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 موجز

                                                               ُ                                            كـان الفـريق العـامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي، الذي أُنشئ مبوجب قرار جلنة حقوق                    
                       ذات والية عاملية تقوم           إلنسان                                     ، أول آلية معنية مبوضوع حقوق ا          ١٩٨٠       فرباير   /       شباط   ٢٩       املؤرخ    )   ٣٦- د (  ٢٠          اإلنسـان   

                                            جمللس حقوق اإلنسان، الرسائل واحلاالت اليت          ١٠٢ / ٢    ّ                         ً                ويبّين هذا التقرير، املقدم عمالً باملقرر         .           بإنشائها               األمـم املتحدة  
                                                            ويبلغ جمموع احلاالت اليت أحاهلا الفريق العامل إىل احلكومات           .     ٢٠٠٦                                                    درسـها الفريق العامل يف دورته املعقودة يف عام          

                                                    ُ                                           ويبلغ جمموع احلاالت اليت ما زالت قيد النظر الفعلي اليت مل ُتوضح أو مل يتوقف النظر فيها                   .        حالة   ٥١     ٥٣١       نشأته         مـنذ   
   ٢     ٧٩١          توضيح     من                                                        الفريق العامل، على امتداد األعوام اخلمسة األخرية،             ومتكن  .        دولة   ٧٩             حالة ختص      ٤١     ٢٣٢        بعـد،   
                        جديدة إىل حكومات االحتاد                 اختفاء قسري            حالة      ٣٣٥              فريق العامل                                                 وخالل الفترة اليت يشملها االستعراض، أحال ال        .     حالة

          سري النكا   و                            اجلمهورية العربية السورية     و                            اجلماهريية العربية الليبية     و        اجلزائر   و        تايلند   و           بـنغالديش    و           باكسـتان    و          الروسـي   
                      االت اجلديدة املبلغ عنها        من احل  ٧٩ ُ        وُيزعم أن   .        هندوراس و     اهلند  و      نيبال  و         كولومبيا  و       الفلبني  و         غواتيماال  و     الصني  و        السودان  و

           مع سرد           كل دولة  ل                 يف شكل جدول                                      نشطة اليت جرت خالل العام املاضي       األ      يوضح     َّ         يقدَّم موجز    و  .     ٢٠٠٦              حدثت يف عام    
  .                    مفصل جملاالت تلك األنشطة

                                                 ً                                             ومن ضمن شواغل الفريق العامل أن حاالت االختفاء غالباً ما تبقى غري حمسومة ويظل املتابعون حلاالت االختفاء  
                                                                                                                         ضـة للمضايقة لسنوات كثرية يف العديد من أوضاع ما بعد الصراعات أو عندما يأيت التحول إىل الدميقراطية بعد فترة                      عر

  ُ                                                               وذُكر أن احلكومات اجلديدة يف بعض البلدان يف حاجة إىل بذل مزيد من اجلهود   .                                      تنتشـر فيها انتهاكات حقوق اإلنسان     
                                                              ضع نظام قوي يكفل سيادة القانون واحلرية لألشخاص يف سعيهم                                                          لتوضـيح حاالت االختفاء اليت حدثت يف املاضي وو        

                                                                                  وباإلضافة إىل ذلك، حتتاج احلكومات اجلديدة إىل مساعدة يف جمال اإلصالحات القضائية،              .                              ملعرفة احلقيقة وحتقيق العدالة   
   .                                            وتعزيز مؤسسات الدولة واستعادة سيادة القانون

                                                        سن قوانني العفو وتنفيذ التدابري األخرى اليت تؤدي إىل اإلفالت                                            ويكـرر الفريق العامل اإلعراب عن قلقه من أن   
                                                                                    من اإلعالن املتعلق حبماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، وميكن أن يؤديا إىل                ١٨                               مـن العقـاب خيالفان املادة       

  .                                         استمرار انتهاكات حقوق اإلنسان لسنوات عديدة

                                                                        ل عن قلقه البالغ إزاء ازدياد عدد التقارير اليت تلقاها يف العام                                                                وفـيما يتصـل مبا ورد أعاله، يعرب الفريق العام          
                             أو االنتقام اليت استهدفت      د                                                                                     املاضـي بشـأن حاالت اختفاء مدافعني عن حقوق اإلنسان، وأعمال الترهيب أو االضطها             

      ص أو                                                                                                    مدافعـني عن حقوق اإلنسان وشهود وحمامني وأقرباء أشخاص خمتفني يسعون للكشف عن مصري هؤالء األشخا               
                                       من اإلعالن بأن تكفل جلميع املشاركني يف         ١٣           من املادة     )  ٣ (                          بالتزاماهتا مبوجب الفقرة      ُ ّ           وذُكّرت الدول     .              أماكن وجودهم 

    .            أو االنتقام ب  هي ر                  سوء املعاملة أو الت                                  التحقيق يف حاالت االختفاء احلماية من

                                  بعض املناطق أو يعوزها التنظيم أو                                                                          ويسـاور الفريق العامل القلق من أن املنظمات غري احلكومية غري موجودة يف          
  .                                                   لتكون قادرة على العمل بشكل فعال بشأن حاالت االختفاء                   التمويل اجليد والكايف

  ،     ٢٠٠٦      نوفمرب  /                إىل تشرين الثاين    ٢٠٠٥      نوفمرب  /                                                              وخالل الفترة اليت يشملها التقرير، وهي الفترة من تشرين الثاين      
  .                                              ويرد التقرير عن تلك الزيارة كإضافة هلذا التقرير  .  ال                                         قام الفريق العامل بزيارة قطرية إىل غواتيما
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 احملتويات

       الصفحة     ـراتـ     الفق 
  ٧   ٢٨-     ١ .....................................................................     مقدمة -   ً  أوالً 

  ٧  ٤-     ١ ............................................................      الوالية -   ألف 
  ٧   ١٤-     ٥ ....................................................            أساليب العمل -    باء  
  ٨   ١٨-    ١٥ ....................................                         االختفاء بوصفه مشكله عاملية -   جيم 
  ٩   ٢٣-    ١٩ .....................................................            التقرير احلايل -    دال  
   ١٠   ٢٨-    ٢٤ ...........                                     لرئيسية خالل الفترة اليت يشملها التقرير            جماالت القلق ا -    هاء  

                                                                        أنشطة الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي خالل            -     ً  ثانياً 
   ١٠   ٤٨-    ٢٩ .....    ٢٠٠٦      نوفمرب  /                إىل تشرين الثاين    ٢٠٠٥      نوفمرب  /                     الفترة من تشرين الثاين

   ١٠   ٣٤-    ٢٩ ......................................................         االجتماعات -   ألف 
  ١ ١   ٣٩-    ٣٥ ...........................................................       الرسائل -    باء  
   ١٢   ٤٢-    ٤٠ .................................................                الزيارات القطرية -   جيم 

                                                      املشاركة يف الفريق العامل بني الدورات املعين بوضع مشروع صك  -    دال 
   ١٢   ٤٣  .........           ً                                    ملزم قانوناً حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري

   ١٢   ٤٨-    ٤٤ ..............................................                  البيانات والدراسات -    هاء 
                      لطوعي، اليت استعرضها                                                      املعلومات املتعلقة حباالت االختفاء القسري أو غري ا        -     ً  ثالثاً 

   ١٣    ٤٩٤-    ٤٩ .......................................                                   الفريق العامل يف بلدان وأقاليم خمتلفة
   ١٣   ٤٩  ...................................................................         أفغانستان 
   ١٤   ٧٢-    ٥٠ ......................................................................      اجلزائر 
   ١٧   ٧٦-    ٧٣ ......................................................................     أنغوال 
   ١٨   ٨٨-    ٧٧ ...................................................................       األرجنتني 
   ٢٠   ٩٣-    ٨٩ ...................................................................       بنغالديش 
   ٢١   ٩٨-    ٩٤ ....................................................................      بيالروس 
   ٢٢    ١٠٢-    ٩٩ .......................................................................     بوتان 
   ٢٣    ١٠٣  ......................................................................       بوليفيا 
   ٢٤    ١٠٨-   ١٠٤ .....................................................................       الربازيل 
   ٢٥    ١٠٩  ...................................................................   ندي    بورو 
   ٢٦    ١١٣-   ١١٠ ....................................................................       كمبوديا 
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 )تابع( احملتويات

       الصفحة     ـراتـ     الفق 
   ٢٧    ١١٤  ...................................................................        الكامريون 
   ٢٧    ١١٩-   ١١٥ ........................................................................    تشاد 
   ٢٩    ١٢٥-   ١٢٠ .......................................................................    شيلي 
   ٣٠    ١٣٤-   ١٢٦ .......................................................................    الصني 
   ٣٢    ١٥١-   ١٣٥ ....................................................................        كولومبيا 
   ٣٤    ١٥٢  .....................................................................       الكونغو 
   ٣٥    ١٥٨-   ١٥٣ .........................................                               مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية 
   ٣٦    ١٥٩  ................................................   طية                      مجهورية الكونغو الدميقرا 
   ٣٦    ١٦٣-   ١٦٠ ......................................................                    اجلمهورية الدومينيكية 
   ٣٧    ١٦٧-   ١٦٤ ....................................................................       إكوادور 
   ٣٨    ١٦٨  ........................................................................   مصر 
   ٣٩    ١٧٤-   ١٦٩ ...................................................................         السلفادور 
   ٤٠    ١٧٥  .............................................................               غينيا االستوائية 
   ٤١    ١٧٩-   ١٧٦ ......................................................................       إريتريا 
   ٤٢    ١٨٠  .......................................................................       إثيوبيا 
   ٤٢    ١٨٤-   ١٨١ .......................................................................     فرنسا 
   ٤٣    ١٨٥  ......................................................................       اليونان 
   ٤٤    ١٩٦-   ١٨٦ ....................................................................        غواتيماال 
   ٤٦    ١٩٧  ........................................................................     غينيا 
   ٤٦    ٢٠١-   ١٩٨ ........................................................................    هاييت 
   ٤٧    ٢١٠-   ٢٠٢ ...................................................................       هندوراس 
   ٤٩    ٢١٨-   ٢١١ ........................................................................    اهلند 
   ٥١    ٢٢٨-   ٢١٩ ...................................................................         إندونيسيا 
   ٥٣    ٢٢٩  ............................................... )         اإلسالمية-       مجهورية  (      إيران  
   ٥٣    ٢٣٠  ......................................................................      العراق 
   ٥٤    ٢٣١  .....................................................................       إسرائيل 
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 )تابع( احملتويات

       الصفحة     ـراتـ     الفق 
   ٥٤    ٢٣٦-   ٢٣٢ ......................................................................       اليابان 
   ٥٥    ٢٤٠-   ٢٣٧ ......................................................................     األردن 
   ٥٦    ٢٤٥-   ٢٤١ ....................................................................      الكويت 
   ٥٧    ٢٥١-   ٢٤٦ ............................................                  الدميقراطية الشعبية          مجهورية الو  
   ٥٩    ٢٥٢  .......................................................................     لبنان 
   ٥٩    ٢٥٧-   ٢٥٣ ....................................................                        اجلماهريية العربية الليبية 
   ٦٠    ٢٥٨  ....................................................................         موريتانيا 
   ٦١    ٢٦٤-   ٢٥٩ ...................................................................      املكسيك 
   ٦٢    ٢٧٠-   ٢٦٥ ...............................................................          اجلبل األسود 
   ٦٣    ٢٧٧-   ٢٧١ ......................................................................     املغرب 
   ٦٥    ٢٧٨  ...................................................................        موزامبيق 
   ٦٥    ٢٧٩  ......................................................................      ميامنار 
   ٦٦    ٢٨٠  ......................................................................       ناميبيا 
   ٦٦    ٣٠٤-   ٢٨١ .......................................................................     نيبال 
   ٧٠    ٣٠٩-   ٣٠٥ ...................................................................   غوا      نيكارا 
   ٧١    ٣١٤-   ٣١٠ .....................................................................      نيجرييا 
   ٧٢    ٣١٩-   ٣١٥ ....................................................................       باكستان 
   ٧٤    ٣٢٤-   ٣٢٠ ...................................................................        باراغواي 
   ٧٥    ٣٣٣-   ٣٢٥ ........................................................................   بريو 
   ٧٦    ٣٤٥-   ٣٣٤ ......................................................................      الفلبني 
   ٧٩    ٣٦١-   ٣٤٦ .............................................................            االحتاد الروسي 
   ٨٢    ٣٦٧-   ٣٦٢ ......................................................................      رواندا 
   ٨٣    ٣٧١-   ٣٦٨ ....................................................                       اململكة العربية السعودية 
   ٨٤    ٣٧٦-   ٣٧٢ ......................................................................     صربيا 
   ٨٥    ٣٧٧  .....................................................................     سيشيل 
   ٨٦  ١  ٣٨-   ٣٧٨ ......................................................................       إسبانيا 
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 )تابع( احملتويات

       الصفحة     ـراتـ     الفق 
   ٨٧    ٣٩٨-   ٣٨٢ .................................................................        سري النكا 
   ٩٠    ٤٠٧-   ٣٩٩ ....................................................................       السودان 
   ٩٢    ٤١٤-   ٤٠٨ ..................................................                        اجلمهورية العربية السورية 
   ٩٣    ٤١٥  ................................................................         طاجيكستان 
   ٩٤    ٤٢٥-   ٤١٦ .......................................................................      تايلند 
   ٩٦    ٤٣٣-   ٤٢٦ ..............................................................      ليشيت-      تيمور  
   ٩٧    ٤٣٤  ........................................................................    توغو 
   ٩٨    ٤٤١-   ٤٣٥ .......................................................................     تركيا 
   ٩٩    ٤٤٧-   ٤٤٢ ......................................................................      أوغندا 
    ١٠٠    ٤٥٢-  ٤٨ ٤ .....................................................................        أوكرانيا 
    ١٠١    ٤٥٨-   ٤٥٣ ..................................................                       الواليات املتحدة األمريكية 
    ١٠٣    ٤٦٣-   ٤٥٩ ....................................................................       أورغواي 
    ١٠٤    ٤٧١-   ٤٦٤ .................................................................         أوزبكستان 
    ١٠٦    ٤٧٦-   ٤٧٢ ...................................................................       فنـزويال 
    ١٠٧    ٤٨٥-   ٤٧٧ .......................................................................     اليمن 
    ١٠٩    ٤٩٣-   ٤٨٦ .......................................................................      زامبيا 
    ١١٠    ٤٩٤  ..........................................................                 السلطة الفلسطينية 

    ١١١    ٥٠٤-   ٤٩٥ ....................................................                    االستنتاجات والتوصيات -     ً  رابعاً 
    ١١٣    ٥٠٥  ...............................................................  ير            اعتماد التقر -     ً  خامساً 

 املرفقات
-I Decisions on individual cases taken by the Working Group during 2006............ ١١٤    

-II  Statistical summary: cases of enforced or involuntary disappearance reported to 

the Working Group between 1980 and 2006............................................ ١١٥    
-III  Graphs showing the development of disappearances in countries with more than 

100 transmitted cases during the period 1964-2006.................................... ١١٩    

-IV  Lists of names of newly reported cases, from countries where there were more 

than 10 newly transmitted cases during the last year................................... ١٣٢    
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  مقدمة-    ًأوال 

  الوالية-ألف 

    ذات                                                                                                          كان الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي أول آلية معنية مبوضوع حقوق اإلنسان                  - ١
  )   ٣٦- د (  ٢٠                                                                       ويستمد الفريق العامل واليته األصلية من قرار جلنة حقوق اإلنسان             .           بإنشائها             األمم املتحدة                    والية عاملية تقوم    

  /             كانون األول  ٢٠        املؤرخ    ١٧٣ /  ٣٣                                               وجاء هذا القرار بعد قـرار اجلمعية العامـة         .     ١٩٨٠      رباير   ف /         شـباط    ٢٩         املـؤرخ   
                                                                                                               الذي أعربت فيه عن قلقها إزاء التقارير الواردة من خمتلف أحناء العامل واملتعلقة حباالت االختفاء القسري،                   ١٩٧٨       ديسمرب  

   .               ودين أو املختفني                                                    وطلبت إىل جلنة حقوق اإلنسان أن تنظر يف مسألة األشخاص املفق

ُ                                                     وُحددت والية الفريق العامل يف قرار اجلمعية العامة          - ٢           املعنون      ١٩٩٢       ديسمرب   /              كانون األول    ١٨          املؤرخ      ١٣٣ /  ٤٧ 
  ُ                     ً                 وُمددت هذه الوالية مؤخراً مبوجب قرار جلنة      ".                                                                 اإلعـالن املـتعلق حبمايـة مجـيع األشـخاص من االختفاء القسري             "

   /      حزيران    ٣٠          املؤرخ      ١٠٢ / ١                             وقرار جملس حقوق اإلنسان          ٢٠٠٤       أبريل / ن    نيسا    ١٩          املؤرخ     ٤٠ /    ٢٠٠٤              حقوق اإلنسان   
  .    ٢٠٠٦       يونيه

      ومهمة   .                                                             ويقوم الفريق بدور قناة االتصال بني أفراد األسر واحلكومات          .                                        ووالية الفريق العامل ذات طابع إنساين      - ٣
   .               ن أماكن وجودهم                                                                          الفريق العامل األساسية هي الكشف عن مصري األشخاص الذين مت التبليغ باختفائهم، وع

        ، مهمة    ٤٠ /    ٢٠٠٤                             ُ                          ً                                    وباإلضافة إىل الوالية األساسية، أُسندت إيل الفريق العامل، عمالً بقرار جلنة حقوق اإلنسان               - ٤
  .                                                              رصد التقدم الذي حترزه الدول يف الوفاء بالتزاماهتا الواردة يف اإلعالن

  أساليب العمل-باء 

  ، E/CN.4/2002/79 (           باعتمادها                                       ق العامل وقامت جلنة حقوق اإلنسان          ً                        ِ              مؤخراً تنقيح أساليب العمل من ِقبل الفري         مت   - ٥
    ).           املرفق األول

   .                                                   وال يتعامل الفريق العامل مع حاالت الصراع الدويل املسلح - ٦

ُ                                                                                                  وُحـددت واليـة الفريق العامل لتشمل االنتهاكات اليت يرتكبها موظفو الدولة وجهات فاعلة غري تابعة للدولة     - ٧  
   .       افقتها                  بقبول الدولة أو مو

  . ُ                                                                                      ُتعرض على الفريق العامل حاالت االختفاء املبلغ عنها لدراستها بالتفصيل خالل دوراته             .                   اإلجـراء العـادي    - ٨
                                                                                                             مقرر الفريق العامل بإحالة احلاالت اليت تستويف الشروط املبينة يف أساليب العمل إىل احلكومة املعنية من                 -               ويقـوم رئيس    

                                                                                   املتحدة يف جنيف أو نيويورك يف رسالة مشفوعة بطلب إلبالغ الفريق العامل مبصري                                                 خالل ممثلها الدائم لدى مكتب األمم     
ِ       ّ                                     عموماً العنوان احلايل أو ِسجل موثّق يفيد بوفاة الشخص أو غيابه           (                                       األشـخاص املخـتفني أو أماكن وجودهم               ويقوم    ).      ً                 

    ).   ١١            انظر الفقرة  (              توضيح احلالة                                             ً                        الفريق العامل عادة بتيسري تبادل املعلومات الحقاً بني املصدر واحلكومة حىت يتم
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                                                                                         حتال احلاالت اليت يقال إهنا قد حدثت خالل األشهر الثالثة السابقة الستالم الفريق العامل                .                  اإلجراءات العاجلة  - ٩
                                                                                                                         للـتقرير واملستوفية لشروط احلاالت العادية من مجيع الوجوه األخرى مباشرة إىل وزير خارجية البلد املعين بأسرع السبل                  

ـ                                                                                                          ويقـوم الفـريق العامل بتزويد املصدر بنسخة من ملخص كل إجراء عاجل، فيساعده بذلك على االتصال                   .    رها      وأقص
  .                          بالسلطات بشأن احلالة املعنية

  .                                                                                           تبقى مجيع حاالت االختفاء القسري قيد النظر الفعلي للفريق العامل إىل أن يتم توضيحها               .                  مـتابعة احلـاالت    -  ١٠
                                                                               فها اإلعالن املتعلق حبماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، هي جرمية مستمرة                                        ّ       وجـرمية االختفاء القسري، كما عرّ     

   .       ُ                                      إىل أن ُيعرف مصري األشخاص املختفني أو أماكن وجودهم

                                                                                             تكـون احلالة قد أوضحت عندما تقدم معلومات تثبت بوضوح مصري الشخص املختفي أو مكان                 .         التوضـيح  -  ١١
                                                                          قد حصل على معلومات كافية تثبت بوضوح مكان وجود الشخص عندما تقدم                  ً                         وعموماً، يكون الفريق العامل       .      وجوده

  .                                                                                                       لــه احلكومة العنوان احلايل ملكان إقامة الشخص املعين سواء كان ذلك هو عنوان مسكنه أو مكان حبسه أو احتجازه    
           ً              فيكفي عموماً تقدمي نسخة                                                                                                        أمـا يف حالة املعلومات اليت تثبت املصري الذي انتهى إليه الشخص أي يف حالة التبليغ بوفاته،                  

   .                من شهادة الوفاة

                                                                                     يطبق الفريق العامل قاعدة الشهور الستة على مجيع احلاالت اليت يعترب فيها أن رد                .                           قـاعدة الشـهور السـتة      -  ١٢
                  وذلك يعين أن احلالة   .                                              ً                                           احلكومة يتضمن معلومات كافية ميكن أن تشكل توضيحاً ملصري الشخص املختفي أو مكان وجوده            

ـ                                                                                                                    حة إذا مل يقـم املصدر بالرد يف غضون ستة أشهر من تاريخ إحالة رد احلكومة إليه، أو إذا كان طعنه يف                                   تعتـرب موض
  .                                                                       املعلومات الواردة من احلكومة يستند إىل أسس يرى الفريق العامل أهنا غري معقولة

                      تعلق بأعمال التخويف                          ً                                        يقوم الفريق العامل أيضاً باختاذ إجراءات تدخل فوري فيما ي           .                        إجراءات التدخل الفوري   -  ١٣
                              يسعون للكشف عن مصري األشخاص        الذين                                                                         أو االضـطهاد أو االنتقام اليت تستهدف أقارب األشخاص املختفني واألفراد            

    على          تتخذ                      مع مناشدة هلا بأن              املعنية     مة        إىل احلكو   "               التدخل الفوري  "                 وجه رسائل طلب     ت و  .                            املخـتفني أو أماكن وجودهم    
   .                          ق األساسية لألشخاص املتأثرين                    خطوات حلماية مجيع احلقو      الفور 

    ً            أيضاً اإلبالغ عن                   الفريق العامل                                                      ضـافة إىل حاالت االختفاء القسري الفردية، يتوىل            باإل  .                     االدعـاءات العامـة    -  ١٤
                                                      موجز لالدعاءات املقدمة من أقرباء األشخاص املفقودين                                            وتسـتنبط تلك االدعاءات العامة من          ".                     االدعـاءات العامـة    "
                                                                                                     بشأن العقبات اليت واجهت تنفيذ اإلعالن يف البلدان اليت ينتمون إليها، مع دعوة تلك البلدان إىل                                    منظمات غري حكومية     و

  .                                                        وحييل الفريق العامل االدعاءات العامة إىل احلكومات للرد عليها  .              تقدمي تعليقاهتا

  االختفاء بوصفه مشكلة عاملية-جيم 

        بيد أن    .                                                     ء الناشئة عن احلكم االستبدادي يف أمريكا الالتينية        ُ                       ً                              أُنشـئ الفـريق العامل أساساً لتناول ظاهرة االختفا         -  ١٥
   .                                        االختفاء أصبح مشكلة عاملية يف الوقت الراهن

      ً                                                                                                       وغالـباً مـا حتدث حاالت االختفاء يف الوقت الراهن يف الدول اليت تعاين من صراعات داخلية مثل كولومبيا                    -  ١٦
          ً        ذرية ظروفاً أدت إىل   اجل       سياسية   ال       تغريات    ال       أوجدت        احلاالت،           ويف بعض     .                                              وسـري النكا ونيبال والفلبني واالحتاد الروسي      
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                            يف بعض البلدان، غري حمسومة                                                 ويف أماكن أخرى تظل مئات بل آالف احلاالت         .                                   حـدوث املـئات من حاالت االختفاء      
     ريكا                                                                              وميكن اإلشارة يف هذا الصدد إىل بلدان مثل اجلزائر والعراق وبعض بلدان أم              .                                    وبالـتايل فهي تشكل جرائم مستمرة     

   .                           الوسطى وبريو وشيلي واألرجنتني

       الفقر،                  ومن أسباب ذلك      .                  عن حاالت االختفاء          الناقص            اإلبالغ        ظاهرة              ً     االنتباه أيضاً إىل                 لفريق العامل             ويلفـت ا   -  ١٧
                                                                             ، واخلوف من االنتقام، وضعف نظام إقامة العدل، وعدم فعالية قنوات اإلبالغ، والنظم                    إلحسـاس بالعجـز                واألمـية، وا  
                                                                      ، ووجود قيود يف بعض املناطق على عمل منظمات اجملتمع املدين يف هذا                                            فالت من العقاب، وممارسة الصمت               املؤسسية لإل 

                                                                                              ومـع ذلك، يتلقى الفريق العامل باستمرار معلومات إجيابية بشأن إنشاء شبكة أقاليمية لرابطات أسر      .                اجملـال احلسـاس   
    .                              ة، ويعرب عن تقديره هلذه اجلهود                                                   الضحايا واملنظمات غري احلكومية اليت تتعامل مع هذه املسأل

                                                                         ُ                                      ويف سـياق الصراعات الداخلية املسلحة، كما هو احلال يف نيبال وأوغندا وكولومبيا، ُيذكر أن قوات املعارضة                  -  ١٨
                                                                                     ويف حني تقتصر والية الفريق العامل على االنتهاكات اليت يقوم هبا موظفو الدول أو                .                               مسؤولة عن حاالت اختفاء قسري    

                                                                       قبوهلا، يشجب الفريق العامل ممارسة االختفاء القسري، بصرف النظر           و                                       غري تابعة للدولة مبوافقة الدولة أ                      عناصـر فاعلـة   
  .           عن مرتكبيها

  التقرير احلايل-دال 

                 ، ويشمل الفترة       ٢٠٠٦                                                                                            يتناول التقرير الرسائل واحلاالت اليت درسها الفريق العامل خالل دوراته املعقودة يف عام               -  ١٩
   .     ٢٠٠٦      نوفمرب  /                إىل تشرين الثاين    ٢٠٠٥      نوفمرب  /              من تشرين الثاين

ّ                                                                                                      وُيقـّدم موجز يبني األنشطة اليت متت خالل الفترة املشمولة بالتقرير يف شكل جدول لكل دولة مع سرد مفصل                 -  ٢٠   ُ 
                                                                                                    وبالنسبة للفترات اليت مل حتدث فيها مراسالت أو أنشطة أخرى، يكتفي بتقدمي اجلدول مع اإلشارة إىل                  .             جملاالت األنشطة 
   .          وصف احلاالت

       ُ                  حاالت، ُتدرج أمساء األشخاص   ١٠                                                                        وبالنسـبة للبلدان اليت يكون فيها عدد احلاالت اجلديدة املبلغ عنها أقل من       -  ٢١
        ُ                     حاالت، ُتدرج قائمة األمساء      ١٠                                                          وإذا كـان عـدد احلاالت اجلديدة املبلغ عنها أكثر من              .                            يف اجلـزء اخلـاص بالـبلد      

  .              يف املرفق الرابع

            ويبلغ جمموع    .        حالة   ٥١     ٥٣١     ائه  نش إ                                                      حلـاالت اليت أحاهلا الفريق العامل إىل احلكومات منذ                            ويـبلغ جممـوع ا     -  ٢٢
  .        دولة   ٧٩             حالة ختص      ٤١     ٢٣٢                        وقف النظر فيها بعد،      ي       ُ                 اليت مل ُتوضح أو مل        ،                                            احلـاالت الـيت ما زالت قيد النظر الفعلي        

  .      حالة ٢     ٧٩١        توضيح   من                                                الفريق العامل، على امتداد األعوام اخلمسة األخرية،     ومتكن

                                               ويتطلع الفريق العامل إىل احملافظة على قدرته         .                                          ً                        وفيما يتعلق مبالك املوظفني، يعترب الوضع مستقراً يف الوقت الراهن          -  ٢٣
 ُ                                           وُيذكر أن أولوية الفريق العامل تتمثل يف         .    ّ                                                                           احملّسنة على العمل كقناة اتصال فعالة بني احلكومات وأسر الضحايا أو ممثليهم           

                                             ُ                             وتعكف األمانة على معاجلة كم هائل من احلاالت اليت قُدمت بعد سنوات من               .           ً  حدثت مؤخراً                         حـاالت االخـتفاء اليت      
   .                                                        اختفاء األشخاص ويقوم الفريق العامل مبراجعتها على حنو مستمر
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 التقريرالفترة اليت يشملها خالل الرئيسية  القلق جماالت - هاء

                                                ما تبقى غري حمسومة ويزل املتابعون هلذه احلاالت عرضة                                                ً       يسـاور الفريق العامل القلق ألن حاالت االختفاء غالباً      -  ٢٤
                                                                                                                        لالضطهاد لسنوات طويلة وذلك يف العديد من أوضاع ما بعد الرتاعات أو التحوالت الدميقراطية اليت تأيت يف أعقاب فترة                   

             زيد من اجلهود   ُ                                                  وذُكر أن احلكومات اجلديدة يف بعض البلدان يف حاجة إىل بذل م  .                                      تنتشـر فيها انتهاكات حقوق اإلنسان     
                                                                                                      لتوضـيح حـاالت االختفاء اليت حدثت يف املاضي وضمان إنشاء نظام قوي يكفل سيادة القانون واحلرية لألشخاص يف        

                                                                       وباإلضافة إىل ذلك، حتتاج احلكومات اجلديدة إىل مساعدة يف جمال اإلصالحات             .                                       سـعيهم ملعرفة احلقيقة وحتقيق العدالة     
  .                    ستعادة سيادة القانون                                 القضائية، وتعزيز مؤسسات الدولة وا

                                                                                                  ويكـرر الفريق العامل اإلعراب عن قلقه من أن سن قوانني العفو وتنفيذ التدابري األخرى اليت تؤدي إىل اإلفالت    -  ٢٥
  .                                                                     من اإلعالن وميكن أن يؤديا إىل استمرار انتهاكات حقوق اإلنسان لسنوات عديدة  ١٨                       من العقاب خيالفان املادة 

                                                                                                اله، يعرب الفريق العامل عن قلقه البالغ إزاء ازدياد عدد التقارير اليت تلقاها يف العام                                           وفـيما يتصـل مبا ورد أع       -  ٢٦
                             أو االنتقام اليت استهدفت      د                                                                                     املاضـي بشـأن حاالت اختفاء مدافعني عن حقوق اإلنسان، وأعمال الترهيب أو االضطها             

                             ف عن مصري هؤالء األشخاص أو                                                                                 مدافعـني عن حقوق اإلنسان وشهود وحمامني وأقرباء أشخاص خمتفني يسعون للكش           
                                                                                                 ومثة دواعي قلق خاص بالنسبة لبلدان مثل االحتاد الروسي واألرجنتني وتايلند واجلزائر وغواتيماال               .                  أمـاكن وجودهـم   

   .          وكولومبيا

        املشاركني      ميع              بأن تكفل جل             من اإلعالن     ١٣          املادة     من  )  ٣   (                           بالتزاماهتا مبوجب الفقرة        الدول                     ذكر الفريق العامل      ُ وُي -  ٢٧
  .         االنتقام  أو        الترهيب      أو        املعاملة  ء   سو          حلماية من ا                       التحقيق يف حاالت االختفاء   يف 

                                                                                                          ويسـاور الفريق العامل القلق من أن املنظمات غري احلكومية غري موجودة يف بعض املناطق أو يعوزها التنظيم أو           -  ٢٨
  .                                                   لتكون قادرة على العمل بشكل فعال بشأن حاالت االختفاء                   التمويل اجليد والكايف

      غري   و                                                     أنشطة الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أ        �    ً انياً  ث
      إىل      ٢٠٠٥       نوفمرب   /            تشرين الثاين                            الطوعـي خالل الفترة من    

     ٢٠٠٦      نوفمرب  /           تشرين الثاين

  االجتماعات�ألف 

ُ                                    وُعقدت الدورة الثامنة والسبعون يف        .                                                                عقد الفريق العامل خالل الفترة املستعرضة ثالث دورات يف جنيف          -  ٢٩        الفترة  
           والدورة      ٢٠٠٦       يوليه /   متوز    ٢٨       إىل     ٢٤                                              ، والدورة التاسعة والسبعون يف الفترة من            ٢٠٠٦       أبريل /     نيسان    ٢٨       إىل     ٢٤      مـن   

   .     ٢٠٠٦      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٩     إىل   ٢٠                     الثمانون يف الفترة من 

  .                 نتياغو كوركويرا       ً      ً                  مقرراً جديداً هو السيد سا     -                                                    ً           وانتخـب الفريق العامل خالل دورته التاسعة والسبعني رئيساً           -  ٣٠
                                                                                                                      وأعضـاء الفريق العامل اآلخرون هم السيد بايو أديكاين والسيد سعيد رجائي خرساين والسيد داركو غوتليشر والسيد                 

  .   توب  .        ستيفن ج
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        املمثلني،  /                  للمقررين اخلاصني      ٢٠٠٦       يونيه /      حزيران                                                         وحضـر السـيد كوركويـرا االجتماع السنوي املعقود يف            -  ٣١
  .               جملس حقوق اإلنسان /                                                         األفرقة العاملة التابعة لإلجراءات اخلاصة للجنة حقوق اإلنسان                     واخلرباء املستقلني ورؤساء

        األرجنتني                                                                                                  وخـالل الفـترة الـيت يشـملها االستعراض، اجتمع الفريق العامل بصورة رمسية مبمثلي حكومات                  -  ٣٢
                         لي منظمات حقوق اإلنسان                                   كما اجتمع الفريق العامل مبمث      .      اليمن و         اليابان   و       نيبال   و          الكويـت    و         فرتويـال    و            غواتـيماال    و

   .                                                                                           ورابطات أقرباء األشخاص املختفني وأسرهم أو الشهود املعنيني مباشرة حباالت االختفاء القسري املبلغ عنها

                                              املقرر السابق السيد توب باملمثل الدائم       -                                                                  وخـالل الـدورة الثانـية جمللـس حقوق اإلنسان، اجتمع الرئيس              -  ٣٣
                                                                            ما اجتمع مبنظمات غري حكومية من آسيا ومبمثلي منظمة العفو الدولية، ومنظمة رصد     ك  .                              لسري النكا لدى األمم املتحدة    

  .                                                                                         حقوق اإلنسان وجلنة فقهاء القانون الدولية بغية مناقشة األوضاع يف بلدان حمددة وعمل الفريق العامل

              لفريق العامل                                         املقرر السيد كوركويرا يف اجتماع ا      -                 ، شارك الرئيس        ٢٠٠٦         نوفمـرب    /                   تشـرين الـثاين      ٢٢    ويف   -  ٣٤
                                                                                                        احلكومـي الـدويل املعين باستعراض واليات اجمللس، حيث تناول العالقات فيما بني املكلفني بواليات، والعالقات بينهم        
                                                                                             ِ                        وبـني اآللـيات واجلهـات الفاعلة األخرى املعنية حبقوق اإلنسان، كما تناول الدعم املقدم لإلجراءات اخلاصة من ِقبل                   

   .   ان                         املفوضية السامية حلقوق اإلنس

  الرسائل�باء 

                                                      حالة جديدة من حاالت االختفاء القسري إىل حكومات            ٣٣٥                                                خـالل الفترة املستعرضة، أحال الفريق العامل         -  ٣٥
                            اجلمهورية العربية السورية،    و                             اجلماهريية العربية الليبية،     و         اجلزائر،   و         تايلند،   و          بنغالديش،   و          باكستان،   و                    االحتـاد الروسـي،     

  .       هندوراس و      اهلند،  و       نيبال،  و          كولومبيا،  و        الفلبني،  و          غواتيماال،  و  ،     الصني و         السودان،  و          سري النكا،  و

                                                                               حالة من احلاالت املذكورة مبوجب اإلجراء اخلاص بالتدابري العاجلة إىل حكومات              ٨٧                         وأحـال الفريق العامل      -  ٣٦
                      ية العربية السورية،         اجلمهور و                             اجلماهريية العربية الليبية،     و         اجلزائر،   و         تايلند،   و          بنغالديش،   و          باكستان،   و                    االحتـاد الروسـي،     

  .       هندوراس و       نيبال،  و          كولومبيا،  و        الفلبني،  و      الصني،  و         السودان،  و          سري النكا،  و

      االحتاد                                ً                                                          حالـة من احلاالت املبلغ عنها حديثاً وقعت خالل الفترة اليت يشملها التقرير، وختص                  ٧٩ ُ            وُيدعـى أن     -  ٣٧
      الصني،  و          سري النكا،  و                          اجلمهورية العربية السورية،  و  ،                         اجلماهريية العربية الليبية و        اجلزائر،  و        تايلند،  و         باكستان،  و           الروسـي،   

  .       هندوراس و       نيبال،  و          كولومبيا،  و        الفلبني،  و

           أوزبكستان،  و           أوروغواي،    :                             حالة يف البلدان التالية       ١٥٢                                                        ومتكـن الفريق العامل، خالل الفترة ذاهتا، من توضيح           -  ٣٨
  .     اليمن و         هندوراس،  و       نيبال،  و      كسيك،   امل و       املغرب،  و      الصني،  و      شيلي،  و        اجلزائر،  و      تشاد،  و       تركيا،  و         الربازيل،  و

                                                                                                          وخـالل الفـترة الـيت يشملها االستعراض، بعث الفريق العامل خبمس رسائل لطلب التدخل الفوري تتناول                  -  ٣٩
        تايلند،            األرجنتني، و                                                                                              املضايقات والتهديدات اليت يتعرض هلا املدافعون عن حقوق اإلنسان وأقارب األشخاص املختفني يف            

        اجلزائر، و      بريو،   و                االحتاد الروسي،                                                                  مـا بعـث الفريق العامل بسبعة ادعاءات عامة إىل حكومات             ك  .        نيـبال  و           اجلزائـر،    و
  .                       الواليات املتحدة األمريكية و       نيبال،  و          كولومبيا،  و          سري النكا،  و
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  الزيارات القطرية�جيم 

                تليشر يرافقهما                                                                                                    بناء على دعوة من حكومة غواتيماال، قام عضو ا الفريق العامل سانتياغو كوركويرا وداركو غو               -  ٤٠
                  ً                وحققت الزيارة جزءاً من طلب قدمه      .      سبتمرب /     أيلول    ٢١       إىل    ٩                                                            موظفـون من األمانة بزيارة غواتيماال سييت يف الفترة من           

                                                                                                                            الفريق العامل للقيام بزيارة إقليمية تشمل غواتيماال، والسلفادور، وهندوراس، ونيكاراغوا، وهي بلدان هبا عدد كبري من                
                                                                         واجتمع الوفد بالعديد من املسؤولني رفيعي املستوى، كما اجتمع مبنظمات غري          .                 يها لعدة سنوات                         احلـاالت اليت مل يبت ف     
  .                   حكومية وبأسر املختفني

             ً                             يشمل استعراضاً لإلطار الدستوري والقانوين         هو   و  .                        كإضافة هلذا التقرير           غواتيماال                                   ويرد تقرير الزيارة القطرية إىل       -  ٤١
                                                                                   طوات الدستورية اليت اختذها البلد ملعاجلة حاالت االختفاء والتدابري املتخذة لكفالة                         ، ويستعرض اخل              االت االختفاء  حب        املتعلق

                                                                                كما يدرس الفجوة بني اإلطار القانوين املتقدم وإعراب احلكومة الصريح عن اإلرادة            .                                  حقوق الضحايا اليت يكفلها اإلعالن    
           طلب احلصول              مبا يف ذلك                          حمددة إىل احلكومة،                                  ويقدم الفريق العامل توصيات      .                                        السياسـية وبني عدم حتقق نتائج ملموسة      

   .                                                          حالة من حاالت االختفاء اليت ال تزال معلقة لدى الفريق العامل ٢     ٠٠٠                               على معلومات تتيح توضيح أكثر من 

                        مجهورية إيران اإلسالمية،    و            إندونيسيا،   و          األرجنتني،   و                االحتاد الروسي،                                                وطلـب الفريق العامل القيام بزيارات إىل         -  ٤٢
ـ  و        وسيزور   .        هندوراس و           نيكاراغوا،  و       نيبال،  و        الفلبني،  و         السودان،  و           السلفادور،  و            سري النكا،       ، و        ليشيت -       تيمور   و    ر،         اجلزائ

             وتأكد إرسال    .            بوينس آيرس                                                  ، مباشرة بعد عقد دورته احلادية والثمانني يف             ٢٠٠٧      مارس /    آذار                            الفريق العامل األرجنتني يف     
                                                                    ، وال يزال الفريق يف انتظار الرد على طلبه للقيام بزيارة إىل                ٢٠٠٧       فرباير /    شباط                                        بعـثة إىل السـلفادور وهـندوراس يف         

       سبتمرب /     أيلول                                                                                                 كما وافق االحتاد الروسي من حيث املبدأ على زيارة قطرية اقترح الفريق العامل أن تكون يف                   .            نـيكاراغوا 
 ً        اً لقيام        نظر     ٢٠٠٧                                                                                          وأوضـحت حكومـة سـري النكا عدم إمكانية جدولة زيارة الفريق العامل يف مطلع عام                   .     ٢٠٠٧

              ووافقت حكومة    .                                                                ً                                       مقـررين خاصـني آخـرين بزيارة البلد يف نفس الفترة، بيد أهنا أحاطت علماً بطلب الفريق العامل                 
    ومما   .          ُ                              ، لكنها أُجلت بناء على طلب من احلكومة        ٢٠٠٥                                              على قيام الفريق العامل بزيارة يف عام                                 مجهوريـة إيران اإلسالمية   

  .  ً                                                        ً باً مع رغبة الفريق العامل يف زيارة البلد اليت أعرب عنها مراراً                                  يؤسف لـه أن حكومة اجلزائر مل تبد جتاو

                     املعين بوضع مشروع                               الفريق العامل بني الدورات                 املشـاركة يف     -    دال 
               ً                                   صك ملزم قانوناً حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري

