٥٥٩

 . أُحيلت هذه املعلومات إىل احلكومة بعد الدورة السابعة والثمانني للفريق العامل

شـاركت يف   مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة      بأن حكومة    التقاريروتفيـد    -٥٦٠
ومت بوجه عام احتجاز ضحايا التسليم      .  السري  يف ممارسات التسليم واالحتجاز    ٢٠٠٤عام  

 جلنة الصليب األمحر الدولية من الوصول إلـيهم         دون متكن . لفترات مطولة يف مرافق سرية    
ومل تقـم أي جهـة      . ودون إبالغ أسرهم أو اإلبالغ عن أوضاعهم القانونية أو حقـوقهم          

علومات عن اإلجراءات   كما مل تقدم م   . باإلشراف على ظروف االحتجاز ومعاملة احملتجزين     
وُيعتقد أن هذه املمارسات من قبيل . املعمول هبا الختاذ قرار بشأن احتجازهم ومدة االحتجاز

االختفاء قسري وأهنا تنطوي على انتهاكات خطرية أخرى حلقوق اإلنسان ومـن ضـمنها              
  . التعذيب أو غريه من ضروب إساءة املعاملة

املمارسة متثل يف احتجاز األشخاص داخل أراضيها        أن دور احلكومة يف هذه       دعىوُي  -٥٦١
 .ونقلهم خارج نطاق القضاء إىل اخلارج أو إىل عهدة وكاالت استخبارات أجنبية أو غريها

 حكومة مجهورية مقدونيا اليوغوسـالفية الـسابقة        مل تكن  للتقارير الواردة،    ووفقاً  -٥٦٢
. ي املتصلة بتسليم األشخاص سـراً   التحقيق بشكل شامل يف مزاعم االختفاء القسر       راغبة يف 

يف ويقال إن احلكومة مل جتر حتقيقا فعاال ومستقال وحمايدا يف دور مـسؤولني يف الدولـة و                
ومل توفر أي سبل انتصاف للضحايا      . استخدام أراضي الدولة فيما يتصل باالختفاء القسري      

 . وجودهموأسرهم، والذي يتمثل يف بعض احلاالت يف حتديد مصري املختفني ومكان

 . ويأسف الفريق العامل لعدم تلقي أي رد من احلكومة  -٥٦٣

  مالحظات     
حييط الفريق العامل علما بأن احلكومة قد وقعت على االتفاقية الدولية حلماية مجيع               -٥٦٤

إىل التصديق عليها وقبـول اختـصاص اللجنـة         ها  األشخاص من االختفاء القسري ويدعو    
 .٣٢ و٣١مبوجب املادتني 
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   ليشيت- يمورت    
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
ملُرسلة مبوجب  احلاالت ا 

  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

  ٥٢٨  صفر  صفر  صفر  صفر  ٤٢٨
  

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

  )ر الستةقاعدة األشه(جانب احلكومة 
  صفر  ال توجد أية ردود  صفر

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

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

  طلب القيام بزيارة    
 دعـوة   يـه ، طلب الفريق العامل أن توجه إل      ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ١٢يف    -٥٦٥

.  ليشيت، من أجل تيسري توضيح احلاالت اليت مل يبـت فيهـا بعـد     - إليفاد بعثة إىل تيمور   
 . ٢٠٠٨أبريل / نيسان٣رسلت رسالة تذكريية يف وأُ

 .ويأسف الفريق العامل لعدم تلقي أي رد من احلكومة  -٥٦٦

  ليت مل يبت فيها بعدجمموع احلاالت احملالة واملوضحة وا    
منـها   ٥٨ إىل احلكومة؛ مت توضـيح       ة حال ٥٠٤أحال الفريق العامل، منذ إنشائه،        -٥٦٧

باالسـتناد إىل معلومـات   حالة  ١٨باالستناد إىل معلومات مقدمة من حكومة إندونيسيا، و      
 . حالة مل يبت فيها بعد٤٢٨صادر؛ وال تزال املمقدمة من 

  مالحظات     
العامل احلكومة إىل التوقيع على االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع             يدعو الفريق     -٥٦٨

ـ  ـ، وقبول اختص  عليهاوالتصديق   األشخاص من االختفاء القسري    ة مبوجـب   ـاص اللجن
 . ٣٢ و٣١املادتني 
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  توغو    
فتـرة  احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل ال     

  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

  ١٠  صفر  صفر  فرص  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 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

أُحيلت مجيع احلاالت اليت مل يبت فيها بعد مرة ثانية إىل احلكومة ومن املؤسف أنه                 -٥٦٩
 .Corr. 1و E/CN.4/2006/56ويرد موجز للحالة يف البلد يف الوثيقة . مل يرد أي رد منها

  مالحظات    
يدعو الفريق العامل احلكومة إىل التوقيع على االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع                 -٥٧٠

ـ  ـ، وقبول اختص  عليهاوالتصديق   األشخاص من االختفاء القسري    ة مبوجـب   ـاص اللجن
 . ٣٢ و٣١املادتني 

  تونس    
احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       

  قيد االستعراض 
احلاالت املوضَّـحة خـالل     

  صفر: الفترة قيد االستعراض

عدد احلاالت اليت مل ُيبّت     
يـد  فيها حىت بداية الفترة ق    

  االستعراض
احلاالت املُرسلة مبوجب   

  إجراء التصرف العاجل
ـلة   ـاالت املُرسـ احلـ

  احلكومة  لعاديمبوجب اإلجراء ا
املصادر غـري   

  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل    
ُيبّت فيها حىت هنايـة    
 السنة قيد االستعراض

  ١  صفر  صفر  ١  صفر  صفر
  

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

  )قاعدة األشهر الستة(جانب احلكومة 
  صفر  ال توجد أية ردود  ١
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  ال يوجد أي رد  مةرد احلكو  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    
ـ . بلغ عنها حديثاًحال الفريق العامل إىل احلكومة حالة واحدة أُ أ  -٥٧١ لـشريف  ا صوخت
 الذي اختطف يف عملية مشتركة لقوات األمن التونسية والليبيـة يف مطـار تـونس              مايلاهل

ووفقاً ألساليب عمل الفريق العامـل، تلقـت حكومـة          . ٢٠٠٣مارس  /العاصمة يف آذار  
  . اجلماهريية العربية الليبية نسخة عن احلالة

  املعلومات الواردة من احلكومة    
تفيد  بشأن هذه احلالة     ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٢٢وردت معلومات من احلكومة يف        -٥٧٢

 . قد فتح بعد تلقي رسالة الفريق العامل قضائياًأن حتقيقاًب

  جمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل يبت فيها بعد    
منها  حاالت   ٥ حالة إىل احلكومة؛ مت توضيح       ١٨ ، منذ إنشائه  ،أحال الفريق العامل    -٥٧٣

باالستناد إىل معلومات مقدمة مـن      حالة   ١٢صادر، و املقدمة من   باالستناد إىل معلومات م   
 .احلكومة، وال تزال حالة واحدة مل يبت فيها بعد

  مالحظات     
 الفريق العامل أن احلكومة وقعت على االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع               الحظي  -٥٧٤

للجنـة   إىل التصديق عليها وقبـول اختـصاص ا        هااألشخاص من االختفاء القسري ويدعو    
 . ٣٢ و٣١مبوجب املادتني 

  تركيا    
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    

 قيد االستعراضالسنة 
  ٦٣  صفر  صفر  صفر  صفر  ٦٣

  

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

  )قاعدة األشهر الستة(نب احلكومة جا
  صفر  نعم  ١١
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  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد أي ادعاء  ادعاء عام

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

  املعلومات الواردة من احلكومة    
 ٢٥أبريـل و  / نيـسان  ٦فرباير و / شباط ١٦حلكومة ثالث رسائل مؤرخة     أحالت ا   -٥٧٥
 معلومات عن تسع حاالت     ، يف الرسالة األوىل   ،دمت احلكومة ـقو. ٢٠٠٩سبتمرب  /ولـأيل

ىل إويف الثانية، قدمت احلكومة معلومات عن سبع حاالت؛ مل تـؤد            . مل تؤد إىل توضيحها   
، أرسل الفريق العامل املعلومات إىل      املتبقية مساحلاالت اخل وفيما يتعلق ب  ،  حالتني توضيح يف 

 ١٢ويف الرسالة األخرية، قدمت احلكومة معلومات عـن         . حفظهاإمكانية  لنظر يف   صادر ل امل
 .التقريرهذا  يف وقت يسمح بإدراجها يف تهاترمجمل تتسن حالة 

  التدخل الفوري    
ل فـوري   الفريق العامل رسالة طلب تـدخ     أرسل  ،  ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٢٧يف    -٥٧٦

احلبس سنة واحدة علـى     اإلجراءات اخلاصة بشأن احلكم ب     باالشتراك مع آليتني أخريني من    
 مساعدة   جمال در اليت تعمل يف    - ، شقيق شخص خمتفي ورئيس مجعية ياكاي      كمال بكتاس 

 هلذه املعلومات، فقد حكم عليه بتهمة التشهري بسمعة اجليش بعـد            ووفقاً. أقارب املختفني 
 اجليش بإعاقة الوصول إىل هذه القبور أثنـاء         هد قبور مجاعية يف تركيا واهتام     إبالغه عن وجو  

 .ومل ترد أية معلومات من احلكومة. ٢٠٠٨يوليه /مؤمتر يف متوزانعقاد 

  جمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل يبت فيها بعد    
 منـها   ٤٩ضـيح    حالة إىل احلكومة؛ مت تو     ١٨٢ ، منذ إنشائه  ،أحال الفريق العامل    -٥٧٧

باالستناد إىل معلومات مقدمة مـن      حالة   ٦٩صادر، و املباالستناد إىل معلومات مقدمة من      
 . حالة مل يبت فيها بعد٦٣احلكومة، وأوقف البحث يف حالة واحدة، وال تزال 

  مالحظات     
يدعو الفريق العامل احلكومة إىل التوقيع على االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع                 -٥٧٨
، وقبول اختصاص اللجنـة مبوجـب       عليهاوالتصديق   ن االختفاء القسري  ـاص م ـاألشخ

 . ٣٢ و٣١املادتني 
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  تركمانستان    
احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       

  قيد االستعراض
احلاالت املوضَّـحة خـالل     

  صفر: اضالفترة قيد االستعر

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

  ١  صفر  صفر  ١  صفر  صفر
 

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

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

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

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

  اإلجراءات العادية    
بـوريس شـيخ      ختـص  حـديثاً  عنها بلغأُ حالة احلكومة إىل العامل الفريق أحال  -٥٧٩

 ٢٠٠٢ديسمرب  / كانون األول  ٢٥ذي اختفى يف    ـق، ال ـارجية الساب ـ، وزير اخل  مرادوف
 .يف عشق أباد

  دراملعلومات الواردة من املصا    
 .وردت معلومات من املصادر عن احلالة لكنها مل تؤد إىل توضيحها  -٥٨٠

  جمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل يبت فيها بعد    
توضيح حـالتني   مت  أحال الفريق العامل، منذ إنشائه، ثالث حاالت إىل احلكومة؛              -٥٨١

 .الة واحدة مل يبت فيها بعدمنها باالستناد إىل معلومات مقدمة من احلكومة، وال تزال ح

  مالحظات     
يدعو الفريق العامل احلكومة إىل التوقيع على االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع                 -٥٨٢
، وقبول اختصاص اللجنـة مبوجـب       عليهاوالتصديق   ن االختفاء القسري  ـاص م ـاألشخ

 . ٣٢ و٣١املادتني 
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  أوغندا    
احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       

  صفر: قيد االستعراض
احلاالت املوضَّـحة خـالل     

  صفر: الفترة قيد االستعراض

عدد احلاالت اليت مل ُيبّت     
 الفترة قيـد    فيها حىت بداية  
  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

  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  أي ادعاءال يوجد   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

  رسائل الفريق العامل    
حدة باالشتراك مع   الة عاجلة وا  س الفريق العامل ر   وجه،  ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٣يف    -٥٨٣

، رئيس مؤسـسة    رون كاموندو بييمبا  هاإلجراءات اخلاصة، بشأن اختفاء     من ا ثالث آليات أخرى    
 .٢٠٠٩مارس / آذار٣١ بيته يوم منجل الكرامة والتنمية، الذي اعتقل أحبوث املرأة من 

  جمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل يبت فيها بعد    
 منـها   ٥ حالة إىل احلكومـة؛ مت توضـيح         ٢٢ ، منذ إنشائه  ،أحال الفريق العامل    -٥٨٤

 باالستناد إىل معلومات مقدمة من احلكومة،       ٢باالستناد إىل معلومات مقدمة من املصادر، و      
 . حالة مل يبت فيها بعد١٥وال تزال 

  مالحظات     
 الفريق العامل بأن احلكومة وقعت على االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع              يالحظ  -٥٨٥

إىل التصديق عليها وقبـول اختـصاص اللجنـة         ها  ألشخاص من االختفاء القسري ويدعو    ا
 . ٣٢ و٣١مبوجب املادتني 
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  أوكرانيا    
احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       

  ١: 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

املصادر غـري   
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل    
ُيبّت فيها حىت هنايـة    
 السنة قيد االستعراض

  ٤  صفر  صفر  صفر  ١  ٣
  

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

  )قاعدة األشهر الستة(جانب احلكومة 
  صفر  نعم  ٤

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

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

 اإلجراءات العاجلة    

 مبوجب اإلجراء    حالة ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٨يف  أحال الفريق العامل إىل احلكومة        -٥٨٦
 الذي اعتقله رجـال     أوجيين نيكواليافيتش بوبليك   وختص السيد    لاخلاص بالتصرف العاج  

وال يزال مصريه   . جينسكي بكريفي ريه يف أوكرانيا    الشرطة مبرتل صديقه الواقع يف دائرة دزا      
  .ومكان وجوده غري معروفني

  املعلومات الواردة من احلكومة    
 ٢٣ و ٢٠٠٩فربايـر   / شـباط  ٥أحالت حكومة أوكرانيا رسـالتني مـؤرختني          -٥٨٧

غري أن رد احلكومة مل يكن كافيـاً        .  تتعلقان حباالت مل ُيبّت فيها بعد      ٢٠٠٩يونيه  /حزيران
  . توضيحاتليشكل

  جمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل يبت فيها بعد    
ـ           أحال الفريق العامل    -٥٨٨ د يف  ـ، منذ إنشائه، أربع حاالت إىل احلكومة ؛ ومل ُيبّت بع

  .مجيع احلاالت

  مالحظات    
يدعو الفريق العامل احلكومة إىل التوقيع على االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع                 -٥٨٩

ـ           األشخاص م  ب ـن االختفاء القسري والتصديق عليها وإىل قبول اختصاص اللجنـة مبوج
  . من االتفاقية٣٢ و٣١املادتني 
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  اإلمارات العربية املتحدة    
احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       

  ١: 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

  ١  صفر  صفر  ١  صفر  صفر
  

  ردود متعددة بشأن بعض احلاالت  حلكومة بشأهناا عدد احلاالت اليت ردَّت
عدد احلاالت اليت ُيحتمل توضيحها من      

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

  
   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

  اإلجراءات العادية    
أحال الفريق العامل إىل احلكومة حالة واحدة مت اإلبالغ عنها مؤخراً وختص السيد               -٥٩٠

 ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٣ الذي اختفى يف مطار أبوظيب بتاريخ        الصادق صّديق آدم عبد اهللا    
  .قيل إن قوات شرطة اإلمارات العربية املتحدة قامت باختطافهو

  املعلومات الواردة من احلكومة    
، أرسلت احلكومة معلومات تتعلق باحلالة اليت مل يبت         ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٢٧يف    -٥٩١

  .فيها بعد واليت تعذر ترمجتها يف وقت يسمح بإدراجها يف هذا التقرير

  ضحة واليت مل يبت فيها بعدجمموع احلاالت احملالة واملو    
أحال الفريق العامل، منذ إنشائه، حالتني مت توضيح حالـة منـهما باالسـتناد إىل                 -٥٩٢

  .معلومات مقدمة من احلكومة ومل يبت بعد يف احلالة األخرى

  مالحظات    
يدعو الفريق العامل احلكومة إىل التوقيع على االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع                 -٥٩٣

ـ           األشخاص م   بـن االختفاء القسري والتصديق عليها وإىل قبول اختصاص اللجنـة مبوج
  . من االتفاقية٣٢ و٣١املادتني 
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  اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية    
احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       

  ستعراض قيد اال
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

  رصف  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 
  صفر   توجد أي ردودال  صفر

  
  نعم  رد احلكومة  نعم  ادعاء عام

  ي ردال يوجد أ  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

  االدعاءات العامة    

   اإلدعاءاتموجز    
تلقى الفريق العامل معلومات من املصادر بشأن العقبات اليت يدعى أهنا تعترض تنفيذ         -٥٩٤

  .لسابعة والثماننيوأحيلت هذه املعلومات إىل احلكومة يف أعقاب دورته ا. اإلعالن
  الـشمالية آيرلنـدا اململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى و وتفيد التقارير بأن حكومة    -٥٩٥

ومت بوجه عام   .  يف ممارسات التسليم واالحتجاز السري     ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢شاركت يف عامي    
 جلنة الـصليب األمحـر      دون متكن . احتجاز ضحايا التسليم لفترات مطولة يف مرافق سرية       

ة من الوصول إليهم ودون إبالغ أسرهم أو اإلبالغ عـن أوضـاعهم القانونيـة أو                 الدولي
كمـا مل   . ومل تقم أي جهة باإلشراف على ظروف االحتجاز ومعاملة احملتجزين         . حقوقهم

. تقدم معلومات عن اإلجراءات املعمول هبا الختاذ قرار بشأن احتجازهم ومـدة االحتجـاز     
ل االختفاء قسري وأهنا تنطوي على انتـهاكات خطـرية          وُيعتقد أن هذه املمارسات من قبي     

  .أخرى حلقوق اإلنسان ومن ضمنها التعذيب أو غريه من ضروب إساءة املعاملة
وتفيد اإلدعاءات بأن دور احلكومة يف هذه املمارسة يتضمن احتجاز أشخاص داخل    -٥٩٦

 وكـاالت   أراضيها ونقلهم خارج نطاق القانون إىل بلدان أخـرى أو احتجـازهم لـدى             
  .استخبارات أجنبية أو غريها

وتفيد التقارير بأن وكاالت االستخبارات الوطنية يسرت أيضاً تبادل املعلومات مما             -٥٩٧
  .سهل على األرجح عملية القبض على عدد من األفراد ونقلهم بشكل غري مشروع
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نقل ضحايا ووفقاً للمعلومات الواردة، استخدمت طائرات مطارات اململكة املتحدة ل    -٥٩٨
وكانت هذه الطائرات تقف يف هذه املطارات خالل عملية نقل احملتجزين وأخذهم            . التسليم

وهناك اعتقاد بأن استخدام هذه الطائرات، دون رقابة        . وتسليمهم أو إعادهتم لغرض التسليم    
وتفيـد  . وتدقيق من جانب احلكومة، هو أمر ضروري لتيسري وتنفيـذ برنـامج التـسليم             

بأن احلكومة تسمح هلذه الطائرات باهلبوط على أراضيها دون اختاذ أية تدابري ملنع             االدعاءات  
  .استخدامها ألغراض االحتجاز السري والتسليم

ووردت كذلك تقارير تّدعي أن حكومة اململكة املتحدة أُبلغت عـن االحتجـاز               -٥٩٩
م أو مكاهنم إىل    السري لعدد من األشخاص املقيمني فيها ومل تقدم أي معلومات عن مصريه           

 .ومل تكفل احلكومة الزيارات القنصلية لضحايا التسليم ومل تسع إىل تيسري عودهتم. أسرهم

وأُبلغ الفريق العامل أيضا بأن اململكة املتحدة مسحت بتشغيل مرافـق االحتجـاز               -٦٠٠
ـ                 . ديالسري يف دييغو غارسيا وهو إقليم بريطاين من أقاليم ما وراء البحار يف احملـيط اهلن

 . وُيزعم بأن تلك املمارسة يسرت وقوع حاالت اختفاء قسري

وتفيد التقارير الواردة بأن حكومة اململكة املتحدة عزفت عن إجراء حتقيقات دقيقة              -٦٠١
وُيذكر أن احلكومـة مل  . يف مزاعم تتصل حباالت االختفاء القسري املرتبطة بعمليات التسليم        

ايد بشأن دور املسؤولني احلكوميني واستخدام أراضـي        تقم بإجراء حتقيق فعال ومستقل وحم     
ومل تقدم للضحايا وال ألسـرهم أي سـبل         . الدولة يف العمليات املتصلة باإلختفاء القسري     

 .انتصاف وهي تشمل يف بعض احلاالت، معرفة مصري األشخاص الذين اختفوا ومكاهنم

 رد احلكومة    

 ٢٠٠٩أغسطس  / آب ١٧دعاء العام يف    ردت حكومة اململكة املتحدة على هذا اال        -٦٠٢
بغرض التعذيب واحلرمان من احلرية     " التسليم االستثنائي "مبينة أهنا تندد دون حتفظ مبمارسة       

، مل تسمح   ٢٠٠١ومنذ سنة   . واليت تصل إىل حد وضع أشخاص خارج إطار محاية القانون         
وخالفـا  . و أجوائها ألي رحلة جوية لتسليم األشخاص باملرور عرب أراضي اململكة املتحدة أ          

الوقود يف دييغـو    بللتأكيدات السابقة، أُبلغت احلكومة الربيطانية عن رحلتني جويتني ُزودتا          
 .٢٠٠٨فرباير /غارسيا، أحد أقاليم اململكة املتحدة ملا وراء البحار يف شهر شباط

ومل تكن احلكومة على علم بالرحلتني يف ذلك الوقت ومل تسمح هلما باسـتخدام                -٦٠٣
ولن متنح احلكومة إذنا من هذا القبيل إال يف حالة اقتناعها بـأن عمليـة      . ألراضي الربيطانية ا

 .التسليم تتطابق مع قانون اململكة املتحدة والتزاماهتا الدولية

وفيما يتعلق بادعاءات حول مكان االحتجاز يف دييغو غارسيا، أُبلغـت احلكومـة               -٦٠٤
هم باإلرهاب أو أي معتقل له صـلة باإلرهـاب إىل           الربيطانية بأنه مل خيضع أي شخص مت      

 وأن املزاعم بشأن وجود مكان      ٢٠٠١سبتمرب  / أيلول ١١االستجواب يف دييغو غارسيا منذ      
 .لالحتجاز على اجلزيرة غري صحيحة
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وفيما يتعلق بالتحقيقات اليت أجريت يف قضايا تتعلق بالتسليم، قدمت احلكومة نسخا عن               -٦٠٥
 أعدهتما جلنـة    ،٢٠٠٧ وتقرير حول التسليم مؤرخ عام       ٢٠٠٥ز مؤرخ عام    تقرير حول االحتجا  

االستخبارات واألمن وهي هيئة اململكة املتحـدة املكلفـة برصـد سياسـات وكـاالت               
إذا ما وجدت أدلة كافية على ممارسـة        : "وخلصت اللجنة إىل ما يلي    . االستخبارات واألمن 

ململكة املتحدة، سواء كانت عملية تـسليم أو        أنشطة غري قانونية على منت طائرة يف أجواء ا        
 ".غري ذلك من العمليات، فإن سلطات اململكة املتحدة جتري حتقيقات يف هذه العمليات

 مالحظات    

يدعو الفريق العامل احلكومة إىل التوقيع على االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع                 -٦٠٦
ـ     األشخاص من االختفاء القسري والتصديق عليها وإىل قب        ب ـول اختصاص اللجنـة مبوج

  . من االتفاقية٣٢ و٣١املادتني 

  أوروغواي    

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

  ٢٢  صفر  صفر  صفر  صفر  ٢٢
  

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

  )قاعدة األشهر الستة(جانب احلكومة 
  ٢  ال  ٢

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

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

 اإلجراءات العادية    

تسلمت حكومة أوروغواي، وفقا ألساليب عمل الفريق العامل، نسخة من احلالـة              -٦٠٧
 الذي اختفى ببوزو دي كيلمـاس يف        ز هورمينوغيز ي خورخي هوغو مارتين   اليت ختص السيد  