                      الفريق العامل بني          تماعات            يف كل اج                                                                  الفـريق العـامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي                  شـارك  -  ٤٣
                             وأيد الفريق العامل موافقة      .                                ً                                                املعين بوضع مشروع صك ملزم قانوناً حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري                   الدورات

  .                                                                                         جملس حقوق اإلنسان واجلمعية العامة على مشروع اتفاقية دولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري

  البيانات والدراسات-هاء 

               بشأن مسألة   (A/61/289)                                                                                           فـيما يـتعلق بتقرير األمني العام املقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتا احلادية والستني                 -  ٤٤
                                                                                                                      االختفاء القسري أو غري الطوعي، أعد الفريق العامل مذكرة حتدد العقبات اليت حتول دون إنفاذ أحكام اإلعالن وأوصى                  

  .                                    بعدد من الطرق للتغلب على تلك العقبات
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       أغسطس /  آب    ٢٦                            ، أصدر الفريق العامل يف           أغسطس /  آب    ٣٠                                                 ومبناسـبة الـيوم الدويل للمختفني الذي يوافق          - ٥ ٤
     ً      ً                                                                                                      بالغاً صحفياً كرر فيه تأكيد تضامنه مع كل األشخاص الذين يعانون من االختفاء القسري وأشاد باملدافعني عن                      ٢٠٠٦

  .                                             حقوق اإلنسان بالنيابة عن األشخاص املختفني وأقارهبم

  ،     ٢٠٠٦       نوفمرب   /               تشرين الثاين   ٣    و     ٢٠٠٦       يونيه /      حزيران    ٢٨    و     مارس /    آذار    ٣٠                                صدر الفريق العامل بيانات يف        وأ -  ٤٦
   .                                                                                  حيث فيها على املوافقة على مشروع االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري

                                     بتعامل القانون اجلنائي مع حاالت                                                                                    وقـرر الفريق العامل يف دورته اخلامسة والسبعني إعداد دراسة مقارنة تتعلق            -  ٤٧
                                         من اإلعالن بأن تتعامل الدول مع كل         ٤              وتقضي املادة     .                                            غري الطوعي يف دول يف مجيع أجزاء العامل         و                    االخـتفاء القسري أ   

                                       َ                                           جرائم تضع حتت طائلة القانون اجلنائي ويعاقَب عليها بالعقوبات املناسبة اليت تراعي         "                                     أعمـال االختفاء القسري باعتبارها      
   ".              ها شدة جسامتها  في

                    ً                                                         إىل كل احلكومات داعياً إياها إىل تقدمي معلومات بشأن التعامل مع حاالت                         مذكرة شفوية                         وبعـث الفريق العامل      -  ٤٨
   َّ             وقدَّم الكثري من     .                                                                                      غـري الطوعـي يف إطار قوانينها الوطنية كجزء من مسامهتها يف الدراسة املقارنة               و                      االخـتفاء القسـري أ    

                         ً          ً      ويظهر التحليل األويل أن دوالً قليلة جداً خارج   .                                            يت استجابت للدعوة، معلومات مفصلة للغاية                                 احلكومـات الثماين عشرة، ال    
  .                    ً                        وال يزال العمل مستمراً الستكمال الدراسة املقارنة  .                                          جعلت من االحتفاء القسري جرمية جنائية حمددة ة              أمريكا الالتيني

        الطوعي،                                                   املعلومات املتعلقة حباالت االختفاء القسري أو غري         -     ً ثالثاً 
                                                  اليت استعرضها الفريق العامل، يف بلدان وأقاليم خمتلفة

 أفغانستان

احلاالت املوضحة خالل الفترة 
 احلاالت احملالة إىل احلكومة خالل الفترة املستعرضة :املستعرضة من جانب

دد احلاالت اليت مل ع
يبت فيها يف هناية 
 السنة املستعرضة

 غري مصادر
 احلكومة حكومية

احلاالت املرسلة 
مبوجب اإلجراء 

 النمطي

 مبوجب املرسلة احلاالت
بالتدابري  اخلاص اإلجراء

 العاجلة

مل  عدد احلاالت اليت
اية بد يبت فيها يف

 الفترة املستعرضة

 ٣ صفر    صفر صفر صفر ٣

 
عدد احلاالت اليت ميكن أن تكون احلكومة 

ردت عليها احلكومة اليت احلاالت عدد االتردود متعددة بشأن بعض احل )قاعدة الشهور الستة(قد أوضحتها 
 صفر ال ينطبق ال ينطبق

 
          ادعاء عام ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
                    رسالة طلب تدخل فوري ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
                                طلب الفريق العامل القيام بزيارة ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
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                                                       ويـرد موجـز للوضـع يف البلد يف التقرير السابق             .                                               ال يوجـد نشـاط خـالل الفـترة املستعرضـة           -  ٤٩
) E/CN.4/2006/56و   Corr.1 .(    

  )١(اجلزائر

احلاالت املوضحة خالل الفترة 
 :املستعرضة من جانب

 
 احلاالت احملالة إىل احلكومة خالل الفترة املستعرضة

دد احلاالت اليت مل ع
يبت فيها يف هناية 
 السنة املستعرضة

 غري مصادر
 احلكومة حكومية

احلاالت املرسلة 
مبوجب اإلجراء 

 النمطي

 مبوجب املرسلة احلاالت
بالتدابري  اخلاص اإلجراء

 العاجلة

 مل عدد احلاالت اليت
بداية  يبت فيها يف

 الفترة املستعرضة

 ١ ٥٩٢ ١   ٣١ صفر ٢ ١ ٦٢٢

 

عدد احلاالت اليت ميكن أن تكون احلكومة 
ردت عليها احلكومة اليت احلاالت عدد متعددة بشأن بعض احلاالتردود  )قاعدة الشهور الستة(قد أوضحتها 

 صفر ال ينطبق ال ينطبق

 

          ادعاء عام نعم رد احلكومة ال ينطبق
                    رسالة طلب تدخل فوري نعم رد احلكومة نعم

                                طلب الفريق العامل القيام بزيارة نعم رد احلكومة ال ينطبق

               إجراءات عاجلة 

                                    وهذه احلالة ختص نعمان ميزيش الذي        .                                             حكومة اجلزائر مبوجب إجراء التدابري العاجلة     ُ                         ُبعثـت حالة واحدة إىل       -  ٥٠
   .     ٢٠٠٦      يناير  /             كانون الثاين ٥                             اختفى من مطار هواري بومدين يف 

          حاالت منطية

  .                        ُ              ً ُ                                     حالة من حاالت االختفاء املُبلغ عنها حديثاً ُيزعم أهنا حدثت يف تسعينيات القرن املاضي  ٣١                   أحال الفريق العامل  -  ٥١

                           املعلومات الواردة من احلكومة

ِ                                                    مل َتِرد من احلكومة أية معلومات عن احلاالت اليت مل يبت فيها بعد -  ٥٢  َ   .   

 

                                                      

  .                                                                     ً انظر املرفق الرابع لالطالع على قائمة حباالت األشخاص املختفني املبلغ عنها حديثاً  ) ١ (
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                           املعلومات الواردة من املصادر

   .       حالة  ٤٤                                                تلقى الفريق العامل معلومات جديدة من املصادر بشأن  -  ٥٣

          التوضيحات

                                  وفيما يتعلق حبالة اختفاء نعمان       .                توضيح حالتني        العامل       لفريق ا       ً                                             اسـتناداً إىل املعلومات الواردة من املصادر، قرر          -  ٥٤
                             ويف القضية الثانية املتعلقة      .         ُ                ُ                                                  ً                   مـيزيش، أُفـيد بأن املذكور أُفرج عنه بعد احتجازه يف مكان سري ملدة مخسة وأربعني يوماً                

  .                      ، أفاد املصدر مبكان سجنه    ١٩٩٩               بشخص اختفى عام 

              التدخل الفوري

                                                                                 العامل، واملقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو                         مقرر الفريق  -            واصل رئيس    -  ٥٥
                       ، أعرب املكلفان هباتني        ٢٠٠٦      مارس /    آذار   ٢    ويف    .      ً                                                             تعسـفاً، حوارمها مع احلكومة بشأن ميثاق السالم واملصاحلة الوطنية         
                                                  قدما التهنئة للحكومة على قرارها املتعلق برفض        و  .                       ً                                                    الواليـتني عن قلقهما أيضاً إزاء التشريع األخري القائم على هذا امليثاق           

                                                 ً                                                                          العفو عن مرتكيب اجلرائم شديدة البشاعة، لكنهما أعرباً عن أسفهما إزاء إمكانية العفو عن مرتكيب جرائم اإلعدام خارج                  
    دفع                                                                  كما الحظا أن قرار احلكومة الوارد يف الفقرة اخلامسة املتعلق ب            .                                               القضـاء والتعذيـب وحـاالت االختفاء القسري       

  .          من اإلعالن  ١٨   و  ١٧                                ً         تعويضات ألسر الضحايا يشكل انتهاكاً للمادتني 

                                                      أن موقفها يستند إىل إرادة الشعب صاحب السيادة             ٢٠٠٦      مارس /    آذار    ٢٤   ّ                            وذكّرت احلكومة يف ردها املؤرخ       -  ٥٦
ِ                    وأشارت إىل أن قانون تفعيل ميثاق السالم واملصاحلة الوطنية اعُتِمد مبوجب ا             .                       وإىل حـل واقعي واضح       .                ستفتاء دميقراطي                                                        ُ 

                                                   وشددت الرسالة على أن محاية حقوق اإلنسان هي بال          .                                                              وأوضحت احلكومة أهنا ستهتم جبميع ضحايا هذه املأساة الوطنية        
                                 ً                                                                                  شـك مسؤولية الدولة اليت مل تدخر جهداً يف سبيل التحقيق مع مرتكيب أي شكل من أشكال انتهاكات حقوق اإلنسان                    

   .                ً ومالحقتهم قضائياً

                                                 أوضحا فيها اتفاقهما مع الرأي القائل بأن            ٢٠٠٦      مايو /    أيار    ١٧                                     كلفان هباتني الواليتني برسالة مؤرخة              وبعث امل  -  ٥٧
                    وسلطت الرسالة الضوء   .                                                                                      الشعب اجلزائري هو صاحب القرار فيما يتعلق بإجياد حلول داخلية من أجل حتقيق السالم الدائم   

                                                      اليت تشمل إجراء حتقيقات شاملة بشأن األشخاص املختفني                                                                      عـلى الـتزامات احلكومة أمام اجملتمع الدويل وأمام شعبها،           
   .                            ً      حيثما كان احلق يف احلياة معرضاً للخطر

             االدعاء العام

                                                             ُ                                               قدمـت منظمات غري حكومية معلومات للفريق العامل بشأن العقبات اليت ُيزعم أهنا تواجه حكومة اجلزائر يف                  -  ٥٨
   .                 علومات إىل احلكومة     ُ           وقد أُحيلت هذه امل   ).   ١٤            انظر الفقرة  (            تنفيذ اإلعالن 

                                                                                                            وأفـادت تقاريـر بأنه مل يتم حىت اآلن التحقيق يف االعتقاالت واالختفاءات اليت تعرض هلا اآلالف على أيدي                    -  ٥٩
                                                     ، األمر الذي ال يزال يشكل إحدى العقبات األساسية             ١٩٩٢                                       املسلحة التابعة للحكومة منذ عام        ت                     قوات األمن وامليليشيا  

   .                               ً  اليت خلفها الصراع الدائر مؤخراً                      اليت تعترض معاجلة التركة
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   ُ                                             ، ذُكر أن هذه القوانني متكن قوات األمن من اإلفالت         ٢٠٠٦       فرباير /    شباط                                         وفيما يتعلق بقوانني العفو الصادرة يف        -  ٦٠
                                                                                                                     مـن العقـاب على جرائم تدخل حتت طائلة القانون الدويل، مبا يف ذلك اجلرائم ضد اإلنسانية وغريها من االنتهاكات                    

 ُ                                     وُيزعم أن احملاكم اجلزائرية ال تستطيع        .            ُ                                                        خرى، اليت ارُتكبت خالل الرتاع الذي وقع يف تسعينيات القرن املاضي                   اخلطرية األ 
 ُ              وُيذكر أن قوانني   .                                                                      ُ                    التحقيق يف الشكاوى املوجهة ضد قوات األمن، وأن توجيه انتقادات هلذه القوات ُيعاقب عليه بالسجن   

                                                                         طنية الذي ينفي مسؤولية قوات األمن عن وقوع انتهاكات واسعة النطاق                                                           العفـو تسـتند إىل ميثاق السالم واملصاحلة الو        
   .                                     حلقوق اإلنسان خالل قيامها بتأدية مهامها

                                                                                                    وأعربـت منظمات غري حكومية عن قلقها إزاء استفادة أعضاء اجلماعات املسلحة من تدابري الرأفة واإلعفاء من       -  ٦١
  .                                بسبب أفعال جيرمها القانون الدويل                                         املالحقة القضائية، مبا يف ذلك املالحقة القضائية

                                                                                                          وانتقد ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان واملدافعون عن حقوق اإلنسان وغريهم التدابري اجلديدة، ألهنا ال تدعم                -  ٦٢
 ُ                               ِ                        وُيذكر أن بعضهم تعرض للتخويف من ِقبل موظفي الدولة           .                                                         حقـوق الضحايا وأسرهم يف الوصول إىل احلقيقة والعدالة        

   .            ه االنتقادات              لثنيهم عن توجي

     ً   ُ                                                                                                             وأخرياً، ذُكر أن رئيس اللجنة االستشارية الوطنية املعنية بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان أدىل بتصريح علين مفاده أنه                  -  ٦٣
   ٦     ١٤٦     ً                                                                                   شخصـاً على قيد احلياة من بني األشخاص املختفني املسجلني لدى اللجنة البالغ عددهم                   ١٨٣                    مت العـثور عـلى      

   .                                    ومل تنشر بعد قائمة بأمساء هؤالء األشخاص  .                                         احلكومية أنه ال ميكن تأكيد صحة هذا البيان                وذكرت املنظمات غري  .     ً شخصاً

   .                          ً                           ومل يتلق الفريق العامل رداً من احلكومة على اإلدعاء العام -  ٦٤

                  طلب القيام بزيارة

              لفريق العامل         وبعث ا   .     ٢٠٠٠                                ً                                                      وجـه الفـريق العامل يف البداية طلباً للحصول على دعوة لزيارة اجلزائر يف عام                 -  ٦٥
  .                                                     رسائل للتذكري هبذا الطلب ومل حيصل حىت اآلن على رد هبذا الشأن

                                   موجز عن الوضع قبل الفترة املستعرضة 

                            ُ                                ً ُ                                                        إن أغلبـية حاالت االختفاء اليت أُبلغ هبا الفريق العامل تشمل أشخاصاً ُيزعم أهنم اختفوا يف الفترة ما بني عامي                     -  ٦٦
                                                                    ة من األشخاص من خمتلف شرائح اجملتمع اجلزائري بينهم أطفال ونساء                                           ، وهـي تـتعلق مبجموعة متنوع          ١٩٩٧ و    ١٩٩٣

                                                                                                          وتنسـب حـاالت االخـتفاء إىل اجليش أو قوات األمن أو قوات الدرك أو الشرطة أو قوات الدفاع املدين                     .        وشـيوخ 
  .            أو امليليشيات

                                               جمموع احلاالت احملالة، واملوضحة، واليت مل يبت فيها بعد

                           حالة اختفاء؛ ومن هذه      ١     ٦٤٠                                                        احلكومة، يف الفترة املاضية وخالل الفترة املستعرضة،                                   أحـال الفريق العامل إىل     -  ٦٧
              ً           حاالت أخرى بناًء على      ٩                                                                  حاالت بناء على معلومات مقدمة من احلكومة، يف حني مت توضيح              ٩                    احلـاالت، مت توضيح     

   .                              حالة اختفاء دون أن يبت فيها ١     ٦٢٢                              معلومات مقدمة من املصدر، وبقيت 
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       مالحظات

        وال يزال   .                                                                                                 يعـرب الفريق العامل عن قلقه العميق إزاء تواضع التقدم احملرز يف توضيح حاالت االختفاء يف اجلزائر          - ٨ ٦
   .                                                                                    الفريق العامل يتلقى وحييل إىل احلكومة اجلزائرية حاالت جديدة تعود إىل تسعينيات القرن املاضي

                                             ظمات غري احلكومية مبمارسة عملها حبرية ودون                                                                    ويوصـي الفريق العامل بشدة بأن تسمح حكومة اجلزائر للمن          -  ٦٩
  .                                                                                                          عوائق، وأن تترك ألسر ضحايا االختفاء حرية التنظيم دون قيود بريوقراطية أو عقبات قانونية، وأن توفر احلماية للشهود

                      مبحاكمة أي شخص متهم     "              من اإلعالن      ١٤    ِّ                                                               ويذكِّـر الفـريق العامل حكومة اجلزائر بالتزاماهتا مبوجب املادة            -  ٧٠
   ".                                  ارتكاب عمل من أعمال االختفاء القسري ب

                                                                                                                  ويؤكـد الفـريق العامل من جديد الطلب الذي وجهه إىل حكومة اجلزائر للقيام بزيارة إىل البلد بغية توضيح                    -  ٧١
  .             حالة اختفاء ١     ٦٢٢                                       احلاالت اليت مل يبت فيها بعد والبالغ عددها 

                                          من التعليق العام للفريق العامل بشأن املادة   )  ج ( ٨   و ٢        الفقرتني     ّ                                            ويذكّر الفريق العامل باملبادئ التوجيهية الواردة يف  -  ٧٢
                               ً                 ينبغي اعتبار قانون العفو قانوناً يتعارض مع        "        أنه     ١٨                                    من التعليق العام بشأن املادة        ٢               وتوضح الفقرة     .                 مـن اإلعـالن      ١٨

                   من التعليق العام     )  ج ( ٨   ة                              وعالوة على ذلك، حتدد الفقر      .  "                                                              أحكام اإلعالن حىت وإن أيده استفتاء أو إجراء استشاري مماثل         
                                                                                                                   ال جيـوز ملرتكيب حاالت االختفاء االستفادة من هذه القوانني إذا مل تكن الدولة قد أوفت بالتزاماهتا بالتحقيق يف                    "       أنـه   

                                                                                                       الظروف ذات الصلة احمليطة حباالت االختفاء والتعرف على مرتكبيها وإلقاء القبض عليهم، وضمان حتقيق احلق يف العدالة، 
   .  "                                                                واملعلومات، ورد احلق، واجلرب، وإعادة التأهيل والتعويض لصاحل الضحايا        واحلقيقة،

 أنغـوال

احلاالت املوضحة خالل الفترة 
 احلاالت احملالة إىل احلكومة خالل الفترة املستعرضة :املستعرضة من جانب

دد احلاالت اليت مل ع
يبت فيها يف هناية 
 السنة املستعرضة

 غري مصادر
 احلكومة حكومية

احلاالت املرسلة 
مبوجب اإلجراء 

 النمطي

 مبوجب املرسلة احلاالت
بالتدابري  اخلاص اإلجراء

 العاجلة

مل  عدد احلاالت اليت
بداية  يها يفيبت ف

 الفترة املستعرضة

 ٣ صفر    صفر صفر صفر ٣

 
عدد احلاالت اليت ميكن أن تكون احلكومة 

ردت عليها احلكومة اليت احلاالت عدد أن بعض احلاالتردود متعددة بش )قاعدة الشهور الستة(قد أوضحتها 
 ٣ ال ينطبق ال ينطبق

 
          ادعاء عام ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
                    رسالة طلب تدخل فوري ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
                                طلب الفريق العامل القيام بزيارة ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
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                           املعلومات الواردة من احلكومة

ّ                                                           رّدت احلكومـة عـلى احلـاالت الثالث اليت مل يبت فيها بعد             -  ٧٣                                           وأوضحت أهنا أحالت إىل السلطات األنغولية        .  
   .                                                                         املختصة رسالة الفريق العامل املتعلقة باملواطنني األنغوليني الثالثة الذين اختفوا

                           املعلومات الواردة من املصادر

ِ                                    مل َتِرد من املصادر أية معلومات عن احلاالت ال -  ٧٤   .                يت مل يبت فيها بعد  َ 

                                   موجز عن الوضع قبل الفترة املستعرضة 

   ُ               ً                                                            ، أُبلغ عن أن جنوداً ألقوا القبض على ثالثة أشخاص كانوا يف طريقهم من قرية كيسوكي       ٢٠٠٣      مايو   /         يف أيـار   -  ٧٥
  .                                 غيمبو وأن هؤالء األشخاص قد اختفوا-             إىل قرية كايو 

       ها بعد                                        جمموع احلاالت احملالة، واملوضحة، واليت مل يبت في

           حاالت مت    ٧                 حاالت؛ ومنها      ١٠                                                                               أحال الفريق العامل إىل احلكومة، يف الفترة املاضية وخالل الفترة املستعرضة،             -  ٧٦
  .                        حاالت اختفاء مل يبت فيها ٣           ً                                       توضيحها بناًء على املعلومات املقدمة من احلكومة، وتبقى 

 األرجنتني

احلاالت املوضحة خالل الفترة 
 :املستعرضة من جانب

 
 احلاالت احملالة إىل احلكومة خالل الفترة املستعرضة

دد احلاالت اليت مل ع
يبت فيها يف هناية 
 ةالسنة املستعرض

 غري مصادر
 احلكومة حكومية

احلاالت املرسلة 
مبوجب اإلجراء 

 النمطي

 مبوجب املرسلة احلاالت
التدابري ب اخلاص اإلجراء

 العاجلة

مل  عدد احلاالت اليت
بداية  يبت فيها يف

 الفترة املستعرضة

 ٣ ٣٧٥ صفر    صفر صفر صفر )أ(٣ ٣٥٨

 
عدد احلاالت اليت ميكن أن تكون احلكومة 

ردت عليها احلكومة اليت احلاالت عدد ردود متعددة بشأن بعض احلاالت )قاعدة الشهور الستة(قد أوضحتها 
 )٧٩انظر الفقرة  (٨٢ ال ينطبق ٥٥

 
    عام      ادعاء  ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
                    رسالة طلب تدخل فوري نعم رد احلكومة نعم
                                طلب الفريق العامل القيام بزيارة نعم رد احلكومة نعم

  .                                        من احلاالت كانت مكررة وبالتايل تقرر حذفها  ١٧  ّ      تبّين أن   ) أ ( 
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                           املعلومات الواردة من احلكومة

    ٢٠    ، و     ٢٠٠٥      مارس /    آذار    ١٥      ؤرخة                                                                            اشـتملت الرسـائل اليت استعرضها الفريق العامل خالل العام املاضي وامل            -  ٧٧
    ٥٥                                        وقرر الفريق العامل أن الردود املتعلقة ب    .       حالة  ٨٢               ، على ردود على     ٢٠٠٦       يونيه /      حزيران    ١٤   و    ٢٠٠٥       سبتمرب /     أيلول

                                                                                       ً                    مـن احلـاالت تضمنت معلومات كافية عن مصائر األشخاص املختفني أو أماكن وجودهم وميكن أن تشكل توضيحاً                  
    ٢٧                                              وفيما يتعلق باحلاالت املتبقية البالغ عددها          ).   ١٢              انظر الفقرة    (                       ر يف غضون ستة أشهر                                   لـلحاالت إذا مل يعترض املصد     

  .                                           ً       حالة، مل تعترب ردود احلكومة كافية لتشكل توضيحاً للحاالت

        ُ                    أطفال أُبلغ الفريق باختفاء   ١٠                                                                               واشـتملت الـردود اليت تلقاها الفريق العامل من احلكومة على معلومات ختص              -  ٧٨
   ُ      ومل ُيعرف    .  "                                            مت حتديد أماكن وجودهم والتعرف على هوياهتم       "                                             ت احلكومة الفريق العامل أن هؤالء األطفال             وأبلغ  .       أمهاهتم

   .                                                   حىت اآلن مصري أمهات هؤالء األطفال ومل يبت حىت اآلن يف حاالهتن

       نوفمرب  /               تشرين الثاين   ٣         أكتوبر و  /              تشرين األول    ١٩                                                          وتلقـى الفـريق العـامل رسـالتني أخـريني مؤرخـتني              -  ٧٩
                                                                                                              ، لكـن دوائـر الترمجة يف األمم املتحدة مل تتمكن من ترمجة هذه املعلومات يف الوقت املناسب لينظر فيها الفريق               ٦   ٢٠٠

  .                                   العامل من أجل تضمينها يف هذا التقرير

                           املعلومات الواردة من املصادر

ِ                                                    مل َتِرد من املصادر أية معلومات عن احلاالت اليت مل يبت فيها بعد -  ٨٠  َ  .  

              التدخل الفوري

      ً              طالباً منها التدخل     ٢٠٠٦       أكتوبر  /             تشرين األول   ١٨                                                          أرسـل الفـريق العـامل رسالة إىل حكومة األرجنتني يف             - ١ ٨
ُ                                    وُزعم أن السيدة نيلدا إيلوي، اليت        .                                                   خبصوص وقوع عمليات انتقام مزعومة وحلماية الشهود        )   ١٣              انظر الفقرة    (          الفـوري     

                     كما أن السيد جورج      .                             قد تعرضت للتهديد والتخويف                                                              أدلـت بشـهادهتا خالل حماكمة أحد مرتكيب حاالت االختفاء،           
                                                                                                                     جولـيو لوبـيز، وهـو شاهد رئيسي آخر يف نفس القضية وضحية سابقة لعمليات االختفاء القسري قد صار يف عداد                     

  .     سبتمرب /     أيلول    ١٨                     املفقودين يف يوم االثنني 

                          على ما اختذته من إجراءات                                                                             وقامـت احلكومـة بالرد على رسالة طلب التدخل الفوري وأطلعت الفريق العامل        -  ٨٢
   .                                                                                                     شاملة للبحث عن الشهود املفقودين، واخلطة اليت وضعتها حلماية مجيع الشهود يف القضايا ذات الطابع السياسي الكبري

          االجتماعات

                                                                                                                 اجـتمع الفـريق العامل أثناء دورته التاسعة والسبعني مبمثلي احلكومات ملناقشة احلاالت اليت مل يبت فيها بعد                   -  ٨٣
  .                     تدابري املتخذة لتوضيحها   وال

                                                                                                            واجـتمع الفـريق العامل خالل هذه الدورة مبمثلي منظمات غري حكومية ملناقشة قضايا تتعلق حباالت اختفاء                  -  ٨٤
   .                                                حدثت يف األرجنتني يف السابق واألحداث األخرية ذات الصلة

                  طلب القيام بزيارة

  .                                                     لسبعني، الدعوة اليت وجهتها احلكومة لزيارة األرجنتني                                                               قبل الفريق العامل مع االمتنان، خالل دورته اخلامسة وا         -  ٨٥
   .     ٢٠٠٧      مارس /    آذار    يف           بوينس آيرس                                                                 وتقرر أن تكون البعثة مباشرة بعد دورة الفريق العامل املزمع عقدها يف 
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                                   موجز عن الوضع قبل الفترة املستعرضة 

             ، خالل الفترة  ) ١ (      حالة ٣     ٤٤٥         ، وعددها                                                                 لقد حدثت األغلبية الساحقة من حاالت االختفاء املبلغ عنها يف املاضي      -  ٨٦
                                                                                        يف ظل احلكومة العسكرية، وذلك يف إطار احلملة اليت شنتها ضد عناصر حرب العصابات                   ١٩٧٨    و     ١٩٧٥            بـني عامي    

                             ً                 تتعلقان بشخصني يزعم أن أفراداً من مكتب            ٢٠٠٠                              وحدثت حالتا اختفاء يف عام        .                                 اليسـاريني ومناصـريهم املزعومني    
                                                      وتتعلق احلاالت السبع األخرى بأشخاص يقال إن الشرطة          .                                          ألقوا القبض عليهما يف مدينة مندوزا                           حتقيقات الشرطة احمللية  

  .                يف أعقاب مظاهرة    ٢٠٠٢              احتجزهتم يف عام 

      بعد                                          جمموع احلاالت احملالة، واملوضحة، واليت مل يبت فيها

             حالة على     ٤٤               جرى توضيح            حالة،   ٨٧                                     حها الفريق العامل والبالغ عددها                         ّ     احلاالت اليت سبق أن وضّ          جمموع      من   -  ٨٧
                         احلاالت اليت مل يبت فيها                    وفيما يتعلق ب     .                     معلومات قدمها املصدر                      حالة على أساس       ٤٣ و      كومة    احل                       أساس معلومات قدمتها    

  .                                                              الفريق العامل عاجز عن اإلبالغ عن مصري املفقودين أو عن أماكن وجودهم    فإن         حالة،  ٣     ٣٥٨        وعددها

       مالحظات

                                                  لتحديد مصري أو أماكن وجود املفقودين يف هذا              شاملة                          ء احلكومة قاعدة بيانات                                    يرحـب الفـريق العامل بإنشا      -  ٨٨
          للبلدان     به      حيتذى                  ً ي أن يشكل ذلك مثاالً                              يستحق الثناء إىل حد بعيد، وينبغ                                 كمـا أن الشـروع يف حماكمة اجلناة       .       الـبلد 
       مواصلة         عن طريق               ت دون حل وذلك          اليت بقي ٣     ٣٥٨    ال              توضيح احلاالت   يف                                   ويأمل الفريق العامل يف حتقيق تقدم      .     األخرى

  .                                     التعاون مع احلكومة واملنظمات غري احلكومية

 بنغالديش

احلاالت املوضحة خالل الفترة 
 :املستعرضة من جانب

 
 احلاالت احملالة إىل احلكومة خالل الفترة املستعرضة

دد احلاالت اليت مل ع
يبت فيها يف هناية 
 السنة املستعرضة

مصادر غري 
 احلكومة حكومية

احلاالت املرسلة 
مبوجب اإلجراء 

 النمطي

 مبوجب املرسلة احلاالت
بالتدابري  اخلاص اإلجراء

 العاجلة

مل  عدد احلاالت اليت
بداية   فيها يفيبت

 الفترة املستعرضة

 ١ ١    صفر صفر صفر ٢

 
عدد احلاالت اليت ميكن أن تكون احلكومة 

ردت عليها احلكومة اليت احلاالت عدد أن بعض احلاالتردود متعددة بش )قاعدة الشهور الستة(قد أوضحتها 
 ١ نعم ال ينطبق

 
          ادعاء عام ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
                    رسالة طلب تدخل فوري ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
                                طلب الفريق العامل القيام بزيارة ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
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                 اإلجراءات العاجلة

       وتتعلق   .          للفريق                                                                             عامل حالة واحدة إىل حكومة بنغالديش مبوجب اإلجراء اخلاص بالتدابري العاجلة                    الفريق ال       أحال -  ٨٩
                                   حتت هتديد السالح وهي يف طريقها         ها         هنا اختطف  إ                من عمرها قيل                                                            احلالة بـتومبا غوش، فتاة من اهلندوس يف الرابعة عشرة          

  ب  ز                                                     اص ينتمون إىل جناح النقابات العمالية التابع للح             أشخ     ٢٠٠٥       نوفمرب   /                                              إىل املـرتل عائدة من املدرسة يف تشرين الثاين        
   .                      الوطين البنغالديشي احلاكم

                           املعلومات الواردة من احلكومة
                                      التحقيق يف حالة الفتاة البالغة من       ب                                                إىل الفريق العامل بشأن التطورات املتعلقة              رسالتني                   حكومة بنغالديش        وجهت -  ٩٠

   قد                     احلكومة أن القضية           أفادت     ،      ٢٠٠٦       فرباير   /       شباط  ٧           املؤرخة    ،       األوىل    الة    الرس     ففي      ).  ٨٩           الفقرة       انظر   (     ً   عاماً   ١٤         العمـر   
                                        ، أفادت احلكومة أن أحد اجلناة املزعومني كان     ٢٠٠٦      يونيه  /        حزيران ٩   ويف    .                                  أحيلت على السلطات املختصة يف بنغالديش

  .                  تركته مبحض إرادهتا    وأهنا       خطيبها 

                           املعلومات الواردة من املصادر

  .     بعد                                   أية معلومات عن احلاالت اليت مل يبت فيها           من املصادر      مل ترد  -  ٩١

 موجز عن الوضع قبل الفترة املستعرضة

                                    منظمة تعىن بالدفاع عن حقوق السكان   ة                   ُ                                                         احلالـة الواحـدة الـيت أُبلـغ هبا الفريق العامل من قبل تتعلق بزعيم               -  ٩٢
  .    ١٩٩٦        ت يف عام                          االنتخابات العامة اليت جر       وها قبل                 موظفني أمنيني اختطف       عى أن ّ ّد  ُ وُي  .      األصليني

      بعد                                          جمموع احلاالت احملالة، واملوضحة، واليت مل يبت فيها

             ومل يبت بعد يف                           ، حالتني إىل حكومة بنغالديش،         املستعرضة                  وأثناء السنة     ة      السابق        الفترة                              أحـال الفريق العامل، يف       -  ٩٣
  .        احلالتني    كلتا

 بيالروس

حلاالت املوضحة خالل الفترة ا
 :املستعرضة من جانب

 
 احلاالت احملالة إىل احلكومة خالل الفترة املستعرضة

دد احلاالت اليت مل ع
يبت فيها يف هناية 
 السنة املستعرضة

صادر غري م
 احلكومة حكومية

احلاالت املرسلة 
مبوجب اإلجراء 

 النمطي

 مبوجب املرسلة احلاالت
دابري بالت اخلاص اإلجراء

 العاجلة

مل  عدد احلاالت اليت
بداية  يبت فيها يف

 الفترة املستعرضة

 ٣ صفر    صفر صفر صفر ٣

 
عدد احلاالت اليت ميكن أن تكون احلكومة 

ردت عليها احلكومة اليت احلاالت عدد ردود متعددة بشأن بعض احلاالت )قاعدة الشهور الستة(قد أوضحتها 
 )٩٤انظر الفقرة  (٣ ال ينطبق ال ينطبق

 
          ادعاء عام ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق

                    رسالة طلب تدخل فوري ال ينطبق رد احلكومة نطبقال ي
                                طلب الفريق العامل القيام بزيارة ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق



A/HRC/4/41 
Page 22 

 

                           املعلومات الواردة من احلكومة

                                                          ومل يكن بوسع أقسام الترمجة يف األمم املتحدة ترمجة إحدى             .                حكومة بيالروس       من       رسالتني                   ى الفريق العامل       تلق -  ٩٤
   ويف    .                                                                           ، يف الوقت املناسب لكي ينظر الفريق العامل يف إدراجها يف هذا التقرير                ٢٠٠٦       يوليه   /      متوز   ٢٥     رخة                  الرسـالتني، املؤ  

                                                            ، ردت احلكومة بشأن احلاالت الثالث اليت مل يبت فيها، حيث               ٢٠٠٦       أغسطس   /     آب   ١١                             الرسـالة األخـرى، املؤرخة      
  .       الضحايا                               ية معلومات جديدة عن أماكن وجود    أ    تتلق                                                     أفادت أن التحقيقات األولية يف هذه احلاالت متواصلة وأهنا مل 

                           املعلومات الواردة من املصادر

  .     بعد                                   أية معلومات عن احلاالت اليت مل يبت فيها          من املصادر       مل ترد  -  ٩٥

         الصحفي      البيان

                    خرباء مستقلني آخرين    ستة     ، مع     ٢٠٠٦     مارس  /      آذار  ٢٦         ً ، مؤرخاً       ً  مشتركاً                                   ً أصدر رئيس ومقرر الفريق العامل بياناً -  ٩٦
   ١     ٠٠٠                 ن ما ال يقل عن     إ       فيقال     .                                                         عن قلقهم البالغ إزاء حالة حقوق اإلنسان يف بيالروس          ه                             عني لألمم املتحدة، أعربوا في       تاب

                                                                                                               من احملتجني، منهم العديد من الصحفيني البيالروسيني واألجانب، قد أودعوا السجن يف منسك ويف مقاطعة منسك، ويف                 
   .           ماكن وجودهم      عن أ                                 ً معظم هذه احلاالت، ال تعلم أسرهم شيئاً

                                  موجز عن الوضع قبل الفترة املستعرضة

  ن  ا          أما احلالت    .                                         ً       وكانت احلالة األوىل تتعلق بوزير داخلية سابقاً        .     ١٩٩٩                                         احلاالت الثالث املبلغ عنها حدثت يف عام         -  ٩٧
  .       ي معارض          ىل حزب سياس إ                               نه اختطف برفقة رجل أعمال ينتمي  إ     قيل                      نائب رئيس الربملان الذي  ب    تني    تعلق       كانتا م   ن ف ا     األخري

      بعد                                          جمموع احلاالت احملالة، واملوضحة، واليت مل يبت فيها

                                   وعليه، تظل هذه احلاالت الثالث بني         .                    ٍّ                                                  مل تقدم توضيحات عن أيٍّ من احلاالت الثالث اليت أحاهلا الفريق العامل            -  ٩٨
  .                 يدي الفريق العامل

 بوتان

ت املوضحة خالل الفترة احلاال
 احلاالت احملالة إىل احلكومة خالل الفترة املستعرضة :املستعرضة من جانب

دد احلاالت اليت مل ع
يبت فيها يف هناية 
 السنة املستعرضة

مصادر غري 
 احلكومة حكومية

احلاالت املرسلة 
مبوجب اإلجراء 

 النمطي

 مبوجب املرسلة احلاالت
بالتدابري  اخلاص اإلجراء

 العاجلة

مل  عدد احلاالت اليت
بداية  يبت فيها يف

 الفترة املستعرضة

 ٥ صفر    صفر صفر صفر ٥

 
عدد احلاالت اليت ميكن أن تكون احلكومة 

ردت عليها احلكومة اليت احلاالت عدد ردود متعددة بشأن بعض احلاالت )قاعدة الشهور الستة(قد أوضحتها 
 ٤ ال ينطبق ال ينطبق

 
          ادعاء عام ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
                    رسالة طلب تدخل فوري قال ينطب رد احلكومة ال ينطبق
                                طلب الفريق العامل القيام بزيارة ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
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                           املعلومات الواردة من احلكومة

                                          تتعلق بأعضاء جبهة حترير آسام املوحدة اختفوا            مل يبت فيها        حاالت     أربع                                قدمـت حكومة بوتان ردها خبصوص      -  ٩٩
                             ترمي إىل ختليص بوتان من          ٢٠٠٣       ديسمرب   /                        سياسة يف كانون األول                                   وأفادت احلكومة أهنا كانت تتبىن      .     ٢٠٠٣          يف عـام    

                                ويدعى أنه من غري املعروف إذا         .                                                                                  املناضلني األجانب يف هذه اجلبهة بعد أن فشلت مجيع اجلهود املبذولة إلجياد حل سلمي             
   .                                                                                  كان هؤالء قد عربوا احلدود بأنفسهم أم ألقي عليهم القبض وسلموا إىل السلطات اهلندية املعنية

                           املعلومات الواردة من املصادر

  .     بعد                                   أية معلومات عن احلاالت اليت مل يبت فيها          من املصادر       مل ترد  -   ١٠٠

                                  موجز عن الوضع قبل الفترة املستعرضة

            وكانت أربع    .     ٢٠٠٤                               وأحيلت إىل احلكومة يف عام           ٢٠٠٣                                                احلـاالت اخلمس اليت مل يبت فيها حدثت يف عام            -   ١٠١
       وقت      يف   هم                                            عى أن جيش بوتان ألقى القبض عليهم وسلم        ّ ّد                        ُ       جبهة حترير آسام املوحدة يُ                                     حـاالت مـنها تتعلق بأعضاء يف      

    ية          كومة اهلند   احل   ىل   إ                          من هذه احلاالت األربع                        ً     ألساليب عمله، نسخاً                            ً    وأرسل الفريق العامل، وفقاً      .                  إىل اجليش اهلندي      الحق
                                      مني اإلشهار يف اجلبهة الوطنية الدميقراطية                                وكانت احلالة األخرى تتعلق بأ        ). ٤  ٢١                                       نظـر اجلـزء اخلـاص باهلند، الفقرة          ا (

  .                                                                           لبودوالند الذي يدعى أن جيش بوتان ألقى القبض عليه يف فندق ثيمبو واختفى بعد ذلك

      بعد                                          جمموع احلاالت احملالة، واملوضحة، واليت مل يبت فيها

                ومل يبت يف مجيع                احلكومة،              حاالت إىل    مخس   ،          املستعرضة                  وأثناء السنة     ة      السابق        الفترة                              أحـال الفريق العامل، يف       -   ١٠٢
  .         تلك احلاالت

 بوليفيا

احلاالت املوضحة خالل الفترة 
 احلاالت احملالة إىل احلكومة خالل الفترة املستعرضة :املستعرضة من جانب

دد احلاالت اليت مل ع
يبت فيها يف هناية 
 السنة املستعرضة

صادر غري م
 احلكومة حكومية

احلاالت املرسلة 
مبوجب اإلجراء 

 النمطي

 مبوجب املرسلة احلاالت
بالتدابري  اخلاص اإلجراء

 العاجلة

مل  عدد احلاالت اليت
بداية  يبت فيها يف

 الفترة املستعرضة

 ٢٨ صفر    صفر صفر صفر ٢٨

 
عدد احلاالت اليت ميكن أن تكون احلكومة 

ردت عليها احلكومة اليت احلاالت عدد ردود متعددة بشأن بعض احلاالت )قاعدة الشهور الستة(قد أوضحتها 
 صفر ال ينطبق ال ينطبق

 
          ادعاء عام ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
                    رسالة طلب تدخل فوري ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
                                طلب الفريق العامل القيام بزيارة ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
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                                       قرير األخري موجز عن الوضع يف البلد                   ويرد يف الت    .         املستعرضة                                             مل يكـن هـناك أي نشـاط أثناء الفترة            -   ١٠٣
) E/CN.4/2006/56و   Corr.1( .  