 األرجنـتني   اجلـيش يف   عليه القبض ضـباط مـن        ى بعد أن ألق   ١٩٧٨األرجنتني يف عام    
 .وسجلت هذه احلالة حتت البند اخلاص حبكومة األرجنتني. غوايوأورو
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 املعلومات الواردة من احلكومة    

 ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٩تلقى الفريق العامل رسالتني من احلكومة، األوىل مؤرخة           -٦٠٨
وقدمت احلكومة يف كلتا الرسالتني معلومـات عـن         . ٢٠٠٩يوليه  / متوز ١والثانية مؤرخة   

  .ر الفريق على إثر ذلك، تطبيق قاعدة األشهر الستة يف دورته التاسعة والثماننياحلالتني وقر
هوغو   خورخي وقدمت احلكومة يف الرسالتني املذكورتني معلومات عن حالة السيد          -٦٠٩
 .، وأحيلت هذه املعلومات إىل حكومة األرجنتنييز هورمينوغيزمارتين

 يبت فيها بعدجمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل     

 حالة إىل احلكومة؛ ومت توضيح حالة واحـدة       ٣١أحال الفريق العامل، منذ إنشائه،        -٦١٠
باالستناد إىل معلومات مقدمة    املصادر ومثاين حاالت    باالستناد إىل معلومات مقدمة من      منها  
 . حالة أخرى٢٢احلكومة ومل يبت بعد يف من 

  مالحظات    
مة على التصديق على االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع           يهنئ الفريق العامل احلكو     -٦١١

 ٣٢ و٣١ب املـادتني  ـاألشخاص من االختفاء القسري وعلى قبول اختصاص اللجنة مبوج       
  .من االتفاقية

  أوزبكستان    

احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       
  صفر: االستعراضقيد 

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

  ٧  رصف  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

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

  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
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 املعلومات الواردة من احلكومة    

.  ختص سبع حاالت   ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ٢٨أحالت احلكومة رسالة مؤرخة       -٦١٢
  .توضيحاتليشكل   كافياًوقرر الفريق العامل أن رد احلكومة ليس

 جمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل يبت فيها بعد    

ومت توضيح حالـة منـها   .  حالة إىل احلكومة ١٩أحال الفريق العامل، منذ إنشائه،        -٦١٣
 حالة باالستناد إىل معلومات مقدمة مـن        ١١باالستناد إىل معلومات مقدمة من املصادر، و      

  ها بعد حاالت مل ُيبّت في٧احلكومة؛ وال تزال هناك 

  مالحظات    
يدعو الفريق العامل احلكومة إىل التوقيع على االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع                 -٦١٤

ـ             ب ـاألشخاص من االختفاء القسري والتصديق عليها وإىل قبول اختصاص اللجنـة مبوج
  . من االتفاقية٣٢ و٣١ادتني امل

  )ليفاريةالبو -مجهورية (فرتويال     

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
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  ١٠

  
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ادعاء عامد أي ال يوج  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    

وكانت . مات عن سبع حاالت   ، قدمت احلكومة معلو   ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ١٤يف    -٦١٥
  .املعلومات غري كافية العتبار احلاالت موضحة
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  جمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل يبت فيها بعد    
وجرى توضيح أربـع حـاالت    .  حالة إىل احلكومة   ١٤أحال الفريق العامل، منذ إنشائه،        -٦١٦

  . حاالت مل ُيبّت فيها بعد١٠هناك منها باالستناد إىل معلومات مقدمة من احلكومة وال تزال 

  مالحظات    
يالحظ الفريق العامل أن احلكومة وقعت على االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع                 -٦١٧

األشخاص من االختفاء القسري ويدعو احلكومة إىل التصديق عليها وقبول اختصاص اللجنة            
  . من االتفاقية٣٢ و٣١مبوجب املادتني 

  فييت نام    
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

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      

  )قاعدة األشهر الستة(جانب احلكومة 
  صفر  ال  ١

  
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ادعاء عامال يوجد أي   مادعاء عا

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

 املعلومات الواردة من احلكومة    

 تقـدم   ٢٠٠٩فرباير  / شباط ١٣سالة مؤرخة   أحالت احلكومة إىل الفريق العامل ر       -٦١٨
  .وقرر الفريق العامل أن املعلومات كانت غري كافية لتشكل توضيحا. معلومات عن احلالة

  املعلومات الواردة من املصدر    
  .، أرسلت مصادر رسالة تتعلق باحلالة إىل الفريق العامل٢٠٠٩يوليه / متوز٧يف   -٦١٩

   واليت مل يبت فيها بعدموع احلاالت احملالة واملوضحةجم    
وجرى توضيح حالة منهما    . أحال الفريق العامل، منذ إنشائه، حالتني إىل احلكومة         -٦٢٠

  . احلكومة وال تزال هناك حالة مل ُيبّت فيها بعدمقدمة منباالستناد إىل معلومات 
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  مالحظات    
مايـة مجيـع    يدعو الفريق العامل احلكومة إىل التوقيع على االتفاقيـة الدوليـة حل             -٦٢١

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

  اليمن    
احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       

  ٤: قيد االستعراض
ـ   حة خـالل   احلاالت املوضَّ

  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

ـادر غري   املص
  احلكومية

عدد احلاالت اليت مل    
ُيبّت فيها حىت هنايـة    
 السنة قيد االستعراض

  ٤  ١  صفر  صفر  ٤  ١
  

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

  )قاعدة األشهر الستة(جانب احلكومة 
  صفر   توجد ردودال  صفر

  
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ادعاء عامال يوجد أي   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

 اإلجراءات العاجلة    

 مبوجب اإلجراء اخلاص بالتـصرف      أربع حاالت أحال الفريق العامل إىل احلكومة        -٦٢٢
حممد قاسم علـي      وولديه قاسم علي قاسم الغويل   وختص احلاالت الثالث األوىل      .لالعاج
 ٢٠٠٩فرباير / شباط٢٣الذين مت اختطافهم من مرتهلم يف م قاسم علي الغويل    إبراهي و الغويل

ـ . من قبل رجال مسلحني من جهاز الشرطة السياسية يرتدون مالبس مدنية           احلالـة  صوخت
، وهو مشرف على موقع احلزب االشتراكي على شبكة اإلنترنت الـذي            حممد املقاحل الرابعة  

 ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١٧ قوات حكومية خطفته يوم      وقد ُزعم بأن  "االشتراكي"يعرف باسم   
  .خارج بيته يف صعده يف الشمال الغريب من اليمن

  املعلومات الواردة من املصادر    
ى ـتلقى الفريق العامل من املصادر معلومات جديدة حول حالة واحدة، مما أفـض              -٦٢٣

  .إىل توضيحها
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  اتالتوضيح    
 .لى إثر تلقيه معلومات من املصادرقرر الفريق العامل توضيح حالة ع  -٦٢٤

  رسائل الفريق العامل    
 إىل احلكومـة    عاجلـة  الفريق العامل رسـالة      وجه،  ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٩يف    -٦٢٥

ُسجلت هذه   و حممد املقاحل باالشتراك مع آليات ثالثة من اإلجراءات اخلاصة خبصوص السيد          
  .  الحقا لدى الفريق العامل بوصفها حالةالرسالة

  جمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل يبت فيها بعد    
ومن بني هذه احلاالت،    .  حالة إىل احلكومة   ١٥٥أحال الفريق العامل، منذ إنشائه،        -٦٢٦

 حالـة،   ١٣٥ املـصادر ومت توضـيح       ة من قدمممت توضيح حالتني باالستناد إىل معلومات       
 حالة وال تزال هنـاك      ١٤ف النظر يف     احلكومة، فيما أوق   ة من قدممباالستناد إىل معلومات    

  . أربع حاالت مل ُيبّت فيها بعد

  مالحظات    
يدعو الفريق العامل احلكومة إىل التوقيع على االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع                 -٦٢٧

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

  زمبابوي    
احلاالت املُحالة إىل احلكومة خالل الفتـرة       

  ١: قيد االستعراض
احلاالت املوضَّـحة خـالل     

  ١: الفترة قيد االستعراض

عدد احلاالت اليت مل ُيبّت     
فيها حىت بداية الفترة قيـد      

  االستعراض
مبوجب احلاالت املُرسلة   

  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  ١  صفر  صفر  ١  ٤
  

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

  )قاعدة األشهر الستة(جانب احلكومة 
  صفر   توجد ردودال  صفر

  
  ال  رد احلكومة  نعم  ادعاء عام

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

 فيما خيص جلة إىل حكومة زمبابوي     أرسل الفريق العامل حالة يف إطار إجراءاته العا         -٦٢٨
، اليت اختفت بعد أن قبضت عليها قوات تابعة للدولة يف كانون كوكوجستينا مونغاريهوا مو

  .  باملقاطعة الوسطى، ماشوناالند٢٠٠٨ديسمرب /األول

  املعلومات الواردة من املصادر    
  .ىل توضيحهاوردت معلومات من املصادر فيما يتعلق حبالة واحدة وأفضى ذلك إ  -٦٢٩

  اتالتوضيح    
  .قرر الفريق العامل توضيح حالة على إثر تلقيه معلومات من املصادر  -٦٣٠

  االدعاءات العامة    

  وجز اإلدعاءاتم    
يدعى قدمت منظمات غري حكومية إىل الفريق العامل معلومات بشأن العقبات اليت              -٦٣١

احلكومة بعد انعقاد الدورة السادسة     وأحيلت هذه املعلومات إىل     .  تنفيذ اإلعالن  أهنا تعترض 
  .والثمانني من خالل االدعاء العام التايل

وأُبلغ الفريق العامل عن تصاعد ظاهرة االختفاء القسري أو غـري الطـوعي الـيت                 -٦٣٢
 .دافعني عن حقوق اإلنسان يف زمبابوياملسياسية والحزاب األتستهدف أعضاء 

لني، أو مجاعات معروفـة أو جمهولـة، قـاموا          ويدعى أن أفراداً معروفني أو جمهو       -٦٣٣
وتفيد املصادر أن سكوت الـسلطات      . باختطاف الضحايا من منازهلم أو من أماكن أخرى       

 .على ارتكاب مثل هذه األعمال الشنيعة مبثابة إقرار هلا وتشجيع على اإلفالت من العقاب عليها

 منتظمـة ولإليقـاف     وأُبلغ بأن ضحايا االختفاء القسري تعرضـوا العتـداءات          -٦٣٤
وأبلغ أيضا بأن بعض الـضحايا      . واالحتجاز والقمع من جانب قوات الدولة قبل اختفائهم       

 . تعرضوا للتعذيب يف مراكز الشرطة وحرموا من االتصال مبحامني

وتبلغ مصادر بأنه مثة حاجة ملحة إىل أن تتخذ السلطات إجراءات متفـق عليهـا                 -٦٣٥
ـ      وواضحة لتحديد هوية مرتكيب ج     ـ  ـرائم االختفاء القسري أو غري الطوع م ـي وحتميله

 .مسؤولية ما اقترفوه

مجهورية زمبابوي تدابري فوريـة     يف  شرطة  ال ه يلزم أن تتخذ   وأُبلغ الفريق العامل بأن     -٦٣٦
وملموسة وواضحة للتقليل من حاالت االختفاء القسري أو غري الطوعي وما يرتبط هبا مـن               

 . إىل أدىن حدإفالت من العقاب

  .ويأسف الفريق العامل لعدم استالمه أي رد من احلكومة  -٦٣٧
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 طلب القيام بزيارة    

، طلب الفريق العامل من احلكومة توجيه دعوة له للقيـام         ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٢٠يف    -٦٣٨
  .ومل يتلق الفريق أي رد بعد. مبهمة يف زمبابوي

  جمموع احلاالت احملالة واملوضحة واليت مل يبت فيها بعد    
وجرى توضيح حالـة  . أحال الفريق العامل، منذ إنشائه، ست حاالت إىل احلكومة         -٦٣٩

 املصادر ومت توضيح حالـة واحـدة باالسـتناد إىل           ة من قدمممنها باالستناد إىل معلومات     
  . وال تزال أربع حاالت مل ُيبّت فيها بعد، احلكومةة منقدماملاملعلومات 