 الربازيل

احلاالت املوضحة خالل الفترة 
 احلاالت احملالة إىل احلكومة خالل الفترة املستعرضة :املستعرضة من جانب

دد احلاالت اليت مل ع
يبت فيها يف هناية 
 السنة املستعرضة

مصادر غري 
 احلكومة حكومية

احلاالت املرسلة 
مبوجب اإلجراء 

 النمطي

 مبوجب املرسلة احلاالت
بالتدابري  اخلاص اإلجراء

 العاجلة

مل  عدد احلاالت اليت
اية بد يبت فيها يف

 الفترة املستعرضة

 ١٤ صفر    صفر ١ صفر ١٣

 
عدد احلاالت اليت ميكن أن تكون احلكومة 

ردت عليها احلكومة اليت احلاالت عدد االتردود متعددة بشأن بعض احل )قاعدة الشهور الستة(قد أوضحتها 
 صفر ال ينطبق ال ينطبق

 
          ادعاء عام ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
                    رسالة طلب تدخل فوري ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
                                طلب الفريق العامل القيام بزيارة ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق

                           املعلومات الواردة من احلكومة

  .     بعد                                   أية معلومات عن احلاالت اليت مل يبت فيها          من احلكومة    رد    مل ت -   ١٠٤

                           املعلومات الواردة من املصادر

  .     بعد                                   أية معلومات عن احلاالت اليت مل يبت فيها          من املصادر       مل ترد  -   ١٠٥

          التوضيحات

          بالرجل               بت فيها بعد           اليت مل ي                                        ، قرر الفريق العامل توضيح احلالة        )  ١١             نظر الفقرة    ا (                                بعد انقضاء مهلة الستة أشهر       -   ١٠٦
  .    ١٩٩٢                           الذي اختفى يف إباتنغا يف عام 

                                  موجز عن الوضع قبل الفترة املستعرضة

    عام     و     ١٩٦٩        عام                            حالة، يف الفترة ما بني       ٦٣                                                                  حدثت أغلبية حاالت االختفاء اليت أبلغ عنها يف السابق، وعددها            -   ١٠٧
          وقد أوضح     .         إيروغو      إقليم   يف                    اليت كانت دائرة       ت                                                                   ، يف ظل احلكومة العسكرية، وبالتحديد أثناء فترة حرب العصابا             ١٩٧٥

          مفادها   ، )  ٩٥ /   ١٤٠- ٩              القانون رقم    (   ة  ـ           ام قانوني ـ                     باالستناد إىل أحك       ١٩٩٦                                            الفريق العامل أغلبية هذه احلاالت يف عام        
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           وحيق ألقارب    .                          يعتربون يف عداد املوتى        ١٩٧٩-    ١٩٦١                                                              أن األشـخاص املفقوديـن بسبب أنشطتهم السياسية يف الفترة           
                             وتتعلق احلاالت األربع اليت حدثت     .       ً                                                                         قانوناً رفض هذا احلكم القانوين أو ممارسة حقهم يف املطالبة بشهادات الوفاة                   الضحايا

                                      بعد أن ألقى ضباط الشرطة القبض           ٢٠٠٤      مايو   /       أيار   ٣١                                                              خـالل الفترة األخرية مبزارعني يف والية برنامبوكو، اختفوا يف           
  .                  عليهم، حسب ما يدعى

      بعد                          واملوضحة، واليت مل يبت فيها                 جمموع احلاالت احملالة،

      أربع                         حالة؛ وقد مت توضيح        ٦٣   ،          املستعرضة        الفترة         وخالل          السابقة                                                أحـال الفريق العامل إىل احلكومة، يف الفترة          -   ١٠٨
                                             حالة أخرى باالستناد إىل معلومات قدمتها         ٤٦                 ً                                                     حـاالت مـنها استناداً إىل معلومات قدمها املصدر، يف حني مت توضيح              

  .      حالة  ١٣      يبت يف   مل          احلكومة، و

 بوروندي

احلاالت املوضحة خالل الفترة 
 احلاالت احملالة إىل احلكومة خالل الفترة املستعرضة :املستعرضة من جانب

دد احلاالت اليت مل ع
يبت فيها يف هناية 
 السنة املستعرضة

مصادر غري 
 احلكومة حكومية

احلاالت املرسلة 
مبوجب اإلجراء 

 النمطي

 مبوجب املرسلة احلاالت
بالتدابري  اخلاص اإلجراء

 العاجلة

مل  عدد احلاالت اليت
بداية  يبت فيها يف

 الفترة املستعرضة

 ٥٢ صفر    صفر صفر صفر ٥٢

 
عدد احلاالت اليت ميكن أن تكون احلكومة 

ردت عليها احلكومة اليت احلاالت عدد ردود متعددة بشأن بعض احلاالت )قاعدة الشهور الستة(قد أوضحتها 
 صفر ال ينطبق ينطبقال 

 
          ادعاء عام ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
                    رسالة طلب تدخل فوري ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
                                طلب الفريق العامل القيام بزيارة ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق

              ضع يف البلد                                        ويرد يف التقرير األخري موجز عن الو        .         املستعرضة                                             مل يكـن هـناك أي نشـاط أثناء الفترة            -   ١٠٩
) E/CN.4/2006/56و   Corr.1( .  
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 كمبوديا

احلاالت املوضحة خالل الفترة 
 احلاالت احملالة إىل احلكومة خالل الفترة املستعرضة :املستعرضة من جانب

دد احلاالت اليت مل ع
يبت فيها يف هناية 
 السنة املستعرضة

مصادر غري 
 احلكومة حكومية

احلاالت املرسلة 
مبوجب اإلجراء 

 النمطي

 مبوجب املرسلة احلاالت
بالتدابري  اخلاص اإلجراء

 العاجلة

مل  عدد احلاالت اليت
بداية  يبت فيها يف

 الفترة املستعرضة

 ٢ صفر    صفر صفر صفر ٢

 
عدد احلاالت اليت ميكن أن تكون احلكومة 

ردت عليها احلكومة اليت احلاالت عدد ردود متعددة بشأن بعض احلاالت )قاعدة الشهور الستة(قد أوضحتها 
 ٢ نعم ال ينطبق

 
          ادعاء عام ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
                    رسالة طلب تدخل فوري ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
                                طلب الفريق العامل القيام بزيارة ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق

                           املعلومات الواردة من احلكومة

        ، خبصوص      ٢٠٠٦       سبتمرب   /        أيلول  ٨    و     ٢٠٠٦       يونيه   /         حزيران   ١٤    تني                                         ردت حكومـة كمبوديا، يف رسالتني مؤرخ       -   ١١٠
       ي فيه  لق           احملدد الذي أ    كان   امل     وقت و  ال         عناوين و   ال                                                      ، حيث كررت طلباهتا السابقة بتزويدها مبعلومات عن                      مل يبت فيهما         حالتني  

  .                        يف بنوم بنه، حسبما يدعى    ١٩٩٨      سبتمرب  /       أيلول ٩                   القبض على الشخصني يف 

    ادر                       املعلومات الواردة من املص

  .     بعد                                   أية معلومات عن احلاالت اليت مل يبت فيها          من املصادر       مل ترد  -   ١١١

                                  موجز عن الوضع قبل الفترة املستعرضة

                هنما اختفيا بعد  إ                         وتتعلقان بشخصني قيل         ١٩٩٨           يف عام     ا                                    بلـغ هبمـا الفـريق العامل حدثت                       ُ       احلالـتان اللـتان أُ     -   ١١٢
  .          مسرية سلمية

      بعد              اليت مل يبت فيها                            جمموع احلاالت احملالة، واملوضحة، و

  .               مل يبت فيهما بعد                    ، حالتني إىل احلكومة، و        املستعرضة        الفترة         وأثناء  ة      السابق       الفترة                       أحال الفريق العامل، يف  -   ١١٣
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 الكامريون

احلاالت املوضحة خالل الفترة 
 إىل احلكومة خالل الفترة املستعرضةاحلاالت احملالة  :املستعرضة من جانب

دد احلاالت اليت مل ع
يبت فيها يف هناية 
 السنة املستعرضة

مصادر غري 
 احلكومة حكومية

احلاالت املرسلة 
مبوجب اإلجراء 

 النمطي

 مبوجب املرسلة احلاالت
بالتدابري  اخلاص اإلجراء

 العاجلة

مل  عدد احلاالت اليت
بداية  يبت فيها يف

 الفترة املستعرضة

 ١٤ صفر    صفر صفر صفر ١٤

 
ن تكون احلكومة عدد احلاالت اليت ميكن أ

ردت عليها احلكومة اليت احلاالت عدد ردود متعددة بشأن بعض احلاالت )قاعدة الشهور الستة(قد أوضحتها 
 صفر ال ينطبق ال ينطبق

 
          ادعاء عام ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
                    رسالة طلب تدخل فوري ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
                               لب الفريق العامل القيام بزيارة ط ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق

                                                   ويرد يف التقرير األخري موجز عن الوضع يف البلد           .            املستعرضة                                            مل يكـن هـناك أي نشـاط أثناء الفترة          -   ١١٤
) E/CN.4/2006/56و   Corr.1( .  

 تشاد

احلاالت املوضحة خالل الفترة 
 احلاالت احملالة إىل احلكومة خالل الفترة املستعرضة :نباملستعرضة من جا

دد احلاالت اليت مل ع
يبت فيها يف هناية 
 السنة املستعرضة

مصادر غري 
 احلكومة حكومية

احلاالت املرسلة 
مبوجب اإلجراء 

 النمطي

 مبوجب املرسلة احلاالت
بالتدابري  اخلاص اإلجراء

 العاجلة

مل  عدد احلاالت اليت
بداية  يبت فيها يف

 الفترة املستعرضة

 ١٢ صفر    صفر ٢ صفر ١٠

 
حلاالت اليت ميكن أن تكون احلكومة عدد ا

ردت عليها احلكومة اليت احلاالت عدد ردود متعددة بشأن بعض احلاالت )قاعدة الشهور الستة(قد أوضحتها 
 صفر ال ينطبق ال ينطبق

 
          ادعاء عام ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
                    رسالة طلب تدخل فوري ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
                                طلب الفريق العامل القيام بزيارة ال ينطبق احلكومةرد  ال ينطبق
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                           املعلومات الواردة من احلكومة

   .     بعد                                   أية معلومات عن احلاالت اليت مل يبت فيها          من احلكومة       مل ترد  -   ١١٥

                           املعلومات الواردة من املصادر

  .     بعد                                   أية معلومات عن احلاالت اليت مل يبت فيها          من املصادر       مل ترد  -   ١١٦

          التوضيحات

                                                        ، قرر الفريق العامل توضيح حالتني عقب انقضاء مهلة             ٢٠٠٥                                          إىل معلومات وردت من احلكومة يف عام                ً   اسـتناداً  -  ١٧ ١
                       دعى أهنما ألقي القبض                                                          ُ          وكانت كلتا احلالتني تتعلقان بعضوين يف مجاعة مسلحة معارضة يُ             ).  ١١             نظر الفقرة    ا (      أشهر           السـتة   
                                              وزعمت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان أن أحد          .             إىل جنامينا               لوطين بنقلهما               وكالة األمن ا                  وقام أفراد يف          ١٩٩٦        يف عام           عليهما  

  .        شرق تشاد ب                                                                    يف جامعة امللك فيصل يف جنامينا، واآلخر يشغل اآلن ممثل إقليم حملي يف أمدام،        ً  أستاذاً                 ً الشخصني يعمل حالياً

                                  موجز عن الوضع قبل الفترة املستعرضة

                                                                     حالة، كانت حالة واحدة تتعلق بعضو يف االحتاد الوطين الدميقراطي             ١٣                                    من حاالت االختفاء املزعومة وعددها     -   ١١٨
                      وتتعلق مخس حاالت بأفراد    .      الرجو-                                 يف سياق اصطدامات حدثت يف فايا        ١٩٨٣       يوليه   /                       نه أودع السجن يف متوز     إ       قـيل 

   .    ١٩٩١        أكتوبر   /  ول                                                         ن قوات األمن التشادية ألقت القبض عليهم يف تشرين األ          إ     قيل                                      ينـتمون إىل مجاعـة احلجراي اإلثنية        
                                                        إن قوات األمن السودانية ألقت القبض عليهم يف عام            قيل                                                          وتتعلق ست حاالت أخرى بأفراد من مجاعات معارضة مسلحة          

                                وتتعلق حالة واحدة بشخص ألقى        .                                                                                باجلنينة يف السودان على مقربة من احلدود وسلمتهم إىل قوات األمن التشادية                ١٩٩٦
  .    ١٩٩٩                       بض عليه يف جنامينا يف عام                               أفراد من فرقة األمن الرئاسي الق

      بعد                                          جمموع احلاالت احملالة، واملوضحة، واليت مل يبت فيها

     حاالت                مت توضيح ثالث                          حالة إىل احلكومة،     ١٣   ،          املستعرضة        الفترة           وأثناء    ة      السابق        الفترة                            أحال الفريق العامل، يف      -   ١١٩
  . ت     حاال  ١٠        مل يبت يف                              إىل معلومات قدمتها احلكومة، و            ً منها استناداً
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 شيلي

احلاالت املوضحة خالل الفترة 
 احلاالت احملالة إىل احلكومة خالل الفترة املستعرضة :املستعرضة من جانب

دد احلاالت اليت مل ع
يبت فيها يف هناية 
 السنة املستعرضة

مصادر غري 
 احلكومة حكومية

ة احلاالت املرسل
مبوجب اإلجراء 

 النمطي

 مبوجب املرسلة احلاالت
بالتدابري  اخلاص اإلجراء

 العاجلة

مل  عدد احلاالت اليت
بداية  يبت فيها يف

 الفترة املستعرضة

 ٨٤٠ صفر    صفر ٢٤ صفر ٨١٦

 
عدد احلاالت اليت ميكن أن تكون احلكومة 

ردت عليها احلكومة اليت احلاالت عدد ردود متعددة بشأن بعض احلاالت )قاعدة الشهور الستة(قد أوضحتها 
 صفر ال ينطبق ال ينطبق

 
          ادعاء عام ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
                    رسالة طلب تدخل فوري ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
                                طلب الفريق العامل القيام بزيارة ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق

                           املعلومات الواردة من احلكومة

  .     بعد                                   أية معلومات عن احلاالت اليت مل يبت فيها          من احلكومة       مل ترد  -   ١٢٠

                           املعلومات الواردة من املصادر

  .     بعد                                   أية معلومات عن احلاالت اليت مل يبت فيها          من املصادر       مل ترد  -   ١٢١

          التوضيحات

                       حالة عقب انقضاء مهلة   ٢٤                          ، قرر الفريق العامل توضيح           يف وقت سابق                            إىل معلومات وردت من احلكومة        ً استناداً -   ١٢٢
                                                        حالة شهادات وفاة، أما فيما يتعلق باحلاالت األربع           ٢٠       ا خيص                     وقدمت احلكومة فيم      ).  ١١             نظر الفقرة    ا (        أشـهر            السـتة   

  .                  الضحايا إىل أسرهم ت      مت رفا            ُ ّ األخرى، فقد ُسلّ

                                  موجز عن الوضع قبل الفترة املستعرضة

       ١٩٧٣                        حاالت يف الفترة بني عامي    ٩٠٨                                                                 حدثـت األغلبـية الساحقة من حاالت االختفاء املبلغ عنها وعددها          -   ١٢٣
                                                                                   سكري، وهي تتعلق مبعارضني سياسيني للديكتاتورية العسكرية، كان معظمهم ينتمي إىل                                  يف ظـل احلكـم الع          ١٩٧٦ و

                                                                                          وكانت املسؤولية عن حاالت االختفاء تلقى على أفراد اجليش والقوات اجلوية ورجال الدرك،               .                          األحزاب اليسارية الشيلية  
  . ة      الضمني         موافقتها                              وأشخاص يتصرفون بعلم السلطات و
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      بعد                          واملوضحة، واليت مل يبت فيها                 جمموع احلاالت احملالة،

                         حاالت؛ ومن بني احلاالت        ٩٠٨   ،          املستعرضة                 وخالل الفترة           السابقة                                              أحال الفريق العامل إىل احلكومة، يف الفترة         -   ١٢٤
        حالة    ٢٣       ً                                 استناداً إىل معلومات قدمتها احلكومة، و           حالة      ٦٩                    حالة، مت توضيح       ٩٢                                       الـيت أوضحها الفريق العامل وعددها       

  .      حالة   ٨١٦        مل يبت يف                             اد إىل معلومات قدمها املصدر، و           أخرى باالستن

       مالحظات

                                                                                                  يرحـب الفريق العامل بتعاون حكومة شيلي يف توضيح احلاالت، ويأمل بصدق يف تلقي معلومات إضافية ميكن          -   ١٢٥
  .      حالة   ٨١٦                                                   أن تؤدي إىل توضيح احلاالت اليت مل يبت فيها البالغ عددها 

 الصني

احلاالت املوضحة خالل الفترة 
 :املستعرضة من جانب

دد احلاالت اليت مل ع احلاالت احملالة إىل احلكومة خالل الفترة املستعرضة
ا يف هناية يبت فيه

 السنة املستعرضة
مصادر غري 
 احلكومة حكومية

احلاالت املرسلة 
مبوجب اإلجراء 

 النمطي

 مبوجب لةاملرس احلاالت
بالتدابري  اخلاص اإلجراء

 العاجلة

مل  عدد احلاالت اليت
بداية  يبت فيها يف

 الفترة املستعرضة

٣١ ١  ١ ٣ ١ ٢٩ 
 

عدد احلاالت اليت ميكن أن تكون احلكومة 
ردت عليها احلكومة اليت احلاالت عدد ردود متعددة بشأن بعض احلاالت )قاعدة الشهور الستة(قد أوضحتها 

 صفر ال ينطبق ال ينطبق
 

          ادعاء عام ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
                    رسالة طلب تدخل فوري ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
                                طلب الفريق العامل القيام بزيارة ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق

                 اإلجراءات العاجلة

                                                                                                                أحـال الفـريق العامل حالة واحدة مبوجب اإلجراء اخلاص بالتدابري العاجلة إىل احلكومة تتعلق جبيان هو، أحد                   -   ١٢٦
  .            اإلقامة اجلربية ب             أثناء وجوده                               إلنسان الذي اختفى من مقر إقامته                  املدافعني عن حقوق ا

              احلاالت العادية

                   ، راهب من التبت     نت        وبنت سام  ث                                                                                      أحـال الفريق العامل إىل احلكومة حالة واحدة يف إطار إجراءاته العادية، تتعلق ب              -   ١٢٧
      ٢٠٠٦      مايو   /                          ه يف أحد األديرة يف أيار                من غرفت         اقتادوه                        من الشرطة الصينية            ً  ن ضباطاً  إ        ، قيل        ً   عاماً   ١٩                       يـبلغ مـن العمـر       

   .                                                              إلظهاره مواد حمظورة يف غرفته، مثل صورة للدالي الما وعلم التبت الوطين
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                           املعلومات الواردة من احلكومة

                                ومل يكن بوسع أقسام الترمجة يف األمم   .           ، من احلكومة    ٢٠٠٦     مايو  /      أيار  ١٧                       رسـالة واحـدة، مؤرخة        وردت  -   ١٢٨
  .                                                               يف الوقت املناسب لكي ينظر الفريق العامل يف إدراجها يف هذا التقرير                       املتحدة ترمجة هذه الرسالة

                           املعلومات الواردة من املصادر

   .              قد عاد إىل مرتله  )    ١٢٦            انظر الفقرة  (                                                             أفيد أن الشخص املدافع عن حقوق اإلنسان الذي اختفى من مقر إقامته  -   ١٢٩

          التوضيحات

             انظر الفقرة  (                                                       صدر بأن املدافع عن حقوق اإلنسان قد عاد إىل مرتله                                               إىل املعلومـات اليت وردت من امل              ً   اسـتناداً  -   ١٣٠
  .                                   ، قرر الفريق العامل توضيح هذه احلالة )   ١٢٩

    ).  ١١            انظر الفقرة  (       أشهر    ستة                                 حاالت طبقت بشأهنا من قبل قاعدة ال   ثالث        توضيح                        ً      وقـرر الفـريق العامل أيضاً    -   ١٣١
  .    ٢٠٠٢              اختفت يف عام       وعاملة      ٢٠٠١                                          وكانت احلاالت تتعلق مبعلم وطالب اختفيا يف عام 

         املستعرضة                         موجز عن الوضع قبل الفترة 

       ١٩٩٥            ، وما بني        ١٩٩٠    و     ١٩٨٨                                                                            معظـم حـاالت االخـتفاء الـيت أبلـغ هبا الفريق العامل حدثت ما بني                  -   ١٣٢
   إىل    ا                                ُ ِّ        هنم ألقي القبض عليهم يف نيبال وُسلِّمو       إ        ، قيل         ً   راهباً   ١٩                                                 وكانـت معظم هذه احلاالت تتعلق بتبتيني، منهم           .     ٢٠٠٥ و
                                                                                         حالة أخرى تتعلق بأتباع حركة فالون غونغ الذين قيل إهنم ألقي القبض عليهم أو                 ١٣         وكانـت      .                   لسـلطات الصـينية    ا

      ٢٠٠٠                                من املتوحدين اختفى يف عام             ً  ن صبياً  إ             احلاالت، قيل                   واحدة من هذه        ويف    .     ٢٠٠١         وعام       ٢٠٠٠                 اختطفوا يف عام    
ٍ       ادعى مدٍع أن      ،    ٢٠٠٤                            حالة واحدة أحيلت يف عام         يف   و   .  نغ                                                            بعـد اسـتجوابه من قبل موظفي دائرة اهلجرة يف هونغ كو                   

           هنا أخت أحد  إ     قيل           سنوات،    ٤                      فلة تبلغ من العمر                         ألقوا القبض على ط                                                        ضـباط شرطة من فرقة األمن الوطين ملدينة تونغنان          
  .    ٢٠٠٤                                     أتباع حركة فالون غونغ، من مرتهلا يف عام 

   عد   ب                                          جمموع احلاالت احملالة، واملوضحة، واليت مل يبت فيها

    ١١                         حالة؛ وقد مت توضيح         ١١٢   ،          املستعرضة                وخالل السنة           السابقة                                                أحـال الفريق العامل إىل احلكومة، يف الفترة          -   ١٣٣
                                             حالة أخرى باالستناد إىل معلومات قدمتها         ٧٢             ً                                                      مـنها اسـتناداً إىل معلومات قدمها املصدر، يف حني مت توضيح                  لـة   حا

  .      حالة  ٢٩        مل يبت يف          احلكومة، و

       مالحظات

                            تواصل احلكومة يف بذل جهود         أن                         تعاوهنا معه ويأمل يف          على                                              الفريق العامل عن تقديره حلكومة الصني              يعـرب  -   ١٣٤
  .                                                        هنم اختفوا، مبن فيهم أطفال وأشخاص يعانون من اضطرابات عقلية إ                            مصري وأماكن وجود أشخاص قيل    كشف   ل    جادة
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 )١(كولومبيا

احلاالت املوضحة خالل الفترة 
 احلاالت احملالة إىل احلكومة خالل الفترة املستعرضة :املستعرضة من جانب

دد احلاالت اليت مل ع
يبت فيها يف هناية 
 السنة املستعرضة

مصادر غري 
 احلكومة حكومية

احلاالت املرسلة 
مبوجب اإلجراء 

 النمطي

 مبوجب املرسلة احلاالت
تدابري بال اخلاص اإلجراء

 العاجلة

مل  عدد احلاالت اليت
بداية  يبت فيها يف

 الفترة املستعرضة

 ٨٩٧ ١٥   ٤٤ صفر صفر ٩٥٦
 

عدد احلاالت اليت ميكن أن تكون احلكومة 
ردت عليها احلكومة اليت احلاالت عدد ردود متعددة بشأن بعض احلاالت )قاعدة الشهور الستة(قد أوضحتها 

 ١٢ ال ينطبق ال ينطبق
 

          ادعاء عام نعم رد احلكومة ال
                    رسالة طلب تدخل فوري ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
                                طلب الفريق العامل القيام بزيارة ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق

                 اإلجراءات العاجلة

              حاالت سبعة    ت   ومشل   .                                              حالة مبوجب اإلجراء اخلاص بالتدابري العاجلة        ١٥                                      أحـال الفـريق العامل إىل احلكومة         -   ١٣٥
  .                    ن قوات اجليش اعتقلتهم إ           مزارعني قيل 

                                                                           الت أخرى مبوجب اإلجراء اخلاص بالتدابري العاجلة تتعلق بأخوين وصديقهما، اثنني منهم                  وكانـت ثـالث حا    -   ١٣٦
       ُ                               ً       وقد أُبلغ مكتب املدعي العام الوطين أيضاً         .                     ألقت القبض عليهم         عسكرية               ن عناصر شبه     إ                    من العمر، قيل          ً     عامـاً    ١٨     دون  

  .         هبذه احلاالت

                                        هنم اختفوا بعد أن اختطفهم أفراد من        إ     قيل         واحدة       رأة                                                         وكانـت احلاالت اخلمس املتبقية تتعلق بأربعة رجال وام         -   ١٣٧
   .        العسكرية            اجملموعات شبه 

              احلاالت العادية

      حاالت      حدثت      قد   و   .                                                                                     مثـة أربـع وأربعـون حالة اختفاء جديدة أحيلت إىل احلكومة مبوجب اإلجراء النمطي               -   ١٣٨
ّ        وُيّدعى أن     .            من العمر       ً   عاماً   ١٨   ن              أشخاص دو      ثالثة          نساء و     سبع         ومشلت       ٢٠٠٤       إىل       ٢٠٠٠                  يف الفترة من           هذه          االخـتفاء   ُ 

  .                          تتصرف بالتواطؤ مع الدولة      عسكرية                                   معظم هذه احلاالت ارتكبتها جمموعات شبه 

                           املعلومات الواردة من احلكومة

  .     ٢٠٠٦       نوفمرب   /               تشرين الثاين   ٦        مايو، و  /       أيار   ١٦         أبريل، و  /        نيسان  ٣   ُ                                     اسُتلمت ثالث رسائل من احلكومة، مؤرخة        -   ١٣٩
ـ                                        ومل يكن بوسع أقسام الترمجة يف األمم          .                                                         تلقاها الفريق العامل غري كافية لتفي بغرض التوضيح                           ربت املعلومـات اليت      ُ   واعُت

  .                                                                                       املتحدة ترمجة الرسالة األخرية يف الوقت املناسب لكي ينظر الفريق العامل يف إدراجها يف هذا التقرير
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                           املعلومات الواردة من املصادر

 ً اً                     يف وقت متأخر جد               لكنها جاءت     ، و     ٢٠٠٦        أكتوبر   /         رين األول      تش   ٢٣                                  معلومات إضافية من املصدر يف           وردت -   ١٤٠
  .    ٢٠٠٧                                                                              العامل استعراضها، وسينظر فيها يف الدورة احلادية والثمانني املزمع عقدها يف مطلع عام                   حبيث مل يتسن للفريق 

          االجتماعات

              اخلاصة بقضايا       الة    احل       ناقشة                                                                                     اجتمع الفريق العامل، على هامش الدورة الثمانني، مبمثلي املنظمات غري احلكومية مل            -   ١٤١
  .      لومبيا و           االختفاء يف ك

             االدعاء العام

                                املزعومة اليت تواجهها حكومة        بات                                                                         قدمـت مـنظمات غـري حكومية معلومات إىل الفريق العامل تتعلق بالعق             -   ١٤٢
  .                             وأحيلت هذه املعلومات إىل احلكومة    ).  ١٤            انظر الفقرة  (                       كولومبيا يف تنفيذ اإلعالن 

                                        لتسهيل تسريح أعضاء جمموعات مسلحة غري        ٢٠٠٥                                ُ                   أن قانون العدالة والسالم، الذي أُقر يف عام                   تقارير         وأفـادت  -   ١٤٣
  .                                                                                                  مشروعة، قد فشل يف تكريس املعايري الدولية بشأن حق الضحايا يف معرفة احلقيقة ويف إنصافهم ويف احلصول على تعويض

                                          رمة للتحقيق يف كل حالة، وال يتضمن أي         ا       منية ص      ً   قيوداً ز                     احملققني القضائيني             يفرض على                  ن هذا القانون     إ       ويقال   -   ١٤٤
                            كما أن مشاركة الضحايا يف        .                 لتعاون مع احملققني   ا                 العقوبة على                                                       حافـز يذكـر للمستفيدين احملتملني من إجراءات ختفيف        

                                                                                                                       اإلجراءات القانونية حمدودة، وال توجد أحكام لكشف تورط أطراف ثالثة، مثل قوات األمن، اليت يدعى أهنا قامت بدور                 
  .        العسكرية                                                        كبري يف دعم انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ارتكبتها اجملموعات شبه 

  .   عام  ال     دعاء  ال ا   ذا             فيما يتعلق هب   رد             من احلكومة    يرد  مل  و -   ١٤٥

                                  موجز عن الوضع قبل الفترة املستعرضة

        ويف عدد    .   ٨١  ١٩                           حالة، ابتداء من عام       ١     ١٦٥                                                             حدثت أغلبية حاالت االختفاء املبلغ عنها يف املاضي، وعددها           -   ١٤٦
                  ُ                                                  ُ                                          كبري من هذه احلاالت، ُيدعى أن املسؤولني عنها هم أفراد من مجاعات شبه عسكرية ُيعتقد أهنا تقوم بعملياهتا بالتواطؤ مع       

  .         جمتمعيون     وعمال                                           ومن بني املختفني أعضاء يف نقابات العمال وفالحون    .                                  بعض أفراد األمن أو مبوافقتهم الضمنية

                                 ويرد تقرير البعثة يف الوثيقة      .     ٢٠٠٥       يوليه /      متوز   ١٣       إىل    ٥                       عثة إىل كولومبيا من                                     واضـطلع الفـريق العـامل بب       -   ١٤٧
E/CN.4/2006/56/Add.1.      إليه توصيات الفريق العامل وضع حد لنمط االختفاء املستمر يف البالد،             ت                 ومن مجلة ما هدف                                                                           

                                                                      العاملة على كشف مصري األشخاص املختفني أو أماكن وجودهم، ومعاجلة                                                     ومحاية أسر الضحايا واملنظمات غري احلكومية     
                                      الدولة مبوجب اإلعالن املتعلق حبماية        ات                                                  االختفاء، ومواءمة التشريعات احمللية مع التزام          حاالت                       مشكلة نقص اإلبالغ عن     

                               ا االختفاء يف كولومبيا مبزيد                                                                                              مجـيع األشـخاص من االختفاء القسري، وإعمال اآلليات القانونية املوجودة املتعلقة بقضاي            
  .           من الفعالية
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      بعد                                          جمموع احلاالت احملالة، واملوضحة، واليت مل يبت فيها

    ٦٧                      حالة؛ وقد مت توضيح      ١     ٢٢٤   ،          املستعرضة        الفترة         وخالل          السابقة                                              أحال الفريق العامل إىل احلكومة، يف الفترة         -   ١٤٨
ـ                                               حالة أخرى باالستناد إىل معلومات قدمتها          ٢٠١             مت توضيح                 ً                                        مـنها استناداً إىل معلومات قدمها املصدر، يف حني          ة     حال

  .      حالة   ٩٥٦        مل يبت يف          احلكومة، و

       مالحظات

  .                       حاالت جديدة يف كولومبيا            الستمرار حدوث                             يشعر الفريق العامل بقلق بالغ  -   ١٤٩

                  لعدالة والسالم ذات              أحكام قانون ا                 اليت اعتربت فيه أن                                                         يرحب الفريق العامل بقرار احملكمة الدستورية الكولومبية      و -   ١٥٠
                                    هنا حيتمل أن تكون منافية للقانون       إ                              قال عنها الفريق العامل                      وهي األحكام اليت                   عدمية الفعالية،                          مبعاجلة قضايا االختفاء           الصلة  

  .                              سيما حق الضحايا يف معرفة احلقيقة                       الدويل حلقوق اإلنسان، وال

                                                 إجراءات فعالة لتوضيح احلاالت اليت مل يبت فيها                                                                      وحيـث الفريق العامل حكومة كولومبيا مرة أخرى على اختاذ            -   ١٥١
  .     ٢٠٠٥       يوليه   /      متوز   ١٣       إىل    ٥                                                                                                     ولتنفيذ التوصيات الواردة يف تقريره الصادر عقب الزيارة اليت قام هبا إىل البلد يف الفترة من                 

           طلع الستالم                                                                                                         الفـريق العـامل احلكومة إىل تقدمي تقرير يف غضون سنة عن التدابري املتخذة لتنفيذ التوصيات ويت                       ودعـا 
  .           هذا التقرير

 الكونغو

احلاالت املوضحة خالل الفترة 
 :املستعرضة من جانب

دد احلاالت اليت مل ع احلاالت احملالة إىل احلكومة خالل الفترة املستعرضة
يبت فيها يف هناية 
 السنة املستعرضة

مصادر غري 
 احلكومة ةحكومي

احلاالت املرسلة 
مبوجب اإلجراء 

 النمطي

 مبوجب املرسلة احلاالت
بالتدابري  اخلاص اإلجراء

 العاجلة

مل  عدد احلاالت اليت
بداية  يبت فيها يف

 الفترة املستعرضة

 ١١٤ صفر    صفر صفر صفر ١١٤
 

عدد احلاالت اليت ميكن أن تكون احلكومة 
حلكومةردت عليها ا اليت احلاالت عدد ردود متعددة بشأن بعض احلاالت )قاعدة الشهور الستة(قد أوضحتها 

 صفر ال ينطبق ال ينطبق
 

          ادعاء عام ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
                    رسالة طلب تدخل فوري ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
                                طلب الفريق العامل القيام بزيارة ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق

                               خري موجز عن الوضع يف البلد                          ويرد يف التقرير األ     .                                                       مل يكـن هناك أي نشاط أثناء الفترة قيد االستعراض          -   ١٥٢
) E/CN.4/2006/56و   Corr.1( .  
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 مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

احلاالت املوضحة خالل الفترة 
 احلاالت احملالة إىل احلكومة خالل الفترة املستعرضة :املستعرضة من جانب

دد احلاالت اليت مل ع
يبت فيها يف هناية 
 السنة املستعرضة

مصادر غري 
 احلكومة حكومية

احلاالت املرسلة 
مبوجب اإلجراء 

 النمطي

 مبوجب املرسلة احلاالت
بالتدابري  اخلاص اإلجراء

 العاجلة

مل  عدد احلاالت اليت
بداية  يبت فيها يف

 الفترة املستعرضة

 ٩ صفر    صفر صفر صفر ٩
 

عدد احلاالت اليت ميكن أن تكون احلكومة 
ردت عليها احلكومة اليت احلاالت عدد تعددة بشأن بعض احلاالتردود م )قاعدة الشهور الستة(قد أوضحتها 

 ٩ نعم ال ينطبق
 

          ادعاء عام ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
                    رسالة طلب تدخل فوري ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
                                طلب الفريق العامل القيام بزيارة ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق

                           املعلومات الواردة من احلكومة

       ردت      ٢٠٠٦      مايو   /       أيار   ٢٤                                                                                     أحالت حكومة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية رسالة إىل الفريق العامل بتاريخ             -   ١٥٣
                                           أن قدمت للحكومة اليابانية، فيما يتعلق                                   وذكرت احلكومة أنه سبق هلا       .                                                 فيها بشأن مجيع احلاالت اليت مل يبت فيها التسعة        

                                           ا يتعلق باحلالة األخرى اليت مل يبت فيها         م       أما في    .                             ومات مفصلة عن هؤالء األشخاص                                            حباالت الرعايا اليابانيني الثمانية، معل    
                                                             نه اختفى على احلدود بني الصني ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية،  إ                                                 الـيت ختص أحد رعايا مجهورية كوريا الذي قيل          

                                   مماثل على احلدود بني مجهورية كوريا                                                 يف احلالة وأنه مل يقع حادث كهذا وال عمل                    ً    أجرت حتقيقاً   ا                     فقالـت احلكومـة إهن    
  .     والصني                    الشعبية الدميقراطية

           ، أن زوج       ٢٠٠٦       سبتمرب   /        أيلول   ١٢     ؤرخ          ردها امل                                                            وأفـادت حكومـة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، يف           -   ١٥٤
  .                   ، أن زوجته قد توفيت                                                              ً واحدة من اليابانيني املختطفني أكد، يف مقابلة صحفية أجريت معه مؤخراً

                     ات الواردة من املصادر      املعلوم

     ستظل             االختطاف       قضية       ، أن       ٢٠٠٦       يونيه   /         حزيران   ١٦        أبريل و  /        نيسان   ٢٤                                   أفـاد املصدر، يف رسالتني مؤرختني        -   ١٥٥
  .      حتل بعد    مل  ا  أهن و          حمل متابعة 

                                  موجز عن الوضع قبل الفترة املستعرضة

                ن حالة اختفاء    ع                         ُ         السبعينات والثمانينات، أُبلغ                                                      اليابانيني املختفني الثمانية الذين اختطفوا يف                   حالة الرعايا            إضافة إىل    -   ١٥٦
  .                                                    على احلدود بني الصني ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية    ٢٠٠٤                 امرأة وقعت يف عام 
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      بعد                                          جمموع احلاالت احملالة، واملوضحة، واليت مل يبت فيها

                 ومل يبت يف مجيع           كومة،                      ، تسع حاالت إىل احل            املستعرضة                                                          أحـال الفـريق العـامل، يف السـابق وأثناء الفترة             -   ١٥٧
  .         تلك احلاالت

       مالحظات

                                   اختاذ خطوات لتوضيح احلاالت اليت مل         يف                                        حكومة كوريا الشعبية الدميقراطية           تستمر                               يـأمل الفريق العامل يف أن        -   ١٥٨
  .        يبت فيها

 مجهورية الكونغو الدميقراطية

حة خالل الفترة احلاالت املوض
 احلاالت احملالة إىل احلكومة خالل الفترة املستعرضة :املستعرضة من جانب

دد احلاالت اليت مل ع
يبت فيها يف هناية 
 السنة املستعرضة

مصادر غري 
 احلكومة حكومية

احلاالت املرسلة 
مبوجب اإلجراء 

 النمطي

 مبوجب املرسلة احلاالت
بالتدابري  اخلاص اإلجراء

 العاجلة

مل  عدد احلاالت اليت
بداية  يبت فيها يف

 الفترة املستعرضة

 ٤١ صفر    صفر صفر صفر ٤١
 

عدد احلاالت اليت ميكن أن تكون احلكومة 
                ردت عليها احلكومة    اليت      احلاالت    عدد                           ردود متعددة بشأن بعض احلاالت )قاعدة الشهور الستة(قد أوضحتها 

 صفر ال ينطبق ال ينطبق
 

          ادعاء عام ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
                   سالة طلب تدخل فوري ر ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
                                طلب الفريق العامل القيام بزيارة ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق

                                                   ويرد يف التقرير األخري موجز عن الوضع يف البلد           .         املستعرضة                                             مل يكـن هـناك أي نشـاط أثناء الفترة            -   ١٥٩
) E/CN.4/2006/56و   Corr.1( .  

 اجلمهورية الدومينيكية
احلاالت املوضحة خالل الفترة 

 احلاالت احملالة إىل احلكومة خالل الفترة املستعرضة :املستعرضة من جانب
دد احلاالت اليت مل ع

 هناية يبت فيها يف
 السنة املستعرضة

مصادر غري 
 احلكومة حكومية

احلاالت املرسلة 
مبوجب اإلجراء 

 النمطي

 مبوجب املرسلة احلاالت
بالتدابري  اخلاص اإلجراء

 العاجلة

مل  عدد احلاالت اليت
بداية  يبت فيها يف

 الفترة املستعرضة

 ٢ صفر    صفر صفر صفر ٢
 

عدد احلاالت اليت ميكن أن تكون احلكومة 
ردت عليها احلكومة اليت احلاالت عدد ردود متعددة بشأن بعض احلاالت )قاعدة الشهور الستة(قد أوضحتها 

 ٢ ال ينطبق ال ينطبق
 

  م        ادعاء عا ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
                    رسالة طلب تدخل فوري ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
                                طلب الفريق العامل القيام بزيارة ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
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                           املعلومات الواردة من احلكومة

            اللتني مل يبت                      فيما يتعلق باحلالتني     ٢٠٠٦      يوليه  /     متوز  ١٨                                                    اسـتعرض الفـريق العامل رسالة وجهتها احلكومة يف         -   ١٦٠
  .             لتوضيح احلالتني          ً  ليس كافياً                               قرر الفريق العامل أن رد احلكومة و  .      فيهما

                           املعلومات الواردة من املصادر

  .     بعد                                   أية معلومات عن احلاالت اليت مل يبت فيها          من املصادر       مل ترد  -   ١٦١

                                  موجز عن الوضع قبل الفترة املستعرضة

           يف سانتو      ١٩٨٤       يونيه   /   ُ                اعُتقل يف حزيران                               ُ                                        تـتعلق إحـدى احلـاالت األربع اليت أُبلغ هبا الفريق العامل بشخص             -   ١٦٢
  ؛     ١٩٩٤      مايو   /                                                   ً                                                        دوميـنغو؛ وتتعلق احلالة الثانية مبحاضر جامعي، وهو أيضاً صحفي وناشط سياسي، قيل إنه اعتقل يف أيار                

  ة                         ؛ وتتعلق احلالة الرابع       ١٩٨٤                                              هاييت قيل إنه ألقي القبض عليه يف عام                   من رعايا                                                  وتـتعلق احلالـة الثالثة بعامل بأجرة اليوم         
  .    ١٩٨٨      ُ                                                            بشخص أُفيد أنه ألقي القبض عليه هو وزعيمني من زعماء اجملتمع احمللي يف عام 

      بعد                                          جمموع احلاالت احملالة، واملوضحة، واليت مل يبت فيها

                                    حاالت إىل احلكومة؛ وأوضحت حالتان على  ٤                                                             أحال الفريق العامل، يف الفترة املاضية وخالل الفترة املستعرضة،     -   ١٦٣
ّ              اليت قدمتها احلكومة، ومل ُيبّت بعد يف حالتني             أساس املعلومات  ُ                        .  

 إكوادور

          َّ               احلاالت املوض حة خالل الفتـرة 
 احلاالت احملالة إىل احلكومة خالل الفترة املستعرضة  :املستعرضـة من جانب

عـدد احلاالت اليت 
ّ              مل ي بت  فيها يف هناية   ُ   
 السنة املستعرضة

مصادر غري 
 احلكومة حكومية

احلاالت املرسلة 
مبوجب اإلجراء 

 النمطي

احلاالت املرسلة مبوجب 
اإلجراء اخلاص بالتدابري 

 العاجلة

عدد احلاالت اليت مل 
ّ               ي بت  فيها يف بداية   ُ 

 فترة املستعرضةال

 ١١ صفر صفر صفر صفر ١١

 
عدد احلاالت اليت ميكن أن تكون احلكومة قد 

 عدد احلاالت اليت ردت عليها احلكومة تردود متعددة بشـأن بعض احلاال )قاعدة الشهور الستة(أوضحتها 

 ١١ ال ينطبق ال ينطبق

 
          ادعاء عام ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق

                    رسالة طلب تدخل فوري ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق

                                طلب الفريق العامل القيام بزيارة ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
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                           املعلومات الواردة من احلكومة

      سبتمرب  /        أيلول   ١١        يوليه و  /      متوز   ٢٦                                                                  يق العـامل خالل الفترة املستعرضة يف البالغات الواردة بتاريخ                        نظـر الفـر    -   ١٦٤
  .      حالة  ١١                                                            ُ                  وقرر الفريق العامل أن املعلومات غري كافية لتوضيح احلاالت اليت مل ُيبت فيها واليت بلغت   .     ٢٠٠٦

                           املعلومات الواردة من املصادر

ّ          شأن احلاالت اليت مل ُيبّت فيها بعد                             مل ترد من املصادر أية معلومات ب -   ١٦٥  ُ                 .  