  مالحظات    
احلكومة إىل التوقيع على االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع            يدعو الفريق العامل      -٦٤٠

ـ             ب ـاألشخاص من االختفاء القسري والتصديق عليها وإىل قبول اختصاص اللجنـة مبوج
  . من االتفاقية٣٢ و٣١املادتني 

  السلطة الفلسطينية    

إىل احلكومة خالل الفتـرة     احلاالت املُحالة   
  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

  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   توجد ردودال  صفر

  
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال يوجد ادعاء عام  ادعاء عام
  ال يوجد أي رد  رد احلكومة  ال توجد أي رسالة  ب تدخُّل فوريرسالة طل

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

. وأُحيلت مجيع احلاالت اليت مل ُيبّت فيها بعد من جديد ومل يرد من احلكومة أي رد            -٦٤١
  . للحالة يف البلد موجزCorr.1 وE/CN.4/2006/56ويرد يف التقرير 
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  مواطن القلق واالستنتاجات والتوصيات  -رابعاً   
 حالة اختفاء من احلاالت املُبلَّـغ عنـها         ٤٥٦، أحال الفريق العامل     ٢٠٠٩يف عام     -٦٤٢
واستخدم الفريـق   . ٢٠٠٩ها حدثت خالل عام      من ٥٤ حكومة، وُيدَّعى أن     ٢٥ إىل   حديثاً

ه احلاالت اليت ُيدَّعى أهنا حدثت خالل األشهر         من هذ  ٦٠العامل إجراء التصرف العاجل يف      
وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، متكـن الفريـق       . الثالثة السابقة لتلقي الفريق العامل التقرير     

  .  حالة اختفاء٣٦العامل من توضيح 
إال أنه  .  للتعاون الذي لقيه من عدد من احلكومات       عن امتنانه الفريق العامل   يعرب  و  -٦٤٣

 قلقاً ألنّ من بني الدول اليت ال تزال توجد فيها حاالت مل ُيبّت فيها بعد، وعـددها                  ال يزال 
وتقـدم بعـض    .  دولة، مل تقم بعض احلكومات إطالقاً بالرد على رسائل الفريق العامل           ٨٢

وحيث الفريق العامل تلك احلكومـات علـى        . جمديةاحلكومات ردوداً ال تتضمن معلومات      
 وجملـس   ، وجلنة حقوق اإلنسان   ، وقرارات اجلمعية العامة   ،جب اإلعالن الوفاء بالتزاماهتا مبو  

وال غىن عن تعاون الدول الكتشاف مصري أو أماكن وجـود           . حقوق اإلنسان الذي خلفها   
 .األشخاص املختفني يف مجيع أحناء املعمورة

عـن  ويسلّم الفريق العامل باجلهود املبذولة من جانب الدول والعديد من املدافعني              -٦٤٤
حقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية واحملامني وغريهم من اجلهات اليت تعمل دون كلل             
أو ملل ملعرفة مصري األشخاص املختفني أو مكان وجودهم يف ظروف عصيبة للغاية يف كافة               

 .أحناء العامل وجيدد التعبري عن تضامنه مع ضحايا االختفاء القسري وأسرهم

عامل يشعر بالقلق إزاء تزايد عدد حاالت االختفاء القـسري يف           وما زال الفريق ال     -٦٤٥
 .أحناء العامل

وما زال الفريق العامل يشعر بالقلق إزاء التدابري املتخذة بصدد اإلرهاب وآثارهـا               -٦٤٦
ومن بني هذه اإلجراءات سّن تشريعات ُتقيِّد احلريات        . فيما يتصل حباالت االختفاء القسري    

اة األصول القانونية، وعمليات اإليقاف العـشوائية أثنـاء العمليـات      الفردية وُتضعف مراع  
العسكرية، واالحتجاز التعسفي، وحاالت التسليم غري العادية اليت هي مبثابة حاالت اختفاء            

ويدعو الفريق العامل الدول إىل اختاذ تدابري تشريعية وإدارية وقضائية أو غريها مـن              . قسري
ويرغب الفريق العامل يف اإلشارة جمددا إىل تعليقه العام بـشأن           . ألةالتدابري ملعاجلة هذه املس   

ال جيوز حتت أي ظروف، مبـا يف ذلـك           ": من اإلعالن الذي ينص على ما يلي       ١٠املادة  
حاالت احلرب أو الطوارئ العامة، االحتجاج بأي مصاحل للدولة لتربير أو إضفاء الـشرعية              

 ".ليت تنتهك اإلعالن، بصفتها هذه، بدون استثناءعلى مراكز أو أماكن االحتجاز السرية ا

ويشعر الفريق العامل بالقلق ألنه ُيّدعى يف الكثري من احلاالت أن القوات العسكرية               -٦٤٧
 .مسؤولة عن العديد من حاالت االختفاء القسري
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وُيذكِّر الفريق العامل الدول بأن االختفاء القسري ُيعترب جرمية مـستمرة وانتـهاكا            -٦٤٨
وبالتايل، ينبغي  . مستمرا حلقوق اإلنسان طاملا مل يتم توضيح مصري ضحية االختفاء أومكانه          

 .للدول أن تراعي ذلك عندما تسّن أحكام التقادم

ويدعو الفريق العامل الدول إىل اختاذ تدابري تشريعية وإدارية وقضائية حمددة أو تدابري              -٦٤٩
وعلى الدول أن تتخذ أيـضاً تـدابري        .  هلا أخرى ملنع حاالت االختفاء القسري ووضع حدّ      

حمددة يف إطار القانون اجلنائي املطبق فيها لتعريف االختفاء القسري كجرمية جنائية مـستقلة    
  .وجعل تشريعاهتا القائمة تتفق مع اإلعالن

     ويالحظ الفريق العامل أن إفالت مرتكيب جرمية االختفاء القسري مـن العقـاب               -٦٥٠
وهلذا السبب، ُيذكِّر الفريق العامـل الـدول مبـا    .  مشكلة يف بعض أحناء العامل ال يزال ميثل  

تعهدت به من التزامات مبوجب اإلعالن واملتمثلة يف منع اإلفالت من العقاب عن طريق اختاذ           
اخلطوات القانونية واملناسبة من أجل تقدمي من ُيزعم أهنم ارتكبوا جرمية االختفاء القـسري              

و الفريق العامل الدول إىل حماكمة األشخاص الذي ارتكبوا جرمية االختفاء           ويدع. للمحاكمة
 .يف مجيع مراحل اإلجراءات القانونيةالقسري يف إطار حماكم عادية خمتصة 

التعريف الـوارد يف    "هذا العام بأن    وأقر الفريق العامل يف التعليق العام الذي اعتمده           -٦٥١
محكمة اجلنائية الدولية، يعكس القانون العريف الـدويل        القانون األساسي لل   من   )١(٧املادة  

ويدعو الفريق العامـل الـدول      ". وميكن بالتايل استخدامه لتفسري أحكام اإلعالن وتطبيقها      
إىل اإلقرار إقرارا كامال هبذا االستنتاج واستخالص مجيع        املختصة  واملنظمات الدولية واحملاكم    

  . القانونية املترتبة عليهالنتائج
ويود الفريق العامل أن يشدد على احلق يف احلقيقة الذي جيب أن يتمتع بـه مجيـع                   -٦٥٢

ويوصي الفريق العامل الدول بأن تعتمد تدابري لتشجيع احلقيقـة          . ضحايا االختفاء القسري  
التعويض الكامـل   واملصاحلة يف جمتمعاهتا، كوسيلة إلعمال احلق يف معرفة احلقيقة واحلق يف            

وانطالقا من جتربته، يقر الفريق العامل بأن مثل تلك اإلجـراءات         .  القسري االختفاءلضحايا  
حامسة يف كثري من األحيان ملنع تكرار جرائم االختفاء القسري ولتوضيح احلاالت من خالل              

بيد أن الفريق العامل يؤكـد     . الكشف عن احلقيقة بشأن مصري األشخاص املختفني ومكاهنم       
 مصاحلة بني الدولة وضحايا االختفاء القسري بدون توضيح كل على أنه ال ميكن التوصل إىل  

ويشدد الفريق العامل أيضا على أن التدابري املتخذة لتشجيع املصاحلة جيـب أال             . حالة فردية 
ُتستخدم كبديل عن إحضار املذنبني أمام العدالة، طبقاً للمبادئ الواردة يف التعليق العام على              

 .  من اإلعالن١٨املادة 

 من اإلعالن الـذي     ١٩كما يذكِّر الفريق العامل الدول بتعليقه العام املتعلق باملادة            -٦٥٣
 ١٩يشمل احلق يف اإلنصاف من أعمال االختفاء القسري مبوجب املـادة            : "ه ما يلي  بجاء  

الوسائل الكفيلة بإعادة التأهيـل     ‘أيضاً، باإلضافة إىل معاقبة اجلناة واحلق يف تعويض نقدي          
 ".‘جه ممكنعلى أكمل و
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ويشري الفريق العامل إىل وجود منط من أعمال التهديد والتخويف واالنتقـام الـيت                -٦٥٤
تستهدف ضحايا االختفاء القسري ومن ضمنهم أعضاء أسرهم والشهود واملـدافعني عـن             
حقوق اإلنسان املعنيني مبثل هذه احلاالت ويدعو الدول إىل اختاذ تدابري حمددة ملنع مثل تلك               

  .ل ومعاقبة اجلناة ومحاية اجلهات املعنية حباالت االختفاء القسرياألعما
ومبا أن الرجال عادة ما يكونون هم أنفسهم ضحايا االختفاء القسري، فـإن مـن                 -٦٥٥

يتحمل عواقب االختفاء القسري هم يف كثري من األحيان الزوجات واألمهات واألطفـال             
عامل الدول إىل تقدمي الدعم الكـايف إىل        ويدعو الفريق ال  . وهم من أكثر األشخاص تضررا    

وهلذا السبب، يعتزم الفريق العامـل استكـشاف        . املتضررين من حاالت االختفاء القسري    
 . ودراسة آثار االختفاء القسري على النساء واألطفال

وتعد الزيارات القطرية جزءاً ال يتجزأ من الوفاء بوالية الفريق العامل، ذلـك أهنـا                 -٦٥٦
بإبراز املمارسات القطرية يف معاجلة حاالت االختفاء القسري، ومساعدة الـدول           تسمح له   

على التقليل من احلواجز اليت حتول دون تنفيذ اإلعالن، وضمان مشاركة أفـراد العـائالت               
ويود الفريق العامـل أن     . الذين قد ال يكون بإمكاهنم حضور دورات الفريق العامل جبنيف         

ات اليت وجهَّت دعوات لزيارة بلداهنا أو استضافت دورات للفريق  يتوّجه بالشكر إىل احلكوم   
لكن، وبسبب عدم كفاية التأكيد غري الرمسي بل وحىت الدعوات الدائمة، فإن الفريق             . العامل

العامل يدعو مجيع احلكومات اليت استلمت طلبا منه للقيام بزيارة إىل تقدمي رد وحتديد تواريخ 
  .كنلذلك الغرض يف أقرب وقت مم

 ٨١، وقّعـت    ٢٠٠٩ نوفمرب/حىت تشرين الثاين  ويالحظ الفريق العامل بارتياح أنه        -٦٥٧
.  دولة على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري          ١٦دولة وصّدقت   

ويؤكد جمددا أن دخول االتفاقية حيز النفاذ سيساعد على تعزيز قدرات الدول على ختفيض              
ومن شأن االتفاقية دعم آمال ومطالب الضحايا وأسـرهم         . ختفاء القسري عدد حاالت اال  

ويدعو الفريق العامل مرة أخرى احلكومات اليت مل توقِّع بعد          . بتطبيق العدالة وكشف احلقيقة   
أو مل تصادق عليها القيام بذلك يف أقرب وقت ممكن حىت تدخل االتفاقيـة              /على االتفاقية و  

ويدعو الدول أيضا، عند التصديق على االتفاقية، إىل القبول         . لقريبحيز النفاذ يف املستقبل ا    
 وآلية الشكاوى فيما بني الـدول       ٣١مبوجب املادة   تلقي حاالت فردية،    باختصاص اللجنة ل  