                                  موجز عن الوضع قبل الفترة املستعرضة

           يف كيتو       ١٩٩٢    و     ١٩٨٥                              ُ                                                         حدثـت أغلبـية حـاالت االختفاء اليت أُبلغ هبا الفريق العامل يف الفترة بني عامي                  -   ١٦٦
                          ابعة للشرطة الوطنية ألقوا                                     ُ              ً                                        وغوايـاكويل وإمسريالديـس، وتتعلق بأشخاص ُيدعى أن أفراداً من دائرة التحقيقات اجلنائية الت       

                         بشخصني تفيد التقارير        ٢٠٠٤                                       وتتعلق احلالتان املبلغ عنهما يف عام         .                                وتتعلق ثالث حاالت منها بأطفال      .               القـبض عليهم  
                  ُ                     وتتعلق حالة أخرى أُبلغ عنها يف عام         .                                                                                    بأهنمـا اختفيا يف غواياكويل بعد أن ألقى رجال الشرطة القضائية القبض عليهما            

  .                                                     أثناء نقله من مركز احتجاز يف كويبيدو إىل بلده بوينا يف            بشخص اختفي    ٢٠٠٤

ّ          جمموع احلاالت احملالة، واملوضحة، واليت مل ُيبّت فيها بعد   ُ                                   

        حاالت   ٤                     حالة؛ ومت توضيح       ٢٦                                                                              أحال الفريق العامل إىل احلكومة، يف الفترة املاضية وخالل السنة املستعرضة،             -   ١٦٧
ّ                    حالة باالستناد إىل معلومات مقدمة من احلكومة، ومل ُيبّت بعد يف              ١١        ملصدر، و                                          منها باالستناد إىل معلومات مقدمة من ا        ُ                                               

   .       حالة  ١١

 مصر

          َّ               احلاالت املوض حة خالل الفتـرة 
 احلاالت احملالة إىل احلكومة خالل الفترة املستعرضة  :املستعرضة من جانب

عـدد احلاالت اليت 
ّ              مل ي بت  فيها يف هناية   ُ   
 السنة املستعرضة

مصادر غري 
 احلكومة حكومية

احلاالت املرسلة 
مبوجب اإلجراء 

 النمطي

احلاالت املرسلة مبوجب 
اإلجراء اخلاص بالتدابري 

 العاجلة

 اليت مل عدد احلاالت
ّ               ي بت  فيها يف بداية   ُ 
 الفترة املستعرضة

 ١٥ صفر صفر صفر صفر ١٥

 
عدد احلاالت اليت ميكن أن تكون احلكومة قد 

 عدد احلاالت اليت ردت عليها احلكومة ردود متعددة بشـأن بعض احلاالت )تةقاعدة الشهور الس(أوضحتها 

 صفر ال ينطبق ال ينطبق

 
          ادعاء عام ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
                    رسالة طلب تدخل فوري ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق

                                طلب الفريق العامل القيام بزيارة ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
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ـ   -   ١٦٨                                                   ويـرد تلخـيص حلالة البلد يف التقرير السابق           .                                                   ن هـناك أي نشـاط خـالل الفـترة املستعرضـة                  مل يك
E/CN.4/2006/56)و   Corr.1.(   

 السلفادور

          َّ               احلاالت املوض حة خالل الفتـرة 
  الفترة املستعرضة احلاالت احملالة إىل احلكومة خالل :املستعرضـة من جانب

عـدد احلاالت اليت 
ّ              مل ي بت  فيها يف هناية   ُ   
 السنة املستعرضة

مصادر غري 
 احلكومة حكومية

احلاالت املرسلة 
مبوجب اإلجراء 

 النمطي

احلاالت املرسلة مبوجب 
اإلجراء اخلاص بالتدابري 

 العاجلة

 عدد احلاالت الـيت
ّ               مل ي بت  فيها يف بداية   ُ   
 الفترة املستعرضة

 ٢ ٢٧٠ صفر صفر صفر صفر ٢ ٢٧٠

 
 احلكومة قد عدد احلاالت اليت ميكن أن تكون

 عدد احلاالت اليت ردت عليها احلكومة ردود متعددة بشـأن بعض احلاالت )قاعدة الشهور الستة(أوضحتها 

 صفر ال ينطبق ال ينطبق

 
          ادعاء عام ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق

                    رسالة طلب تدخل فوري ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق

                ل القيام بزيارة                طلب الفريق العام نعم رد احلكومة نعم

                           املعلومات الواردة من احلكومة

ّ          مل ترد من احلكومة أية معلومات عن احلاالت اليت مل ُيبّت فيها بعد -   ١٦٩  ُ                                            .  

                           املعلومات الواردة من املصادر

ّ          مل ترد من املصادر أية معلومات عن احلاالت اليت مل ُيبّت فيها بعد -   ١٧٠  ُ                                            .  

                  طلب القيام بزيارة

ُ  ِّ             ذه الفريق العامل خالل الدورة الثامنة والسبعني، ُوجِّه يف             ً                  بـناًء على قرار اخت     -   ١٧١              إىل حكومة       ٢٠٠٦      مايو   /       أيار   ٢٣                                             
                            ووافقت احلكومة، وجيري حتديد      .                                                                                          السلفادور طلب للقيام بزيارة كجزء من مبادرة لزيارة أربعة أقطار يف أمريكا الوسطى            

  .    ٢٠٠٧      فرباير  /                            تواريخ القيام بالبعثة يف شباط

              فترة املستعرضة                    موجز عن الوضع قبل ال

                  يف سياق الرتاع        ١٩٨٣    و     ١٩٨٠                    حالة، بني عامي      ٢     ٦٦١                             َّ                      حدثت أغلبية حاالت االختفاء املبلَّغ عنها، وعددها         -   ١٧٢
                                        وقد اختفى أناس كثريون بعد أن ألقى القبض    .                                                                        املسـلح بـني حكومة السلفادور وجبهة فارابوندو ماريت للتحرير الوطين          
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                                                                                   ن الزي الرمسي، أو بعد اختطافهم يف عمليات على غرار عمليات فرق اإلعدام قام                                                       عليهم جنود أو أفراد من الشرطة يرتدو      
              ً وقد أصبحت الحقاً   .                                                                                              هبـا رجـال مسـلحون يرتدون مالبس مدنية يقال إهنم كانوا على صلة باجليش أو بقوات األمن               

                      ود صالت بني مرتكبيها                                                                                                عمليات اختطاف من هذا النوع عمليات اعتقال رمسي يف بعض احلاالت مما دفع إىل االدعاء بوج               
  .          وقوات األمن

ّ          جمموع احلاالت احملالة، واملوضحة، واليت مل ُيبّت فيها بعد   ُ                                   

       حالة   ٧٣                 حالة؛ ومت توضيح  ٢     ٦٦١                                                                  أحال الفريق العامل إىل احلكومة يف الفترة املاضية وخالل السنة املستعرضة،  -   ١٧٣
                                      ُ          ستناد إىل معلومات مقدمة من احلكومة، ومل ُيبت بعد يف              حالة باال     ٣١٨                                                 منها باالستناد إىل معلومات مقدمة من املصدر، و       

  .      حالة ٢     ٢٧٠

      مالحظة

  .                                                                                يرحب الفريق العامل بالدعوة اليت وجهتها لـه حكومة السلفادور وما أبدته من تعاون معه -   ١٧٤

 غينيا االستوائية

فتـرة احلاالت املوضحة خالل ال
 احلاالت احملالة إىل احلكومة خالل الفترة املستعرضة  :املستعرضــة من جانب

عـدد احلاالت اليت 
ّ              مل ي بت  فيها يف هناية   ُ   
 السنة املستعرضة

مصادر غري 
 احلكومة حكومية

احلاالت املرسلة 
مبوجب اإلجراء 

 النمطي

احلاالت املرسلة مبوجب 
اإلجراء اخلاص بالتدابري 

 العاجلة

 عدد احلاالت اليت مل
ّ              ي بت  فيها يف بداية  ُ  
 الفترة املستعرضة

 ٧ صفر صفر صفر صفر ٧

 
عدد احلاالت اليت ميكن أن تكون احلكومة قد 

 عدد احلاالت اليت ردت عليها احلكومة ردود متعددة بشـأن بعض احلاالت )قاعدة الشهور الستة(أوضحتها 

 صفر ال ينطبق ال ينطبق

 
          ادعاء عام ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق

              طلب تدخل فوري      رسالة  ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق

                                طلب الفريق العامل القيام بزيارة ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق

                                                 ويـرد تلخـيص حلالة البلد يف التقرير السابق          .                                                          مل يكـن هـناك أي نشـاط خـالل الفـترة املستعرضـة              -   ١٧٥
E/CN.4/2006/56)و   Corr.1.(   



A/HRC/4/41 
Page 41 

 إريتريا

احلاالت املوضحة خالل الفتـرة 
 احلاالت احملالة إىل احلكومة خالل الفترة املستعرضة  :املستعرضـة من جانب

عـدد احلاالت اليت 
ّ              مل ي بت  فيها يف هناية   ُ   
 ةالسنة املستعرض

مصادر غري 
 احلكومة حكومية

احلاالت املرسلة 
مبوجب اإلجراء 

 النمطي

احلاالت املرسلة مبوجب 
اص بالتدابري اإلجراء اخل

 العاجلة

عدد احلاالت اليت مل 
ّ               ي بت  فيها يف بداية   ُ 
 الفترة املستعرضة

 ٥٤ صفر صفر صفر صفر ٥٤

 
عدد احلاالت اليت ميكن أن تكون احلكومة قد 

 عدد احلاالت اليت ردت عليها احلكومة ردود متعددة بشـأن بعض احلاالت )قاعدة الشهور الستة(أوضحتها 

 ٥٤ نعم ال ينطبق

 
          ادعاء عام ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق

                    رسالة طلب تدخل فوري ال ينطبق كومةرد احل ال ينطبق

                                طلب الفريق العامل القيام بزيارة ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق

                           املعلومات الواردة من احلكومة

ّ              بشأن مجيع احلاالت اليت مل ُيبّت فيها           ٢٠٠٦       يونيه   /         حزيران   ٢٣                             أرسلت احلكومة رسالة مؤرخة      -   ١٧٦                ومل تعترب ردود     .                        ُ 
  .      حالة  ٥٤                        احلكومة كافية لتوضيح ال  

                           املعلومات الواردة من املصادر

ّ          مل ترد من املصادر أية معلومات عن احلاالت اليت مل ُيبّت فيها بعد -   ١٧٧  ُ                                            .  

                                  موجز عن الوضع قبل الفترة املستعرضة

                              ُ         ، وتتعلق كلها مبواطنني إثيوبيني أُفيد          ١٩٩٨                 حالة يف عام       ٥٤                ُ                                    وقعت احلاالت اليت أُبلغ هبا الفريق العامل وعددها          -   ١٧٨
                                         ً        وسبق أن طلبت السلطات من مصادر احلاالت مزيداً          .                                                                      شـرطة إريتريا ألقت القبض عليهم أمام سفارة إثيوبيا يف أمسرة             أن

  .                  من املعلومات املفصلة

ّ          جمموع احلاالت احملالة، واملوضحة، واليت مل ُيبّت فيها بعد   ُ                                   

ّ                حالة، ومل ُيبّت فيها كلها بعد  ٥٤      عرضة،                                                              أحال الفريق العامل إىل احلكومة، يف الفترة املاضية وخالل السنة املست -   ١٧٩  ُ           .  
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 إثيوبيا

احلاالت املوضحة خالل الفتـرة 
 احلاالت احملالة إىل احلكومة خالل الفترة املستعرضة  :املستعرضـة من جانب

عـدد احلاالت اليت 
ّ              مل ي بت  فيها يف هناية   ُ   
 السنة املستعرضة

مصادر غري 
 احلكومة حكومية

احلاالت املرسلة 
مبوجب اإلجراء 

 النمطي

احلاالت املرسلة مبوجب 
اإلجراء اخلاص بالتدابري 

 العاجلة

 عدد احلاالت اليت مل
ّ              ي بت  فيها يف بداية  ُ  

 ستعرضةالفترة امل

 ١١١ صفر صفر صفر صفر ١١١

 
عدد احلاالت اليت ميكن أن تكون احلكومة قد 

  احلاالت اليت ردت عليها احلكومةعدد ردود متعددة بشـأن بعض احلاالت )قاعدة الشهور الستة(أوضحتها 

 صفر ال ينطبق ال ينطبق

 
          ادعاء عام ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق

                    رسالة طلب تدخل فوري ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق

                                طلب الفريق العامل القيام بزيارة ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق

                                                    ويـرد تلخـيص حلالة البلد يف التقرير السابق          .                                                         مل يكـن هـناك أي نشـاط خـالل الفـترة املستعرضـة              -   ١٨٠
E/CN.4/2006//56)و   Corr.1.(   

 فرنسا

احلاالت املوضحة خالل الفتـرة 
 احلاالت احملالة إىل احلكومة خالل الفترة املستعرضة  :املستعرضـة من جانب

عـدد احلاالت اليت 
ّ              مل ي بت  فيها يف هناية   ُ   
 السنة املستعرضة

مصادر غري 
 احلكومة حكومية

احلاالت املرسلة 
مبوجب اإلجراء 

 النمطي

احلاالت املرسلة مبوجب 
اإلجراء اخلاص بالتدابري 

 العاجلة

 عدد احلاالت اليت مل
ّ ي بت    فيها يف بداية ُ 

 الفترة املستعرضة

 ١ صفر صفر صفر صفر ١

 
عدد احلاالت اليت ميكن أن تكون احلكومة قد 

 عدد احلاالت اليت ردت عليها احلكومة  بشـأن بعض احلاالتردود متعددة )قاعدة الشهور الستة(أوضحتها 

 ١ ال ينطبق ال ينطبق

 
          ادعاء عام ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق

                    رسالة طلب تدخل فوري ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق

                                طلب الفريق العامل القيام بزيارة ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
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  ة                         املعلومات الواردة من احلكوم

ّ                                                                        رّدت احلكومـة عـلى احلالـة الوحيدة اليت مل ُيبّت فيها، وأفادت أن السلطات الفرنسية طلبت من السلطات                    -   ١٨١  ُ                                   ّ  
  .                                     اجلزائرية مساعدهتا على العثور على الشخص

                           املعلومات الواردة من املصادر

  .                                        قدم املصدر معلومات إضافية عن ظروف االختفاء -   ١٨٢

                                  موجز عن الوضع قبل الفترة املستعرضة

ُ                        ختص احلالة الوحيدة اليت مل ُيبّت فيها رجالً حيمل اجلنسية اجلزائرية، ُرفض طلبه اللجوء إىل فرنسا -   ١٨٣                       ً          ّ ّ      وقد ُرّحل من   .                         ُ   ُ     
                                                                     على منت سفينة فرنسية، ولكنه مل يغادر السفينة، حسبما جاء يف                ١٩٩٩       ديسمرب   /              كانون األول    ٢٣                      فرنسا إىل اجلزائر يف     

  .                          التقارير، يف اجلزائر العاصمة

ّ           احلاالت احملالة، واملوضحة، واليت مل ُيبّت فيها بعد    جمموع   ُ                               

                                                                                                               أحال الفريق العامل إىل حكومة فرنسا، يف الفترة املاضية وخالل السنة املستعرضة، حالة واحدة؛ ومل يبت الفريق               -   ١٨٤
  .                      العامل يف هذه احلالة بعد

 اليونان

الت املوضحة خالل الفتـرة احلا
 احلاالت احملالة إىل احلكومة خالل الفترة املستعرضة  :املستعرضة من جانب

عـدد احلاالت اليت 
ّ              مل ي بت  فيها يف هناية   ُ   
 السنة املستعرضة

مصادر غري 
 احلكومة حكومية

احلاالت املرسلة 
مبوجب اإلجراء 

 النمطي

احلاالت املرسلة مبوجب 
دابري اإلجراء اخلاص بالت
 العاجلة

 عدد احلاالت اليت مل
ّ              ي بت  فيها يف بداية  ُ  
 الفترة املستعرضة

 ٣ صفر صفر صفر صفر ٣

 
عدد احلاالت اليت ميكن أن تكون احلكومة قد 

 عدد احلاالت اليت ردت عليها احلكومة ردود متعددة بشـأن بعض احلاالت )قاعدة الشهور الستة(أوضحتها 

 صفر ال ينطبق ال ينطبق

 
          ادعاء عام ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق

                    رسالة طلب تدخل فوري ال ينطبق ةرد احلكوم ال ينطبق

                                طلب الفريق العامل القيام بزيارة ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
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                                                        ويـرد تلخـيص حلالـة الـبلد يف الـتقرير السابق              .                                                   ال يوجـد أي نشـاط خـالل الفـترة املستعرضـة            -   ١٨٥
) E/CN.4/2006/56و   Corr.1 .(    

 غواتيماال

احلاالت املوضحة خالل الفتـرة 
 احلاالت احملالة إىل احلكومة خالل الفترة املستعرضة  :املستعرضـة من جانب

عـدد احلاالت اليت 
ّ            مل ي بت  فيها يف هناي ة    ُ 
 السنة املستعرضة

مصادر غري 
 احلكومة حكومية

احلاالت املرسلة 
مبوجب اإلجراء 

 النمطي

وجب احلاالت املرسلة مب
اإلجراء اخلاص بالتدابري 

 العاجلة

 عدد احلاالت اليت مل
ّ              ي بت  فيها يف بداية  ُ  
 الفترة املستعرضة

 ٢ ٨٩٦ صفر ٣ صفر  صفر ٢ ٨٩٩

 
عدد احلاالت اليت ميكن أن تكون احلكومة قد 

 عدد احلاالت اليت ردت عليها احلكومة ردود متعددة بشـأن بعض احلاالت )قاعدة الشهور الستة(أوضحتها 

 صفر ال ينطبق ال ينطبق

 
          ادعاء عام ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق

                    رسالة طلب تدخل فوري ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق

                                طلب الفريق العامل القيام بزيارة نعم رد احلكومة نعم

              احلاالت النمطية

                    أوسكار هومبارتو                           وتتعلق احلالة األوىل ب       .                             ً       حاالت اختفاء مبلغ عنها مؤخراً      ٣                                  أحال الفريق العامل إىل احلكومة       -   ١٨٦
ّ           ُ              بعد أن اقتاده ستة رجال مدّججني بالسالح ُيزعم             ٢٠٠٦      مايو   /  ُ                                     ي ُيدعى أنه اختفى يف كيتزال يف أيار          الذ                 دواريت بايـيز،                               

                   عاما، اختفت يف      ٢٦                   وهي امرأة عمرها                                     تزوملا أمريكا فاسكاز غاالن،                                 وتتعلق احلالة الثانية ب       .                           أهنـم مـن أفراد الشرطة     
                        مايرة أخنيلينا غوتيارز                              وتتعلق احلالة األخرية ب         .  ا                                                   عـندما كانت تستقل سيارة يف طريقها إىل عمله             ٢٠٠٦        مـايو    /      أيـار 

   .                               بينما كانت يف طريقها إىل عملها    ٢٠٠٠                        ، وهي امرأة اختفت يف عام        هرناندز

                           املعلومات الواردة من احلكومة

ّ          مل ترد من احلكومة أية معلومات عن احلاالت اليت مل ُيبّت فيها بعد -   ١٨٧  ُ                                            .  

                           املعلومات الواردة من املصادر

ّ           ترد من املصادر أية معلومات عن احلاالت اليت مل ُيبّت فيها بعد مل -   ١٨٨  ُ                                           .  
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       البعثة

              إىل احلكومة       ٢٠٠٦      مايو   /       أيار   ٢٣   ً                                                            ِّ                  بـناًء على قرار اختذه الفريق العامل خالل الدورة الثامنة والسبعني، وجِّه يف               -   ١٨٩
                                        قت احلكومة على الزيارة، وقام الفريق          وواف  .     ً                                                                             طلـباً للقيام بزيارة كجزء من مبادرة لزيارة أربعة أقطار يف أمريكا الوسطى            

                                      ويرد التقرير عن البعثة يف الوثيقة        .     ٢٠٠٦       سبتمرب   /        أيلول   ٢١       إىل     ١٩                                                      العـامل ببعـثة إىل غواتـيماال يف الفـترة مـن             
A/HRC/4/41/Add.1 أعاله  ٤١                   ، وتلخيصه يف الفقرة      .  

          االجتماعات

   .                                                  لي احلكومة ملناقشة الزيارة املزمع القيام هبا إىل البلد                                                    التقى الفريق العامل خالل الدورة التاسعة والسبعني مع ممث -   ١٩٠

                 البيانات الصحفية

  .    ٢٠٠٦      سبتمرب  /                                                       صدر بيانان صحفيان قبل البعثة إىل غواتيماال وبعدها يف أيلول -   ١٩١

  ي                                                ً      ً                                                         وعقـد الفـريق العامل يف اليوم األخري من البعثة مؤمتراً صحفياً يف غواتيماال سييت، حضره عدد كبري من ممثل                    -   ١٩٢
  .           وسائط اإلعالم

                                  موجز عن الوضع قبل الفترة املستعرضة

     ١٩٧٩                               حالة، يف الفترة بني عامي        ٣     ١٥٢                              ُ                                       حدثت أغلبية حاالت االختفاء اليت أُبلغ هبا الفريق العامل، وعددها            -   ١٩٣
  .        ً                                                                       ، وغالباً يف ظل النظام العسكري ويف سياق حماربة احلكومة لالحتاد الثوري الوطين الغواتيمايل    ١٩٨٦ و

     ً   عاماً    ١٤                                  وتتعلق بطفل يبلغ من العمر           ٢٠٠٢  ُ                                                                  وأُبلغ الفريق العامل عن حالة اختفاء قسري جديدة وقعت يف عام             -   ١٩٤
  .                                                       زعمت الشرطة أنه تويف بعد أن دهسته إحدى دورياهتا يف شيكيموال

ّ          جمموع احلاالت احملالة، واملوضحة، واليت مل ُيبّت فيها بعد   ُ                                   

    ٧٩                     حالة؛ ومت توضيح      ٣     ١٥٥                                            الفترة املاضية، وخالل السنة املستعرضة،                                            أحـال الفريق العامل إىل احلكومة يف       -   ١٩٥
    ُ    ومل ُيبت    .                                                  حالة باالستناد إىل معلومات مقدمة من احلكومة          ١٧٧                                                       حالة منها باالستناد إىل معلومات مقدمة من املصدر، و        

  .      حالة ٢     ٨٩٩      بعد يف 

       مالحظات

                                                          قدمت هبا ويدعوها إىل تنفيذ التوصيات الواردة يف تقرير                                                                   يعرب الفريق العامل عن امتنانه للحكومة للدعوة اليت ت         -   ١٩٦
                                                                                                       البعـثة السـالف الذكر، ويطلب من احلكومة ومن املصادر تقدمي معلومات عن مصري األشخاص املختفني أو عن أماكن        

   .                                                            وجودهم، لعدم ورود معلومات بشأن عدد كبري منهم منذ سنوات عديدة
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 غينيا

احلاالت املوضحة خالل الفتـرة 
 احلاالت احملالة إىل احلكومة خالل الفترة املستعرضة  :املستعرضـة من جانب

عـدد احلاالت اليت 
ّ       مل ي بت  فيها  يف هناية    ُ 

 السنة املستعرضة

مصادر غري 
 احلكومة حكومية

احلاالت املرسلة 
مبوجب اإلجراء 

 النمطي

رسلة مبوجب احلاالت امل
اإلجراء اخلاص بالتدابري 

 العاجلة

 عدد احلاالت اليت مل
ّ              ي بت  فيها يف بداية  ُ  
 الفترة املستعرضة

 ٢١ صفر صفر صفر صفر ٢١

 
عدد احلاالت اليت ميكن أن تكون احلكومة قد 

 عدد احلاالت اليت ردت عليها احلكومة ردود متعددة بشـأن بعض احلاالت )قاعدة الشهور الستة(أوضحتها 

 صفر ال ينطبق ال ينطبق

 
          ادعاء عام بقال ينط رد احلكومة ال ينطبق

                    رسالة طلب تدخل فوري ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق

                                طلب الفريق العامل القيام بزيارة ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق

ــة  -   ١٩٧ ــترة املستعرض ــالل الف ــاط خ ــد أي نش ــتقرير    .                                              ال يوج ــبلد  يف ال ــة ال ــيص حلال ــرد تلخ                                              وي
) E/CN.4/2006/56و   Corr.1 .(    

 هاييت

احلاالت املوضحة خالل الفتـرة 
 احلاالت احملالة إىل احلكومة خالل الفترة املستعرضة  :املستعرضة من جانب

 عـدد احلاالت اليت
ّ              مل ي بت  فيها يف هناية   ُ   
 السنة املستعرضة

مصادر غري 
 احلكومة حكومية

احلاالت املرسلة 
مبوجب اإلجراء 

 مطيالن

احلاالت املرسلة مبوجب 
اإلجراء اخلاص بالتدابري 

 العاجلة

 عدد احلاالت اليت مل
ّ              ي بت  فيها يف بداية  ُ  
 الفترة املستعرضة

 ٣٨ صفر صفر صفر صفر ٣٨

 
عدد احلاالت اليت ميكن أن تكون احلكومة قد 

 عدد احلاالت اليت ردت عليها احلكومة ردود متعددة بشـأن بعض احلاالت )قاعدة الشهور الستة(أوضحتها 

 ٣٨ ال ينطبق ال ينطبق

 
          ادعاء عام ال ينطبق حلكومةرد ا ال ينطبق

                    رسالة طلب تدخل فوري ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق

                                طلب الفريق العامل القيام بزيارة ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
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                           املعلومات الواردة من احلكومة

           هلاييت لدى                         ، تفيد أن البعثة الدائمة    ٢٠٠٦      أغسطس  /    آب  ١٦   ّ                                                 تلقّـى الفـريق العامل رسالة من احلكومة مؤرخة           -   ١٩٨
  .                                                                                         مكتب األمم املتحدة جبنيف أحالت رسالة الفريق العامل إىل وزارة الشؤون اخلارجية الختاذ اإلجراء الالزم

                           املعلومات الواردة من املصادر

ّ          مل ترد من املصادر أية معلومات عن احلاالت اليت مل ُيبّت فيها بعد -   ١٩٩  ُ                                            .  

                                  موجز عن الوضع قبل الفترة املستعرضة

       ١٩٨٥-    ١٩٨١ :                            حالـة، خـالل ثالث فتـرات      ٤٨                                              أغلبية حاالت االختفاء املبلغ عنها، وعددهـا               حدثـت    -   ٢٠٠
                                                                            وتعلقـت معظـم احلـاالت اليت حدثت يف الفترة األوىل بأعضاء يف حزب هاييت                 .     ١٩٩٤-    ١٩٩١    و     ١٩٩٠-    ١٩٨٦ و

ّ             ً                                      ن لـه يّدعى أن أفراداً من القوات املسلحة أو من مجاعة تو        ي                            الدميقراطي املسيحي أو مبناصر      .                          نتون ماكوت قد قبضوا عليهم       
                                                 ُ           ً                                ً          وتعلقت احلاالت اليت حدثت خالل الفترة الثانية بأشخاص أُفيد أن رجاالً مسلحني يرتدون مالبس مدنية وأفراداً من دائرة 

                                             وحدثت املوجة األخرية عقب االنقالب الذي أطاح         .                                                                مكافحـة العصـابات والتحقيقات ومن الشرطة قد قبضوا عليهم         
  .    ١٩٩١           ستيد يف عام                   بالرئيس املنتخب أري

ّ          جمموع احلاالت احملالة، واملوضحة، واليت مل ُيبّت فيها بعد   ُ                                   

                                 حالة؛ ومت توضيح حالة واحدة        ٤٨                                                                              أحال الفريق العامل إىل احلكومة، يف الفترة املاضية وخالل السنة املستعرضة،             -   ٢٠١
    ُ         ومل ُيبت بعد     .                       مات مقدمة من احلكومة                                                                                 منها باالستناد إىل معلومات مقدمة من املصدر، وتسع حاالت باالستناد إىل معلو           

  .      حالة  ٣٨  يف 

 هندوراس

احلاالت املوضحة خالل الفتـرة 
 احلاالت احملالة إىل احلكومة خالل الفترة املستعرضة  :املستعرضة من جانب

عـدد احلاالت اليت 
ّ              مل ي بت  فيها يف هناية   ُ   
 السنة املستعرضة

مصادر غري 
 احلكومة حكومية

احلاالت املرسلة 
مبوجب اإلجراء 

 النمطي

احلاالت املرسلة مبوجب 
اإلجراء اخلاص بالتدابري 

 العاجلة

 عدد احلاالت اليت مل
ّ              ي بت  فيها يف بداية  ُ  

 ة املستعرضةالفتر

 ١٢٩ ١ صفر ٥ صفر ١٢٥

 
عدد احلاالت اليت ميكن أن تكون احلكومة قد 

 د احلاالت اليت ردت عليها احلكومةعد ردود متعددة بشـأن بعض احلاالت )قاعدة الشهور الستة(أوضحتها 

 ١٢٥ نعم ٥

 
          ادعاء عام ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
                    رسالة طلب تدخل فوري ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
                                طلب الفريق العامل القيام بزيارة نعم رد احلكومة نعم
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                 اإلجراءات العاجلة

                                                            جب إجرائه العاجل تتعلق باختفاء خورخي رويس، الذي كان                                                          أحال الفريق العامل حالة واحدة إىل احلكومة مبو        -   ٢٠٢
   .                                  ُ                                                          مسافرا من تيغوسيغالبا إىل كوكوا، وُيزعم أن مخسة أفراد من مديرية التحقيق اجلنائي ألقت عليه القبض

                           املعلومات الواردة من احلكومة

  .           السابقة    ٢٠١           يف الفقرة                               عن احلالة املشار إليها          ٢٠٠٦       سبتمرب   /        أيلول   ٢٨                                   قدمـت احلكومـة معلومات بتاريخ        -   ٢٠٣
                                                                                                                 وتعـذرت ترمجة هذه املعلومات من جانب أقسام الترمجة يف الوقت املناسب لينظر فيها الفريق العامل من أجل ضمها إىل            

  .           هذا التقرير

                                             حالة، قرر الفريق العامل أن املعلومات املقدمة    ١١٨   ويف   .       حالة  ٢٥                                            استعرض الفريق العامل ردود احلكومة بشأن        -   ٢٠٤
                                 ويف مخس حاالت أخرى، قرر الفريق        .                                                                 فية العتبار احلاالت موضحة، وقرر إعادة هذه احلاالت إىل السلطات                   ليسـت كا  

   ).  ١٢            انظر الفقرة  (                                العامل تطبيق قاعدة الشهور الستة 

                           املعلومات الواردة من املصادر

                     فيها بعد لألشخاص       ّ                                                                  ُ  ّ                 تلقّـى الفـريق العامل من املصادر معلومات جديدة بشأن احلاالت العشرين اليت مل ُيبتّ               -   ٢٠٥
  .                                                                                 وتبني املعلومات بالتفصيل اجلهود اليت بذلتها أسر الضحايا ملعرفة مكان وجود أقارهبا املختفني  .                    املختفني يف الثمانينات

          التوضيحات

       ً                                                                                                          اسـتناداً إىل املعلومـات الواردة من احلكومة، قرر الفريق العامل توضيح اخلمس حاالت املشار إليها يف الفقرة                   -   ٢٠٦
                                               ويف مجيع احلاالت اليت تأكدت وفاة األشخاص فيها، وتلقت    ).   ١١             انظر الفقرة   (                                  قب انقضاء قاعدة الشهور الستة          ع    ٢٠٤

  .                      األسر تعويضات من احلكومة

                  طلب القيام بزيارة

ُ  ِّ                  وبـناًء على قرار اختذه الفريق العامل خالل الدورة الثامنة والسبعني، ُوجِّه يف               -   ٢٠٧              إىل حكومة       ٢٠٠٦      مايو   /       أيار   ٢٣    ً                                                          
  .                                                                                                                        وراس طلـب لزيارة هذا البلد كجزء من املبادرة اليت اختذها الفريق العامل لزيارة أربعة أقطار يف أمريكا الوسطى                       هـند 

  .    ٢٠٠٧      فرباير  /                                                     ووافقت احلكومة، وجيري حتديد تواريخ القيام بالبعثة يف شباط

                                  موجز عن الوضع قبل الفترة املستعرضة

          ويزعم أن    .     ١٩٨٤    و     ١٩٨١                    حالة، بني عامي        ٢٠٢      ً             سابقاً، وعددها                               ُ             حدثت أغلبية حاالت االختفاء املُبلغ عنها      -   ٢٠٨
                   ً                                                                                      القـوات املسـلحة ورجـاالً يـرتدون مالبس مدنية مدججني بالسالح قاموا باعتقال من يعتربوهنم أعداء أيديولوجيني         

     ثوري                          ، وتتعلق بزعماء يف احلزب ال    ١٩٨٣  ُ                                   وأُفيد بأن أربع حاالت حدثت يف عام         .                                       واقـتادوهم إىل مراكـز اعتقال سرية      
  ُ                  وأُفيد أن بني هؤالء      .                                                                      هندوراس، من بينهم قس يسوعي، قيل إن اجليش اهلندوراسي اعتقلهم          -                         لعمـال أمريكا الوسطى     

 ُ                                                                            وُيقال إن من احملتمل أن يكون أفراد من جيش الواليات املتحدة وموظفون من               .                                   شخصـني من مواطين الواليات املتحدة     
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                                  ُ                                جيش هندوراس يف عملية أوالنشو، اليت قُتل فيها هؤالء األشخاص،                                                             وكالـة املخابـرات املركزية األمريكية قد ساعدوا       
   .                                   حسب ما أوردته مصادر اجليش اهلندوراسي

ّ          جمموع احلاالت احملالة، واملوضحة، واليت مل ُيبّت فيها بعد   ُ                                   

    ٤٣                     حاالت؛ ومت توضيح        ٢٠٣                                                                                أحـال الفريق العامل إىل احلكومة، يف الفترة املاضية وخالل السنة املستعرضة،              -   ٢٠٩
    ُ       ومل ُيبت بعد   .                                           حالة باالستناد إىل معلومات مقدمة من احلكومة  ٣٥                                               حالة منها باالستناد إىل معلومات مقدمة من املصدر، و

  .      حالة   ١٢٥  يف 

       مالحظات

  .                                                                              يرحب الفريق العامل بالدعوة اليت وجهتها لـه حكومة هندوراس وما أبدته من تعاون معه -   ٢١٠

 اهلند

احلاالت املوضحة خالل الفتـرة 
 احلاالت احملالة إىل احلكومة خالل الفترة املستعرضة  :املستعرضـة من جانب

عـدد احلاالت اليت 
ّ    مل ي بت  في ها يف هناية    ُ 

 السنة املستعرضة

مصادر غري 
 احلكومة حكومية

احلاالت املرسلة 
مبوجب اإلجراء 

 النمطي

 املرسلة مبوجب احلاالت
اإلجراء اخلاص بالتدابري 

 العاجلة

 عدد احلاالت اليت مل
ّ              ي بت  فيها يف بداية  ُ  
 الفترة املستعرضة

 ٣٢٥ صفر ١ ١ صفر ٣٢٥

 
عدد احلاالت اليت ميكن أن تكون احلكومة قد 

 عدد احلاالت اليت ردت عليها احلكومة ردود متعددة بشـأن بعض احلاالت )قاعدة الشهور الستة(أوضحتها 

 ٣ ال ينطبق ٢

 
      ء عام    ادعا ال ينطبق  رد احلكومة ال ينطبق

                    رسالة طلب تدخل فوري ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق

                                طلب الفريق العامل القيام بزيارة ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق

              احلاالت النمطية

             سوكواندر سنغ                                                                           ً                       أحـال الفـريق العامل، خالل الفترة املستعرضة، حالة اختفاء واحدة مبلغ عنها حديثاً تتعلق ب              -   ٢١١
 ُ                                  وُيزعم أنه شوهد آخر مرة يف عام         .                           ّ                                      الدفاع يف القضاء اجلنائي ميثّل ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان                     ، وهو حمامي    ّ    بـاّتي 
   .                                    مبركز احتجاز غري رمسي يوجد يف باهادور    ١٩٩٤
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                           املعلومات الواردة من احلكومة

         رت فيما     وذك  .                              ُ                    ، ردت احلكومة على ثالث حاالت مل ُيبت فيها بعد             ٢٠٠٦       إبريل   /        نيسان   ١٠                 يف رسالة مؤرخة     -   ٢١٢
ّ            ُ                                  يـتعلق بإحدى هذه احلاالت أن الشخص، وهو مناضل يف جمموعة مؤيدة لباكستان تّدعى اجلهاد، أُطلق سراحه ويوجد                                                                                     

                                                                                                      ويف حالة أخرى تتعلق باختفاء صاحب حمل أجهزة ومعدات، أبلغت احلكومة أنه عثر على جثة الشخص يف                   .             اآلن يف بيته  
                                          ُ                ً              مل أنه ميكن اعتبار الردين توضيحيني، طاملا مل ُيبد املصدر اعتراضاً خالل ستة                        ورأى الفريق العا    .         ُ ِّ               بستان وُسلِّمت إىل أقاربه   

                                                                                          ويف احلالة الثالثة، قدمت احلكومة معلومات جديدة عن الشخص، وهو حارس يبلغ من العمر                 ).   ١٢              انظر الفقرة    (      شهور  
  .                          ديد مصري أو مكان وجود الشخص     ً                                                                    عاماً، وعن ظروف اعتقاله، بيد أن الفريق العامل اعترب املعلومات غري كافية لتح  ٣٣

                           املعلومات الواردة من املصادر

                                             ٍ                         ُ                                أفـاد املصـدر فـيما يتعلق بإحدى احلاالت وهي حالة حماٍم للدفاع يف القضاء اجلنائي ُيزعم أنه اختفى يف عام          -   ٢١٣
  .                                                      ، بأن نتيجة التحقيق ال تزال قيد البحث أمام احملكمة العليا )   ٢١١            انظر الفقرة    (    ١٩٩٤

      توضيح

ـ  -   ٢١٤     ُّ    ، وطُّبقت     ١٩٩٩     ً               عاماً، اختفى يف عام   ١٧                                                             رر الفريق العامل توضيح حالة واحدة تتعلق بطالب يبلغ من العمر     ق
   ).  ١١            انظر الفقرة  (          ً                    عليه سابقاً قاعدة الشهور الستة 

                  طلب القيام بزيارة

           هذا الطلب        وكان    .     ٢٠٠٦                                           القيام بزيارة إىل اهلند يف غضون عام             ٢٠٠٥       يوليه   /      متوز   ١٣                        طلب الفريق العامل يف      -   ٢١٥
  .                                    غري أن املنظمة مل تقدم هذه احلاالت        .       ً                                                                         مسـتنداً إىل زيادة غري متوقعة يف عدد احلاالت اليت ستقدمها منظمة غري حكومية             
  .                                                                         ونتيجة لذلك، قرر الفريق العامل يف دورته الثمانني سحب طلبه املقدم لزيارة اهلند

                                  موجز عن الوضع قبل الفترة املستعرضة

           ، يف سياق       ٢٠٠٤    و     ١٩٨٣           ُ                                                 تفاء، اليت أُبلغ هبا الفريق العامل، يف الفترة بني عامي            خ     ت اال                      حدثـت أغلبـية حاال     -   ٢١٦
                      ُ                               وادعي أن حاالت االختفاء ُتعزى إىل السلطات الواسعة          .                                                           االضـطرابات العرقـية والدينية يف منطقيت البنجاب وكشمري        

                                              بية واهلدامة وقانون األمن العام، اليت تسمح                                                                                 املمنوحة لقوات األمن مبوجب قوانني الطوارئ، ال سيما قانون األنشطة اإلرها          
             وكان من بني     .                                                                                                         باحلـبس االحتياطي واملطول على السواء دون توفر الضمانات العادية املنصوص عليها يف القوانني اجلنائية              

  .      ً                                                                عاماً، وطالب، وزعيم ديين، وصحفيون، وناشطون يف جمال حقوق اإلنسان            ١٦    و   ١٣                                  الضحايا طفالن يبلغان من العمر      
    وقد   .                                        ُ                                                                              يف مـا يـتعلق حبالة كامشريي اختفى يف كامتاندو، ُيزعم أن السفارة اهلندية يف نيبال متورطة يف إلقاء القبض عليه                     و

      من     ٣٠٠         ً           انظر أيضاً الفقرة       . (                        ً                                                                 أرسل الفريق العامل، وفقاً ألساليب عمله، نسخة إىل احلكومة اهلندية من ملف هذه احلالة             
   ).                   الفرع املتعلق بنيبال

                                                                                                              ثالث حاالت بأفراد من مجعية الوحدة النيبالية لعموم اهلند، تفيد التقارير بإلقاء القبض عليهم يف نيودهلي                        وتتعلق   -   ٢١٧
                            ً             وقد أرسل الفريق العامل، وفقاً ألساليب        .                                                                            مـن جانب الفرع اخلاص للشرطة اهلندية وتسليمهم إىل مسؤويل األمن النيبايل           
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             وتتعلق أربع     ).                             من الفرع املتعلق بنيبال       ٣٠٠              انظر الفقرة      . (  ال          ً                                            عملـه، نسـخاً من ملفات تلك احلاالت إىل حكومة نيب          
ّ                                                           حـاالت بأفـراد مـن جبهة التحرير املوحدة ألسوم، ُيّدعى أن اجليش البوتاين قبض عليهم وسلمهم إىل اجليش اهلندي        ُ                                          .  