  . من االتفاقية٣٢مبوجب املادة 
 بالـذكرى الـثالثني مـن    ٢٠١٠وإذ حييط الفريق العامل علما بأنه حيتفل يف عام         -٦٥٨

 أنه جيب على األمم املتحدة وكافة الشعوب يف العامل إحياء ذكرى اليـوم            يعتقدإنه  تأسيسه ف 
. أغـسطس / آب ٣٠الدويل للمختفني الذي جرت العادة بأن حيتفل به اجملتمـع املـدين يف              

يـوم األمـم    أغسطس  / آب ٣٠وبالتايل، يدعو الفريق العامل األمم املتحدة إىل إعالن يوم          
 .دف القضاء على جرائم االختفاء القسري للمختفني هباملتحدة الدويل
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وخالل السنتني املاضيتني، زاد حجم عمل الفريق العامل إىل أكثر من الضعف مـن                -٦٥٩
بينما اخنفـض يف عـام       إىل احلكومات    رسائل املوجهة حيث عدد احلاالت املعاجلة وعدد ال     

لمحافظـة  لن الدعم   ومن الواضح أن الفريق العامل حيتاج إىل مزيد م        . وظفنياملعدد   ٢٠٠٩
على قدرته يف تناول احلاالت يف مستواها احلايل وعدم زيادة التراكم الطفيف الذي تـشهده               
أعماله حاليا ومواصلة احلوار املثمر مع احلكومات وتناول عدد من املـسائل احملـددة مثـل      

ري موارد إضافية   ويدعو الفريق العامل األمم املتحدة إىل توف      . املسائل املتعلقة بالنساء واألطفال   
  . كافية وزيادة عدد املوظفني
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  املرفقات

  املرفق األول
  

  أساليب عمل الفريق العامل املنقحة    
  )٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١٤اعتمدت يف (    

  الوالية  -ألف   

  األساس القانوين للوالية    
 الطـوعي   تستند أساليب عمل الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري            -١

وكما طورهتا  ) ٣٦-د (٢٠إىل واليته كما نص عليها أصالً قـرار جلنـة حقوق اإلنسان           
وقـد  . اللجنة السابقة وبعدها جملس حقوق اإلنسان الذي خلفها يف قرارات إضافية عديدة           

، وقرار اجمللس   الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان   وردت عناصر عمله يف ميثاق األمم املتحدة، و       
إعالن محاية مجيع األشخاص مـن االختفـاء        ، و )٤١-د (١٢٣٥دي واالجتماعي   االقتصا
 ١٨ املـؤرخ    ٤٧/١٣٣ أو غري الطوعي، الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف قرارهـا            القسري

  ").اإلعالن"ويشار إليه أدناه بكلمة  (١٩٩٢ديسمرب /كانون األول

  الوالية اإلنسانية    
ية ذات طبيعة إنسانية ترمي إىل مساعدة األسر يف         والية الفريق العامل األساسية وال      -٢

معرفة مصري ومكان وجود أقارهبم املفقودين الذين أصبحوا نتيجة الختفائهم خارج حـدود             
ويسعى الفريق العامل يف هذا اخلصوص إىل إقامة قناة اتصال بـني األسـر       . احلماية القانونية 

 التحقيق يف احلاالت الفرديـة املوثقـة        واحلكومات املعنية، وذلك من أجل التأكد من إجراء       
توثيقاً كافياً واحملددة حتديداً واضحاً واليت قامت األسر بصورة مباشرة أو غري مباشرة بتوجيه              

عنـد إحالـة    و. نظر الفريق إليها، وذلك لغرض توضيح مصري املختفني أو أماكن وجودهم          
، مستنداً بذلك إىل املبدأ الذي      حاالت االختفاء، يتعامل الفريق العامل مع احلكومات حصراً       

 .يقضي بتحمل احلكومات للمسؤولية عن أي انتهاك حلقوق اإلنسان يقع على أراضيها

  والية الرصد    
باإلضافة إىل الوالية األصلية للفريق العامل، أسندت اجلمعية العامة وجلنة حقـوق               -٣

وقد ُعهد . لعامل مهام خمتلفةاإلنسان السابقة وجملس حقوق اإلنسان الذي خلفها إىل الفريق ا
إليه، بصفة خاصة، برصد امتثال الدول اللتزاماهتا الناشئة عن اإلعالن املتعلق حبماية مجيـع              

  .األشخاص من االختفاء القسري وتقدمي املساعدة للحكومات يف تنفيذه
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ويذكّر الفريق العامل احلكومات هبذه االلتزامات ليس فقـط يف سـياق توضـيح                -٤
وهو يوجه انتباه احلكومـات     . الفردية بل أيضاً يف سياق اختاذ إجراء ذي طابع أعم         احلاالت  

واملنظمات غري احلكومية إىل جوانب عامة أو حمددة يف اإلعالن، ويوصي بطـرق لتجـاوز               
العقبات اليت تعترض إنفاذ اإلعالن، ويناقش مع ممثلي احلكومات واملنظمات غري احلكوميـة             

 ضوء اإلعالن، ويساعد احلكومات عن طريق القيام بزيـارات          كيفية حل مشاكل حمددة يف    
ويعتمد الفريق العامل أيضاً    . ميدانية وتنظيم حلقات دراسية وتقدمي خدمات استشارية مماثلة       

مالحظات بشأن تنفيذ اإلعالن عندما ال تفي احلكومة املعنية بالتزاماهتا فيما يتعلق بـاحلق يف           
ويعتمد الفريق العامل تعليقات عامـة      . لة، واحلق يف التعويض   معرفة احلقيقة، واحلق يف العدا    

  .كلما رأى أن حكماً من أحكام اإلعالن يقتضي مزيداً من التوضيح أو التفسري

  تعريف االختفاء القسري    
حبسب التعريف الوارد يف ديباجة اإلعالن، تقع حاالت االختفاء القـسري عنـد               -٥

طافهم ضد إرادهتم أو حرماهنم من حريتـهم علـى          اعتقال األشخاص أو احتجازهم أو اخت     
أيدي موظفني من سلطات أو أجهزة حكومية خمتلفة أو على أيدي مجاعات منظمة أو أفراد               
عاديني يتصرفون باسم احلكومة، أو بدعم مباشر أو غري مباشر منها، أو مبوافقتها، أو قبوهلا               

 أو رفض االعتراف حبرماهنم     مث رفض الكشف عن مصري أو مكان هؤالء األشخاص املعنيني         
  . من حريتهم، األمر الذي جيعل هؤالء األشخاص خارج نطاق محاية القانون

  تعريف اجلناة    
يعمل الفريق العامل على أساس أن حاالت االختفاء القسري، وفقاً للتعريف الوارد              -٦

موظفو الدولـة  يف ديباجة اإلعالن، وألغراض عمله، ال تقع إال عندما يرتكب فعل االختفاء            
يتصرفون باسم احلكومة، أو    ) جمموعات شبه عسكرية  (أو أفراد عاديون أو جمموعات منظمة       

وبناء على ما تقدم، فـإن الفريـق        . بدعم مباشر أو غري مباشر منها، أو مبوافقتها، أو قبوهلا         
و العامل ال يقبل احلاالت اليت ُتعزى إىل أشخاص أو جمموعات ال تتصرف باسم احلكومة، أ              

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    
إذا كانت احلاالت قد وقعت خالل فترة األشهر الثالثة السابقة السـتالم الفريـق                -٧

إىل وزير الشؤون اخلارجيـة يف البلـد        وباستخدام أسرع الوسائل    اشرة  للتقرير فإهنا حتال مب   
أمـا  . للرئيس أن يأذن بإحالتها بناء على تفويض حمدد مينحه إياه الفريق العامل           وز  وجي. املعين

احلاالت اليت تقع قبل فترة األشهر الثالثة، ولكن ليس قبل سنة من تاريخ استالم األمانة هلا،                
 بني الدورات عن طريق رسالة بناء على إذن من الـرئيس، شـريطة أن               فيمكن إحالتها فيما  
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ويبلغ الفريق العامل املصدر بإرسـال      . تكون هلا صلة حبالة وقعت خالل فترة األشهر الثالثة        
الـسلطات  بخطاب إىل احلكومة املعنية مبوجب إجراء عاجل، مبا يساعده علـى االتـصال            

  .املختصة باحلالة املعنية

  العاديةاإلجراءات     
تعرض حاالت االختفاء املبلغ عنها بعد فترة األشهر الثالثة على الفريق العامل لفحـصها                -٨

وحتال احلاالت اليت تفي بالشروط املبينة أعاله، بناًء على إذن حمدد           . بدقة خالل انعقاد دوراته   
ح مـصري   من الفريق، إىل احلكومات املعنية اليت يطلب منها القيام بالتحقيقات هبدف توضي           

وحتال هذه احلاالت برسالة يوجههـا      . األشخاص املختفني أومكاهنم وإعالم الفريق بالنتائج     
  .رئيس الفريق إىل احلكومة املعنية عن طريق املمثل الدائم لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف

وتعرض على الفريق العامل أي معلومات جوهرية إضافية تقدمها املـصادر بـشأن               -٩
  .بّت فيها، وبعد املوافقة عليها، حتال إىل احلكومة املعنيةحالة مل ي

  مقبولية التقارير املتعلقة حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي    
تعترب التقارير املتعلقة حباالت االختفاء مقبولة لدى الفريق العامل عندما تصدر عـن               -١٠

ذه التقارير إىل الفريق العامل عـن       إال أنه ميكن توجيه ه    . أسرة الشخص املختفي أو أصدقائه    
طريق ممثلني عن األسرة واحلكومات واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكوميـة            

وجيب أن تقدم كتابة مع إشارة واضحة إىل هوية املرسـل، وإذا مل             . ومصادر موثوقة أخرى  
 مـن األسـرة     يكن املصدر أحد أعضاء األسرة، وجب أن حيصل هذا املصدر على موافقة           

بصورة مباشرة إليداع احلالة بالنيابة عنها وأن يكون قادراً على متابعـة مـصري الـشخص                
  .املختفي مع أقاربه

  .وال يتناول الفريق العامل حاالت الرتاع املسلح الدولية  -١١

  عناصر املقبولية    
 البيانات  يزود الفريق العامل احلكومات مبعلومات تتضمن على األقل احلد األدىن من            -١٢

وباإلضافة إىل ذلك، حيث الفريق مرسـلي       . األساسية، لتمكينها من القيام بتحقيقات جمدية     
التقارير دائماً على إعطاء أكرب قدر ممكن من التفاصيل بشأن هويـة الـشخص املختفـي                

  :ويشترط الفريق توفر العناصر الدنيا التالية. وظروف اختفائه
، وإن أمكن السن ونوع اجلنس واجلنـسية  االسم الكامل للشخص املختفي   )أ(  

  والوظيفة أو املهنة؛
تاريخ االختفاء، أي يوم وشهر وسنة حدوث القبض أو االختطاف أو يوم              )ب(  

وعندما يكون الشخص املختفي قـد      . وشهر وسنة مشاهدة الشخص املختفي للمرة األخرية      
مـارس أو  /آذار: مثـل (يب شوهد للمرة األخرية يف مركز احتجاز يكتفى بإعطاء تاريخ تقري  

  ؛)١٩٩٠ربيع عام 
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مكان إلقاء القبض أو االختطاف، أو املكان الذي شوهد فيـه الـشخص               )ج(  
  ؛)ذكر اسم البلدة أو القرية على األقل(املختفي للمرة األخرية 

األطراف اليت يفترض أهنا قامت، باسم احلكومة أو بدعم منـها، بـصورة       )د(  
برضاها أو قبوهلا، بإلقاء القبض أو االختطاف أو أهنـا حتتجـز            مباشرة أو غري مباشرة، أو      

  الشخص املختفي يف مكان احتجاز غري معروف؛
اخلطوات اليت اختذهتا األسرة لتحديد مصري أو مكان وجـود الـشخص              )ه(  

املختفي، أو على األقل إشارة إىل أن اجلهود اليت بذلت للجوء إىل سبل االنتصاف احمللية قد                
   تنته إىل نتيجة؛فشلت أو مل

جيب أن يكون مقدم احلالة إىل الفريق العامل مصدراً موثوقاً بـه، وإذا مل                )و(  
يكن املصدر فرداً من أفراد األسرة، جيب أن يوضح ما إذا كانت أسرة الضحية قد وافقـت                 