    ).                         من الفرع املتعلق ببوتان   ١٠١            انظر الفقرة    . (                                           وأرسلت نسخ من ملفات تلك احلاالت إىل حكومة اهلند

ّ          جمموع احلاالت احملالة، واملوضحة، واليت مل ُيبّت فيها بعد   ُ                                   

    ١٠                     حالة؛ ومت توضيح        ٣٨٣                                                                                   أحـال الفـريق العامل إىل احلكومة، يف الفترة املاضية، وخالل السنة املستعرضة،               -   ٢١٨
    ُ    ومل ُيبت    .                                                  حالة باالستناد إىل معلومات مقدمة من احلكومة         ٤٨                                                       حاالت منها باالستناد إىل معلومات مقدمة من املصدر، و        

  .      حالة   ٣٢٥      بعد يف 

 إندونيسيا

احلاالت املوضحة خالل الفتـرة 
 احلاالت احملالة إىل احلكومة خالل الفترة املستعرضة  :املستعرضة من جانب

عـدد احلاالت اليت 
ّ              مل ي بت  فيها يف هناية   ُ   
 السنة املستعرضة

در غري مصا
 احلكومة حكومية

احلاالت املرسلة 
مبوجب اإلجراء 

 النمطي

احلاالت املرسلة مبوجب 
اإلجراء اخلاص بالتدابري 

 العاجلة

 عدد احلاالت اليت مل
ّ              ي بت  فيها يف بداية  ُ  
 الفترة املستعرضة

 ١٥٤ صفر صفر صفر صفر ١٥٤

 
عدد احلاالت اليت ميكن أن تكون احلكومة قد 

  ردت عليها احلكومةعدد احلاالت اليت ردود متعددة بشـأن بعض احلاالت )قاعدة الشهور الستة(أوضحتها 

 صفر ال ينطبق ال ينطبق

 
          ادعاء عام ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق

                    رسالة طلب تدخل فوري ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق

                                طلب الفريق العامل القيام بزيارة نعم رد احلكومة ال ينطبق

                           املعلومات الواردة من احلكومة

ِ                       مل َتِرد من احلكومة أية معلوما -   ٢١٩ ّ          ت عن احلاالت اليت مل ُيبّت فيها بعد  َ   ُ                  .  

                           املعلومات الواردة من املصادر

ّ          مل َتِرد من املصادر أية معلومات عن احلاالت اليت مل ُيبّت فيها بعد -   ٢٢٠  ُ                                         ِ  َ  .  
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                  طلب القيام بزيارة

               تيسري توضيح                                                                                                            قـرر الفريق العامل، وفقا ملقرر اعتمده يف الدورة الثمانني، طلب القيام بزيارة إىل إندونيسيا بغية                -   ٢٢١
   .              ُ           احلاالت اليت مل ُيبت فيها بعد

                                  موجز عن الوضع قبل الفترة املستعرضة

       ١٩٩٨                         ويف الفترة بني عامي          ١٩٩٢                               ُ                                             حدثـت أغلبـية حـاالت االختفاء، اليت أُبلغ هبا الفريق العامل، يف عام                -   ٢٢٢
                        يتعلق عدد كبري منها بطالب    ؛ و )                    ً          اليت كانت خاضعة سابقاً إلندونيسيا (                                       يف جاكـرتا وأتشـه وتـيمور الشرقية         ٢٠٠٠ و

                                                                                                                شـاركوا يف مظاهـرات ضد احلكومة يف تيمور الشرقية وجاكرتا وسومطرة، ومن بينهم زعيم منظمة تضامن الطالب                  
                       يف أتشه، بثالثة من         ٢٠٠٣    و     ٢٠٠٢                                         وتعلقت مثاين حاالت أخرى، وقعت يف عامي          .                                  اإلندونيسـيني من أجل الدميقراطية    

                                                                                 كز اإلعالم من أجل االستفتاء يف أتشه، يف منطقة بيسار يف أتشه، وطالبني ورئيس                                                   أعضاء نقابات العمال ورئيس فرع مر     
                        بشخص تفيد التقارير        ٢٠٠٤                  ُ                      وتتعلق احلالة اليت أُبلغ عنها يف عام          .                 يف غوي غاجيه   TVR1                                وحدة اإلنتاج التابعة ألستوديو     

                                                ونيسية وقوات اللواء املتنقل يف منطقيت ديليما                                                                                     أنه اختطف يف قرية سانغيو أثناء عملية مشتركة نفذهتا القوات املسلحة اإلند           
                                                               ُ                          وتتعلق حاالت أخرى بالسائق الشخصي لزعيم حركة بابوا لالستقالل الذي أُفيد أن القوات               .                        وغاروت يف مقاطعة بيدي   

                             ُ                                     ، ورجل يدعى أنه اختفى عندما فُضت حماضرة إسالمية بقصف عسكري يف عام         ٢٠٠١                                احلكومـية اختطفـته يف عـام        
                           قرب أحد املتاجر الكربى        ١٩٩٨      ُ                                                           رجـال ُيـزعم أهنـم اختفوا خالل أعمال شغب حدثت يف عام                          ، ومثانـية      ١٩٨٤

   .         يف جاكرتا

                                                                                                ، قرر الفريق العامل وفقا ألساليب عمله إحالة حاالت االختفاء اليت وقعت يف املاضي يف تيمور                    ٢٠٠٢         ويف عام    -   ٢٢٣
  .      ليشيت-          ُ                                 الشرقية وأُدرجت حتت إندونيسيا إىل سلطات تيمور 

ّ           احلاالت احملالة، واملوضحة، واليت مل ُيبّت فيها بعد    جمموع   ُ                               

                         حالة؛ ومت توضيح ثالث        ١٥٧                                                                                 أحـال الفريق العامل إىل احلكومة، يف الفترة املاضية، وخالل السنة املستعرضة،              -   ٢٢٤
  .      حالة   ١٥٤    ُ         ومل ُيبت بعد يف   .                                             حاالت منها باالستناد إىل معلومات مقدمة من املصدر

       مالحظات

ّ           حالة اليت مل ُيبّت فيها بعد   ١٥٤                                                        العامل حكومة إندونيسيا على االتصال به لزيادة توضيح ال             يشجع الفريق -   ٢٢٥  ُ             .  

                                                      ليشيت، على االتصال بالفريق العامل لزيادة توضيح       -                                                            ويشـجع الفـريق العامل إندونيسيا، بالتعاون مع تيمور           -   ٢٢٦
  .                    أثناء احلكم اإلندونيسي                                                      حالة من حاالت االختفاء اليت حدثت يف أراضي تيمور الشرقية    ٤٢٥    ال  

  .                                                                          وحيث الفريق العامل حكومة إندونيسيا على املوافقة على طلبه القيام بزيارة قطرية -   ٢٢٧

                                                                                                          ويطلب الفريق العامل معلومات عن التحقيق واملالحقة بشأن موت السيد منري، رئيس االحتاد اآلسيوي ملناهضة                -   ٢٢٨
   ).   ٢٧٦         ، الفقرة E/CN.4/2006/56     انظر    . (    ٢٠٠٤             ل فوري يف عام                                            االختفاء غري الطوعي، الذي كان موضوع رسالة تدخ
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  ) اإلسالمية-مجهورية (إيران 

احلاالت املوضحة خالل الفتـرة 
 احلاالت احملالة إىل احلكومة خالل الفترة املستعرضة  :املستعرضة من جانب

عـدد احلاالت اليت 
ّ              مل ي بت  فيها يف هناية   ُ   
 السنة املستعرضة

مصادر غري 
 احلكومة حكومية

احلاالت املرسلة 
مبوجب اإلجراء 

 النمطي

احلاالت املرسلة مبوجب 
اإلجراء اخلاص بالتدابري 

 العاجلة

  ملعدد احلاالت اليت
ّ              ي بت  فيها يف بداية  ُ  
 الفترة املستعرضة

 ٥١٢ صفر صفر صفر صفر ٥١٢

 
عدد احلاالت اليت ميكن أن تكون احلكومة قد 

 عدد احلاالت اليت ردت عليها احلكومة ردود متعددة بشـأن بعض احلاالت )قاعدة الشهور الستة(أوضحتها 

 صفر ال ينطبق ال ينطبق

 
          ادعاء عام ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق

                    رسالة طلب تدخل فوري ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق

                                طلب الفريق العامل القيام بزيارة نعم رد احلكومة   ُ ّ           أ ج لت الزيارة-نعم 

                                                        ويـرد تلخـيص حلالـة الـبلد يف الـتقرير السابق              .                                                   يوجـد أي نشـاط خـالل الفـترة املستعرضـة            ال -   ٢٢٩
) E/CN.4/2006/56و   Corr.1 .(    

 العراق

احلاالت املوضحة خالل الفتـرة 
 ترة املستعرضة احلاالت احملالة إىل احلكومة خالل الف :املستعرضة من جانب

عـدد احلاالت اليت 
ّ           مل ي بت  فيها فـي   ُ   
 هناية السنة املستعرضة

مصادر غري 
 احلكومة حكومية

احلاالت املرسلة 
مبوجب اإلجراء 

 النمطي

احلاالت املرسلة مبوجب 
اإلجراء اخلاص بالتدابري 

 العاجلة

عدد احلاالت اليت مل 
ّ               ي بت  فيها يف بداية   ُ 
 الفترة املستعرضة

 ١٦ ٣٨٧ صفر صفر صفر صفر ١٦ ٣٨٧

 
كومة قد عدد احلاالت اليت ميكن أن تكون احل

 عدد احلاالت اليت ردت عليها احلكومة ردود متعددة بشـأن بعض احلاالت )قاعدة الشهور الستة(أوضحتها 

 صفر ال ينطبق ال ينطبق

 
          ادعاء عام ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق

                    رسالة طلب تدخل فوري ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق

                       ق العامل القيام بزيارة         طلب الفري ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
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                                                        ويـرد تلخـيص حلالـة الـبلد يف الـتقرير السابق              .                                                   ال يوجـد أي نشـاط خـالل الفـترة املستعرضـة            -   ٢٣٠
) E/CN.4/2006/56و   Corr.1 .(    

 إسرائيل

احلاالت املوضحة خالل الفتـرة 
 ت احملالة إىل احلكومة خالل الفترة املستعرضة احلاال :املستعرضـة من جانب

عـدد احلاالت اليت 
ّ              مل ي بت  فيها يف هناية   ُ   
 السنة املستعرضة

مصادر غري 
 احلكومة حكومية

احلاالت املرسلة 
مبوجب اإلجراء 

 النمطي

احلاالت املرسلة مبوجب 
اإلجراء اخلاص بالتدابري 

 العاجلة

عدد احلاالت اليت مل 
ّ               ي بت  فيها يف بداية   ُ 
 الفترة املستعرضة

 ٢ صفر صفر صفر صفر ٢

 
 اليت ميكن أن تكون احلكومة قد عدد احلاالت

 عدد احلاالت اليت ردت عليها احلكومة ردود متعددة بشـأن بعض احلاالت )قاعدة الشهور الستة(أوضحتها 

 صفر ال ينطبق ال ينطبق

 
          ادعاء عام ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
                    رسالة طلب تدخل فوري ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
                                طلب الفريق العامل القيام بزيارة ال ينطبق مةرد احلكو ال ينطبق

                                                       ويـرد تلخـيص حلالـة الـبلد يف الـتقرير السابق             .                                                   ال يوجـد أي نشـاط خـالل الفـترة املستعرضـة            -   ٢٣١
) E/CN.4/2006/56و   Corr.1 .(    

 اليابان

احلاالت املوضحة خالل الفتـرة 
 احلاالت احملالة إىل احلكومة خالل الفترة املستعرضة  :عرضـة من جانباملست

عـدد احلاالت اليت 
ّ              مل ي بت  فيها يف هناية   ُ   
 السنة املستعرضة

مصادر غري 
 احلكومة حكومية

احلاالت املرسلة 
مبوجب اإلجراء 

 النمطي

احلاالت املرسلة مبوجب 
اإلجراء اخلاص بالتدابري 

 العاجلة

عدد احلاالت اليت مل 
ّ               ي بت  فيها يف بداية   ُ 
 الفترة املستعرضة

 ١ صفر صفر صفر صفر ١

 
عدد احلاالت اليت ميكن أن تكون احلكومة قد 

 عدد احلاالت اليت ردت عليها احلكومة ردود متعددة بشـأن بعض احلاالت )قاعدة الشهور الستة(أوضحتها 

 ١ نعم ال ينطبق

 
          ادعاء عام ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
                    رسالة طلب تدخل فوري ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق

                                طلب الفريق العامل القيام بزيارة ال ينطبق رد احلكومة نطبقال ي
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                           املعلومات الواردة من احلكومة

  .     ٢٠٠٦       يونيه   /         حزيران   ١٦        إبريل و  /        نيسان   ٢٤                                                               أحالـت حكومـة اليابان رسالتني إىل الفريق العامل مؤرختني            -   ٢٣٢
                                    فيها بعد، وتتعلق بإحدى املواطنات                                                                   ُ                     وردت احلكومـة يف الرسـالتني عـلى حالة االختفاء القسري الوحيدة اليت مل ُيبت                

                                                             ويزعم أهنا اختطفت على يد رجال األمن التابعني جلمهورية              ١٩٧٧                                                     اليابانـيات شـوهدت آلخر مرة يف اليابان يف عام           
  .                        كوريا الشعبية الدميقراطية

                           املعلومات الواردة من املصادر

ّ       مل ترد من املصادر أية معلومات عن احلالة اليت مل ُيبّت فيها  -   ٢٣٣   .   بعد                                            ُ 

          االجتماعات

                                                                                                                اجتمعـت حكومـة اليابان بالفريق العامل خالل دوراته الثامنة والسبعني والتاسعة والسبعني والثمانني ملناقشة                -   ٢٣٤
ّ                       تطورات تتصل باحلالة اليت مل ُيبّت فيها واحلاالت ذات الصلة  ُ                          .  

                                  موجز عن الوضع قبل الفترة املستعرضة

ّ             تـتعلق حالـة االختفاء اليت مل ُيبّت ف         -   ٢٣٥                                         يدعى أن عمالء سريني الستخبارات مجهورية                                     يها الوحيدة مبواطنة يابانية                               ُ 
                                        ُ              ومن بني حاالت اختفاء اليابانيني التسع اليت أُبلغ هبا الفريق   .     ١٩٧٧                                                  كوريا الشعبية الدميقراطية اختطفوها يف اليابان يف عام 

  .                شعبية الدميقراطية                                                                 العامل، هذه هي احلالة الوحيدة اليت ال تعترف هبا سلطات مجهورية كوريا ال

ّ          جمموع احلاالت احملالة، واملوضحة، واليت مل ُيبّت فيها بعد   ُ                                   

ّ           ومل يبّت الفريق     .                                                                                              أحـال الفـريق العامل إىل احلكومة، يف الفترة املاضية وخالل السنة املستعرضة، حالة واحدة               -   ٢٣٦      
  .                      العامل بعد يف هذه احلالة

 األردن

احلاالت املوضحة خالل الفتـرة 
 احلاالت احملالة إىل احلكومة خالل الفترة املستعرضة  :املستعرضـة من جانب

عـدد احلاالت اليت 
ّ              مل ي بت  فيها يف هناية   ُ   
 السنة املستعرضة

مصادر غري 
 احلكومة حكومية

احلاالت املرسلة 
مبوجب اإلجراء 

 النمطي

جب احلاالت املرسلة مبو
اإلجراء اخلاص بالتدابري 

 العاجلة

عدد احلاالت اليت مل 
ّ               ي بت  فيها يف بداية   ُ 
 الفترة املستعرضة

 ٢ صفر صفر صفر صفر ٢
 

عدد احلاالت اليت ميكن أن تكون احلكومة قد 
 عدد احلاالت اليت ردت عليها احلكومة ردود متعددة بشـأن بعض احلاالت )قاعدة الشهور الستة(أوضحتها 

 ١ ال ينطبق ال ينطبق
 

          ادعاء عام ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق

                    رسالة طلب تدخل فوري ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق

                                طلب الفريق العامل القيام بزيارة ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
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                           املعلومات الواردة من احلكومة

ّ                                                                            يف مـا يتعلق حبالة مواطن هندي ُيدّعى أن شرطة احلدود السورية ألقت عليه القبض، أرسلت احلكومة يف                    -   ٢٣٧   ُ                           ١٣    
  .                                                                                 معلومات عن حركة مجيع األشخاص الذين حيملون نفس االسم عرب نقاط تفتيش احلدود األردنية      ٠٠٦ ٢       إبريل   /       نيسـان 

   .                                                         وقرر الفريق العامل أن هذه املعلومات غري كافية لتوضيح احلالة

                           املعلومات الواردة من املصادر

  .       ُ           اليت مل ُيبت فيها بعد                                     مل ترد من املصادر أية معلومات عن احلاالت  -   ٢٣٨

         املستعرضة                 الوضع قبل الفترة         موجز عن 

          ، وتتعلق                                                       مبواطن عراقي قيل إن املخابرات العراقية اختطفته              ُ                         اللتني أُبلغ هبما الفريق العامل                           تـتعلق إحدى احلالتني      -   ٢٣٩
                                                                                                                  األخـرى مبواطـن هـندي قيل إن شرطة احلدود السورية قبضت عليه يف األردن، قرب احلدود مع اجلمهورية العربية                    

   .                               ُ              ن ضباط أمن أردنيني قبضوا عليه وأُبعد إىل السودان إ                             ة أخرى تتعلق بناشط سياسي قيل          وهناك حال  .        السورية

                 يت مل يبت فيها بعد   وال  ،          واملوضحة ،                جمموع احلاالت احملالة

  .     الثالث                 ومل يبت يف احلاالت  .                    ، ثالث حاالت إىل احلكومة        املستعرضة                                           أحال الفريق العامل، يف السابق وأثناء الفترة  -   ٢٤٠

 الكويت

احلاالت املوضحة خالل الفترة 
 احلاالت احملالة إىل احلكومة خالل الفترة املستعرضة :املستعرضة من جانب

د احلاالت اليت مل دع
يبت فيها يف هناية 
 السنة املستعرضة

مصادر غري 
 احلكومة حكومية

احلاالت املرسلة 
جراء مبوجب اإل
 النمطي

 مبوجب املرسلة احلاالت
بالتدابري  اخلاص اإلجراء

 العاجلة

مل  عدد احلاالت اليت
بداية  يبت فيها يف

 الفترة املستعرضة

 ١ صفر    صفر صفر صفر ١

 
عدد احلاالت اليت ميكن أن تكون احلكومة 

ردت عليها احلكومة اليت احلاالت عدد ردود متعددة بشأن بعض احلاالت )قاعدة الشهور الستة(قد أوضحتها 
 ١ ال ينطبق ال ينطبق

 
          ادعاء عام ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
                    رسالة طلب تدخل فوري ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
                                طلب الفريق العامل القيام بزيارة ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
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                           املعلومات الواردة من احلكومة

      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٢       يوليه و /     متوز  ٣١                         من حكومة الكويت مؤرختني       واردتني                            استعرض الفريق العامل رسالتني  -   ٢٤١
                    اليت مل يبت فيها بعد                   كافية لتوضيح احلالة      ليست                                  الفريق العامل أن املعلومات املقدمة      وقرر   .     ٢٠٠٦

                           املعلومات الواردة من املصادر

  .                يت مل يبت فيها بعد                       أية معلومات عن احلاالت ال          من املصادر       مل ترد  -   ٢٤٢

          االجتماعات

   .                          الوحيدة اليت مل يبت فيها بعد                  كومة ملناقشة احلالة                             التقى الفريق العامل مبمثلي احل -   ٢٤٣

         املستعرضة                         موجز عن الوضع قبل الفترة 

  "      البدو "    من                                                                                                 تـتعلق حالـة االختفاء الوحيدة املبلغ عنها بشخص يصفه املصدر بأنه شخص من أصل فلسطيين                  -   ٢٤٤
                                          حتجزته بعد انسحاب القوات العراقية من       ا و       القبض            قت عليه    ل أ                          الشرطة السرية الكويتية       ن إ     قيل                    ً      وحيمل جواز سفر أردنياً،     

ّ   يّسر   ،     ٢٠٠٥       ويف عام   .     ١٩٩١             الكويت يف عام    .                                             بني أفراد أسرة املفقود وممثلني عن احلكومة الكويتية     لقاء               الفريق العامل  

                 يت مل يبت فيها بعد     وال ،         واملوضحة ،                جمموع احلاالت احملالة

   .     احلالة                 مل يتم البت يف هذه        كومة، و                                              أحال الفريق العامل، يف السابق، حالة واحدة إىل احل -   ٢٤٥

 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

حاالت املوضحة خالل ـال
 :الفترة املستعرضة من جانب

حلاالت احملالة إىل احلكومة خالل الفترة ا
 املستعرضة

االت ـعدد احل
اليت مل يبت فيها 

ة ـيف هناية السن
 املستعرضة

القضايا اليت 
توقف النظر 

 فيها
مصادر غري 
 احلكومة حكومية

احلاالت املرسلة 
مبوجب اإلجراء 

 النمطي

احلاالت املرسلة مبوجب 
اإلجراء اخلاص بالتدابري 

 العاجلة

مل  االت اليتعدد احل
بداية  يبت فيها يف

 الفترة املستعرضة

 ٢ صفر صفر صفر ١ ١ صفر

 
عدد احلاالت اليت ميكن أن تكون احلكومة قد 

 ردت عليها احلكومة اليت احلاالت عدد ردود متعددة بشأن بعض احلاالت ) الستةقاعدة الشهور(أوضحتها 
 ٢ ال ينطبق ال ينطبق

 
          ادعاء عام ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
                    رسالة طلب تدخل فوري ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
                                طلب الفريق العامل القيام بزيارة ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
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                    الواردة من احلكومة        املعلومات

           ً                              لديها قائلةً إهنا ال متلك معلومات جديدة بشأن                                    للتني مل يتم البت فيهما واملتبقيتني                                 ردت احلكومـة على احلالتني ا      -   ٢٤٦
               نه اختفى بعد    إ                                                                                    فيما خيص احلالة األخرى املتعلقة بعضو يف احلركة الدميقراطية لطلبة الو، الذي قيل                  و  .                إحـدى احلالـتني   

                              بعد أن قضى عقوبة السجن          ٢٠٠٢                                                         ، فقد ذكرت احلكومة أن هذا الشخص أفرج عنه يف عام                ١٩٩٩    ام                   القبض عليه يف ع   
   .     ً  صاحلاً                                                ً قل إىل أوصياء معنيني لزيادة تعليمه كيف يكون مواطناً  ُ وُن     عليه            اليت حكم هبا 

                           املعلومات الواردة من املصادر

   ة                إن الضحية حمتجز    ً قائالً  )    ٢٤٦           نظر الفقرة  ا (      بة الو                                                      رد املصدر على حالة اختفاء العضو يف احلركة الدميقراطية لطل -   ٢٤٧
   .          يف سجن ساخمي

          التوضيحات

   .                                   ، قرر الفريق العامل توضيح هذه احلالة )   ٢٤٧           نظر الفقرة  ا (                                إىل املعلومات اليت وردت من املصدر        ً استناداً -   ٢٤٨

                           القضايا اليت وقف النظر فيها

                                                 من أساليب عمله، التوقف عن النظر يف حالة           ٢١            لى الفقرة        ً     ، بناًء ع                        على سبيل االستثناء                          قـرر الفـريق العامل     -   ٢٤٩
              ويعتقد الفريق   .                                                                             فقد قام الفريق العامل، على مدى سنوات، بعدة حماوالت لالتصال باملصدر ولكن بدون جدوى  .     واحدة

  .       ه احلاالت                                                    كشف أماكن وجود األشخاص املعنيني، لعدم متكنه من متابعة هذ        ً         جيدي نفعاً يف حماولة         مل يعد       دوره         العامل أن
   .                   على الفريق العامل                                ً القضية يف أي وقت إذا ما عرضت جمدداً            النظر يف هذه            وميكن إعادة 

                                  موجز عن الوضع قبل الفترة املستعرضة

                                               وتتعلق بعضو يف حركة الو الطالبية من أجل             ١٩٩٩           يف عام                            لتني مل يتم البت فيهما              احلالتني ال               وقعـت إحدى     -   ٢٥٠
                                          وتتعلق احلالة األخرى بقائد مجاعة من العائدين   .                                        قت القبض عليه خالل مظاهرة يف فيينتيان                                     الدميقراطـية قيل إن الشرطة أل     

  .              وزارة الداخلية ب       سؤولني  امل                 برفقة أحد كبار     ١٩٩٣    عام   يف                               إىل الوطن قيل إنه شوهد آخر مرة 

                  ليت مل يبت فيها بعد    وا ،         واملوضحة ،                جمموع احلاالت احملالة

         مت توضيح   و   ؛                                                      وأثناء السنة قيد االستعراض، ست حاالت إىل احلكومة                   رة السابقة     الفت                              أحـال الفـريق العامل، يف        -   ٢٥١
  .                          ال توجد حاالت مل يبت فيها بعد و  .                                                  إىل معلومات قدمها املصدر، وأوقف النظر يف حالة واحدة               ً مخس منها استناداً
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 لبنان

الفترة احلاالت املوضحة خالل 
 احلاالت احملالة إىل احلكومة خالل الفترة املستعرضة :املستعرضة من جانب

دد احلاالت اليت مل ع
يبت فيها يف هناية 
 السنة املستعرضة

مصادر غري 
 احلكومة حكومية

احلاالت املرسلة 
مبوجب اإلجراء 

 النمطي

 مبوجب املرسلة احلاالت
بالتدابري  اخلاص اإلجراء

 العاجلة

مل  عدد احلاالت اليت
بداية  يبت فيها يف

 الفترة املستعرضة

 ٣١١ صفر    صفر صفر فرص ٣١١
 

عدد احلاالت اليت ميكن أن تكون احلكومة 
ردت عليها احلكومة اليت احلاالت عدد ردود متعددة بشأن بعض احلاالت )قاعدة الشهور الستة(قد أوضحتها 

 صفر ال ينطبق ال ينطبق
 

          ادعاء عام نعم رد احلكومة نعم
   ري                 رسالة طلب تدخل فو ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
                                طلب الفريق العامل القيام بزيارة ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق

                                                  ويرد يف التقرير األخري موجز عن الوضع يف البلد          .                                                             مل يكـن هـناك أي نشـاط أثـناء الفترة قيد االستعراض             -   ٢٥٢
) E/CN.4/2006/56و   Corr.1( .  

 اجلماهريية العربية الليبية

احلاالت املوضحة خالل الفترة 
 احلاالت احملالة إىل احلكومة خالل الفترة املستعرضة :املستعرضة من جانب

دد احلاالت اليت مل ع
يبت فيها يف هناية 
 السنة املستعرضة

مصادر غري 
 احلكومة حكومية

احلاالت املرسلة 
مبوجب اإلجراء 

 النمطي

 مبوجب املرسلة احلاالت
بالتدابري  اخلاص جراءاإل

 العاجلة

مل  عدد احلاالت اليت
بداية  يبت فيها يف

 الفترة املستعرضة

 ٤ ١    صفر صفر صفر ٥

 
عدد احلاالت اليت ميكن أن تكون احلكومة 

ردت عليها احلكومة اليت احلاالت عدد ردود متعددة بشأن بعض احلاالت )قاعدة الشهور الستة(قد أوضحتها 
 صفر ال ينطبق ال ينطبق

 
          ادعاء عام ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق

                    رسالة طلب تدخل فوري ال ينطبق رد احلكومة طبقال ين
                                طلب الفريق العامل القيام بزيارة ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
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                 اإلجراءات العاجلة

      الذي               عبد اللطيف،     لرقويب   ا      بالسيد                                                                          أحال الفريق العامل حالة واحدة إىل احلكومة يف إطار إجراءاته العاجلة تتعلق      -   ٢٥٣
       إدارة                                                ويقال إن املسؤولني عن هذا االختفاء هم عدة عناصر من   .                من حمله التجاري    ٢٠٠٦     ونيه  ي /        حزيران  ١٩          اخـتفى يف  

   . ة      مدني ء   زيا أ                    األمن الداخلي يرتدون 
                           املعلومات الواردة من احلكومة

   .                  اليت مل يبت فيها بعد                     أية معلومات عن احلاالت           من احلكومة       مل ترد  -   ٢٥٤
                           املعلومات الواردة من املصادر

                   اليت مل يبت فيها بعد                     أية معلومات عن احلاالت           من املصادر   د     مل تر -   ٢٥٥
                                  موجز عن الوضع قبل الفترة املستعرضة

              بض عليه يف عام                                   ُ  حالة واحدة مبواطن فلسطيين قيل إنه قُ     تتعلق  ،                 يت مل يبت فيها بعد                        مـن بـني احلاالت اخلمس ال    -   ٢٥٦
ـ       ١٩٩٦                                         مبترجم سوداين يعمل يف املركز العاملي           أخرى     الة           وتتعلق ح   .                                            ربق لالشـتباه يف صلته حبركة دينية معارضة           ُ     يف طُ

                   مبواطن لبناين تفيد     أخرى            وتتعلق حالة   .     ١٩٨٣         يف عام   ى        نه اختف  إ     قيل                                              لدراسـات وأحبـاث الكتاب األخضر يف طرابلس         
    علق   تت    و  .                                                                      بينما كان يرافق أحد علماء املسلمني الشيعة أثناء زيارة لليبيا              ١٩٧٨      ُ                         أنه اخُتطف يف طرابلس يف عام        ب            الـتقارير   

              ، وأنه شوهد       ١٩٨٩                                         القبض أثناء محلة اعتقال مجاعي يف عام              عليه                                             برجل أعمال قيل إن قوات األمن ألقت             أخرى        حالـة   
  .                              آخر مرة يف سجن أبو سامل يف طرابلس

                   اليت مل يبت فيها بعد   و ،         واملوضحة ،                جمموع احلاالت احملالة

         مت توضيح   و   ؛                                االستعراض، سبع حاالت إىل احلكومة                                                                       أحـال الفـريق العامل، يف الفترة السابقة وأثناء السنة قيد             -   ٢٥٧
  .       مخس حاالت             مل يتم البت يف                            إىل معلومات قدمها املصدر، و                  ً حالتني منها استناداً

 موريتانيا

احلاالت املوضحة خالل الفترة 
  خالل الفترة املستعرضةاحلاالت احملالة إىل احلكومة :املستعرضة من جانب

دد احلاالت اليت مل ع
يبت فيها يف هناية 
 السنة املستعرضة

مصادر غري 
 احلكومة حكومية

احلاالت املرسلة 
مبوجب اإلجراء 

 النمطي

 مبوجب املرسلة احلاالت
بالتدابري  اخلاص اإلجراء

 العاجلة

مل  عدد احلاالت اليت
بداية  يبت فيها يف

 الفترة املستعرضة

 ١ صفر    صفر صفر صفر ١
 

ة عدد احلاالت اليت ميكن أن تكون احلكوم
ردت عليها احلكومة اليت احلاالت عدد ردود متعددة بشأن بعض احلاالت )قاعدة الشهور الستة(قد أوضحتها 

 صفر ال ينطبق ال ينطبق

 
          ادعاء عام ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
                    رسالة طلب تدخل فوري ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
                  امل القيام بزيارة              طلب الفريق الع ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
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                                                  ويرد يف التقرير األخري موجز عن الوضع يف البلد          .                                                             مل يكـن هـناك أي نشـاط أثـناء الفترة قيد االستعراض             -   ٢٥٨
) E/CN.4/2006/56و   Corr.1( .  

  )٢(املكسيك

احلاالت املوضحة خالل الفترة 
 احلاالت احملالة إىل احلكومة خالل الفترة املستعرضة :املستعرضة من جانب

دد احلاالت اليت مل ع
يبت فيها يف هناية 
 السنة املستعرضة

مصادر غري 
 احلكومة حكومية

احلاالت املرسلة 
مبوجب اإلجراء 

 النمطي

 مبوجب املرسلة احلاالت
بالتدابري  اخلاص اإلجراء

 العاجلة

مل  عدد احلاالت اليت
بداية  يبت فيها يف

 الفترة املستعرضة

 ٢٠٧ صفر    صفر ١ صفر ٢٠٦

 
االت اليت ميكن أن تكون احلكومة عدد احل

ردت عليها احلكومة اليت احلاالت عدد ردود متعددة بشأن بعض احلاالت )قاعدة الشهور الستة(قد أوضحتها 
 ٢٥٩انظر الفقرة  ال ينطبق ال ينطبق

 
          ادعاء عام ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
                    رسالة طلب تدخل فوري ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق

                                طلب الفريق العامل القيام بزيارة ال ينطبق رد احلكومة  ينطبقال

                           املعلومات الواردة من احلكومة

  .     ٢٠٠٦       سبتمرب   /        أيلول   ٢٢        يونيه و  /         حزيران   ٣٠                                                              تلقـى الفـريق العـامل رسالتني من السلطات املكسيكية يف             -   ٢٥٩
  .                                      هذه املعلومات أثناء فترة اإلبالغ املقبلة      تستعرض  وس

         املصادر                   املعلومات الواردة من

  .                يت مل يبت فيها بعد                       أية معلومات عن احلاالت ال          من املصادر       مل ترد  -   ٢٦٠

          التوضيحات

                أن الشخص املعين                          مل يبت فيها ومفادها                                        رسالة من احلكومة تتعلق حبالة           وردت   ،      ٢٠٠٥       يونيه   /           حزيـران    ١٥   يف   -   ٢٦١
                                              وقرر الفريق العامل تطبيق قاعدة الستة أشهر        .                                                                        حمـتجز يف املركز االحتادي للتأهيل االجتماعي اخلاضع لتدابري أمنية مشددة          

                                                                                ومبا أن املصدر مل يقدم أية مالحظات جديدة بشأن هذه احلالة، فهي تعترب اآلن                  ).  ١١             نظر الفقرة    ا (                     عـلى هـذه احلالة      
   .          حالة موضحة

                                                      

                                               ياغو كوركويرا يف اختاذ املقررات املتعلقة هبذا الفرع     ً                                          وفقاً ملمارسة الفريق العامل، مل يشارك السيد سانت  ) ٢ (
  .          من التقرير
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                                  موجز عن الوضع قبل الفترة املستعرضة

                 حالة منها يف      ٩٨      وقعت و  .     ١٩٨١    و     ١٩٧٤             بني عامي                          ُ                            عدد كبري من احلاالت اليت أُبلغ هبا الفريق العامل               وقـع    -   ٢٦٢
  ،     ١٩٩٧    و     ١٩٩٤          بني عامي         أخرى           حالة      ١١١          ووقعت  .                                                          سياق حرب العصابات الريفية التـي دارت يف والية غرييـرو        

        ويف عام     .                                            االختفاء إىل وكاالت إنفاذ القوانني واجليش      ُ   ُنسب   ،               ويف معظم احلاالت     .                             يف والييت تشياباس وفرياكروز         ً أساساً
                                                                                                 املبلغ عنهما تتعلق بأحد أفراد منظمة تعىن بقضايا الشعوب األصلية، قيل إنه قبض عليه يف                 ني     احلالت      إحدى        كانت     ،      ٢٠٠٣

                                                                بعضو يف حزب الثورة الدميقراطي قيل إن عمالء وكالة التحقيقات االحتادية                       أما األخرى فكانت تتعلق           شياباس، و  ت        واليـة   
  .                    اختطفوه يف والية غرييرو

                      ، واليت مل يبت فيها بعد         واملوضحة ، ة               جمموع احلاالت احملال

                    حالة؛ وقد مت توضيح    ٣٧٧                                                                             أحـال الفريق العامل إىل احلكومة، يف الفترة السابقة وخالل السنة قيد االستعراض،      -   ٢٦٣
                                             حالة أخرى باالستناد إىل معلومات قدمتها          ١٣٣          مت توضيح        كما                    ً                                      حالـة مـنها استناداً إىل معلومات قدمها املصدر،             ٢٢

  .                          وأوقف النظر يف ست عشرة حالة  .  الت    حا   ٢٠٦              يتم البت يف مل         احلكومة، و

       مالحظات

                                                                                                          يشـجع الفـريق العـامل احلكومة على تقدمي معلومات عن أماكن وجود الضحايا أو عن مصريهم من قبيل                    -   ٢٦٤
  .      حاالت   ٢٠٦             البالغ عددها  و                                                       املعلومات اليت ميكن أن تؤدي إىل توضيح احلاالت اليت مل يبت فيها 

 اجلبل األسود

احلاالت املوضحة خالل الفترة 
 احلاالت احملالة إىل احلكومة خالل الفترة املستعرضة :املستعرضة من جانب

دد احلاالت اليت مل ع
يبت فيها يف هناية 
 السنة املستعرضة

مصادر غري 
 احلكومة حكومية

احلاالت املرسلة 
جراء مبوجب اإل
 النمطي

 مبوجب املرسلة احلاالت
بالتدابري  اخلاص اإلجراء

 العاجلة

مل  عدد احلاالت اليت
بداية  يبت فيها يف

 الفترة املستعرضة

 ٢٦٧انظر الفقرة  صفر    صفر صفر صفر ١٥

 
عدد احلاالت اليت ميكن أن تكون احلكومة 

ردت عليها احلكومة اليت احلاالت عدد ردود متعددة بشأن بعض احلاالت )قاعدة الشهور الستة(قد أوضحتها 
 صفر بقال ينط ال ينطبق

 
          ادعاء عام ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
                    رسالة طلب تدخل فوري ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
                                طلب الفريق العامل القيام بزيارة ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
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                           املعلومات الواردة من احلكومة

  . د                 اليت مل يبت فيها بع                     أية معلومات عن احلاالت           من احلكومة       مل ترد  -   ٢٦٥
                           املعلومات الواردة من املصادر

        كذلك عن               ا حدث للضحية و ّ ّم ع            من احلكومة       استفسر      ، حيث               مل يبت فيها بعد                               رد املصـدر عـلى حالة واحدة       -   ٢٦٦
   .               مكان وجود رفاته

                                  موجز عن الوضع قبل الفترة املستعرضة

                             الستعراض، مجيع حاالت االختفاء                                                                                   أحال الفريق العامل إىل حكومة صربيا واجلبل األسود، قبل فترة اإلبالغ قيد ا             -   ٢٦٧
ّ                                                     القسـري الـيت ُيّدعى أهنا حدثت على إقليم صربيا واجلبل األسود                          ، أعلن اجلبل       ٢٠٠٦      مايو   /       أيار   ٢١               وعقب استفتاء      .           ُ 

  .    ٢٠٠٦      يونيه  /        حزيران  ٢٨                                   وانضم لعضوية منظمة األمم املتحدة يف     ٢٠٠٦      يونيه  /        حزيران ٣                األسود استقالله يف 
                                            ألساليب عمله، أن يوجه إىل حكومة اجلبل                                           ً       أعقاب دورته التاسعة والسبعني، ووفقاً                                 وقـرر الفـريق العامل، يف      -   ٢٦٨

ّ        اليت ُيّدعى أهنا      حالة     ١٦                             اليت مل يبت فيها والبالغ عددها                            حالة من حاالت االختفاء       ١٥                       ً          األسـود الـيت تشـكلت حديثاً        ُ    
   .                              على أهنا ختص صربيا واجلبل األسود                                                                    حدثت يف الفترة السابقة على إقليم اجلبل األسود، ولكنها كانت ترد يف السابق

                               شمل اختفاء جمموعة من الرجال قيل  ت   و    ٢٠٠٠   و    ١٩٩٩       يف عامي                اليت مل يبت فيها              معظم احلاالت     وقعت       وقـد    -   ٢٦٩
                                                                                            وهم يف رحلة على منت حافلة من مقاطعة كوسوفو إىل ألبانيا عرب اجلبل األسود، واختفاء                    ١٩٩٩                         هنـم اعـتقلوا يف عام        إ

                  من مقر الشرطة يف                   ً     برجل قيل إن ضباطاً       ١٩٩٢        يف عام         وقعت                       وتتعلق حالة واحدة       .       ألبانيا  -        كوسوفو                    رئيسة رابطة نساء    
   .              إىل جهة جمهولة         ً  به بعيداً    ذهبت                كوب سيارة شرطة و ر                                            بار قبضوا عليه وأنه شوهد آخر مرة وهو يستعد ل

                   اليت مل يبت فيها بعد   و  ة،        واملوضح ،                جمموع احلاالت احملالة
              ومل يبت يف                                    حالة إىل حكومة اجلبل األسود،       ١٥   ،          املستعرضة                                          عامل، يف الفترة السابقة وأثناء السنة                       أحال الفريق ال   -   ٢٧٠

   .         مجيع احلاالت

 املغرب

احلاالت املوضحة خالل الفترة 
 ستعرضةاحلاالت احملالة إىل احلكومة خالل الفترة امل :املستعرضة من جانب

دد احلاالت اليت مل ع
يبت فيها يف هناية 
 السنة املستعرضة

مصادر غري 
 احلكومة حكومية

احلاالت املرسلة 
مبوجب اإلجراء 

 النمطي

 مبوجب املرسلة احلاالت
بالتدابري  اخلاص اإلجراء

 العاجلة

مل  عدد احلاالت اليت
بداية  يبت فيها يف

 الفترة املستعرضة

 ١٠٠ صفر    صفر ٣ صفر ٩٧
 

عدد احلاالت اليت ميكن أن تكون احلكومة 
ردت عليها احلكومة اليت احلاالت عدد ردود متعددة بشأن بعض احلاالت )قاعدة الشهور الستة(قد أوضحتها 

 ٤٥ ال ينطبق ٣٢
 

          ادعاء عام ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
                    رسالة طلب تدخل فوري ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
                                طلب الفريق العامل القيام بزيارة ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
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                         علومات الواردة من احلكومة  امل

                                       وقرر أن الردود ميكن أن تكون مبثابة          .       حالة   ٤٥                                                                 اسـتعرض الفريق العامل الردود اليت قدمتها احلكومة فيما خيص             -   ٢٧١
               واعتربت إجابات      ).  ١٢             نظر الفقرة    ا (                                          املصدر أي اعتراض يف غضون ستة أشهر             يقدم                     حالة، شريطة أال       ٣٢            توضيحات يف   

  .                                ً  حالة أخرى غري كافية لتشكل توضيحاً  ١٣    ب                   احلكومة فيما يتعلق 

                           املعلومات الواردة من املصادر

  .                  اليت مل يبت فيها بعد                     أية معلومات عن احلاالت           من املصادر       مل ترد  -   ٢٧٢

          التوضيحات

                                   ث حاالت عقب انقضاء مهلة الستة      ال                                                                إىل معلومات وردت من احلكومة، قرر الفريق العامل توضيح ث                 ً   اسـتناداً  -   ٢٧٣
    ).  ١١         الفقرة    نظر ا   (    أشهر

                  طلب القيام بزيارة

                            ، قرر الفريق العامل سحب                              ً      للتوضيحات اليت قدمت مؤخراً                                              ً         للتعاون والتقدم اللذين حتققا يف املغرب ونظراً           ً   نظـراً  -   ٢٧٤
  .       املغرب      لزيارة      املقدم     طلب   ال

                                  موجز عن الوضع قبل الفترة املستعرضة

       ١٩٧٢                    حالة، بني عامي        ٢٤٨                     ـى احلكومة، وعددها                                                            حدثـت غالبـية احلاالت اليت أحاهلا الفريق العامـل إل          -   ٢٧٥
                                            ُ                                                                     ويتعلق معظمها بأشخاص قيل إهنم اختفوا بسبب ما ُيعرف عنهم أو عن أقارهبم من تأييد جلبهة البوليساريو أو                    .     ١٩٨٠ و

                                            يف مراكز احتجاز سرية، من قبيل مركز                    كانوا معتقلني                                      وتفيد التقارير أن األشخاص املختفني         .                       بسـبب االشتباه يف ذلك    
ّ                                                                ّدعى أن الزنزانات املوجودة يف بعض مراكز الشرطة أو الثكنات             ُ   ويُ  .                                                   احـتجاز العـيون وقلعة مغونة وأغدز وتازمامارت       

  .                             إلخفاء أولئك األشخاص املفقودين               ّ                                           ُ          ً العسكرية والفيالّت السرية املوجودة يف ضواحي مدينة الرباط قد اسُتخدمت أيضاً

            بت فيها بعد     يت مل ي     وال ،         واملوضحة ،                جمموع احلاالت احملالة

                    حالة؛ وقد مت توضيح    ٢٤٨                                                                             أحـال الفريق العامل إىل احلكومة، يف الفترة السابقة وخالل السنة قيد االستعراض،      -   ٢٧٦
                               أخرى باالستناد إىل معلومات      ت      حاال    ١٠٥                  ً                                                       حالـة مـنها استناداً إىل معلومات قدمها املصدر، يف حني مت توضيح                 ٤٦

  . ة     حال  ٩٧             مل يتم البت يف                 قدمتها احلكومة، و

       مالحظات

                                                                                                                يعـرب الفريق العامل عن تقديره حلكومة املغرب ملا قدمته من معلومات وملا بذلته من جهود للتحقيق يف مصري                    -   ٢٧٧
   .                            ويأمل يف أن تستمر هذه العملية   .            أماكن وجودهم              اضي وللبحث عن                 عن اختفائهم يف امل       ُ    الذين أُبلغ        األشخاص 
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 موزامبيق

احلاالت املوضحة خالل الفترة 
 احلاالت احملالة إىل احلكومة خالل الفترة املستعرضة :املستعرضة من جانب

دد احلاالت اليت مل ع
اية يبت فيها يف هن

 السنة املستعرضة
مصادر غري 
 احلكومة حكومية

احلاالت املرسلة 
مبوجب اإلجراء 

 النمطي

 بمبوج املرسلة احلاالت
بالتدابري  اخلاص اإلجراء

 العاجلة

مل  عدد احلاالت اليت
بداية  يبت فيها يف

 الفترة املستعرضة

 ٢ صفر    صفر صفر صفر ٢

 
عدد احلاالت اليت ميكن أن تكون احلكومة 

ردت عليها احلكومة اليت احلاالت عدد ردود متعددة بشأن بعض احلاالت )قاعدة الشهور الستة(قد أوضحتها 
 صفر ال ينطبق ال ينطبق

 
          ادعاء عام ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
                    رسالة طلب تدخل فوري ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
                                طلب الفريق العامل القيام بزيارة ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق

                                                   ويرد يف التقرير األخري موجز عن الوضع يف البلد           .           املستعرضـة                                                  مل يكـن هـناك أي نشـاط أثـناء الفـترة              -   ٢٧٨
) E/CN.4/2006/56و   Corr.1( .  

 ميامنار

احلاالت املوضحة خالل الفترة 
 احلاالت احملالة إىل احلكومة خالل الفترة املستعرضة :املستعرضة من جانب

ليت مل دد احلاالت اع
يبت فيها يف هناية 
 السنة املستعرضة

مصادر غري 
 احلكومة حكومية

احلاالت املرسلة 
مبوجب اإلجراء 

 النمطي

 مبوجب املرسلة احلاالت
بالتدابري  اخلاص اإلجراء

 العاجلة

مل  عدد احلاالت اليت
بداية  يبت فيها يف

 الفترة املستعرضة

 ١ صفر    صفر صفر صفر ١

 
عدد احلاالت اليت ميكن أن تكون احلكومة 

ردت عليها احلكومة اليت احلاالت عدد ردود متعددة بشأن بعض احلاالت )قاعدة الشهور الستة(قد أوضحتها 
 صفر ال ينطبق ال ينطبق

 
          ادعاء عام ال ينطبق ةرد احلكوم ال ينطبق
                    رسالة طلب تدخل فوري ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
                                طلب الفريق العامل القيام بزيارة ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
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                                                   ويرد يف التقرير األخري موجز عن الوضع يف البلد           .           املستعرضـة                                                  مل يكـن هـناك أي نشـاط أثـناء الفـترة              -   ٢٧٩
) E/CN.4/2006/56و   Corr.1( .  

 ناميبيا

احلاالت املوضحة خالل الفترة 
 احلاالت احملالة إىل احلكومة خالل الفترة املستعرضة :املستعرضة من جانب

دد احلاالت اليت مل ع
يبت فيها يف هناية 
 السنة املستعرضة

مصادر غري 
 احلكومة حكومية

 احلاالت املرسلة
مبوجب اإلجراء 

 النمطي

 مبوجب املرسلة احلاالت
بالتدابري  اخلاص اإلجراء

 العاجلة

مل  عدد احلاالت اليت
بداية  يبت فيها يف

 الفترة املستعرضة

 ١ صفر    صفر صفر صفر ١

 
عدد احلاالت اليت ميكن أن تكون احلكومة 

ردت عليها احلكومة اليت احلاالت عدد ردود متعددة بشأن بعض احلاالت )قاعدة الشهور الستة(قد أوضحتها 
 صفر ال ينطبق ال ينطبق

 
          ادعاء عام ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
                    رسالة طلب تدخل فوري ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
                                طلب الفريق العامل القيام بزيارة ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق

                                                   ويرد يف التقرير األخري موجز عن الوضع يف البلد           .              املستعرضـة                                                 مل يكـن هـناك أي نشـاط أثـناء الفـترة            -   ٢٨٠
) E/CN.4/2006/56و   Corr.1( .  

 )١(نيبال

احلاالت املوضحة خالل الفترة 
 احلاالت احملالة إىل احلكومة خالل الفترة املستعرضة :املستعرضة من جانب

دد احلاالت اليت مل ع
يبت فيها يف هناية 
 السنة املستعرضة

مصادر غري 
 حلكومةا حكومية

احلاالت املرسلة 
مبوجب اإلجراء 

 النمطي

 مبوجب املرسلة احلاالت
بالتدابري  اخلاص اإلجراء

 العاجلة

مل  عدد احلاالت اليت
بداية  يبت فيها يف

 الفترة املستعرضة

٢٢٥ ١٢    ١٦٠ ٧٥ ١٨ ٣٠٤ 
 

عدد احلاالت اليت ميكن أن تكون احلكومة 
ردت عليها احلكومة اليت احلاالت عدد ردود متعددة بشأن بعض احلاالت )قاعدة الشهور الستة(قد أوضحتها 

 ٢٠٢ ال ينطبق ال ينطبق
 

          ادعاء عام نعم رد احلكومة ال 
                    رسالة طلب تدخل فوري نعم رد احلكومة ال 

                                طلب الفريق العامل القيام بزيارة نعم رد احلكومة ال ينطبق
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                 اإلجراءات العاجلة

                     احلاالت، أفيد بأن قوات               ويف سبع من هذه   .                              حالة يف إطار إجراءاته العاجلة  ١٢                             أحال الفريق العامل إىل احلكومة  -   ٢٨١
                                      ً                                                   على األشخاص املعنيني بعد اإلفراج عنهم بناًء على أوامر من احملاكم صادرة عقب تقدمي                                   ً          األمـن ألقـت القـبض جمدداً      
   .                       نساء يف مقاطعة برياتناغار       تتعلق ب                   ثالث من هذه احلاالت        وكانت .                          التماسات للمثول أمام احملاكم

              احلاالت العادية

              يف الفترة بني         وقعت                  أن هذه احلاالت               التقارير ب           وتفيد  .                          حالة مبوجب اإلجراء النمطي        ١٦٠   ة              إىل احلكوم   ت    أحيل -   ٢٨٢
  .       امرأة  ٢٢          من العمر و             الثامنة عشرة       دون      ً  شخصاً  ٢٠               ومن بني الضحايا    .                     ، يف خمتلف أقاليم البلد    ٢٠٠٥       وعام     ٢٠٠١    عام 

   ٣                    وقد شوهدت آخر مرة يف    .         كامتاندو                                                               إحـدى هذه احلاالت باختفاء امرأة فرنسية شابة يف حديقة بالقرب من          وتـتعلق 
   .                                    جيش نيبال هم املسؤولون عن هذا االختفاء   من           ً ن أفراداً إ        ويقال     ٢٠٠٥      سبتمرب  /     أيلول

                           املعلومات الواردة من احلكومة

                                                     تسع حاالت من احلاالت املشمولة باإلجراءات العاجلة             بينها    من         حالة،       ٢٠٢             فيما خيص                      ً   أرسلت احلكومة ردوداً   -   ٢٨٣
  . ١  ٢٨           ا يف الفقرة           املشار إليه

                             حالة، شريطة عدم اعتراض       ٤٩     ب                                                                                        وقـرر الفـريق العامل أن رد احلكومة ميكن أن يكون مبثابة توضيح فيما يتعلق                 -   ٢٨٤
  .                                                         أن األشخاص املعنيني إما أفرج عنهم وإما أبلغ عن أماكن اعتقاهلم          التقارير ب    فيد   وت  .               يف غضون ستة أشهر        على ذلك       املصدر 

   .                                                                    حالة، قرر الفريق العامل أن املعلومات املقدمة بشأهنا غري كافية لتوضيحها   ١٥٣   ب              وفيما يتعلق  -   ٢٨٥

                           املعلومات الواردة من املصادر

         تشرين   ٨                             والذي شوهد آخر مرة يف            ً   عاماً   ٢٤                                                                  قـدم املصـدر، خبصـوص حالة الرجل النيبايل البالغ من العمر              -   ٢٨٦
   .                 إحالتها إىل احلكومة    منه                    لفريق العامل وطلب    إىل ا           استفسارات      ، عدة     ٢٠٠٣       أكتوبر  /    األول

   ي                           حالة حدثت يف الفترة بني عام  ١٨                               خبصوص حاالت االختفاء األخرى وعددها      ً ردوداً               ً   املصادر أيضاً       قدمـت  و -   ٢٨٧
                      ويف معظم هذه احلاالت،       .                       ً                                                  وقـرر الفريق العامل، بناًء على أساليب عمله، توضيح مجيع هذه احلاالت             .     ٢٠٠٥    و     ١٩٩٥

  .                 عنيني قد أفرج عنهم                           أفادت التقارير أن األشخاص امل

          االجتماعات

                                                                                                                  الـتقى الفـريق العـامل، أثناء الدورة الثامنة والسبعني، مبمثلني عن احلكومة ملناقشة حاالت االختفاء ومتابعة                  -   ٢٨٨
   . )E/CN.4/2005/65/Add.1     انظر    (    ٢٠٠٤                                                      التوصيات املنبثقة عن بعثة الفريق العامل إىل البلد يف عام 

  .                                                     ، أثناء الدورة التاسعة والسبعني، مع أفراد أسر املفقودين    ً أيضاً                     والتقى الفريق العامل  -   ٢٨٩
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                  طلب القيام بزيارة

                                                زيارة نيبال ملتابعة التوصيات املنبثقة عن بعثته يف   ل                                                                     قـرر الفريق العامل، أثناء الدورة الثامنة والسبعني، تقدمي طلب            -   ٢٩٠
               ومل يتلق الفريق   .     ٢٠٠٦      أغسطس  /    آب  ١٠     كري يف               مايو وأتبع بتذ /      أيار  ١٢                      رسل الطلب إىل احلكومة يف   ُ وأُ  .    ٢٠٠٤      عـام  

   .          على طلبه              ً العامل بعد رداً

                    رسالة طلب تدخل فوري

  )   ١٣              انظر الفقرة    (                                                             الفريق العامل إىل حكومة نيبال رسالة طلب تدخل فوري              وجه   ،      ٢٠٠٦       فرباير   /         شـباط   ٣   يف   -   ٢٩١
                      ومل يتلق الفريق العامل   .          واعتقاهلم     ً وائياً    عش            ً  املختفني ضرباً    لصاحل                                              بشـأن مزاعم قيام الشرطة بضرب مشاركني يف مظاهرة  

   .          على طلبه   ً رداً

          التوضيحات

     أشهر                         انقضاء مهلة الستة        إثر    لة     حا   ٧٥                                                                 إىل معلومـات وردت من احلكومة، قرر الفريق العامل توضيح                   ً   اسـتناداً  -   ٢٩٢
   أن       ُ    االت، أُبلغ               ويف معظم هذه احل  .     ١٩٩٩                     مزعومة تعود إىل عام   ات                      وتشمل هذه احلاالت اختفاء   ).  ١١               نظـر الفقـرة    ا (

   .                              معلومات عن أماكن اعتقال اآلخرين    ً أيضاً             قدمت احلكومة  و  .                عناوينهم احلالية     قدمت  و             قد أفرج عنهم               األشخاص املعنيني 

                         ويف معظم هذه احلاالت، أفادت   .      حالة  ١٨                                                     إىل معلومات وردت من املصادر، قرر الفريق العامل توضيح         ً واستناداً -   ٢٩٣
  .            قد أفرج عنهم                        املصادر أن األشخاص املعنيني 

    عام  ال     دعاء  ال ا

                                       املزعومة اليت تواجهها حكومة نيبال         بات                                                                     قدمت املنظمات غري احلكومية معلومات إىل الفريق العامل تتعلق بالعق          -   ٢٩٤
                                      التقارير عن القلق إزاء استمرار        بت  عر     وأ  .                                أحيلت هذه املعلومات إىل احلكومة        قد   و    ).  ١٤             نظر الفقرة    ا (                   يف تنفـيذ اإلعالن     

      مالحقة      ضمان                                                         أن منظمات غري حكومية حثت وزراء احلكومة واملدعي العام على  ُ  ذُكر و  .              اختفاء يف البلد          حدوث حاالت 
                   على ارتكاهبا يف                                                                                         ً                  أفـراد قـوات األمن الذين يرتكبون انتهاكات جسيمة أو يصدرون أوامر الرتكاهبا أو يوافقون ضمنياً               

   .                        مع اجلرائم اليت ارتكبوها                                                       حماكمات علنية أمام حماكم مدنية وإصدار أحكام يف حقهم تتناسب

                 اكم باإلفراج عن     احمل        تصدرها       اليت        وامر    األ                             أن احلكومة مستمرة يف جتاهل       ب                                  وأفـادت مـنظمات غـري حكومية         -   ٢٩٥
                       غريها من أحناء البلد                                       حاالت حقوق اإلنسان يف كامتاندو ويف                             احملامني الذين يعاجلون        أن   ب                    وأفـادت تقاريـر        .       عـتقلني   امل
                           هو سبيل االنتصاف القانوين                         اإلحضار أمام احملكمة       طلب     ن   إ        ، قيل        ً ختاماً و   .             يف واملضايقات                     للـتهديد والتخو    ن       تعرضـو  ي

   .                                  الوحيد املتاح يف حاالت االختفاء القسري

                                                 يستغرق األمر ساعات إلقناع السلطات بأن القضية           إذ                                                         وقـيل إن تسجيل تقرير املعلومات األويل مهمة صعبة،           -   ٢٩٦
                                                                تسجيل احلاالت، وذلك باألساس لورود أمساء أفراد برتب عالية يف                        ً      تبدي استعداداً ل    ال         فالشرطة     .                     تدخل يف نطاق واليتها   

ّ  وخيّول  .                                           اجليش امللكي النيبايل يف تقارير املعلومات األولية     فمن                  نائب مفتش، ومن مث  ل                                      القانون اجلنائي النيبايل سلطة التحقيق   
  .      فيها                                الت اليت يكون ضباط أمن كبار متورطني                             صغار القدرة على التحقيق يف احلا  ال     ضباط   ال     ميلك               املشكوك فيه أن



A/HRC/4/41 
Page 69 

  .   عام  ال     دعاء  ال   ا              أي رد خبصوص هذا            من احلكومة    يرد  مل  -   ٢٩٧

         املستعرضة                         موجز عن الوضع قبل الفترة 

ـ   ُ يُد -   ٢٩٨                 ، يف سياق عمليات    ٢٠٠٥   و    ١٩٩٨                                                         أن غالبـية احلاالت اليت أبلغ هبا الفريق العامل حدثت بني عامي    ى   ع

  "     شعبية      ً حرباً"          ، الذي شن  )     املاوي (                                                وات األمن ضد أعضاء ومؤيدي احلزب الشيوعي النيبايل                                  مكافحـة التمرد اليت نفذهتا ق     
  .    ١٩٩٦      فرباير  /    شباط  يف

    ).    ١٩٩٨ (                                  أثناء العمليات اليت قامت هبا الشرطة                                                  وخالل املرحلة األوىل من هذا الصراع، حدثت حاالت اختفاء -   ٢٩٩
                  ، وخاصة بعد تشرين    ٢٠٠١   و    ١٩٩٩                   لغ عنها أثناء عامي                د عدد احلاالت املب ا          عملياهتا، ز                          ومـع تكثـيف قـوات األمن   

                                          وعلى إثر اهنيار وقف إطالق النار، الذي استمر   .                                 إعالن حالة الطوارئ ونشر قوات اجليش      ، عقب    ٢٠٠١      نوفمرب  /       الـثاين 
                             وتعلقت معظم هذه احلاالت بأشخاص   .                              ، ارتفع عدد حاالت االختفاء بسرعة    ٢٠٠٣      أغسطس  /    آب  ٢٧  يف  و     شهر،  أ     سبعة 
                                  ويف العديد من هذه احلاالت، قامت         .                          القبض عليهم يف منازهلم                                          ً              د من قوات أمن جمهولة اهلوية يرتدون ثياباً مدنية            أفرا      ألقى  

             عقب تقدمي    ت                  ً                                عد اإلفراج عنهم بناًء على أوامر من احملاكم صدر            ب                       على األشخاص املعنيني                              ً     قوات األمن بإلقاء القبض جمدداً    
                                                                      حاالت االختفاء كانت تقع، كما قيل، يف مجيع أحناء البلد، فإن معظم                             وبالرغم من أن       .                     للمـثول أمام احملاكم            طلـبات   

            وكان من بني     .                                        حوهلا ويف مقاطعات أخرى تقع وسط نيبال          ما             ُ                                                احلـاالت اليت أُبلغ هبا الفريق العامل حدثت يف كامتاندو و          
               صحفي ومدافعون                                                                                                  الضحايا املبلغ عنهم فتيات ونساء وطلبة ورجال أعمال ومزارعون وعمال وكاتب وموظف حكومي و             

ُ  ِّ                                                                       وقد ُحمِّل أفراد قوات األمن والقوات املسلحة والشرطة املسؤولية عن عمليات االختفاء هذه   .              عن حقوق اإلنسان     .   

ـ    و -   ٣٠٠         ً                 ن أفراداً من الوحدة اخلاصة  إ           الذين قيل   ،                            مجعية وحدة عموم اهلند ونيبال يف       أعضاء        ثالثة       االت   حب      تعلق             فـيما ي
                          ً    أرسل الفريق العامل، وفقاً      ،              يف نيبالغونج                                              وهم إىل مسؤويل األمن النيباليني على احلدود                                        للشرطة اهلندية قبضوا عليهم وسلم    

  .                                                    قام بالعمل نفسه فيما يتعلق حبالة كشمريي يقيم يف كامتاندو   و .                            من هذه احلاالت إىل حكومة اهلند                 ً ألساليب عمله، نسخاً
                               رسلت نسخة من هذه احلالة إىل                     ُ    بض هذه؛ ولذلك أُ                                                                          وقـيل إن سفارة اهلند يف كامتاندو كانت متورطة يف عملية إلقاء الق            

   ).   ٢١٦         ً                            انظر أيضاً الفرع املتعلق باهلند، الفقرة  (                    ً السلطات اهلندية أيضاً

                        بناء على دعوة وجهتها                   بزيارة نيبال         ٢٠٠٤       ديسمرب   /              كانون األول    ١٤       إىل    ٦                                  الفريق العامل يف الفترة من            قـام  و -   ٣٠١
                                        غريه من كبار املسؤولني، ومع ممثلني ملنظمات غري    مع                   ت مع جاللة امللك و                     وأجرى الوفد لقاءا    .           هذا البلد                  إلـيه حكومـة     

   ،                                                         ووجد الفريق العامل أن ظاهرة االختفاء شائعة يف نيبال           .                                 ، وأعضاء اجملتمع الدويل يف نيبال             املفقودين                   حكومـية، وأقارب    
       بدورهم                     ن املاويني قد ارتكبوا                    التقارير أن املتمردي       وتتحدث   .             طريقة تعسفية                                              وأن قـوات األمـن النيبالـية متـارس ذلك ب        

                                                                      وميكن اإلطالع على تقرير البعثة والتوصيات املنبثقة عنها يف الوثيقة             .                                             انـتهاكات حلقـوق اإلنسـان على نطاق واسع        
E/CN.4/2005/65/Add.1.  

   لني                               مع مثانية من اخلرباء املستق            ً   مشتركاً                                      ً       ، أصدر رئيس ومقرر الفريق العامل بياناً          ٢٠٠٥         فـرباير    /         شـباط   ٨    ويف   -   ٣٠٢
                                                                                                                           اآلخـرين الـتابعني لألمم املتحدة أعربوا فيه عن القلق البالغ حيال اإلجراءات اليت اختذها امللك حلل احلكومة الدستورية                   

                                    ق الضمانات واحلريات املدنية والسياسية  ي  عل ت                           ن حالة طوارئ يف عموم البلد و  عال           مبا يف ذلك إ                               وتويل السلطة بنفسه مباشرة،     
  .                  اليت يكفلها الدستور
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                    واليت مل يبت فيها بعد   ،         واملوضحة ،           احلاالت احملالة     جمموع 

    ٧٧              ؛ وقد مت توضيح  ت     حاال   ٥١٠  ،         املستعرضة                                                                    أحال الفريق العامل إىل احلكومة، يف الفترة السابقة وخالل السنة            -   ٣٠٣
  ا                                            حالة أخرى باالستناد إىل معلومات قدمته         ١٢٩                 ً                                                     حالـة مـنها استناداً إىل معلومات قدمها املصدر، يف حني مت توضيح              

  .  الت    حا   ٣٠٤             مل يتم البت يف          احلكومة، و

       مالحظات

    وحيث    .                      معلومات لتوضيح احلاالت        اليت قدمت                       من احلكومة النيبالية      وجده                                        يرحـب الفريق العامل بالتعاون الذي        -   ٣٠٤
   .    ٠٠٤ ٢                                                                                                    الفريق العامل حكومة نيبال على إبالغه بالتقدم احملرز يف تنفيذ توصياته اليت قدمها عقب زيارته القطرية يف عام 

 نيكاراغوا

احلاالت املوضحة خالل الفترة 
 احلاالت احملالة إىل احلكومة خالل الفترة املستعرضة :املستعرضة من جانب

دد احلاالت اليت مل ع
يبت فيها يف هناية 
 السنة املستعرضة

مصادر غري 
 احلكومة حكومية

 املرسلة احلاالت
مبوجب اإلجراء 

 النمطي

 مبوجب املرسلة احلاالت
بالتدابري  اخلاص اإلجراء

 العاجلة

مل  عدد احلاالت اليت
بداية  يبت فيها يف

 الفترة املستعرضة

 ١٠٣ صفر    صفر صفر صفر ١٠٣

 
عدد احلاالت اليت ميكن أن تكون احلكومة 

ردت عليها احلكومة اليت احلاالت عدد ردود متعددة بشأن بعض احلاالت )قاعدة الشهور الستة(قد أوضحتها 
 صفر ال ينطبق ال ينطبق

 
          ادعاء عام ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
                    رسالة طلب تدخل فوري ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
                                طلب الفريق العامل القيام بزيارة نعم رد احلكومة ال ينطبق

                         علومات الواردة من احلكومة  امل

   . د                   اليت مل يبت فيها بع                    أية معلومات عن احلاالت          من احلكومة       مل ترد  -   ٣٠٥

                           املعلومات الواردة من املصادر

   .                    اليت مل يبت فيها بعد                    أية معلومات عن احلاالت          من املصادر       مل ترد  -   ٣٠٦
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                  طلب القيام بزيارة

    ٢٣                                 طلب إىل حكومة نيكاراغوا يف        ُ   أُرسل                                                                       للقـرار الذي اختذه الفريق العامل يف الدورة الثامنة والسبعني،                ً   تـبعاً  -   ٣٠٧
                          ومل ترد احلكومة بعد على       .                                                                    يف إطار املبادرة اليت قامت هبا أربعة بلدان يف أمريكا الوسطى                           لزيارة البلد      ٢٠٠٦      مايو   /      أيـار 

   .         هذا الطلب

                                  موجز عن الوضع قبل الفترة املستعرضة

                           يف سياق النـزاع املسلح         ١٩٨٣    و     ١٩٧٩                      ُ                                                 حدثت معظم احلاالت، اليت أُبلغ هبا الفريق العامل، يف الفترة ما بني              -   ٣٠٨
                                                                            العديد من التقارير املتعلقة حباالت االختفاء هذه إىل تورط أفراد اجليش                    وأشار  .    ً               ائراً يف الثمانينات                         الداخـلي الذي كان د    

  ُ                        وأُفيد عن حدوث حالتني يف عام    .                                                                                    واحلكومـة السـاندينية السـابقة واملديرية العامة ألمن الدولة السابقة وحرس احلدود         
                                                 ش والشرطة اعتقلته، وتتعلق األخرى بشخص قيل إنه اهتم                                                 تـتعلق إحدامهـا مبزارع قيل إن جمموعة من أفراد اجلي       ١٩٩٤

  .      املسلحة  "          الكونتراس "      جمموعة   يف       عضوية    بال

                      ، واليت مل يبت فيها بعد         واملوضحة ،                جمموع احلاالت احملالة

                        حالة؛ وقد مت توضيح        ٢٣٤                   قيد االستعراض،          الفترة                                                             أحال الفريق العامل إىل احلكومة، يف الفترة السابقة وخالل           -   ٣٠٩
                                             حالة أخرى باالستناد إىل معلومات قدمتها          ١١٢                ً                                                 الة منها استناداً إىل معلومات قدمها املصدر، يف حني مت توضيح                ح   ١٩

  .  الت    حا   ١٠٣             مل يتم البت يف          احلكومة، و

  )٣(نيجرييا

احلاالت املوضحة خالل الفترة 
 الت احملالة إىل احلكومة خالل الفترة املستعرضةاحلا :املستعرضة من جانب

دد احلاالت اليت مل ع
يبت فيها يف هناية 
 السنة املستعرضة

مصادر غري 
 احلكومة حكومية

احلاالت املرسلة 
مبوجب اإلجراء 

 النمطي

 مبوجب املرسلة احلاالت
بالتدابري  اخلاص اإلجراء

 العاجلة

مل  عدد احلاالت اليت
بداية  يبت فيها يف

 الفترة املستعرضة

 ١ صفر    صفر صفر صفر ١
 

ليت ميكن أن تكون احلكومة عدد احلاالت ا
ردت عليها احلكومة اليت احلاالت عدد ردود متعددة بشأن بعض احلاالت )قاعدة الشهور الستة(قد أوضحتها 

 ١ ال ينطبق ١
 

          ادعاء عام ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
                    رسالة طلب تدخل فوري ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
                                طلب الفريق العامل القيام بزيارة ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق

                                                      

  .                                                        بايو أديكاين يف اختاذ القرارات املتعلقة هبذا الفرع من التقرير  .     ً                                      وفقاً ملمارسة الفريق العامل، مل يشارك السيد ج  ) ٣ (
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                           املعلومات الواردة من احلكومة

               يل إنه اختفى يف  ق                    يف حقل حقوق اإلنسان         ً  أن عامالً    ٢٠٠٦       يونيه   /         حزيران  ٢                                    أبلغـت احلكومة الفريق العامل يف        -   ٣١٠
   .                        يف مكاتب قانونية يف الغوس           ً  يعمل حالياً    ١٩٩٨    عام 

   ).  ١٢      لفقرة      نظر ا (                                          أال يقدم املصدر أي اعتراض يف غضون ستة أشهر        ، شريطة                            ً وميكن أن يشكل هذا الرد توضيحاً -   ٣١١

                           املعلومات الواردة من املصادر

  .                  اليت مل يبت فيها بعد                     أية معلومات عن احلالة           من املصادر       مل ترد  -   ٣١٢

                                  موجز عن الوضع قبل الفترة املستعرضة

                                        نسان قيل إن قوات األمن ألقت القبض عليه يف                          أحد الناشطني يف جمال حقوق اإل                اليت مل يبت فيها ب          احلالة          تـتعلق  -   ٣١٣
   ).   ٣١٠           نظر الفقرة  ا   (    ١٩٩٨                         مطار مورتاال يف الغوس يف عام 

                   اليت مل يبت فيها بعد   و ،         واملوضحة ،                جمموع احلاالت احملالة

                                       الفريق العامل مخس حاالت على أساس               وأوضح  .                                                         أحـال الفريق العامل، يف السابق، ست حاالت إىل احلكومة          -   ٣١٤
   .      أشهر                ً                 يتعني توضيحها بناًء على قاعدة الستة                 مل يتم البت فيها و                 وتبقى حالة واحدة   .                   ت اليت قدمتها احلكومة       املعلوما

 باكستان

احلاالت املوضحة خالل الفترة 
 رضةاحلاالت احملالة إىل احلكومة خالل الفترة املستع :املستعرضة من جانب

دد احلاالت اليت مل ع
يبت فيها يف هناية 
 السنة املستعرضة

مصادر غري 
 احلكومة حكومية

احلاالت املرسلة 
مبوجب اإلجراء 

 النمطي

 مبوجب املرسلة احلاالت
بالتدابري  اخلاص اإلجراء

 العاجلة

مل  عدد احلاالت اليت
بداية  يبت فيها يف

 الفترة املستعرضة

 ٧٥ ٢    صفر صفر صفر ٧٧

 
عدد احلاالت اليت ميكن أن تكون احلكومة 

ردت عليها احلكومة اليت احلاالت عدد ردود متعددة بشأن بعض احلاالت ) الشهور الستةقاعدة(قد أوضحتها 
 صفر ال ينطبق ٨

 
          ادعاء عام ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
                    رسالة طلب تدخل فوري ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
                                طلب الفريق العامل القيام بزيارة ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق

 



A/HRC/4/41 
Page 73 

            ءات العاجلة     اإلجرا

                               وتتعلق األوىل حبالة اختفاء مزعومة   .                         يف إطار إجراءاته العاجلة ني                                             أحال الفريق العامل إىل احلكومة الباكستانية حالت -   ٣١٥
              وتتعلق احلالة     .                                                      ، أمني حمفل السند القومي من كراتشي، مبقاطعة السند         )                        املعروف باسم عاصف بلدي    (                     لـلمدعو أاله ديتو     

                                                                                            الـذي قيل إنه اختفى بعد أن ألقي عليه القبض يف نقطة تفتيش للشرطة العسكرية يف                                              األخـرى بسـمي اهللا بـالوش،      
   .         بالوشستان

                           املعلومات الواردة من احلكومة

  .                    اليت مل يبت فيها بعد                    أية معلومات عن احلاالت          من احلكومة       مل ترد  -   ٣١٦

                           املعلومات الواردة من املصادر

  .                    اليت مل يبت فيها بعد  الت                  أية معلومات عن احلا          من املصادر       مل ترد  -   ٣١٧

                                  موجز عن الوضع قبل الفترة املستعرضة

     حركة  "                              بأعضاء احلزب السياسي املسمى            تتعلق            حالة،     ٨٥                                                أغلبية حاالت االختفاء املبلغ عنها، وعددها              كانـت  -   ٣١٨
ُ                                                          تعاطفني معه، ُزعم أن قوات الشرطة أو األمن ألقت القبض عليهم يف              مب    أو    "                  املهاجرين القومية           وقيل إن    .   ٠١  ٢٠    و     ١٩٩٥            

                           ، وهي حاالت تتعلق بالجئني         ١٩٩١    و     ١٩٨٩    بني             يف الفترة       و     ١٩٨٦                                               معظم احلاالت األخرى املبلغ عنها حدثت يف عام         
  ُ                      وذُكر أن حاالت االختفاء       .    فغاين  األ  "                     حركة االنقالب اإلسالمي   "                           ن للعديد منهم صالت حبزب       أ                       أفغـان يف باكستان، و    

  ،     ١٩٩٦       ويف عام   .                                     مبوافقة ضمنية من السلطات الباكستانية  ون         نوا يتصرف                                       ارتكبت يف بيشاور على يد أشخاص قيل إهنم كا
            اختطفوهم يف                                                                                                        حدثـت أربـع حـاالت أخـرى تتعلق بأفراد من أسرة واحدة قيل إن أعضاء يف املخابرات العسكرية                  

  .         إسالم أباد

                   اليت مل يبت فيها بعد   و ،         واملوضحة ،                جمموع احلاالت احملالة

                              حالة؛ وقد مت توضيح أربع        ٨٥   ،          املستعرضة                                         كومة، يف الفترة السابقة وخالل الفترة                                     أحـال الفريق العامل إىل احل      -   ٣١٩
                 ً                                                                                            حـاالت منها استناداً إىل معلومات قدمها املصدر، يف حني مت توضيح أربع حاالت أخرى باالستناد إىل معلومات قدمتها            

        مبوجب                                ً     لغيت بشأهنا املهلة الزمنية مؤقتاً     أ  )   ١٢             نظر الفقرة    ا   (           الستة أشهر                                   مثاين حاالت تسري عليها قاعدة               وهناك  .      احلكومة
  .      حالة  ٧٧             مل يتم البت يف  و  .                     قرار من الفريق العامل
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 باراغواي

حاالت املوضحة خالل ـال
:الفترة املستعرضة من جانب

مة خالل الفترة حلاالت احملالة إىل احلكوا
 املستعرضة

االت ـعدد احل
اليت مل يبت فيها 

ة ـيف هناية السن
 املستعرضة

القضايا اليت توقف 
 النظر فيها

مصادر غري 
 احلكومة حكومية

احلاالت املرسلة 
مبوجب اإلجراء 

 النمطي

احلاالت املرسلة 
مبوجب اإلجراء 
اخلاص بالتدابري 

 العاجلة

مل  عدد احلاالت اليت
بداية  يبت فيها يف

 الفترة املستعرضة

 ٣ صفر صفر صفر صفر ٣ صفر

 
 احلكومة قد أوضحتها عدد احلاالت اليت ميكن أن تكون

ردود متعددة بشأن بعض احلاالت )قاعدة الشهور الستة(  ردت عليها احلكومة اليت احلاالت عدد
 ٢ ال ينطبق ال ينطبق

 

          ادعاء عام ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
                    رسالة طلب تدخل فوري ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
                       ق العامل القيام بزيارة         طلب الفري ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق

                           املعلومات الواردة من احلكومة

   .                    اليت مل يبت فيها بعد                    أية معلومات عن احلاالت          من احلكومة       مل ترد  -   ٣٢٠

                           املعلومات الواردة من املصادر

   .                    اليت مل يبت فيها بعد                    أية معلومات عن احلاالت          من املصادر       مل ترد  -   ٣٢١

                            القضايا اليت توقف النظر فيها

             على سبيل      قرر    و  .                                                                                   م الفريق العامل، على مدى سنوات، بعدة حماوالت لالتصال باملصدر ولكن بدون جدوى                قـا  -   ٣٢٢
  مل       دوره                              ويعتقد الفريق العامل أن        .                                                     من أساليب عمله، التوقف عن النظر يف ثالث حاالت           ٢١     ً                 ، بناًء على الفقرة             االستثناء

            وميكن إعادة     .                                         عنيني، لعدم متكنه من متابعة هذه احلاالت                                أماكن وجود األشخاص امل         عن     لكشف ا       حماولة   يف          ً   جيدي نفعاً        يعد  
   .                   على الفريق العامل        ً رضت جمدداً                           ُ هذه احلاالت يف أي وقت إذا ما ُع        النظر يف 

                                  موجز عن الوضع قبل الفترة املستعرضة

          يف ظل      ١٩٧٧    و     ١٩٧٥   ي                 حالة، بني عام     ٢٣                       ُ                                          حدثـت حـاالت االختفاء اليت أُبلغ هبا الفريق العامل، وعددها             -   ٣٢٣
  .                                                               عدة أشخاص من املختفني أعضاء يف احلزب الشيوعي، ومن بينهم أمينه العام    كان  و   .                            حكومة الرئيس ألفريدو شتروسنري

                                         ُ  ّ                      نسيون، فإن أغلبية احلاالت طالت سكان الريف وُنفّذت يف مقاطعات           و                                             ورغم أن حاالت االختفاء وقعت يف العاصمة أس       
  .                                             سان خوسيه وسانتا هيلينا وبرييبيبوي وسانتا روزا
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                  ليت مل يبت فيها بعد    وا ،         واملوضحة ،                جمموع احلاالت احملالة

        حالة    ٢٠          مت توضيح    و                      حالة إىل احلكومة،       ٢٣   ،          املستعرضة        الفترة                                                     أحـال الفريق العامل، يف الفترة السابقة وأثناء          -   ٣٢٤
   .           بت فيها بعد               حاالت مل يتم ال       وال توجد  .                                                  إىل معلومات قدمتها احلكومة، وأوقف النظر يف ثالث حاالت            ً منها استناداً

 بريو

احلاالت املوضحة خالل الفترة 
 احلاالت احملالة إىل احلكومة خالل الفترة املستعرضة :املستعرضة من جانب

دد احلاالت اليت مل ع
يبت فيها يف هناية 
 السنة املستعرضة

مصادر غري 
 احلكومة حكومية

الت املرسلة احلا
مبوجب اإلجراء 

 النمطي

 مبوجب املرسلة احلاالت
بالتدابري  اخلاص اإلجراء

 العاجلة

مل  عدد احلاالت اليت
بداية  يبت فيها يف

 الفترة املستعرضة

 ٢ ٣٦٨ صفر    صفر صفر صفر ٢ ٣٦٨

 
عدد احلاالت اليت ميكن أن تكون احلكومة 

ردت عليها احلكومة اليت احلاالت عدد ردود متعددة بشأن بعض احلاالت )قاعدة الشهور الستة(قد أوضحتها 
 صفر ال ينطبق  ينطبقال

 
          ادعاء عام نعم رد احلكومة ال

                    رسالة طلب تدخل فوري ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
                                طلب الفريق العامل القيام بزيارة ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق

                           املعلومات الواردة من احلكومة

  .  عد                اليت مل يبت فيها ب                     أية معلومات عن احلاالت           من احلكومة       مل ترد  -   ٣٢٥

                           املعلومات الواردة من املصادر

  .                  اليت مل يبت فيها بعد                     أية معلومات عن احلاالت           من املصادر       مل ترد  -   ٣٢٦

    عام  ال     دعاء  ال ا

                                        املزعومة اليت تواجهها حكومة بريو يف          بات                                                                   قدمت منظمات غري حكومية معلومات إىل الفريق العامل تتعلق بالعق          -   ٣٢٧
  .                         لت هذه املعلومات إىل احلكومة    وأحي   ).  ١٤           نظر الفقرة  ا (            تنفيذ اإلعالن 

                             مبعلومات تتعلق باهلوية احلقيقية               واملدعني العامني                                         أن جيش بريو دأب على عدم تزويد احملاكم       ب                     وتفـيد الـتقارير      -   ٣٢٨
        ارتكبت        اليت                                        قوق اإلنسان، مبا يف ذلك حاالت االختفاء       حل    ات      انتهاك         باقتراف                                         ألفـراد اجليش الذين خيضعون لتحقيقات       

  .    ٢٠٠٠         إىل عام     ١٩٨٠       من عام                        املسلح الذي شهده البلد            أثناء الرتاع 
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              مع املدعني       ً   كامالً                                                ً         أهنا ناشدت حكومة بريو ضمان تعاون قوات اجليش تعاوناً         ب                              وأفـادت منظمات غري حكومية       -   ٣٢٩
  .                                                                                 واحملاكم املدنية الذين حيققون يف انتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة يف بريو إبان الرتاع املسلح      املدنيني

   .   عام  ال     دعاء  ال ا     خبصوص       أي رد           من احلكومة      يرد   ومل  -   ٣٣٠

                                  موجز عن الوضع قبل الفترة املستعرضة

  ،     ١٩٩٢    و     ١٩٨٣                                   حاالت، يف الفترة ما بني عامي         ٣     ٠٠٦                                                 حدثت أغلب حاالت االختفاء املبلغ عنها، وعددها         -   ٣٣١
                ، وحركة توباك    )           و لومينوزو       ساندير (                                                                             وذلك يف سياق مكافحة احلكومة للحزب الشيوعي يف بريو، وحركة الدرب املضيء             

                                                     ُ                                               وحدثت معظم حاالت االختفاء املبلغ عنها يف مناطق من البالد أُعلنت فيها حالة الطوارئ وكانت حتت                  .                 أمـارو الثورية  
      ً                                                                                                  وغالباً ما كانت عمليات االعتقال تنفذ على أيدي أفراد يرتدون الزي الرمسي للجيش ومشاة البحرية، ويف               .            سيطرة اجليش 

  .                      اركة مجاعات الدفاع املدين             بعض األحيان مبش

                                                جمموع احلاالت احملالة، واملوضحة، واليت مل يبت فيها بعد 

                      حاالت؛ ومن أصلها،     ٣     ٠٠٦                                                                                 أحال الفريق العامل إىل احلكومة يف السابق وخالل الفترة املستعرضة، ما جمموعه              -   ٣٣٢
                                       باالستناد إىل املعلومات اليت قدمتها             حالة    ٢٥٣                                                       حالة باالستناد إىل معلومات قدمها املصدر، وتوضيح            ٣٨٥            مت توضـيح    

   .       حالة ٢     ٣٦٨                     احلكومة، ومل يبت بعد يف 

        مالحظات 

           مادام مصري   "                                                                                                    يـود الفريق العامل أن يذكر حكومة بريو مرة أخرى مبسؤوليتها يف إجراء حتقيقات شاملة ونزيهة                  -   ٣٣٣
    .    الن        من اإلع  ١٣           من املادة  ٦    ً        وفقاً للفقرة   "                               ضحية االختفاء القسري مل يتضح بعد

 الفلبني

احلاالت املوضحة خالل الفترة 
 احلاالت احملالة إىل احلكومة خالل الفترة املستعرضة :املستعرضة من جانب