  .بصورة مباشرة على عرض هذه احلالة على الفريق العامل بالنيابة عنها
الة، فإن الفريق العامل يبعث برد إىل املـصدر مـشرياً إىل أن املعلومـات               وإذا مل تقبل احل     -١٣

  .املقدمة ال تفي بالشروط احملددة، وذلك ليتمكن مصدر البالغ من تقدمي كل املعلومات ذات الصلة

  حاالت الضعف    
فيما يتعلق حباالت االختفاء املبلغ عنها، يسلط الفريق العامل الضوء علـى وضـع                -١٤

لذين يعيشون يف حالة ضعف مبن فيهم النساء واألطفال والشيوخ واألشـخاص            األشخاص ا 
  .ذوو اإلعاقة وغريهم من الفئات الضعيفة

  احلمل    
يف حالة اختفاء امرأة حامل، ينبغي اإلشارة إىل الطفل الذي يفترض أنه ولد أثنـاء                 -١٥

الشهود بأن األم قد    ويعامل الطفل كحالة مستقلة عندما يبلغ       . أسر األم يف وصف حالة األم     
  .وضعت طفالً أثناء االحتجاز

  احلاالت املتعلقة ببلدين أو أكثر    
التقارير املتعلقة باالختفاء اليت تشري إىل مسؤولية موظفي بلد من البلدان مـسؤولية               -١٦

مباشرة عن االختفاء يف بلد آخر أو تورطهم فيه أو احلاالت اليت يكون فيها موظفو أكثر من                 
ني بصورة مباشرة عن االختفاء أو متورطني فيه، ترسل إىل مجيـع احلكومـات              بلد مسؤول 

إال أن احلالة ال تدرج إال يف إحصاءات البلد الذي يذكر أن إلقـاء القـبض علـى                  . املعنية
وينطبق نفـس   . الشخص أو احتجازه أو اختطافه قد مت فيه أو أنه شوهد للمرة األخرية فيه             

  .داءات العاجلة واالدعاءات العامة وعمليات التدخل الفورياملبدأ فيما يتعلق بإحالة الن
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  الت اليت مل يبت فيهااحلا    
يعترب الفريق العامل احلاالت حاالت مل يبت فيها ما دامت مل توضح أو يبت فيها أو                  -١٧

وال يتأثر هذا املبدأ بتغيريات احلكومة يف بلد معـني       . يوقف النظر فيها، وفقاً ألساليب العمل     
  .يف حالة خالفة الدولوال 

  رسائل التذكري    
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                
در، قـدر املـستطاع،     وعند الطلب، يزود الفريق العامل احلكومة املعنية أو املـص         . السابقة

  .مبعلومات حمدثة عن حاالت حمددة

  ردود احلكومات    
يفحص الفريق العامل مجيع الردود املقدمة من احلكومات فيمـا يتعلـق بالتقـارير        -١٩

اخلاصة حباالت االختفاء ويلخص هذه الردود يف التقرير السنوي الذي يقدمه إىل جلنة حقوق              
 حاالت حمددة إىل مصادر تلك التقارير، ويطلب إليها         وحتال أي معلومات ترد عن    . 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

ن ستة أشهر من تاريخ إحالة وإذا مل يرد املصدر يف غضو     . الشخص املختفي أو مكان وجوده    
رد احلكومة إليه، أو إذا طعن يف معلومات احلكومة ألسباب يعتربها الفريـق العامـل غـري       

احلاالت اليت أوضحتها   "معقولة، فإن احلالة تعترب عندئذ موضحة وتدرج بالتايل حتت عنوان           
مـات احلكومـة    وإذا طعن املصدر يف معلو    . يف املوجز اإلحصائي للتقرير السنوي    " احلكومة

  .ألسباب معقولة يتم إعالم احلكومة بذلك ويطلب إليها التعليق

  التوضيحات    
يتحقق التوضيح عندما حيدد مصري أو مكان وجـود املخـتفني بوضـوح نتيجـة           -٢١

لتحقيقات احلكومة، أو استفسارات املنظمات غري احلكومية، أو أعمال بعثات تقصي احلقائق  
امل أو موظفو حقوق اإلنسان الذين توفدهم األمـم املتحـدة أو أي        اليت يقوم هبا الفريق الع    

منظمة دولية أخرى تعمل يف امليدان، أو عن طريق البحث الذي تقوم به األسرة، سواء كان                
  .الشخص املختفي حياً أو ميتاً
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  احلاالت اليت انتهى البت فيها    
، عندما تـصدر الـسلطة      جيوز للفريق العامل أن يقرر التوقف عن متابعة حالة ما           -٢٢

املختصة احملددة يف القانون الوطين ذي الصلة، مبوافقة األقارب واألطراف املهتمة األخـرى،             
إعالن غيابه نتيجة اختفاء قسري أو تصدر بدال من ذلك، إعالنا بشأن افتراض الوفاة وعندما       

. يف متابعـة احلالـة    تبدي األسر حبرية، ومبا ال يدع جماالً للشك، رغبتها يف عدم االستمرار             
  . وينبغي يف مجيع األحوال، أن حتترم احلق يف التعويض الكامل

  إيقاف النظر يف احلاالت    
، يف ظروف استثنائية، أن يقرر وقف النظر يف احلاالت اليت تبدي        العامل جيوز للفريق   -٢٣

بعة احلالة، أو إذا    فيها األسر حبرية، ومبا ال يدع جماالً للشك، رغبتها يف عدم االستمرار يف متا             
مل يعد املصدر موجوداً أو كان غري قادر على متابعة احلالة، وفشلت اخلطوات اليت اختـذها                

  .الفريق العامل إلجراء اتصاالت مع مصادر أخرى

  إعادة فتح ملفات احلاالت    
إذا قدمت املصادر معلومات موثقة توثيقاً جيداً تفيد بوقوع خطأ يف اعتبار حالة ما                -٢٤
ضحة أو مت البت فيها، سببه إشارة احلكومة يف ردها إىل شخص آخر أو عدم اتفاق هذا                 مو

الرد مع احلالة املبلغ عنها أو عدم وصوله إىل املصدر خالل فترة األشهر الستة املشار إليهـا                 
ويف مثل هـذه  . أعاله، حييل الفريق العامل احلالة إىل احلكومة من جديد ويطلب منها التعليق   

 تدرج احلالة املعنية مرة أخرى يف قائمة احلاالت اليت مل يبت فيها ويدرج يف تقرير                الظروف،
  .الفريق العامل إىل جملس حقوق اإلنسان شرح حمدد يبني األخطاء أو االختالفات املذكورة أعاله

 آليات احلماية األخرى  -جيم   

  النداءات العاجلة    
قاف شخص أو احتجازه أو اختطافه أو       تفيد بإي ذات مصداقية   عندما ترد ادعاءات      -٢٥

الختفاء، حييل الفريق العامل تلـك  لاختفى بصورة قسرية أو معرض وبأنه  حرمانه من احلرية    
إىل وزير الشؤون اخلارجية يف احلكومة املعنية       مباشرة وباستخدام أسرع الوسائل     االدعاءات  

أو ) األشخاص املعنـيني  ( إجراء حتقيقات لتوضيح مصري الشخص املعين         احلكومة يطلب إىل و
 للرئيس أن يأذن بإحالة النـداءات       وجيوز. وإعالم الفريق بالنتائج  ) دهموجو(مكان وجوده   

  .العاجلة بناء على تفويض حمدد مينحه إياه الفريق العامل
وتدرج النداءات العاجلة يف التقرير السنوي للفريق ولكنها ال تدرج يف إحـصاءات          -٢٦

 قدمت املعلومات الواردة فيها وفقا للـشروط املـذكورة يف           ذلك، إذا ومع  . احلكومة املعنية 
عناصـر  "والفقرة املعنونة   " مقبولية حاالت االختفاء القسري أو غري الطوعي      "الفقرة املعنونة   
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، ويف كلتـا    عاجلة حسب األحوال  عادية أو حالة    حالة   يصبح النداء العاجل    ، فإن "املقبولية
  .نية بواسطة رسالة منفصلةاحلالتني، تبلغ احلكومة املع

  التدخل الفوري    
حتال إىل احلكومات املعنية حاالت الترهيب أو االضطهاد أو االنتقام اليت يتعرض هلا               -٢٧

أقارب األشخاص املختفني، أو الشهود على حاالت االختفاء أو أسرهم، أو أعضاء منظمات             
ن حقوق اإلنـسان، أو األفـراد       األقارب واملنظمات غري احلكومية األخرى، أو املدافعون ع       

املعنيون حباالت االختفاء، وتناشد احلكومات اختاذ خطوات حلماية مجيع احلقوق األساسـية            
أما احلاالت من ذلك القبيل، اليت تتطلب تدخالً فورياً، فتحال مباشرة           . لألشخاص املتأثرين 

ذلك، أذن الفريـق    ومن أجل   . إىل وزراء الشؤون اخلارجية بأسرع الطرق وأكثرها مباشرة       
  .العامل لرئيسه بإحالة هذه احلاالت فيما بني الدورات

  االدعاءات العامة    
حييل الفريق العامل إىل احلكومات املعنية بانتظام ملخصاً لالدعاءات الـواردة مـن               -٢٨

أقارب األشخاص املختفني واملنظمات غري احلكومية فيما يتعلق بالعقبات اليت تعترض تنفيـذ         
  . يف بلداهنم، ويدعو احلكومات إىل التعليق إذا ما رغبت يف ذلكاإلعالن

  التعاون مع اآلليات األخرى    
إذا احتوت حالة ما على معلومات ذات صلة بآليات مواضـيعية أخـرى تابعـة                 -٢٩

  .للمجلس، فإهنا حتال إىل اآللية املعنية
ليات أخرى يف إطـار  وحيثما كان ذلك مناسبا، جيوز للفريق العامل االنضمام إىل آ          -٣٠

  .اإلجراءات املتخذة، وذلك كل يف نطاق واليته

  أنشطة الفريق العامل  -دال   

  البعثات القطرية    
يقوم الفريق العامل بزيارات للبلدان بناء على دعوات منها، ولكنه يبادر أيـضاً إىل                -٣١

والغرض من  . باًاالتصال باحلكومات هبدف القيام بزيارات إىل بلداهنا عندما يرى ذلك مناس          
هذه الزيارات هو حتسني احلوار بني السلطات املعنية مباشرة، واألسر أو ممثليهـا والفريـق          

ويقوم الفريق العامـل أيـضاً      . العامل، واملساعدة يف توضيح حاالت االختفاء املبلغ عنها       
بزيارات لبحث ممارسات احلكومات يف توضيح حاالت االختفاء القسري، فـضالً عـن             

ج والتدابري املعتمدة لتنفيذ اإلعالن وضمان حقوق الضحايا، مبا يف ذلـك احلـق يف               الربام
ويقدم الفريق العامل إىل اجمللس تقارير عن زياراته للبلدان يف إضـافة إىل             . التعويض الكامل 
  .تقريره السنوي
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  املتابعة    
دوريـاً بتـذكري    فيما يتعلق بالبلدان اليت زارها الفريق العامل، يقوم الفريق العامل             -٣٢

احلكومات املعنية باملالحظات والتوصيات الواردة يف التقارير ذات الصلة بتلك الزيـارات،            
ويطلب تقدمي معلومات عما أولته من اهتمام هلا وعن اخلطوات اليت اختذهتا لتنفيذها أو عما               

ر بالقيـام   وجيوز للفريق العامل أيضاً أن يباد     . تكون قد واجهته من قيود حالت دون تنفيذها       
  .بزيارات متابعة

  اتدورال    
جيتمع الفريق العامل ثالث مرات يف السنة للنظر يف املعلومات املقدمة إليه منذ دورته                -٣٣

إال أن الفريق العامل يعمل بني الدورات وجيتمع بانتظام مع          . جلساته سرية وتكون  . السابقة
  .والشهودممثلي احلكومات واملنظمات غري احلكومية وأعضاء األسر 

  التقارير    
يقدم الفريق العامل تقريراً سنوياً إىل جملس حقوق اإلنسان عن األنشطة اليت قام هبا                -٣٤