دد احلاالت اليت ع
مل يبت فيها يف هناية 
 السنة املستعرضة

مصادر غري 
 احلكومة حكومية

 املرسلة احلاالت
مبوجب اإلجراء 

 النمطي

 مبوجب املرسلة احلاالت
بالتدابري  اخلاص اإلجراء

 العاجلة

 د احلاالت اليتـع
بداية  مل يبت فيها يف

 الفترة املستعرضة

 ٥٩٤ ٤  ٣ صفر صفر )أ(٦٠١
 

عدد احلاالت اليت ميكن أن تكون احلكومة 
ردت عليها احلكومة اليت احلاالت عدد ردود متعددة بشأن بعض احلاالت )قاعدة الشهور الستة(قد أوضحتها 

 صفر  ينطبقال ال ينطبق
 

          ادعاء عام ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
                    رسالة طلب تدخل فوري ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
                                طلب الفريق العامل القيام بزيارة نعم رد احلكومة ال ينطبق

  .                                          حذفت حالة واحدة بعد الدورة السابعة والسبعني  ) أ ( 
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                التدابري العاجلة

            وتتعلق مجيع    .                                                                     حاالت إىل حكومة الفلبني يف إطار اإلجراء اخلاص بالتدابري العاجلة                                        أحـال الفـريق العامل أربع      -   ٣٣٤
              اختفي قرب                 فيليب ليمجوكو            ويدعى أن     .                                                                         احلـاالت األربعـة بأشـخاص أبلغ عن اختفائهم يف منطقة لوزون الوسطى            

             وختص التدابري    .    ريق                       وهو على قارعة الط                    فيليب ديال كروز                                   وأفيد بأن مجاعة مسلحة اختطفت        .            حمطة احلافالت  /      موقـف 
  .                     ً                      اللذان يزعم أن جنوداً قد اختطفومها من مرتهلما           روديل أبيريا         وابنها            بتيسي أبيريا                             العاجلة حالتني أخريتني تتعلقان 

              احلاالت النمطية

                                 ً                                                                               أحال الفريق العامل إىل احلكومة وفقاً إلجراءاهتا النمطية حالة ثالثة أشخاص قيل أهنم اختفوا بصورة مجاعية يف                  -   ٣٣٥
      وشريلني                كارين إمبينو  و               مانويل مريينو                       ويتعلق األمر حباالت      .                                   يف مقاطعـة بوالكان الفليبينية         ٢٠٠٦         يونـيه    /        حزيـران 
   .        كادابان

                           املعلومات الواردة من احلكومة

                    ً          ، قدمت احلكومة تقريراً بشأن         ٢٠٠٦       أغسطس   /     آب   ٢٢    ويف    .                                               أرسلت حكومة الفلبني بالغني إىل الفريق العامل       -   ٣٣٦
ـ                                                                وأفادت أن التحقيق يف هذه احلالة قام به اجلنرال قائد اجليش        .     ٢٠٠٥                                 ة أربعة أشخاص اختفوا يف عام                          التحقـيق يف حال

                                                                                 وتكشف التقارير األولية أن االدعاءات ضد الكتيبة الثامنة واخلمسني ملشاة للجيش             .                                         الفليبـيين، الفـرقة الـرابعة للمشاة      
  .                        الفليبيين ال تستند إىل أدلة

                                                                            ، أدلت احلكومة مبا مفاده أن رقم رخصة اللوحة املنسوبة إىل املركبة اليت                 ٢٠٠٦       كتوبر   أ /              تشرين األول    ١١    ويف   -   ٣٣٧
                                        ً       قد أصدرت ملركبة أخرى وبالتايل استعملت عمداً         )    ٣٣٤              انظر الفقرة    (                                                  اسـتعملها اجلنود الختطاف أم وابنها من مرتهلما         

                                                يتعلق باجملهودات اليت بذلتها احلكومة لتنفيذ               والذي     ٢٠٠٦       نوفمرب   /               تشرين الثاين   ٨                      أما البالغ املؤرخ يف       .                لتضليل التحقيق 
                ً                                ، فقد وصل متأخراً للغاية من أجل االستعراض،            ١٩٩١                                                                   التوصـيات املقدمـة عقب زيارة الفريق العامل إىل الفلبني عام            

   .     ٢٠٠٧                                                       وسينظر فيه الفريق العامل يف دورته املقبلة إلدراجه يف تقرير 

                           املعلومات الواردة من املصادر

  .                                                 من املصادر أية معلومات عن احلاالت اليت مل يبت فيها بعد      مل ترد  -   ٣٣٨

                   طلب القيام بزيارة 

                                                                                                                      بـناء على قرار اختذه الفريق العامل يف دورته الثامنة والسبعني، أرسل طلب القيام بزيارة إىل حكومة الفلبني يف                    -   ٣٣٩
   .                                ومل يتلق الفريق العامل بعد أي رد  .     ٢٠٠٦     مايو  /      أيار  ٢٤
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                  ل الفترة املستعرضة                موجز عن الوضع قب

                                                                                                            حدثت معظم حاالت االختفاء القسري املبلغ عنها يف مجيع أحناء البالد يف أواخر السبعينات وبداية الثمانينات يف              -   ٣٤٠
 ُ                                  ً                           وُيزعم أن من بني الضحايا مزارعني وطالباً وأخصائيني اجتماعيني           .                                                    سـياق احلملـة اليت شنتها احلكومة ملكافحة التمرد        

                          ، تعلق العديد من حاالت         ١٩٨٠           ومنذ عام     .                                      اعات كنسية وحمامني وصحفيني واقتصاديني                              وصـحيني وأعضـاء مـن مج      
                                                                                                                         االختفاء املبلغ عنها بشباب يعيشون يف املناطق الريفية واحلضرية شاركوا يف منظمات أنشئت بصفة قانونية تعترب، يف نظر                  

   ".                اجليش الشعيب اجلديد "                                                                 السلطات العسكرية، جبهات للحزب الشيوعي الفلبيين احملظور وجناحه املسلح 

                                                                                                        وقد استمر حدوث حاالت االختفاء منذ التسعينات، ال سيما يف سياق العمليات العسكرية ضد اجليش الشعيب                 -   ٣٤١
                                                                                                                        اجلديـد واجلـبهة الوطنية لتحرير مورو واجلبهة اإلسالمية لتحرير مينداناو والوحدات اجلغرافية لقوات املواطنني املسلحة                

  .    دنيني                  ومنظمات املتطوعني امل

                                                               وكانت أهم توصية تقدم هبا إىل احلكومة هي وجوب فصل الشرطة             .     ١٩٩١                                       زار الفـريق العامل الفلبني يف عام         -   ٣٤٢
          ً                                         وأوصى أيضاً بتمكني اللجنة الفلبينية املعنية حبقوق        .                                                                  الوطنـية عـن اجليش واعتماد تشريعات للحد من سلطات االعتقال          

                              ً                                     ة مفاجئة إىل أماكن االحتجاز، فضالً عن حتسني محاية الشهود وممارسة                                                            اإلنسـان من حق القيام بزيارات تفتيشية موقعي       
   ).   ١٦٨         ، الفقرة E/CN.4/1991/20/Add.1             انظر الوثيقة  (                        احلق يف املثول أمام القضاء 

                                               جمموع احلاالت احملالة، واملوضحة، واليت مل يبت فيها بعد

    ٣٣                                 حالة؛ ومن أصلها، مت توضيح          ٧٥٨         ملستعرضة                                                                أحـال الفريق العامل إىل احلكومة يف السابق وخالل الفترة ا           -   ٣٤٣
                                                              حالة باالستناد إىل املعلومات اليت قدمتها احلكومة، يف حني مل            ١٢٤                                                    حالة باالستناد إىل معلومات قدمها املصدر، وتوضيح        

  .      حالة   ٦٠١          يبت بعد يف 

         املالحظات 

                                         ذل كل ما يف وسعها لتوضيح احلاالت اليت                             من اإلعالن وأن تب      ١٣                                                 يذكر الفريق العامل احلكومة بالتزامها باملادة        -   ٣٤٤
  .      حالة   ٦٠١                            مل يبت فيها بعد البالغ عددها 

                                                                                                                 يدعـو الفريق العامل احلكومة إىل تقدمي أحدث املعلومات املتعلقة حبالة توحيد مشاريع القوانني املتعلقة مبكافحة                 -   ٣٤٥
                           جرمية يعاقب عليها بالعقوبات  "             عمال االختفاء                         من اإلعالن بأن جتعل مجيع أ ٤                                        االخـتفاء ويذكرها بالتزامها مبوجب املادة   

  . "                                                       املناسبة اليت تراعي فيها شدة جسامتها يف نظر القانون اجلنائي



A/HRC/4/41 
Page 79 

 )١(االحتاد الروسي

احلاالت املوضحة خالل الفترة 
 :املستعرضة من جانب

دد احلاالت اليت ع ل الفترة املستعرضةاحلاالت احملالة إىل احلكومة خال
مل يبت فيها يف هناية 
 السنة املستعرضة

مصادر غري 
 احلكومة حكومية

احلاالت املرسلة 
مبوجب اإلجراء 

 النمطي

 مبوجب املرسلة احلاالت
بالتدابري  اخلاص اإلجراء

 العاجلة

 عدد احلاالت اليت
بداية  مل يبت فيها يف

 الفترة املستعرضة

 )أ(٤٥٢ ٥  ٣ صفر ١ )ب(٤٥٤

 
مة عدد احلاالت اليت ميكن أن تكون احلكو

ردت عليها احلكومة اليت احلاالت عدد ردود متعددة بشأن بعض احلاالت )قاعدة الشهور الستة(قد أوضحتها 
 )٣٤٨انظر الفقرة  (١٢ ال ينطبق ال ينطبق

 
          ادعاء عام نعم رد احلكومة ال

                    رسالة طلب تدخل فوري ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
                       العامل القيام بزيارة          طلب الفريق )٢٠٠٥(نعم  رد احلكومة نعم

                                                                    يف إطار اإلجراء اخلاص بالتدابري العاجلة للفريق العامل يف عام                                           إبراهيم أبوبكروفيتش سعيدالالييف                   أرسـلت حالـة       ) أ ( 
                                                                                  وتتعلق احلالة برجل أبلغ عن اختطافه من قاعة خاصة باحلواسيب يف أحد الدكاكني               .                                                 لكنها مل تدرج عن غري قصد يف التقرير األخري             ٢٠٠٥

   .                                                           لى يد مسلحني يعتقد أهنم ينتمون إىل جهاز األمن االحتادي يف داغستان ع

  .  ُ                                             اعُتربت هذه احلاالت متكررة ولذلك مت إلغاؤها فيما بعد  ) ب ( 

                التدابري العاجلة

               وتتعلق حالتان    .                                                                                        أرسـلت مخـس حاالت إىل حكومة االحتاد الروسي يف إطار اإلجراء اخلاص بالتدابري العاجلة               -   ٣٤٦
  .                                                                     اللذين يدعى أهنما اختطفا من سيارهتما على أيدي عناصر عسكرية يف الشيشان                    ييف وأسالم إسرائيلوف               بـبوالت شـيال   

                                                        ً             بعد عودته من مبىن مكاتب الدولة يف الشيشان حيث كان مستدعياً                                        مخزة مشس الدينوفيتش توشاييف                          وأبلـغ عـن اختفاء      
      غالغي      أما    .       ً                             ر حماطاً بالقوات العسكرية الروسية                        كانت على ضفة هن                              أسالن إسرائيلوفيتش ميشييف                   وآخر مرة شوهد      .     هناك

   .                                                                                 فقد ذكر أنه أخرج من سيارته وألقي به على منت مركبة واحتجز يف مرافق اعتقال غري رمسية                شاخمنوفيتش بشاييف

              احلاالت النمطية

             رمن ألويان  أ                       وقد أبلغ عن اختطاف       .                                                                          أحـال الفريق العامل إىل احلكومة ثالث حاالت اختفاء إضافية مبلغ عنها            -   ٣٤٧
ِ            ً                                                 وادُِّعي أن أفراداً من القوات املسلحة االحتادية الروسية اختطفت           .     ١٩٩٥      مايو   /                                        عـلى أيـدي الشرطة يف موسكو يف أيار         ُّ   

                                         فقد اختطف من أمام مرتله على أيدي                                بشري أدموفيتش موستولغوف       أما    .            من مرتله                                إبراغيم طوسوفيتش أوروسخانونف  
   .                          أشخاص يرتدون الزي العسكري
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                     الواردة من احلكومة         املعلومات

                                          ومل يتمكن قسم الترمجة يف األمم املتحدة من        .                                                                 تلقـى الفـريق العامل ستة بالغات من حكومة االحتاد الروسي           -   ٣٤٨
                                                                                                          ترمجة ثالثة بالغات منها يف الوقت املناسب لينظر فيها الفريق العامل وليدرجها يف هذا التقرير، وهذه البالغات مؤرخة يف 

                                                ويف البالغات الثالثة األخرى، قدم االحتاد الروسي         .     ٢٠٠٦       سبتمرب   /        أيلول   ١٨        أغسطس و  /  آب    ١٦          يولـيه و   /        متـوز    ٢٦
   .                                             حالة من حاالت االختفاء القسري مل يبت فيها بعد  ١٢                  معلومات إضافية عن 

                                                              ، تدفع احلكومة بأن التحقيقات السابقة للمحاكمة قد أوقفت             ٢٠٠٥       سبتمرب   /        أيلول   ١٥                    ويف بـالغ مؤرخ يف       -   ٣٤٩
                                                                                      ُ                    االت معلقة، وأن قرار تعليق التحقيقات السابقة للمحاكمة قد ألغي خبصوص حالة واحدة، بينما اسُتؤنفت                          بشأن مخس ح  

                                  ً                         وخبصوص إحدى احلاالت أفادت احلكومة أيضاً بأهنا اختذت تدابري           .                                                 التحقـيقات السابقة للمحاكمة بشأن حالة أخرى      
   .                                   ً                    لتحديد مكان املختفني وأرسلت استفساراً إىل مجهورية أوزبكستان

  ،     ٢٠٠٥                                                                يتعلق بثالثة عمال يف قطاع البناء اختفوا بصفة مجاعية يف                ٢٠٠٦       فرباير   /       شباط   ٢٤                    ويف بـالغ مؤرخ يف       -   ٣٥٠
   ).        االختطاف (                                       من القانون اجلنائي لالحتاد الروسي          ١٢٦                                                    ً                    أفـادت احلكومة أن النيابة العامة فتحت باب التحقيق وفقاً للمادة            

   .                                                          لنت احلكومة إلغاء قرار وقف اإلجراءات اجلنائية خبصوص حالة شخصني    ، أع    ٢٠٠٦     مارس  /      آذار  ٢٠              ويف بالغ مؤرخ يف 

                           املعلومات الواردة من املصادر

                                                     وأحيلت إىل احلكومة معلومات إضافية بشأن حالتني من          .                                                    تـتعلق املعلومات الواردة من املصادر بأربع حاالت        -   ٣٥١
   .                             كان احتجاز الشخص يف أوزبكستان                              ويتيح الرد الرابع معلومات عن م  .                             الشيشان وحالة واحدة من موسكو

          التوضيحات

       ، قرر   )  ١١              انظر الفقرة    (       ً                                                                              اسـتناداً إىل املعلومـات اليت قدمها املصدر عن مكان اعتقال الشخص يف أوزبكستان                -   ٣٥٢
  .                                   الفريق العامل اعتبار أن احلالة موضحة

             االدعاء العام

                                                  الفريق العامل بالعقبات اليت تدعي حكومة االحتاد                                                                    تـتعلق املعلومـات اليت أحالتها املنظمات غري احلكومية إىل            -   ٣٥٣
   .                              وأحيلت هذه املعلومات إىل احلكومة   ).   ١٤            انظر الفقرة  (                              الروسي مواجهتها يف إنفاذ اإلعالن 

            ويدعى أن ما   .                                                                                         وتفيد هذه التقارير أن القوات االحتادية ارتكبت العديد من حاالت االختفاء القسري يف الشيشان      -   ٣٥٤
                                                              وتفيد التقارير أن املعتقلني يتعرضون لسوء املعاملة ويقتلون          .     ١٩٩٩                              شخص قد اختفوا منذ عام        ٥     ٠٠٠    و  ٣     ٠٠٠      بـني   

                               ورغم أن املدعني العامني احملليني       .                                                              وحتدث ممارسات االختفاء هذه يف مناخ يسوده اإلفالت من العقاب           .                 يف هنايـة املطاف   
                                                       عامني عادة ما يوقفون هذه التحقيقات بعد مضي فترة                                                                         يـبادرون بفتح حتقيقات جنائية يف معظم احلاالت، فإن املدعني ال          

                                           وتذكر التقارير أنه يف أغلب احلاالت، مع ذلك، ال   .                                                                 قصـرية عـن فتحها بدعوى أنه من املستحيل حتديد هوية املرتكبني          
   .                                  يقوم احملققون خبطوات التحقيق األساسية
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  .                                          مل يرد من احلكومة أي رد على هذا االدعاء العام -   ٣٥٥

          بزيارة           طلب القيام

                                                                   كموعد للقيام بزيارة قطرية إىل االحتاد الروسي، وذلك بعد أن               ٢٠٠٧       سبتمرب   /                                 اقترح الفريق العامل شهر أيلول     -   ٣٥٦
   .                                             توافق احلكومة على الزيارة موافقة مبدئية مسبقة

                                  موجز عن الوضع قبل الفترة املستعرضة

ُ                             حدرون من أصل إنغوشي ُزعم أهنم اختفوا يف عام                                                                     يـتعلق عدد كبري من احلاالت احملالة يف السابق بأشخاص ين           -   ٣٥٧                     
     ُ                                                               وقد ذُكر أن أغلبية احلاالت املتبقية قد حدثت يف مجهورية الشيشان،             .                                              يف سـياق الصراع الدائر يف مشال القوقاز            ١٩٩٢

ُ                     ُ                         وُزعم أن أعمال االختفاء ُنفذت على أيدي القوات       .                               ، وذلك يف سياق الصراع هناك         ١٩٩٤                            ومعظمهـا يـرجع إىل عام         
           يف عدد من     ٢٠٠٥      أبريل  /        ونيسان    ٢٠٠٤      سبتمرب  /                              وحدثت سبع وعشرون حالة بني أيلول  .                      حة وقوات األمن الروسية    املسل

                                                                  ومن ضمن املختفني أقارب الرئيس السابق جلمهورية الشيشان، ومنهم           .        بنوج -                                     األماكن مثل أرغون، وغروزين وكورين      
    ".   يل            لننقذ هذا اجل "                                 سنة ويرأس منظمة غري حكومية تسمى   ١٥         طفل يبلغ 

                                               جمموع احلاالت احملالة، واملوضحة، واليت مل يبت فيها بعد

    ١٠                                 حالة؛ ومن أصلها، مت توضيح          ٤٦٥                                                                       أحـال الفريق العامل إىل احلكومة يف السابق وخالل الفترة املستعرضة             -   ٣٥٨
                  تها احلكومة، وقد                                                                                                      حـاالت باالستناد إىل معلومات قدمها املصدر، وتوضيح حالة واحدة باالستناد إىل املعلومات اليت قدم              

   .       حالة   ٤٥٤                                               وجد الفريق العامل مخس حاالت متكررة، ومل يبت بعد يف 

        املالحظات

              ويشجع الفريق    .                                                                                            ويساور الفريق العامل قلق عميق بشأن احلاالت اجلديدة اليت ال تزال حتدث يف االحتاد الروسي               -   ٣٥٩
                                 والقيام خبطوات لتوضيح احلاالت اليت مل   )    ٣٥٣          ظر الفقرة   ان (                                                         العامل احلكومة على الرد على رسالتها اخلاصة باالدعاء العام   

              ويذكر الفريق    .                                                                                                             يبت فيها بعد، مبا يف ذلك العدد الكبري من احلاالت املعلقة النامجة عن الصراعات الدائرة يف مشال القوقاز                 
  .                 ة املتهمني بارتكاهبا                                                                               العامل احلكومة بالتزامها مبوجب اإلعالن مبنع مجيع أعمال االختفاء القسري واستئصاهلا وحماكم

                                                                                                                    ويرحب الفريق العامل بالدعوة اليت تلقاها من حكومة االحتاد الروسي للقيام بزيارة إىل البلد، ويتطلع إىل حتديد                  -   ٣٦٠
  .                           موعد الزيارة يف أقرب وقت ممكن

                   ة بالتزامها بإجراء                           ً                                                                 وال يـزال الفريق العامل قلقاً إزاء إلغاء التحقيقات بشأن حاالت االختفاء ويود تذكري احلكوم          -   ٣٦١
  .          من اإلعالن  ١٣           من املادة  ٦    ً        وفقاً للفقرة   "                                         مادام مصري ضحية االختفاء القسري مل يتضح بعد "                    حتقيقات شاملة ونزيهة 
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 رواندا

احلاالت املوضحة خالل الفترة 
  احلكومة خالل الفترة املستعرضةاحلاالت احملالة إىل :املستعرضة من جانب

دد احلاالت اليت عـ
مل يبت فيها يف هناية 
 السنة املستعرضة

مصادر غري 
 احلكومة حكومية

احلاالت املرسلة 
مبوجب اإلجراء 

 النمطي

 مبوجب املرسلة احلاالت
بالتدابري  اخلاص اإلجراء

 العاجلة

 دد احلاالت اليتـع
بداية  مل يبت فيها يف

 الفترة املستعرضة

 ٢٢ صفر    صفر صفر صفر ٢٢

 
 تكون احلكومة عدد احلاالت اليت ميكن أن

ردت عليها احلكومة اليت احلاالت عدد ردود متعددة بشأن بعض احلاالت )قاعدة الشهور الستة(قد أوضحتها 
 ٢٢ نعم ال ينطبق

 
          ادعاء عام ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
                    رسالة طلب تدخل فوري ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
                        يق العامل القيام بزيارة        طلب الفر ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق

                           املعلومات الواردة من احلكومة

    جتهل  "                                    وتشري احلكومة أنه يف معظم احلاالت،         .        حالة   ٢٢                                               ردت حكومة رواندا على الفريق العامل بشأن         -   ٣٦٢
                                                         ويعترب الفريق العامل أن ردود احلكومة ال تكفي لتوضيح           .                                           األشخاص املعنيني وتطلب املزيد من املعلومات       "     هوية
  .                الة من هذه احلاالت     أية ح

                           املعلومات الواردة من املصادر

            ً              وقد كان عضواً يف اجلمعية       .            يف كيغايل      ٢٠٠٣                                                    وقدمـت معلومات جديدة بشأن حالة رجل اختفى يف           -   ٣٦٣
                                    ، اعتمد جملس إدارة االحتاد الربملاين          ٢٠٠٤    و     ٢٠٠٣          ويف عامي     .     ٢٠٠٣      مايو   /                                     الوطنـية إىل أن مت حـلها يف أيار        

  .                            هذه احلالة واليت يواصل تتبعتها           ً       الدويل قراراً خبصوص 

           االجتماعات 

   .                                                                                                 التقى الفريق العامل خالل دورته الثمانني مبمثل عن منظمة غري حكومية ليناقش معه احلاالت الواردة من رواندا -   ٣٦٤

                                   موجز عن الوضع قبل الفترة املستعرضة 

    ومن   .     ١٩٩٦     إىل     ١٩٩٠            الفترة من            حالة، يف    ٢٢                                     ً                     حـدث معظـم احلاالت املعلقة اليت أحيلت سابقاً، وعددها            -   ٣٦٥
                                                                يف مشال البلد يف سياق الصراع اإلثين الذي دار بني التوتسي                ١٩٩١    و     ١٩٩٠                                   أصـلها، حدثت مخس حاالت يف عامي        
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ُ          ُ                                                واهلوتو، بينما ختص حالة واحدة مواطناً من مجهورية الكونغو الدميقراطية ُزعم أنه اعُتقل على احلدود بني رواندا وأوغندا                                                ً                                   .  
  .                                                                   ت االختفاء إىل القوات املسلحة وقوات الدرك الوطنية واجليش الوطين الرواندي ُ        وُنسبت حاال

                            ً                                  ً                                          وقـد أرسـل الفريق العامل، وفقاً ألساليب عمله، إىل حكومة رواندا نسخاً من حاالت كانت مدرجة حتت                   -   ٣٦٦
                               مجهورية الكونغو الدميقراطية         ً                ً                           الجئاً روانديا وأستاذاً أفيد عن اختفائهم يف         ١٨                                             مجهوريـة الكونغو الدميقراطية وتتعلق حبالة       

   .                    على يد جنود روانديني

                                                جمموع احلاالت احملالة، واملوضحة، واليت مل يبت فيها بعد 

                           حالة؛ ومن أصلها، مت توضيح   ٢٤                                                                            أحـال الفريق العامل إىل احلكومة يف الفترة املاضية وخالل السنة املستعرضة،           -   ٣٦٧
  .      حالة  ٢٢                 در، ومل يبت بعد يف                                      حالتني باالستناد إىل معلومات قدمتها املصا

 اململكة العربية السعودية

احلاالت املوضحة خالل الفترة 
 احلاالت احملالة إىل احلكومة خالل الفترة املستعرضة :املستعرضة من جانب

دد احلاالت اليت عـ
مل يبت فيها يف هناية 
 السنة املستعرضة

مصادر غري 
 احلكومة حكومية

احلاالت املرسلة 
مبوجب اإلجراء 

 النمطي

 مبوجب املرسلة احلاالت
بالتدابري  اخلاص اإلجراء

 العاجلة

 دد احلاالت اليتـع
بداية  مل يبت فيها يف

 ستعرضةالفترة امل

 ١ صفر    صفر صفر صفر ١

 
عدد احلاالت اليت ميكن أن تكون احلكومة 

ردت عليها احلكومة اليت التاحلا عدد ردود متعددة بشأن بعض احلاالت )قاعدة الشهور الستة(قد أوضحتها 
 ١ ال ينطبق ال ينطبق

 
          ادعاء عام ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
                    رسالة طلب تدخل فوري ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
                                طلب الفريق العامل القيام بزيارة ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق

                           املعلومات الواردة من احلكومة

  .     ٢٠٠٦      مايو   /      أيار    ١٠                                                                 عربية السعودية على احلالة الوحيدة اليت مل يبت فيها بعد يف                                      ردت حكومـة اململكـة ال      -   ٣٦٨
          ، قد متت       ١٩٩٥                                                                                                  وأفـادت السـلطات أن الشـخص املعين، الذي اعتقلته وحدة مكافحة املخدرات يف مطار جدة عام                  

   .                 فية لتوضيح احلالة                                   وقرر الفريق العامل أن املعلومة غري كا  .                                          ّ مقاضاته وحكم عليه باإلعدام، وأن احلكم قد نفّذ

                           املعلومات الواردة من املصادر

   .                                                                مل ترد من املصادر أية معلومات عن احلالة الوحيدة اليت مل يبت فيها بعد -   ٣٦٩



A/HRC/4/41 
Page 84 

 

                                  موجز عن الوضع قبل الفترة املستعرضة

              عم أن موظفي                              ، مبقاول هندي اجلنسية، يز       ٣٦٨                            ً                                           تـتعلق احلالـة املبلغ عنها سابقاً، واملشار إليها أعاله يف الفقرة              -   ٣٧٠
   .     ١٩٩٧                           احلكومة احتجزوه يف جدة يف عام 

                                                جمموع احلاالت احملالة، واملوضحة، واليت مل يبت فيها بعد 

                                      حاالت؛ ومن أصلها، مت توضيح حالة        ٤                                                                      أحال الفريق العامل إىل احلكومة يف السابق وخالل الفترة املستعرضة،            -   ٣٧١
  .                                         قف النظر يف حالتني، ومل يبت بعد يف حالة واحدة                                            واحدة باالستناد إىل معلومات قدمتها احلكومة، وأو

 صربيا

احلاالت املوضحة خالل الفترة 
 احلاالت احملالة إىل احلكومة خالل الفترة املستعرضة :املستعرضة من جانب

دد احلاالت اليتعـ
مل يبت فيها يف هناية 
 السنة املستعرضة

مصادر غري 
 احلكومة حكومية

احلاالت املرسلة 
مبوجب اإلجراء 

 النمطي

 مبوجب املرسلة احلاالت
بالتدابري  اخلاص اإلجراء

 العاجلة

  دد احلاالت اليتـع
بداية  مل يبت فيها يف
 تعرضةالفترة املس

 )٣٧٤انظر الفقرة  (١٦ صفر    صفر صفر صفر ١

 
عدد احلاالت اليت ميكن أن تكون احلكومة 

ردت عليها احلكومة اليت احلاالت عدد ض احلاالتردود متعددة بشأن بع )قاعدة الشهور الستة(قد أوضحتها 
 صفر ال ينطبق ال ينطبق

 
          ادعاء عام ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
                    رسالة طلب تدخل فوري ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
                                طلب الفريق العامل القيام بزيارة ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق

                           املعلومات الواردة من احلكومة

  .                                                       مل ترد من احلكومة أية معلومات عن احلاالت اليت مل يبت فيها بعد -   ٣٧٢

                           املعلومات الواردة من املصادر

  .                                                       مل ترد من املصادر أية معلومات عن احلاالت اليت مل يبت فيها بعد -   ٣٧٣
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                                  موجز عن الوضع قبل الفترة املستعرضة

                                                  يا واجلبل األسود مجيع حاالت االختفاء القسري اليت                                                                    قبل الفترة املستعرضة، أحال الفريق العامل إىل حكومة صرب         -   ٣٧٤
   ٣                              ، أعلن اجلبل األسود استقالله يف       ٢٠٠٦      مايو   /       أيار   ٢١               وعقب استفتاء     .                                                أبلغ عن حدوثها يف إقليم صربيا واجلبل األسود       

   .     ٢٠٠٦      يونيه  /        حزيران  ٢٨                                ، ومت قبوله كعضو يف األمم املتحدة يف     ٢٠٠٦      يونيه  /      حزيران

                     حالة، وقعت حالة      ١٦                                                              اليت كانت مدرجة حتت صربيا واجلبل األسود، واليت بلغ عددها                               ومـن بـني احلاالت       -   ٣٧٥
                                            وتتعلق هذه احلالة اليت مل يبت فيها بعد بالرئيس   .                                 وستحال هذه احلالة إىل حكومة صربيا   .                                واحـدة فقـط يف إقليم صربيا      

  .    ٢٠٠٠      أغسطس  /                                               السابق لصربيا الذي يزعم أنه اختفي يف بلغراد يف آب

                                       الت احملالة، واملوضحة، واليت مل يبت فيها بعد        جمموع احلا

                                      حالة؛ ومن أصلها، مت توضيح حالة         ١٧                                                                        أحـال الفريق العامل إىل احلكومة يف السابق وخالل الفترة املستعرضة،             -   ٣٧٦
                              ً  حالة إىل حكومة ما يعرف حالياً  ١٥        ُ     وبعد أن ُنقلت   .                                                         واحدة باالستناد إىل معلومات قدمتها حكومة صربيا واجلبل األسود

  .                                                                                               جبمهورية اجلبل األسود لوقوعها يف إقليمها، ال تزال هناك حالة واحدة مل يبت فيها بعد بالنسبة حلكومة صربيا

 سيشيل

احلاالت املوضحة خالل الفترة 
 ملستعرضةاحلاالت احملالة إىل احلكومة خالل الفترة ا :املستعرضة من جانب

دد احلاالت اليت عـ
مل يبت فيها يف هناية 
 السنة املستعرضة

مصادر غري 
 احلكومة حكومية

احلاالت املرسلة 
مبوجب اإلجراء 

 النمطي

 مبوجب املرسلة احلاالت
بالتدابري  اخلاص اإلجراء

 العاجلة

 دد احلاالت اليتـع
بداية  مل يبت فيها يف

 الفترة املستعرضة

 ٣ صفر    صفر صفر صفر ٣

 
عدد احلاالت اليت ميكن أن تكون احلكومة 

ردت عليها احلكومة اليت احلاالت عدد ردود متعددة بشأن بعض احلاالت )قاعدة الشهور الستة (قد أوضحتها
 صفر ال ينطبق ال ينطبق

 
          ادعاء عام ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
                    رسالة طلب تدخل فوري ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
      زيارة                          طلب الفريق العامل القيام ب ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق

                          ً                  ويتضمن التقرير األخري موجزاً عن الوضع يف البلد  .                                               مل يكـن هـناك نشـاط خـالل الفترة املستعرضة        -   ٣٧٧
) E/CN.4/2006/56و   Corr.1.(   
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 إسبانيا

احلاالت املوضحة خالل الفترة 
  احلكومة خالل الفترة املستعرضةاحلاالت احملالة إىل :املستعرضة من جانب

دد احلاالت اليت عـ
مل يبت فيها يف هناية 
 السنة املستعرضة

مصادر غري 
 احلكومة حكومية

احلاالت املرسلة 
مبوجب اإلجراء 

 النمطي

 مبوجب املرسلة احلاالت
بالتدابري  اخلاص اإلجراء

 العاجلة

 دد احلاالت اليتـع
بداية  مل يبت فيها يف

 الفترة املستعرضة

 ٣ صفر    صفر صفر صفر ٣

 
كون احلكومة عدد احلاالت اليت ميكن أن ت

ردت عليها احلكومة اليت احلاالت عدد ردود متعددة بشأن بعض احلاالت )قاعدة الشهور الستة(قد أوضحتها 
 ٣ ال ينطبق ال ينطبق

 
          ادعاء عام ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
                    رسالة طلب تدخل فوري ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
                          فريق العامل القيام بزيارة      طلب ال ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق

                           املعلومات الواردة من احلكومة

       مقرر -                                                                                               ردت احلكومة على ثالث حاالت مل يبت فيها بعد، قائلة إهنا تلقت الرسالة التذكريية السنوية من رئيس         -   ٣٧٨
                   العامل مبا حيتاجه من                                                                                             الفـريق العامل وأن حمتوى الرسالة قد أحيل إىل السلطات اإلسبانية املختصة وأهنا تأمل تزويد الفريق   

   .                     معلومات يف أقرب اآلجال

                           املعلومات الواردة من املصادر

  .                                                         مل ترد من احلكومة أية معلومات بشأن احلاالت اليت مل يبت فيها بعد -   ٣٧٩

                                  موجز عن الوضع قبل الفترة املستعرضة

                                 بات يف الساحل الشرقي وأراغون                                                 ً                                 تـتعلق حالتان من احلاالت الثالث املبلغ عنها سابقاً بعضوين يف مجاعة العصا             -   ٣٨٠
) Agrupación Guerillera de Levante y Aragón .(    وُزعم أن اختفاءمها قد حدث يف عامي                              ُ          على يد     ١٩٤٩   و    ١٩٤٧ 

-Federación de Guerrillas Astur                                                       وتـتعلق حالة أخرى مبزارع ينتمي إىل مجاعة العصابات املسماة    .              احلـرس املـدين  

Galaico Leonesas, Agrupación de Orense ُزعم أنه اختفى يف عام ،                    ُ   .                         يف أفيال على يد احلرس املدين    ١٩٥٠  

                                               جمموع احلاالت احملالة، واملوضحة، واليت مل يبت فيها بعد

                          ومل يبت الفريق العامل بعد    .        حاالت  ٣                                                                         أحـال الفريق العامل إىل احلكومة، يف السابق وخالل الفترة املستعرضة،             -   ٣٨١
  . ث                    يف مجيع هذه احلاالت الثال
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 )١(سري النكا

احلاالت املوضحة خالل الفترة 
 احلاالت احملالة إىل احلكومة خالل الفترة املستعرضة :املستعرضة من جانب

دد احلاالت اليت عـ
مل يبت فيها يف هناية 
 السنة املستعرضة

مصادر غري 
 احلكومة حكومية

االت املرسلة احل
مبوجب اإلجراء 

 النمطي

 مبوجب املرسلة احلاالت
بالتدابري  اخلاص اإلجراء

 العاجلة

 دد احلاالت اليتـع
بداية  مل يبت فيها يف

 الفترة املستعرضة

 ٥ ٧٠٨ ٤١    صفر صفر صفر ٥ ٧٤٩

 
عدد احلاالت اليت ميكن أن تكون احلكومة 

ردت عليها احلكومة اليت احلاالت عدد ردود متعددة بشأن بعض احلاالت )قاعدة الشهور الستة(قد أوضحتها 
 ٨ ال ينطبق  ينطبقال

 
          ادعاء عام نعم رد احلكومة نعم

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

                 اإلجراءات العاجلة

                   قعت حاالت االختفاء     وو  .        حالة   ٤١                                                                          مبوجب اإلجراء اخلاص بالتدابري العاجلة، أحال الفريق العامل إىل احلكومة            -   ٣٨٢
                                      وتتعلق مثاين حاالت برجال من التاميل        .                 ً                                                                املـبلغ عنها أساساً يف مشال سري النكا وشرقها، وكان أغلبها يف مقاطعة جافنا             

                                وتتعلق حالتان بعاملني مساعدين      .                                                                                        أبلـغ عن اختطافهم على يد أفراد من اجليش أثناء وجودهم يف أحد املعابد اهلندوسية              
                                 ً             وتتعلق حالة واحدة برجل معاق ذهنياً، وأربع حاالت   .                                            امنركـية املعنـية بإزالة األلغام يف جافنا                              تـابعني لـلمجموعة الد    

       ُ  َّ                                                                                                              بأشـخاص ُيدَّعـى أهنم اختفوا قرب شاطئ البحر، وحالة واحدة أخرى بصياد مل يتمكن من تقدمي بطاقة هويته الوطنية                    
           وبشأن سبع    .                               ثناء عمليات احملاصرة والتفتيش                                                                             عـندما أمرته السلطات بذلك، كما تتعلق أربع حاالت بأشخاص اعتقلوا أ           

                         وقد شوهد أربعة أشخاص،      .                                                                       ً                      حاالت، تفيد التقارير أن البحرية السريالنكية أو أفراد اجليش اختطفوا أشخاصاً من منازهلم            
                                     وتتعلق تسع حاالت، مبا يف ذلك حالة         .                                                                                   مـن بيـنهم قس، آخر مرة يف إحدى نقاط التفتيش التابعة للبحرية السريالنكية             

      وخبصوص   .                                                                                                        احدة تتعلق بقاصر، بأشخاص شوهدوا آخر مرة سواء يف الطريق يسريون على األقدام أو يقودون مركباهتم                و
   .                                                           حالة واحدة، اعتقل الشخص املعين وشوهد آلخر مرة يف حمل يبيع الشاي

                           املعلومات الواردة من احلكومة

                     ، ردت احلكومة خبصوص        ٢٠٠٦       سبتمرب   /        أيلول  ١                ففي بالغ مؤرخ      .                                        أحالت احلكومة بالغني إىل الفريق العامل      -   ٣٨٣
                                                                                                  ً                 ثالث حاالت قدمت مبوجب إجراء الفريق العامل اخلاص بالتدابري العاجلة، وهي حاالت تتعلق بثالث أخوة اختفوا مجيعاً                 

                                                                                                      وطلبت احلكومة املزيد من معلومات عن مكان إقامتهم، ومركز الشرطة الذي قدمت فيه الشكوى والرقم                 .           مـن مرتهلم  
   .         ك الشكوى        اخلاص بتل
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                                          ، ردت احلكومة خبصوص مخس حاالت أحيلت إىل الفريق     ٢٠٠٦       أكتوبر  /            تشرين األول ٦                 ويف بالغ آخر مؤرخ   -   ٣٨٤
                              وأفادت احلكومة أهنا أبلغت يف       .                                                                                      العـامل مبوجب اإلجراء اخلاص بالتدابري العاجلة، وتقول فيه إهنا حتقق يف مجيع احلاالت             

                                                                           ور التاميل إيالم للتحرير يف اختطافات مماثلة يف مشال سري النكا وشرقها،                                                       املاضي القريب عن تورط أعضاء من حركة من       
                                                                    وردت احلكومة خبصوص حالة واحدة كان الشخص املعين، وهو زعيم إحدى             .                                       حبيث يتنكرون يف زي أفراد قوات األمن      

                ظروف اختفاء                    ً                            وقدمت احلكومة أيضاً تفاصيل إضافية تلف حول        .                          ً                       العصـابات اإلجرامية، مطلوباً لدى جمموعات أخرى      
   .                                         قس يف نقطة تفتيش تابعة للبحرية السريالنكية

                           املعلومات الواردة من املصادر

  .                                                                                 وبناء على طلب تقدمت به احلكومة، أتاحت املصادر معلومات إضافية عن اختفاء اإلخوة الثالثة -   ٣٨٥

          االجتماعات

                                                تاسعة والسبعني ليناقش معها احلالة الراهنة يف                                                                         التقى الفريق العامل مبنظمة غري حكومية سريالنكية خالل دورته ال          -   ٣٨٦
   .         سري النكا

                                                                                     مقرر الفريق العامل السابق، إبان حضوره جملس حقوق اإلنسان، باملمثل الدائم لسري النكا لدى -           التقى رئيس  -   ٣٨٧
   .                                                         األمم املتحدة وناقش معه سبل زيادة التعاون مع الفريق العامل

             االدعاء العام

                                                                                                 ت اليت أحالتها املنظمات غري احلكومية إىل الفريق العامل بالعقبات اليت تدعي حكومة سري النكا                             تتعلق املعلوما  -   ٣٨٨
   .                              وأحيلت هذه املعلومات إىل احلكومة   ).   ١٤            انظر الفقرة  (                       مواجهتها يف إنفاذ اإلعالن 

                إضافية بشأن                                                                                               وتفـيد التقارير أن جلنة حقوق اإلنسان يف سري النكا قررت بصفة رمسية وقف إجراء حتقيقات                -   ٣٨٩
    دفع  "                                                                                                         حالـة مـن حاالت االختفاء ما مل تأمرها احلكومة خبالف ذلك الحتمال أن تؤدي نتائج التحقيقات إىل                     ٢     ٠٠٠

                                                                                                 وختـتص اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف سري النكا، يف مجلة أمور، بالتحقيق يف انتهاكات احلقوق                   ".              تعويضـات إخل  
                                   وقد أفيد أن رئاسة اللجنة تنصل        .     ً                                        الئماً، مبا يف ذلك منح تعويضات إىل الضحايا                                       ً      األساسية وانتصاف املتضررين انتصافاً م    

  .    ً                متاماً من هذه املسؤولية

                       فيما خيص احلاالت اليت تعرض  "                            ، أفادت حكومة سري النكا بأنه     ٢٠٠٦      أغسطس  /    آب  ١١                  ويف رد مـؤرخ يف      -   ٣٩٠
                                      وال يسع احلكومة إال أن حتيل إىل جلنة          .       مستقلة                                                                        أمـام جلـنة حقوق اإلنسان يف سري النكا، جتدر اإلشارة إىل أهنا هيئة               

    ".                                                                                 حقوق اإلنسان يف سري النكا ما يصلها من حاالت وأن تطلب منها القيام مبا يناسب من إجراءات