. منذ هناية الدورة السابقة للمجلس حىت آخر يوم من أيام الدورة السنوية الثالثة للفريق العامل     
. ية وباجتماعاته وبعثاته  ويعلم الفريق اجمللس باتصاالته مع احلكومات واملنظمات غري احلكوم        

ويدرج الفريق العامل يف تقريره     . أما التقارير عن البعثات فترد كإضافات إىل التقرير الرئيسي        
مجيع حاالت االختفاء اليت يتلقاها خالل السنة، وذلك على أساس كل بلد علـى حـدة،                

إحصائي لكـل  ويزود الفريق العامل اجمللس مبلخص . وبالقرار الذي يتخذه يف شأن كل منها 
بلد يوضح احلاالت اليت أحيلت إىل احلكومة، واإليضاحات ووضع الشخص املعين يف تاريخ             

ويضم امللخص رسوماً بيانية تظهر تطور حاالت االختفاء يف البلدان اليت يتجـاوز         . اإليضاح
 . حالة اعتباراً من تاريخ اعتماد الفريق العامل لتقريـره الـسنوي           ١٠٠عدد حاالهتا احملالة    

ويدرج الفريق العامل يف تقريره استنتاجاته وتوصياته ويقدم مالحظاته على وضع حـاالت             
ويدرج الفريق العامل يف تقريره كذلك معلومات عن تنفيذ         . االختفاء يف كل بلد على حدة     

اإلعالن والعقبات اليت تعترض ذلك، ويقدم بصفة دورية تقارير عن القضايا األعم احمليطـة              
  .ء القسريبظاهرة االختفا

  مشاركة اخلرباء    
عندما تتعلق املعلومات قيد النظر ببلد يكون أحد أعضاء الفريق العامل من مواطنيه،               -٣٥

  .فإنه ال يشارك يف النقاش

  العناوين    
  .تستخدم العناوين لإلحالة فقط وينبغي أال تعترب جزءاً من أساليب العمل  -٣٦
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Annex II 

  Decisions on individual cases taken by the Working Group during the reporting period 

Cases transmitted to the Government 
during the reporting period Clarification by: 

Countries 

Cases which allegedly 
occurred during the 

reporting period Urgent actions Normal actions Government 
Non-governmental 

sources
Discontinued  

cases 

Albania - - 1 - - - 

Algeria 1 1 211 - 3 - 

Argentina 1 1 3 - - - 

Bangladesh - - 1 - - - 

Chad 1 1 1 - 1 - 

Chile - - - 8 - - 

China 2 2 - 3 - - 

Colombia - - 8 - - - 

Democratic Republic of Congo  - - 1 - - - 

Egypt 17 17 1 - - - 

Georgia - - 1 - - - 

India - - 7 - - - 

Iran - - - 1 - - 

Iraq 17 17 1 - 5 - 

Libya  - - - - 1 - 

Mexico 4 6 4 1 2 - 

Montenegro - - - - - 14 

Morocco - - 19 - - 21 

Nepal - - 22 - - - 

Pakistan 3 3 3 - - - 

Saudi Arabia 1 2 - 1 1 - 

Serbia - - - 1 - - 

Somalia - - 1 - - - 
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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  

cases 

Spain - - 1 - - - 

Sri Lanka 2 4 96 5 - - 

Sudan - - 1 - - - 

Switzerland - - - 1 - - 

Syria - - 10 - - - 

Tunisia - - 1 - - - 

Turkmenistan - - 1 - - - 

Ukraine 1 1 - - - - 

United Arab Emirates - - 1 - - - 

Yemen 4 4 - - 1 - 

Zimbabwe - 1 - - 1 - 
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Annex III 

Statistical summary: cases of enforced or involuntary disappearance reported to 
the Working Group between 1980 and 2009 

Cases transmitted to the Government Clarification by: 

Total Outstanding Status of person at date of clarification 

Countries/entities Cases Female Cases Female Government 

Non-
governmental 

sources At liberty In detention Dead
Discontinued 

cases 

Afghanistan 3 - 3 - - - - - - - 

Albania 1 - 1 - - - - - - - 

Algeria  2 939 19 2 912 18 9 18 9 10 8 - 

Angola 10 1 3 - 7 - - - 7 - 

Argentina 3 449 773 3 290 739 107 52 28 5 126 - 

Bahrain 2 - - - - 2 - 1 - - 

Bangladesh 4 3 3 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 - 15 - 4 - 4 - - - 

Chad 34 - 30 - 3 1 2 1 1 - 

Chilea 907 65 807 64 77 23 2 - 98 - 

China 116 13 28 4 77 11 51 35 2 - 

Colombia 1 235 122 963 92 205 67 157 24 91 - 

Congo, Republic of 114 3 114 3 - - - - - - 
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Cases transmitted to the Government Clarification by: 

Total Outstanding Status of person at date of clarification 

Countries/entities Cases Female Cases Female Government 

Non-
governmental 

sources At liberty In detention Dead
Discontinued 

cases 

Democratic People’s 
Republic of Korea 

9 5 9 5 - - - - - - 

Democratic Republic of 
Congo 

53 11 44 11 6 3 9 - - - 

Denmark 1 - - - - 1 - 1 - - 

Dominican Republic 4 - 2 - 2 - 2 - - - 

Ecuador 26 2 4 - 18 4 12 4 6 - 

Egypt 41 - 33 - 7 1 1 7 - - 

El Salvador 2 661 332 2 270 295 318 73 196 175 20 - 

Equatorial Guinea 8 - 8 - - - - - - - 

Eritrea 54 4 54 4 - - - - - - 

Ethiopia 119 2 112 1 3 4 2 5 - - 

France 1 - 1 - - - - - - - 

Gambia 2 - 1 - - 1 - - - - 

Georgia 1 - 1 - - - - - - - 

Greece 3 - 1 - - - - - - 2 

Guatemala 3 155 390 2 899 372 177 79 187 6 63 - 

Guinea 28 - 21 - - 7 - - 7 - 

Haiti 48 1 38 1 9 1 1 4 5 - 

Honduras 207 34 127 21 37 43 54 8 18 - 

India 430 12 369 10 51 10 32 7 22 - 

Indonesia  165 2 162 2 3 - 3 - - - 

Iran (Islamic Republic of) 532 99 514 99 13 5 7 2 9 - 

Iraq 16 544 2 311 16 409 2 294 107 28 121 6 9 - 

Israel 3 - 2 - - 1 - - - - 

Japan 4 3 4 3 - - - - - - 

Jordan 2 - 2 - - - - - - - 

Kazakhstan 2 - - - - 2 - - - - 

Kuwait 1 - 1 - - - - - - - 

Lao People’s Democratic 
Republic 

6 - - - - 5 - 4 1 1 

Lebanon 320 19 312 19 2 6 7 1 - - 

Libya Arab Jamahiriya 14 1 9 1 - 5 4 1 - - 
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Cases transmitted to the Government Clarification by: 

Total Outstanding Status of person at date of clarification 

Countries/entities Cases Female Cases Female Government 

Non-
governmental 

sources At liberty In detention Dead
Discontinued 

cases 

Malaysia 2 - - - - 1 - 1 - 1 

Mauritania 1 - 1 - - - - - - - 

Mexico 392 31 218 21 134 24 77 18 63 16 

Montenegro 16 1 1 - 1 - - 1 - 14 

Morocco 268 28 56 7 144 47 139 2 50 21 

Mozambique 2 - 2 - - - - - - - 

Myanmar 7 1 5 - 2 - 1 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 124 2 100 2 18 6 22 2 - - 

Paraguay 23 - - - 20 - 19 - 1 3 

Peru 3 009 311 2 371 236 253 385 450 85 103 - 

Philippines 780 94 619 74 126 35 108 19 29 - 

Romania 1 - - - 1 - 1 - - - 

Russian Federation 478 26 467 24 1 10 11 - - - 

Rwanda 24 2 21 2 - 2 1 1 - 1 

Saudi Arabia 8 - 3 - 2 1 1 2 - 2 

Serbia  1 - - - 1 - 1 - - - 

Seychelles 3 - 3 - - - - - - - 

South Africa 11 1 - - 3 2 1 1 3 6 

Somalia 1 - 1 - - - - - - - 

Spain 4 - 4 - - - - - - - 

Sri Lankab 12 226 155 5 651 87 6 535 40 103 27 6 445 - 

Sudan 383 37 174 5 205 4 208 - - - 

Switzerland 1 - - - 1 - - - - - 

Syrian Arab Republic 54 3 28 3 12 14 17 5 4 - 

Tajikistan 8 - 6 - - 2 1 - 1 - 

Thailandc 55 5 52 5 1 - 1 - - 2 

Timor-Leste  504 36 428 28 58 18 50 23 2 - 
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Cases transmitted to the Government Clarification by: 

Total Outstanding Status of person at date of clarification 

Countries/entities Cases Female Cases Female Government 

Non-
governmental 

sources At liberty In detention Dead
Discontinued 

cases 

Togo 11 2 10 2 - 1 1 - - - 

Tunisia 18 1 1 - 12 5 1 16 - - 

Turkey 182 11 63 3 69 49 68 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 2 - 1 - 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 22 3 8 1 4 4 - - 

Uzbekistan 19 - 7 - 11 1 2 10 - - 

Venezuela 14 2 10 1 4 - 1 - 3 - 

Viet Nam 2 - 1 - 1 - - - - - 

Yemen 155 - 4 - 135 1 63 - 73 14 

Zambia 1 1 - - - 1 - 1 - - 

Zimbabwe 6 1 4 1 1 1 - - 1 - 

Palestinian Authority 3 - 3 - - - - - - - 

a  The Working Group determined that one case was duplicated and was subsequently eliminated from its records. 
b  The Working Group determined that 171 cases were duplicated and were subsequently eliminated from its records. 

c  The Working Group determined that three cases were duplicated and were subsequently eliminated from its records 
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Annex IV 

  Graphs showing the development of disappearances in 
countries with more than 100 transmitted cases during the 
period 1980–2009 
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Annex V 

  Lists of names of newly-reported cases, from countries where 
there were more than 10 newly transmitted cases during the 
reporting period 

  Algeria 

Case No. First name Last name 

10002502 Kamel Abassi 

10002503 Messaoud Abdellouche 

10002269 Noureddine Abdemouch 

10002271 Ramdane Ahmia 

10002272 Ahcene Akchiche 

10002273 Youcef Akchiche 

10002277 Farid Amiour 

10002504 Ibrahim Amir 

10002505 Abdelouafi Ammour 

10002506 Farouk Amrouche 

10002279 Yahia Aouabdia 

10002507 Abdelmalek Aouisset 

10002508 Mohamed Ardji 

10002280 Abdelhamid Atamna 

10002509 Mustapha Ayad 

10002510 Bouzid Badache 

10002511 Salaheddine Badri 

10002281 Brahim Badrouni 

10002512 Zine Bahia 

10002513 Abdelmalek Bahloul 

10002514 Abderezak Bahloul 

10002515 Mekki Bahloul 

10002285 Youcef Bahloul 

10002516 Rachid Bakhtiar 

10002517 Saadi Bechioua 

10002518 Mohamed Belabbes 

10002286 Youcef Belabed 

10002291 Mouloud Belabhim 

10002519 Adda Belaouala 

10002289 Ahcene Belayouar 
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10002520 Ahmed Belgherras 

10002521 Benothmane Belhout 

10002522 Houari Benabdelkader 

10002293 Abdelouahab Benamor 

10002523 Belkacem Benarab 

10002298 Bouzid Benchaita 

10002524 Fayçal Bendjabou 

10002526 Foudil Benlagra 

10002527 Sofiane Benmehena 

10002299 Omar Benokba 

10002300 Said Benokba 

10002301 Mokhtar Bensaidia 

10002302 Douadi Bettiche 

10002303 Nabil Bouab 

10002528 Nabil Bouad 

10002529 Larbi Bouaffou 

10002530 Abdelhek Bouainah 

10002531 Abdelmadjid Bouainah 

10002532 Assuoni Bouaissa 

10002533 Messaoud Boualem 

10002309 Rabeh Boubacir 

10002310 Boukhemis Boubekis 

10002534 Boukhmis Boubkis 

10002535 Amar Boucetouh 

10002311 Abderrahmane Bouchenak 

10002536 Ferhat Boucher 

10002537 Slimane Boucherit 

10002538 Lakhdar Bouchiba 

10002312 Smail Boudioudja 

10002313 Messaoud Boudjatit 

10002539 Mahmoud Boudjemaa 

10002314 Rachid Boudjenana 

10002540 Mohamed Boudour 

10002541 Salah Boudour 

10002542 Allaoua Boudraa 

10002543 Salah Boufarik 

10002318 Khoudir Boufeneya 

10002329 Ammar Boughacha 

10002330 Nadir Boughedda 

10002331 Rabeh Bougherra 
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10002544 Chaib Bouguelmouna 

10002332 Rabah Bouhadjera 

10002334 Bachir Bouhbila 

10002545 Abdelwahab Boukadoum 

10002342 Samir Boukahnoune 

10002546 Mohamed Boukedjmar 

10002547 Brahim Boukerma 

10002348 Mohamed Boukhedoua 

10002548 Mokdad Boukrouche 

10002350 Youcef Boulahchiche 

10002549 Khaled Boulaiche 

10002550 M’Hand Boulaiche 

10002551 Nourredine Boulaouidat 

10002552 Abdelhakim Bouleghrabal 

10002353 Abdelmalek Bouleghrabel 

10002553 Hassen Boulekrouche 

10002355 Ahcene Boulekrouche 

10002554 Benaissa Boulenouar 

10002525 Foudil Boulfelfel 

10002357 Farid Boumaza 

10002361 Abdeslam Bounab 

10002555 Houcine Bounaira 

10002372 Rabah Bourekoua 

10002556 Ammar Bousseniou 

10002557 Sofiane Boustil 

10002388 Kamel Boustil 

10002385 Ammar Boustouh 

10002333 Rabeh Boutaleb 

10002335 Azzedin Boutef 

10002558 Azdin Boutouf 

10002559 Mustapha Bouzaout 

10002560 Abdelkrim Bouzemi 

10002367 Ahcene Bouzemia 

10002561 Said Bouzenad 

10002562 Ahcene Bouzinia 

10002563 Omar Brahimet 

10002564 Toufik Brahimi 

10002565 Laarbi Chakour 

10002369 Kamel Chelihi 

10002371 Messaoud Cheraitia 
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10002373 Lyes Chine 

10002374 Mahrez Dahmani 

10002376 Djamel Didi 

10002380 El Khelfa Drouri 

10002381 Larbi El Atli 

10002383 Mohamed Feliout 

10002384 Brahim Ferkous 

10002387 Said Gherda 

10002392 Brahim Grandi 

10002566 Messaoud Guechi 

10002396 Messaoud Guenoune 

10002397 Abderezak Haddad 

10002398 Noureddine Haddad 

10002400 Abdelhak Hamadou 

10002401 Mokhtar Hamadou 

10002567 Ali Hamed 

10002568 Mokhtar Hamidi 

10002569 Ammar Hani 

10002407 Khireddine Kaddou 

10002406 Bachir Kaddour 

10002410 Rabah Kecis 

10002412 Rachid Kecis 

10002411 Tahar Kecis 

10002570 Boudjemaa Kermiche 

10002571 Abdelkader Khelfi 

10002414 Smail Khelifi 

10002572 Djamel Khellaf 

10002573 Rais Ali Khellil 

10002393 Mokdad Khila 

10002574 Laadjel Koriche 

10002575 Rachid Laghouiter 

10002576 Zoubir Laghouiter 

10002577 Amar Laib 

10002476 Mokhtar Lakmiti 

10002477 Adel Laouici 

10002578 Madani Lardjane 

10002579 Smaïl Lekouaghet 

10002581 Ahmed Louati 

10002580 Abdelkrim Loucif 

10002582 Noui Ben Oumis Maaroof 
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10002583 Mohamed Madani 

10002480 Abdelkrim Mati 

10002482 Abdelhadi Mechamdioua 

10002481 Ali Medjitna 

10002484 Ahmed Mehamdioua 

10002485 Ali Mehamdioua 

10002584 Makhalet Mehchach 

10002585 Abderrahmane Mekili 

10002586 Benali Mellal 

10002487 Hicham Menghour 

10002587 Abderrazak Mengouchi 

10002488 Bachir Menighed 

10002588 Omar Mennouche 

10002489 Ahcene Mennouche 

10002491 Hocine Mennouche 

10002492 Nasreddine Mennouche 

10002495 Omar Merrouche 

10002497 Ahmed Milate 

10002498 Mbarek Milate 

10002496 Mohamed Milate 

10002589 Mohamed Mirenasse 

10002590 Tahar Mohammedi 

10002500 Derradji Mouadji 

10002499 Rabeh Mouadji 

10002591 Abdelkader Nekaa 

10002592 Abed Noufel 

10002593 Daoud Nouioua 

10002594 Ahmed Ouali 

10002595 Mohamed Oualid 

10002596 Amar Rabehi 

10002597 Ahmed Rahmouni 

10002598 Khaled Rais 

10002599 El Oussani Ratil 

10002600 Slimane Rebhi 

10002601 Abdelhamid Reffada 

10002602 Boumedienne Rekabi 

10002605 Hafid Rezig 

10002606 Rabah Rezig 

10002603 Lakhdar Rezki 

10002604 Younes Rimiki 
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10002607 Rachid Rouag 

10002608 Benyebka Sabri 

10002609 Benabdellah Sadellah 

10002610 Walid Sadoki 

10002611 Kada Sahraoui 

10002612 Fatima Sellef 

10002613 Kheira Sellef 

10002614 M'hamed Semar 

10002615 Messaoud Taari 

10002616 Salah Yahiaoui 

10002617 Djelloul Yendjah 

10002618 Mohamed Yettou 

10002619 Mohamed Zahafi 

10002620 Mokhadem Zakma 

10002621 Bachir Zebar 

10002622 Belgachemi Zenagui 

10002623 Abdelkader Zeraig 

10002624 Sidi Mohamed Zoubirou 

10002625 Ali Zougari 

10002626 Mouloud Zougari 

  Iraq 

Case No. First name Last name 

10002664 Shaker Al Bayati 

10002678 Alaa Khayr Allah Al Maliki 

10002672 Haytham Khaled Barbooty 

10002667 Mahmoud Kareem Fahran 

10002677 Hossein Gattouf Mansoor 

10002674 Mohamed Hussein Ghadban 

10002676 Odey Hassan Mansoor 

10002666 Hashem Kareem Ibrahim 

10002675 Omar Ibrahim Jasem 

10002669 Wissam Ibrahim Jasem 

10002679 Ryad Ibrahim Jassem 

10002668 Rahman Ahmed Kahrem 

10002665 Abbas Kazem Khamis 

10002673 Mahmoud Maksoud 

10002670 Farkad Jama Taha Yassine 

10002671 Ali Abdel Taha Yassine 
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  Morocco 

Case No. First name Last name 

10002758 Mohamed Ababou 

10002761 El Yazid Agoudar 

10002759 Ali Ben Lahsan Arif 

10002760 Mohamed Arrachid 

10002762 Mohamed Bouffous 

10002790 Sidi Sadik Boutanguiza 

10002788 Said Craita 

10002794 Sidi Ahmed El Aalem 

10002791 Mohamed Eddine El Baiti 

10002797 Sidi Brahim El Youssfi 

10002796 Mustapha El Youssoufi 

10002793 Ahmed Ezimere 

10002765 Lahbib Halab 

10002763 Sidi Abderrahmne Lakhlifi 

10002764 Sidi Habibou Allah Lakhlifi 

10002792 Ahmed Lakouara 

10002789 Ali Salem Mouldar 

10002766 Sidi Khlihanna Rais 

10002795 Laaroussi Souiah 

  Sri Lanka 

Case No. First name Last name 

10002680 Nishahthan Aberajah 

10002681 Anandarajah Amirthanathan (Jeya) 

10002682 Satkunaregan Anandarajah 

10002449 Nishanth Apputhurai 

10002683 Enoch Hobert Justin Arokiam Enoch 

10002684 Roshani Arulwasaham 

10002458 Chandrathas Balachandran 

10002466 Balaih Balachandran 

10002742 Yogaraja Chandramohan 

10002685 Kamalathas Daniel 

10002686 Theoginus Gnanapragasan (Nathan) 

10002687 Ariyaratnam Gopinath 

10002688 Anton Hadson Lorantine 

10002448 Stephen Jayasinghe 
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10002689 Stevon Jayasinghe 

10002690 Arulthasan Jeyanthiran 

10002745 Velu Jeyaseelan 

10002691 Abdul Kareem Jiyaan 

10002441 Parimelakar Kandasamy 

10002692 Ratheeban Kandasamy 

10002461 Rasathurai Kanthan 

10002693 Sivapalan Kathiresan 

10002694 Yakkovu Kingsilin Joseph (Edward) 

10002460 Kanagasingam Krishnapillai 

10002695 Subramaniam Suresh Kumar 

10002468 Chellaih Kumarasooriyar 

10002696 Gnanarasa Lester Vasanthan 

10002697 Santhiyogu Jorge Lionel Figurado 

10002699 Sarankan Mahendrarajah 

10002700 Sasiharan Manmatharasa 

10002701 Anton Sunystan Manuel Figurado 

10002702 Roshan Raj Manuelpillai Charles Joseph 

10002717 Ravinathan Maragathan 

10002446 Tomson Mousac Mariathas 

10002451 Pushpakanthan Markandu 

10002447 Kannathas Mohanathas 

10002703 Suresh Murugesh 

10002454 Perinparasa Nadaraja 

10002705 Mohanan Nagarathinam 

10002467 Sivatharsan Navaratnam 

10002706 Raju Nicholas Newton (Vinno) 

10002465 Sutharsan Palanivetpillai 

10002708 Sinthadurai Irudeiyaraja Perera 

10002450 Prashanth Perumal 

10002443 Partheepan Ponnampalam 

10002459 Kirubairasa Ponnuthurai 

10002709 Mahindan Poobalasingam 

10002462 Kandasamy Purusoththaman 

10002453 Subramaniam Puspatheepan 

10002442 Rajakumar Ramachandran 

10002710 Arulanantham Rameshkumar (Rama) 

10002711 Pirabakaran Ramuppillai 

10002712 Suthakaran Rasalingam 

10002713 Anton Suganthan Rasarathnam Mariathas 
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10002714 Anthony Ranjan Rasendran 

10002715 Thavarasa Rasenthiram 

10002455 Jegatheeswaran Rasupathy 

10002716 Arirasasingam Raveenthiran 

10002718 Mahendren Judson Roche (Segar) 

10002719 Sivasakthy Sabapathippillai 

10002720 Ratnam Sachchithananthan 

10002721 Suthakaran Sakthivel 

10002456 Prabaharan Santharasa 

10002722 Sinthathurai Jude Satheeskumar 

10002744 Karuppaiah Savarian 

10002723 Anthony Raj Dalima Sebastian (Ranjith) 

10002463 Kandaih Selvakkumar 

10002724 Sathees Selvarasa 

10002444 Sivanantham Selvaratnam 

10002470 Nadarajah Shanthalingam 

10002725 Thuraisingam Sinnathurai 

10002726 Anpalagan Sivaganam 

10002727 Sivamajuran Sivarasa 

10002469 Sivaramanaan Sivassothy 

10002728 Thangarasa Sivasubramaniam 

10002743 Sivasiritharan Sivasubramaniyam 

10002445 Rasikaran Somalingam 

10002729 Thuraisingam Somasundaram 

10002730 Anton Soosaipillai 

10002731 Patkunanathan Sukirthan 

10002732 Uthayakumar Suppiah 

10002464 Thiraviyam Susikumar 

10002733 Kumaraswamy Suthahar 

10002452 Ganes Suvendran 

10002734 Kumarakulasingam Tharsikan 

10002735 Rasendram Thavaseelan 

10002736 Thilairajan Thilaiyampalam 

10002738 Varnakanthan Varnakulasingam 

10002739 Kanthasamy Vimalasothirajah 

10002457 Visvaruban Vivekanantharasa 

10002440 Vykunthakumar Vykunthavasan 

10002740 Hilbert Tharshan Yaakappu Mazanode 

10002741 Satheeswaran Yogarasa 

        