                  طلب القيام بزيارة

                                ُ                                             ، بناء على قرار الفريق العامل، أُرسل طلب إىل حكومة سري النكا للقيام                 ٢٠٠٦        أكتوبر   /              تشرين األول    ١٦   يف   -   ٣٩١
                                      ، أفادت احلكومة بأنه من غري املمكن           ٢٠٠٦        أكتوبر   /              تشرين األول    ٢٤                 ويف رد مؤرخ يف       .     ٢٠٠٧                     يارة يف بداية عام         بـز 
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                                                   ً                                                                      جدولـة زيـارة الفريق العامل خالل الفترة اليت طلبها نظراً للزيارات املقررة من جانب أصحاب واليات إجرائية خاصة                   
   .            بعني االعتبار                                                آخرين، إال أهنا تسجل اهتمام الفريق العامل وستأخذه 

                                  موجز عن الوضع قبل الفترة املستعرضة

        املواجهة   : ُ                   ُ                                                                                ُيزعم أن احلاالت اليت أُبلغ هبا الفريق العامل قد حدثت يف سياق صراعني رئيسيني يف سري النكا، مها                  -   ٣٩٢
            ير الشعبية                                                                                                                بـني مناضـلي التامـيل والقوات احلكومية يف الشمال والشمال الشرقي من البلد، واملواجهة بني جبهة التحر                 

                                يف األقاليم اجلنوبية والوسطى         ١٩٩٠         وعام       ١٩٨٧                                   وقد حدثت حاالت االختفاء بني عام         .                           والقوات احلكومية يف اجلنوب   
                                                                                                                         مـن الـبلد بصفة رئيسية، وتزامنت مع العنف املفرط الذي بدا من جانب قوات األمن وجبهة التحرير الشعبية على حد                   

                                       ، وهو موعد استئناف أعمال القتال مع         ١٩٩٠       يونيه   /         حزيران   ١١              حدثت منذ                                    واقتصرت احلاالت املبلغ عنها اليت      .       سـواء 
   .                                                                                        حركة منور تاميل إيالم للتحرير، بصفة رئيسية على األقاليم الشرقية والشمالية الشرقية من البلد

  ) E/CN.4/1992/18/Add.1      انظر     (    ١٩٩١                                                                        واضطلع الفريق العامل بثالث بعثات ميدانية إىل سري النكا يف األعوام             -   ٣٩٣
                         ً    وأوصى الفريق العامل أساساً       ). E/CN.4/2000/64/Add.1      انظر     (    ١٩٩٩ و  ) E/CN.4/1993/25/Add.1        انظـر      (    ١٩٩٢ و

  ،     ١٩٩٥     ُ                                                                                                       بأن ُتنشئ حكومة سري النكا هيئة مستقلة تتوىل مهمة التحقيق يف مجيع حاالت االختفاء اليت حدثت منذ عام                   
                                                         كما أوصى الفريق العامل بإنشاء سجل مركزي للمحتجزين          .     فعال                                                     وبالتعجيل جبهودها الرامية إىل حماكمة مرتكيب هذه األ       

         ُ                                وذكر أن أُسر األشخاص املختفني ينبغي أن حتصل     .             من اإلعالن    ١٠              من املادة     ٣                                         عـلى الـنحو املنصوص عليه يف الفقرة         
ٍ            حنٍو متكافئ                                                                                                             مجيعها على نفس مبلغ التعويض وأن إجراءات إصدار شهادات الوفاة يف حاالت االختفاء ينبغي تطبيقها على                  

                                                                                              كما الحظ الفريق العامل أنه مل جير إلغاء قانون مكافحة اإلرهاب والئحة الطوارئ أو حتقيق اتساقهما مع      .             وغـري متييزي  
                               ً            ُ                                        ً       ً                             معـايري حقـوق اإلنسان املقبولة دولياً، وأوصى بأن ُتدرج مسألة منع االختفاء القسري بوصفها حقاً أساسياً يف دستور                   

  .        سري النكا

                                    احملالة، واملوضحة، واليت مل يبت فيها بعد           جمموع احلاالت 

                            حالة؛ ومن أصل هذه احلاالت،    ١٢     ٣١٩                                                                      أحال الفريق العامل إىل احلكومة يف السابق وخالل الفترة املستعرضة،            -   ٣٩٤
                                       حالة باالستناد إىل معلومات قدمتها       ٦     ٥٣٠                                                                حالة باالستناد إىل معلومات قدمها املصدر، بينما مت توضيح             ٤٠          مت توضيح   

  .      حالة ٥     ٧٤٩                   كومة، ومل يبت بعد يف   احل

         املالحظات 

                     ُ                                                                                           يـود الفـريق العامل أن ُيعرب عن تقديره حلكومة سري النكا على تعاوهنا املستمر وعلى ما تبذله من جهود                     -   ٣٩٥
                              ويشكر الفريق العامل احلكومة      .                                                                               للتحقـيق يف حاالت اآلالف من األشخاص الذين اختفوا يف السابق، وتوضيح مصريهم            

   .                                                                                      خبصوص طلب القيام بزيارة، كما عرب عن تطلعه لتلقي رد إجيايب وحتديد موعد للزيارة يف أقرب اآلجال         على ردها 

                                                                                         ً                        ويساور الفريق العامل بالغ القلق إزاء زيادة حاالت االختفاء القسري املبلغ عنها واليت حدثت مؤخراً خاصة يف                  -   ٣٩٦
  .   طقة                                                 الشمال الشرقي من البلد يف سياق الصراع املتجدد يف املن
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                                                                                                                     ويشجع الفريق العامل احلكومة على تقدمي تقارير بشأن مواصلة تنفيذ التوصيات املنبثقة عن الزيارات اليت قام هبا                  -   ٣٩٧
  .    ١٩٩٩   و    ١٩٩٢   و    ١٩٩١                       الفريق العامل يف األعوام 

       ً  ية نظراً                                                                                                           ويعرب الفريق العامل عن تقديره ملا قد يتلقاه من معلومات إضافية عن وضع جلنة حقوق اإلنسان الوطن                 -   ٣٩٨
   .                                                                                     للدور اهلام الذي تؤديه يف معاجلة حاالت االختفاء ومسائل أخرى متعلقة حبقوق اإلنسان يف سري النكا

 السودان

احلاالت املوضحة خالل الفترة 
 ملستعرضةاحلاالت احملالة إىل احلكومة خالل الفترة ا :املستعرضة من جانب

دد احلاالت اليتعـ
مل يبت فيها يف هناية 
 السنة املستعرضة

مصادر غري 
 احلكومة حكومية

احلاالت املرسلة 
مبوجب اإلجراء 

 النمطي

 مبوجب املرسلة احلاالت
بالتدابري  اخلاص اإلجراء

 العاجلة

 دد احلاالت اليتـع
بداية  مل يبت فيها يف

 الفترة املستعرضة

 ١٦٤ ١    صفر صفر صفر ١٦٥

 
عدد احلاالت اليت ميكن أن تكون احلكومة 

ردت عليها احلكومة اليت احلاالت عدد ردود متعددة بشأن بعض احلاالت )قاعدة الشهور الستة(ها قد أوضحت
 ١٢ ال ينطبق ٥

 
          ادعاء عام ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
                    رسالة طلب تدخل فوري ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
         م بزيارة                       طلب الفريق العامل القيا )٢٠٠٥يف عام (نعم  رد احلكومة ال ينطبق

                التدابري العاجلة

                       وتتعلق هذه احلالة مبىن      .                                                                                  أرسـلت حالـة واحدة إىل حكومة السودان مبوجب اإلجراء اخلاص بالتدابري العاجلة             -   ٣٩٩
   .     ٢٠٠٥      ديسمرب  /            كانون األول ٤                     ً   لألشخاص املشردين داخلياً يف   "     كلما "                             إبراهيم صاحل اليت اختفت من خميم 

                           املعلومات الواردة من احلكومة

                                         قرر الفريق العامل أن الردود ميكن أن         .        حالة   ١٢               يتعلق ب          ٢٠٠٦       أغسطس   /     آب   ٢٤                         بعثـت احلكومة ببالغ يف       -   ٤٠٠
         وفيما خيص    ).   ١٢            انظر الفقرة  (                                                                       تشكل توضيحات بشأن مخس حاالت مادام املصدر مل يعترض عنها يف غضون ستة أشهر     

                                          ومل تتمكن أقسام الترمجة يف األمم املتحدة         .        توضيحها                                                                     احلـاالت السبع األخرى، قرر الفريق العامل أن الردود غري كافية ل           
                                                يف الوقت املناسب لينظر فيه الفريق العامل ويدرجه     ٢٠٠٦      يونيه  /        حزيران  ٢٩                                       من ترمجة بالغ وارد من احلكومة مؤرخ يف      

  .             يف هذا التقرير
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                           املعلومات الواردة من املصادر

  .              يبت فيها بعد                                          مل ترد من املصادر أية معلومات عن احلاالت اليت مل -   ٤٠١

                  طلب القيام بزيارة

      ديسمرب  /              كانون األول    ٢٠                                   ُ                                                       بناء على قرار اختذه الفريق العامل، أُرسل طلب القيام بزيارة إىل حكومة السودان يف                -   ٤٠٢
  .                                 ، ومل يتلق الفريق العامل بعد أي رد    ٢٠٠٥

                                  موجز عن الوضع قبل الفترة املستعرضة

      ً              قروياً ادعي أهنم       ٢٤٩               حالة، ب         ٣٢٣                                ها يف السابق، والبالغ عددها                                ُ               تعلقـت أغلـب حاالت االختفاء املُبلغ عن        -   ٤٠٣
  .              تابع للحكومة   "         خميم سالم  "                                          على يد القوات املسلحة واقتيدوا إىل            ١٩٩٥                                                   اختطفوا من قرية تورور يف جبال النوبة يف عام          

ُ                       حالـة اخـتفاء أخرى بأشخاص ينتمون بصفة رئيسية إىل جيش حترير السودان، ُزعم أهن                ٥٤          وتعلقـت                  م اعتقلوا عقب                                                                  
                  وتعلقت ثالث حاالت     .     ٢٠٠٣       أغسطس   /          يونيه وآب  /                                                               مواجهـات مـع القوات احلكومية يف ديسة وأبو مجرة يف حزيران           

  .    ٢٠٠٣      يوليه  /                                               مبدنيني اعتقلتهم القوات احلكومية يف سريف عمرة يف متوز

                 تتعلق بأعضاء          حالة   ١٩           ، وتتضمن       ٢٠٠٥                                                                 وهـناك جمموعـة أخرى من احلاالت أحيلت إىل الفريق العامل يف              -   ٤٠٤
                                                                                                                      منتمني إىل مجاعيت فور وداجو أفيد أن قوات مسلحة ومليشيات اجلنجويد ألقت عليهم القبض يف منازهلم يف قرية العدوة                   
                                                                                                                   الواقعة مشال نياال، وست حاالت تتعلق بأشخاص أبلغ عن اختفائهم بعد اعتقاهلم خالل هجوم شنته قوات مسلحة على                  

  .        جدل حبوب

                                ، واملوضحة، واليت مل يبت فيها بعد                 جمموع احلاالت احملالة

                                   حالة؛ ومن أصل هذه احلاالت، مت          ٣٦٧                                                                      أحال الفريق العامل إىل احلكومة يف السابق وخالل الفترة املستعرضة،            -   ٤٠٥
                                       حالة باالستناد إىل معلومات قدمتها         ٢٠٠                                                                            توضـيح أربع حاالت باالستناد إىل معلومات قدمها املصدر، بينما مت توضيح             

  .      حالة   ١٦٣            يبت بعد يف           احلكومة، ومل

        املالحظات

                                                                                    ً                                رغـم أن الفريق العامل مل يتلق أي تقرير عن حاالت اختفاء جديدة هذه السنة، إال أنه يظل قلقاً إزاء حاالت                      -   ٤٠٦
  .                 االختفاء يف السودان

      ساعدة                        ً                                                                                         وكـرر الفـريق العـامل أيضاً طلبه إىل حكومة السودان أن توجه إليه دعوة للقيام بزيارة قطرية بغية م                    -   ٤٠٧
  .                                                           احلكومة على منع حاالت االختفاء وتوضيح احلاالت اليت مل يبت فيها بعد
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 اجلمهورية العربية السورية

احلاالت املوضحة خالل الفترة 
 احلاالت احملالة إىل احلكومة خالل الفترة املستعرضة :املستعرضة من جانب

دد احلاالت اليت عـ
مل يبت فيها يف هناية 
 السنة املستعرضة

مصادر غري 
 احلكومة حكومية

احلاالت املرسلة 
مبوجب اإلجراء 

 النمطي

 مبوجب املرسلة احلاالت
بالتدابري  اخلاص اإلجراء

 العاجلة

 دد احلاالت اليتـع
بداية  مل يبت فيها يف

 الفترة املستعرضة

 ١٥ ١    صفر صفر صفر ١٦

 
عدد احلاالت اليت ميكن أن تكون احلكومة 

ردت عليها احلكومة اليت احلاالت عدد ردود متعددة بشأن بعض احلاالت )ور الستةقاعدة الشه(قد أوضحتها 
 ٢ ال ينطبق ال ينطبق

 
          ادعاء عام ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
                    رسالة طلب تدخل فوري ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
                                طلب الفريق العامل القيام بزيارة ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق

          العاجلة       التدابري

                                                                               ، أحال الفريق العامل إىل السلطات السورية حالة واحدة مبوجب اإلجراء اخلاص                ٢٠٠٦       أبريل   /          نيسـان    ١٢   يف   -   ٤٠٨
     مارس  /       آذار   ٢٣                                                         ، الذي أفيد عن اختطافه من مرتله يف مدينة قطنا يف                           مبحمد العبد اهللا                 وتتعلق احلالة     .                      بالـتدابري العاجلـة   

   .                  ول عن هذا االختطاف                            ويزعم أن اجليش السوري هو املسؤ  .     ٢٠٠٦

                           املعلومات الواردة من احلكومة

  .     ١٩٩٨      أبريل  /     نيسان ١                                           تتعلق احلالة األوىل مبواطن لبناين اختفى يف         .                                           بعثـت احلكومة بردين يتعلقان حبالة رجلني       -   ٤٠٩
      ٢٠٠٥       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ١٣                                                    ، أفادت السلطات أن الشخص املعين أطلق سراحه يف              ٢٠٠٦         أبـريل    /          نيسـان    ١٣    ويف  
   .                                           وجب العفو السياسي الذي أعلنه رئيس اجلمهورية مب

                                 وشوهد آخر مرة يف قسم االستجوابات     ١٩٩٤       يناير   /               كانون الثاين   ١                                          وخبصوص حالة لبناين أعلن عن اختفائه يف         -   ٤١٠
                 ال تعرف أي شيء     "                                                                                                 يف أحد السجون يف دمشق، أفادت احلكومة أن الشخص املعين اختطفه تنظيم احتاد القوات الشعبية و               

   ".           منذ ذلك احلني    عنه 

                            ومل تتمكن أقسام الترمجة يف       .                                                                                    قـرر الفريق العامل أن املعلومات الواردة من احلكومة غري كافية لتوضيح احلالتني             -   ٤١١
                                           يف الوقت املناسب لينظر الفريق العامل           ٢٠٠٦       يوليه   /      متوز   ١٠                                                      األمـم املتحدة من ترمجة بالغني من احلكومة مؤرخني يف           

   .       لتقرير                       فيهما وإدراجهما يف هذا ا
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                            املعلومات الواردة من املصادر 

  .                                                       مل ترد من املصادر أية معلومات عن احلاالت اليت مل يبت فيها بعد -   ٤١٢

                                   موجز عن الوضع قبل الفترة املستعرضة 

                         وقيل إن قوات األمن أو       .     ١٩٩٤    و     ١٩٨٠                                                                 حدثـت معظـم حاالت االختفاء املبلغ عنها يف السابق بني عامي              -   ٤١٣
  .                                                              ومن بني ضحايا االختفاء طلبة وأطباء وأفراد عسكريون وفنان          .                                  ة مسؤولة عن حاالت االختفاء هذه                      املخابرات العسكري 

             وبعث الفريق    .                                                                                                  وتتعلق مثاين حاالت منها مبواطنني لبنانيني وثالث حاالت أخرى مبواطنني أردنيني وحالة واحدة بفلسطيين             
                           ً                         مهورية العربية السورية نسخاً من مخس حاالت تتعلق                            ً      ً                                      العـامل يف السـابق أيضاً، وفقاً ألساليب عمله، إىل حكومة اجل           

   .     ١٩٨٥   و    ١٩٨١                ُ                                                            مبواطنني لبنانيني ذُكر أن حزب اهللا اختطفهم وسلمهم إىل جهاز املخابرات السوري بني عامي 

                                               جمموع احلاالت احملالة، واملوضحة، واليت مل يبت فيها بعد

َ       ترة املستعَرضة،                                                             أحـال الفـريق العامل إىل احلكومة يف السابق وخالل الف           -   ٤١٤               حالة منها     ١٣                    حالة؛ مت توضيح       ٤٠         
  .      حالة  ١٦                                                       حالة باالستناد إىل معلومات قدمتها احلكومة، ومل يبت بعد يف   ١١                                  باالستناد إىل معلومات قدمها املصدر، و

 طاجيكستان

احلاالت املوضحة خالل الفترة 
 احلاالت احملالة إىل احلكومة خالل الفترة املستعرضة : من جانباملستعرضة

دد احلاالت اليت عـ
مل يبت فيها يف هناية 
 السنة املستعرضة

مصادر غري 
 احلكومة حكومية

احلاالت املرسلة 
مبوجب اإلجراء 

 النمطي

 مبوجب املرسلة احلاالت
بالتدابري  اخلاص اإلجراء

 العاجلة

 دد احلاالت اليتـع
بداية  مل يبت فيها يف

 الفترة املستعرضة

 ٦ صفر    صفر صفر صفر ٦

 
عدد احلاالت اليت ميكن أن تكون احلكومة 

ردت عليها احلكومة اليت احلاالت عدد ردود متعددة بشأن بعض احلاالت )قاعدة الشهور الستة(قد أوضحتها 
 صفر ال ينطبق ال ينطبق

 
          ادعاء عام ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
                    رسالة طلب تدخل فوري ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق

                                طلب الفريق العامل القيام بزيارة ال ينطبق رد احلكومة طبقال ين

                         ً                        ويتضمن التقرير األخري موجزاً عن الوضع يف البلد         .                                                  مل يكـن هـناك أي نشاط خالل الفترة املستعرضة          -   ٤١٥
E/CN.4/2006/56)و   Corr.1.(   
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 تايلند

خالل الفترة احلاالت املوضحة 
 احلاالت احملالة إىل احلكومة خالل الفترة املستعرضة :املستعرضة من جانب

دد احلاالت اليت عـ
مل يبت فيها يف هناية 
 السنة املستعرضة

مصادر غري 
 احلكومة حكومية

احلاالت املرسلة 
مبوجب اإلجراء 

 النمطي

 مبوجب املرسلة احلاالت
بالتدابري  اخلاص اإلجراء

 العاجلة

 دد احلاالت اليتـع
بداية  مل يبت فيها يف

 الفترة املستعرضة

 ٣٢ ١  ٣ صفر صفر ٣٦

 
عدد احلاالت اليت ميكن أن تكون احلكومة 

ردت عليها احلكومة اليت احلاالت عدد ردود متعددة بشأن بعض احلاالت )قاعدة الشهور الستة(قد أوضحتها 
 صفر ال ينطبق ال ينطبق

 
          ادعاء عام ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
  ي                  رسالة طلب تدخل فور نعم رد احلكومة ال

                                طلب الفريق العامل القيام بزيارة ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق

                التدابري العاجلة
          بغوايغاما                وتتعلق احلالة     .                                                                                      وأحال الفريق العامل حالة واحدة إىل احلكومة مبوجب اإلجراء اخلاص بالتدابري العاجلة            -   ٤١٦
  .                                    مؤقتة تابعة للجيش يف مقاطعة ناراثيوات      ُ              ً                              الذي ُيزعم أن أفراداً عسكريني أخذوه عند نقطة تفتيش        هاليم-    واي 

              احلاالت النمطية

  .     ٢٠٠٤        عام   ̀    ياال̀                        ً                           ُ                                         أحـال الفـريق العامل أيضاً ثالث حاالت اختفاء مبلغ عنها ُيزعم أهنا حدثت يف مقاطعة                  -   ٤١٧
      فامها،  ُ              ً                      ُيزعم أن أفراداً من الشرطة اختط                                  آرونغ روهيم وياه جيلوح    -     واي                                               وتـتعلق اثنان من هذه احلاالت بصديقني مها         

   .        ُ                    الذي ُينسب اختفاؤه إىل اجليش             بإبراهيم غايو                         أما احلالة الثالثة فتتعلق 

                           املعلومات الواردة من احلكومة

  .                                                       مل ترد من احلكومة أية معلومات عن احلاالت اليت مل يبت فيها بعد -   ٤١٨

                           املعلومات الواردة من املصادر

                                                  أحد احملامني التايلنديني البارزين يف جمال حقوق                                                                   وردت معلومـات جديـدة مـن أحد املصادر تتعلق باختفاء           -   ٤١٩
         كانون    ١٢                                                                    وذكر املصدر أن حمكمة تايلندية أدانت ضابط شرطة برتبة رائد يف              .                                   اإلنسـان، السيد سومشاي نيالفاجيت    

     أدلة                                                                                                      بسبب قيامه بإدخال هذا احملامي يف سيارة بالقوة، وقضت برباءة أربعة متهمني آخرين لعدم توفر                     ٢٠٠٦       يناير   /     الثاين
  .                                                                                                  وأوضـح احلكـم أن املتهمني مل يكن هدفهم االستيالء على ما حبوزة احملامي، على الرغم من اهتامهم بالسرقة          .        دامغـة 

                               ويزعم املصدر أن شعبة التحقيقات    .           ً                                                                       وأوضـح أيضـاً أن الذي قام باختطاف احملامي هو أحد املوظفني املسؤولني بالدولة             
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                                     وناشد املصدر احلكومة التايلندية أن       .                                   حتقيقها يف القضية ولكنها مل تفعل                                                  اخلاصـة وعـدت بإطالع األسرة بانتظام بسري         
   .          ً      ً                                                        جتري حتقيقاً مستقالً لكشف مصري الضحية ومكان وجودها ومالحقة املسؤولني عن اختفائها

              التدخل الفوري

         تشرين   ٧    و     ٢٠٠٦      مارس /    آذار    ٢٦ُ                                                                         ُبعثـت إىل حكومـة تايلـند رسـالتان لطلب التدخل الفوري مؤرختان               -   ٤٢٠
  .                                                                      خبصوص مزاعم تعرض أسرة احملامي سومشاي نيالفاجيت للتهديدات واملضايقة          )   ١٣              انظر الفقرة      (    ٢٠٠٦       نوفمرب   /     الثاين

ِ                                                                                                                    وأُعـِرب عن القلق البالغ من احتمال أن يكون ما تعرضت ل ـه زوجة احملامي من مضايقة وختويف مزعومني هو انتقام                       ُ  
  .              البحث عن زوجها                                              بسبب أنشطتها املتعلقة مبطالبتها بتحقيق العدالة و

             البالغ الصحفي

                         ً                                                 مقرر الفريق العامل بياناً بشأن قرار اللجنة اآلسيوية حلقوق اإلنسان           -               ، أصدر رئيس        ٢٠٠٦      مارس /    آذار    ١١   يف   -   ٤٢١
   .        الثانية  "                                       اجلائزة اآلسيوية للمدافعني عن حقوق اإلنسان "                                        املتعلق بتكرمي السيد سومشاي نيالفاجيت مبنحه 

            رة املستعرضة              الوضع قبل الفت   عن      موجز 

                       حالة تتعلق بأشخاص      ٣١         ؛ منها       ١٩٩٢                 حالة يف عام       ٣٣         ، حدثت     ٣٩                        االختفاء البالغ عددها                    مـن بني حاالت      -   ٤٢٢
  .ُ                                                                                    ُيزعم أهنم اختفوا خالل قيام رجال الشرطة بتفريق مظاهرة يف بانكوك عقب تعيني رئيس وزراء جديد

                                                 ر العمال يف تايلند، الذي قيل إنه اختفى من                             تتعلق برئيس مؤمت       ١٩٩١                                        وحدثـت حالـة اختفاء واحدة يف عام          -   ٤٢٣
      ٢٠٠٥                                   وحدثت حالة اختفاء أخرى يف عام         .                                                                             مكتـب النقابة يف بانكوك بعد ثالثة أيام من قيامه بتنظيم مسرية احتجاج            

                                            ُ                                                                         تتعلق بأحد احملامني البارزين يف جمال حقوق اإلنسان ُيزعم أن مخسة رجال شرطة أخذوه من سيارته بالقرب من بانكوك                   
   .   ُ            يُعد مرة أخرى  ومل

                                               جمموع احلاالت احملالة، واملوضحة، واليت مل يبت فيها بعد

      واحدة              مت توضيح حالة  و   ؛      حالة  ٣٩                                                                             أحـال الفريق العامل إىل احلكومة يف الفترة املاضية وخالل السنة املستعرضة             -   ٤٢٤
  .      حالة  ٣٦                  ريق العامل بعد يف          ومل يبت الف  .                    وتوقف النظر يف حالتني  ،       احلكومة            ً                     منها استناداً إىل معلومات مقدمة من 

       مالحظات

ـ  -   ٤٢٥      تكفل            تتخذ خطوات                 من اإلعالن بأن      ١٣              من املادة     ٣                             بالتزاماهتا مبوجب الفقرة           احلكومة                     ر الفـريق العامل        ّ  يذكّ
                                                   القسري، مبن فيهم صاحب الشكوى واحملامي والشهود ومن                    حاالت االختفاء             حالة من                                   جلمـيع املشاركني يف التحقيق يف       

                                                       ويدعو الفريق العامل حكومة تايلند إىل الرد على          .                                                  احلماية من سوء املعاملة أو التهديد أو االنتقام          ،                      يقومـون بالتحقـيق   
   .     ٢٠٠٦   و    ٢٠٠٥                                             ُ                  الرسائل الثالث املتعلقة بطلب التدخل الفوري اليت ُبعثت إليها يف عامي 
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  ليشيت-تيمور 

املوضحة خالل الفترة احلاالت 
 احلاالت احملالة إىل احلكومة خالل الفترة املستعرضة :املستعرضة من جانب

دد احلاالت اليت عـ
مل يبت فيها يف هناية 
 السنة املستعرضة

مصادر غري 
 احلكومة حكومية

احلاالت املرسلة 
مبوجب اإلجراء 

 النمطي

 مبوجب املرسلة احلاالت
بالتدابري  اخلاص اإلجراء
 لعاجلةا

 احلاالت اليتددـع
بداية  مل يبت فيها يف

 الفترة املستعرضة

 ٤٢٥ صفر    صفر صفر صفر ٤٢٥

 
عدد احلاالت اليت ميكن أن تكون احلكومة 

ردت عليها احلكومة اليت احلاالت عدد ردود متعددة بشأن بعض احلاالت )قاعدة الشهور الستة(قد أوضحتها 
 صفر ال ينطبق ال ينطبق

 
          ادعاء عام ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
                    رسالة طلب تدخل فوري  ينطبقال رد احلكومة ال ينطبق
                                طلب الفريق العامل القيام بزيارة نعم رد احلكومة ال ينطبق

                           املعلومات الواردة من احلكومة

  .                                    ليشيت بشأن احلاالت اليت مل يبت فيها بعد-                                                        مل يتلق الفريق العامل أية رسالة على اإلطالق من حكومة تيمور  -   ٤٢٦

                           املعلومات الواردة من املصادر

  .                                                       ترد من املصادر أية معلومات عن احلاالت اليت مل يبت فيها بعد مل -   ٤٢٧

                  طلب القيام بزيارة

                                     ليشيت من أجل تيسري توضيح احلاالت       -                             طلب إرسال بعثة إىل تيمور         ،         الثمانني                             الفريق العامل، خالل دورته          قرر   -   ٤٢٨
   .                   اليت مل يبت فيها بعد

                          الوضع قبل الفترة املستعرضة   عن      موجز 

                         ً                                               ً                       ، قرر الفريق العامل، وفقاً ألساليب عمله، إحالة حاالت االختفاء اليت حدثت سابقاً يف تيمور                  ٠٠٢ ٢          يف عـام     -   ٤٢٩
  ُ  ِ                  وأُرِسلت هذه احلاالت يف      .                                                                                              الشرقية، وكانت مدرجة حتت إندونيسيا، إىل إدارة األمم املتحدة االنتقالية يف تيمور الشرقية            

  .      ليشيت-                       وقت الحق إىل سلطات تيمور 
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     يف      ٢٠٠٠    و     ١٩٩٨                         ويف الفترة بني عامي          ١٩٩٢        يف عام                       الفريق العامـل           بلغ هبا           ُ   حلاالت اليت أُ                   حدثـت غالبية ا    -   ٤٣٠
                                                  ويتعلق عدد كبري منها بطالب شاركوا يف مظاهرات          .                                                              تـيمور الشـرقية عـندما كانـت حتـت سـيطرة إندونيسيا            

   .               مناوئة للحكومة

                                               جمموع احلاالت احملالة، واملوضحة، واليت مل يبت فيها بعد

َ                  الفريق العامل إىل احلكومة القائمة، يف الفترة املاضية وخالل السنة املستعَرضة،                 أحال -   ٤٣١     ١٨                    حالة؛ مت توضيح        ٥٠١                                                                  
        ومل يبت                                                             حالة باالستناد إىل معلومات قدمتها حكومة إندونيسيا،           ٥٨                                                   حالة منها باالستناد إىل معلومات قدمها املصدر، و       

  .                           لك احلاالت إىل حكومة إندونيسيا                        ً     وأرسل الفريق العامل نسخاً من ت  .       حالة   ٤٢٥       بعد يف

       مالحظات

      اليت مل                                                        ليشيت على االتصال بالفريق العامل لإلسراع يف توضيح احلاالت  -                                      يشـجع الفريق العامل حكومة تيمور        -   ٤٣٢
  .                             بالتعاون مع حكومة إندونيسيا ،      حالة   ٤٢٥               البالغ عددها             يبت فيها بعد

   .                                                       الرد بصورة إجيابية على طلب الفريق القيام بزيارة قطرية          ليشيت على-                              وحيث الفريق العامل حكومة تيمور  -   ٤٣٣

 توغو

احلاالت املوضحة خالل الفترة 
 احلاالت احملالة إىل احلكومة خالل الفترة املستعرضة :املستعرضة من جانب

دد احلاالت اليت عـ
مل يبت فيها يف هناية 
 السنة املستعرضة

مصادر غري 
 احلكومة حكومية

احلاالت املرسلة 
مبوجب اإلجراء 

 النمطي

 مبوجب املرسلة احلاالت
بالتدابري  اخلاص اإلجراء

 العاجلة

 احلاالت اليتددـع
بداية  مل يبت فيها يف

 فترة املستعرضةال

 ١٠ صفر    صفر صفر صفر ١٠

 
عدد احلاالت اليت ميكن أن تكون احلكومة 

ردت عليها احلكومة اليت احلاالت عدد تردود متعددة بشأن بعض احلاال )قاعدة الشهور الستة(قد أوضحتها 
 صفر ال ينطبق ال ينطبق

 
          ادعاء عام ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
                    رسالة طلب تدخل فوري ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
                                طلب الفريق العامل القيام بزيارة ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق

                                             ويرد موجز عن الوضع يف البلد يف التقرير اخلتامي   .                                              ومل يـتم أي نشـاط خـالل الفـترة املستعرضـة       -   ٤٣٤
) E/CN.4/2006/56و   Corr.1.(   
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 تركيا

احلاالت املوضحة خالل الفترة 
 احلاالت احملالة إىل احلكومة خالل الفترة املستعرضة :املستعرضة من جانب

دد احلاالت اليت عـ
مل يبت فيها يف هناية 
 السنة املستعرضة

مصادر غري 
 احلكومة حكومية

احلاالت املرسلة 
مبوجب اإلجراء 

 النمطي

 مبوجب املرسلة احلاالت
بالتدابري  اخلاص اإلجراء

 العاجلة

 احلاالت اليتددـع
بداية   يبت فيها يفمل

 الفترة املستعرضة

 ٨٨ صفر    صفر ٥ صفر ٨٣

 
عدد احلاالت اليت ميكن أن تكون احلكومة 

ردت عليها احلكومة اليت احلاالت عدد ددة بشأن بعض احلاالتردود متع )قاعدة الشهور الستة(قد أوضحتها 
 ٣٨ نعم ١٦

 
          ادعاء عام ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
                    رسالة طلب تدخل فوري ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
                                طلب الفريق العامل القيام بزيارة ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق

                           املعلومات الواردة من احلكومة

  .                   خالل الفترة املستعرضة               من حكومة تركيا                 رسائل تلقاها ٤                     ستعرض الفريق العامل ا -   ٤٣٥

     انظر   (       حالة   ١٦                                                       قرر الفريق العامل تطبيق قاعدة الشهور الستة على                      ً      الـواردة سابقاً،            ً                    واسـتناداً إىل املعلومـات       -   ٤٣٦
   ).  ١٢       الفقرة 

  .     ٢٠٠١    و     ١٩٩١             ا بني عامي                                       حالة أخرى تتعلق بأشخاص اختفو       ٣٨                     ً                 كمـا قدمـت احلكومـة ردوداً بشأن          -   ٤٣٧
                                          وقرر الفريق العامل أن الردود ال تعترب         .                                                    ِ                             وأوضـحت غالبية الردود أن التحقيقات ال تزال جارية من ِقبل السلطات احمللية            

  .                  كافية لتوضيح احلاالت

                           املعلومات الواردة من املصادر

  .                  اليت مل يبت فيها بعد        احلاالت   عن                            مل ترد من املصادر أية معلومات  -   ٤٣٨

       وضيحات   الت

       ً                                                                                                          اسـتناداً إىل املعلومـات الواردة من احلكومة، قرر الفريق العامل توضيح مخس حاالت بعد انتهاء تطبيق قاعدة                   -   ٤٣٩
                  وأوضحت يف واحدة من   .                                            وقدمت احلكومة شهادات وفاة بالنسبة ألربع حاالت    ).   ١١                انظـر الفقرة     (                   الشـهور السـتة     

   .                          ً      ً ة األمن العام أنه ليس شخصاً خمتفياً                                          احلاالت، أن الشخص املعين أبلغ، مع حماميه، مديري
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                          الوضع قبل الفترة املستعرضة   عن      موجز 

                                                                                                   يـزعم أن غالبية احلاالت املبلغ عنها حدثت يف جنوب شرق تركيا يف مناطق كانت حالة الطوارئ مطبقة فيها،        -   ٤٤٠
              بأعضاء من       ٢٠٠١            ها يف عام                             ُ                   وتتعلق ثالث حاالت اختفاء أُبلغ عن حدوث        .                                             وهي حاالت تتعلق بأفراد من األقلية الكردية      

َ            ً                  بعامل حلام ُيزَعم أن أفراداً من الدرك            ٢٠٠٢                  ُ                          وتتعلق حالة أخرى ذُكر أهنا وقعت يف عام           .                           احلـزب الدميقـراطي الشعيب       ُ           
  .          إىل السجن       بتسليمه                         بالرغم من صدور أمر قضائي           مببىن الدرك         احتجزوه 

                                               جمموع احلاالت احملالة، واملوضحة، واليت مل يبت فيها بعد

              حالة منها     ٤٩                    حالة؛ مت توضيح        ١٨١                                                                              أحال الفريق العامل إىل احلكومة، يف الفترة املاضية وخالل السنة املستعرضة،             -   ٤٤١
   .       حالة  ٨٣             ومل يبت بعد يف                                           حالة باالستناد إىل معلومات قدمتها احلكومة،   ٤٩ و                                 باالستناد إىل معلومات قدمها املصدر، 

 أوغندا

احلاالت املوضحة خالل الفترة 
 احلاالت احملالة إىل احلكومة خالل الفترة املستعرضة :املستعرضة من جانب

دد احلاالت اليت عـ
اية مل يبت فيها يف هن
 السنة املستعرضة

مصادر غري 
 احلكومة حكومية

احلاالت املرسلة 
مبوجب اإلجراء 

 النمطي

 جبمبو املرسلة احلاالت
بالتدابري  اخلاص اإلجراء

 العاجلة

 احلاالت اليتددـع
بداية  مل يبت فيها يف

 الفترة املستعرضة

 انظـر  (١٥
 )٤٤٧الفقرة 

 ٥٤ صفر    صفر صفر صفر

 
عدد احلاالت اليت ميكن أن تكون احلكومة قد 

 ردت عليها احلكومة اليت احلاالت عدد ردود متعددة بشأن بعض احلاالت )قاعدة الشهور الستة(أوضحتها 
 صفر ال ينطبق ال ينطبق

 
          ادعاء عام ال ينطبق ومةرد احلك ال ينطبق
                    رسالة طلب تدخل فوري ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
                                طلب الفريق العامل القيام بزيارة ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق

                           املعلومات الواردة من احلكومة

  .                  اليت مل يبت فيها بعد        احلاالت   عن                            مل ترد من احلكومة أية معلومات  -   ٤٤٢

     صادر                      املعلومات الواردة من امل

  .                  اليت مل يبت فيها بعد        احلاالت   عن                            مل ترد من املصادر أية معلومات  -   ٤٤٣
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                                                                                                                     وتلقـى الفريق العامل معلومات تتعلق حباالت سبق وأن وافق عليها الفريق العامل عندما علم أهنا يف واقع األمر                    -   ٤٤٤
                             لنظر يف املسألة أن تلك احلاالت ال                         وقرر الفريق العامل بعد ا  .                 ِ                                         حـاالت اخـتطاف من ِقبل جهات فاعلة غري تابعة للدولة          

                 ونتيجة لذلك، سحب   .                                ُ                                                       تدخل يف نطاق واليته ألن األفعال ال ُتنسب إىل احلكومة األوغندية بصورة مباشرة أو غري مباشرة       
                                                             كما علم الفريق العامل أن األمم املتحدة تعمل بفعالية يف            .                                           حالة من احلاالت اليت مل يبت فيها بعد          ٣٩                    الفـريق العـامل     

   .                                                                  دا بشأن هذه احلاالت وحاالت مشاهبة تتعلق بأطفال اختطفتهم قوات املتمردين    أوغن

                          الوضع قبل الفترة املستعرضة   عن      موجز 

  .     ١٩٨٥ و      ١٩٨١                    حالـة بني عامي       ٢٠                 حالـة، وقعت      ٦١                                                     من بني حاالت االختفاء املبلغ عنها، والبالغ عددها          -   ٤٤٥
ُ                                                شىت من البالد، ولكن ُزعم يف حالة واحدة أن الشخص املعين اختطف                                                                 وقد وقعت حاالت االختفاء املبلغ عنها هذه يف أحناء                             

                           سنة هي ابنة عضو معارض يف    ١٨                                   وتتعلق إحدى احلاالت بفتاة عمرها        .                                                        أثـناء وجوده يف املنفى يف كينيا مث اقتيد إىل كمباال          
  .             لة األمن الوطين                أو عناصر يف وكا    اجليش        شرطة أو   ال                              ويقال إن االعتقاالت متت على أيدي   .               الربملان األوغندي

                            وقد أفيـد بأنه اعتقـل يف       .     ً الجئاً                                    ، وتتعلق إحداها بقاض سابق كان           ١٩٩٨                       حاالت أخرى يف عام       ٣       ووقعت   -   ٤٤٦
                    ٍ                                    وتتعلق حالة أخرى مبحاٍم يتوىل الدفاع عن أشخاص وجهت           .                                                       كمـباال على أيدي ضباط شرطة أوغنديني على ما يزعم         

   .                               أن قبض عليه وعذب بسبب أنشطته             ويقال إنه سبق  .                         إليهم هتمة اإلبادة اجلماعية

                                               جمموع احلاالت احملالة، واملوضحة، واليت مل يبت فيها بعد

        حاالت   ٥                    حالة؛ مت توضيح       ٦١                                                                                أحـال الفريق العامل إىل احلكومة، يف الفترة املاضية وخالل السنة املستعرضة،              -   ٤٤٧
ُ      وُسحبت                    ومات قدمتها احلكومة،                                                           منها باالستناد إىل معلومات قدمها املصدر وحالتني باالستناد إىل معل        ومل يبت          حالة،  ٣٩  

  .      حالة  ١٥      بعد يف 

 أوكرانيا

احلاالت املوضحة خالل الفترة 
 احلاالت احملالة إىل احلكومة خالل الفترة املستعرضة :املستعرضة من جانب

دد احلاالت اليت عـ
مل يبت فيها يف هناية 
 السنة املستعرضة

مصادر غري 
 احلكومة حكومية

احلاالت املرسلة 
مبوجب اإلجراء 

 النمطي

 مبوجب املرسلة احلاالت
بالتدابري  اخلاص اإلجراء

 العاجلة

 احلاالت اليتددـع
بداية  مل يبت فيها يف

 الفترة املستعرضة

 ٣ صفر    صفر صفر صفر ٣
 

عدد احلاالت اليت ميكن أن تكون احلكومة قد 
 ردت عليها احلكومة اليت احلاالت عدد احلاالتردود متعددة بشأن بعض  )قاعدة الشهور الستة(أوضحتها 

 ٣ ال ينطبق ال ينطبق
 

          ادعاء عام ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
                    رسالة طلب تدخل فوري ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
                                طلب الفريق العامل القيام بزيارة ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
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                           املعلومات الواردة من احلكومة

                                                                    ، بعثت احلكومة األوكرانية إىل الفريق العامل رسالة بشأن األشخاص              ٢٠٠٥         ديسـمرب    /                كـانون األول    ٦ ١   يف   -   ٤٤٨
                                                            وأوضحت احلكومة أن التحقيق اجلنائي الذي بدأ عقب اختفاء هؤالء      .     ١٩٩٥                        ً                     الـثالثة الذيـن اخـتفوا سـوياً يف عام           

             ً                     ة خطوات حالياً لكشف مكان وجود                            وتتخذ السلطات احلكومي    .     ٢٠٠٥       أبريل /     نيسان   ٦                             األشخاص الثالثة قد توقف يف      
                                                                                 وإضافة إىل ذلك، بدأ اختاذ إجراءات تأديبية ضد أفراد املليشيا بسبب التقصري يف             .                                     األشـخاص املعنيني وحتديد هوية اجلناة     

   .            أداء مهامهم

                           املعلومات الواردة من املصادر

  .                                                       مل ترد من املصادر أية معلومات عن احلاالت اليت مل يبت فيها بعد -   ٤٤٩

                          الوضع قبل الفترة املستعرضة   عن    جز   مو

   .     ١٩٩٥                                          ُ                                 تتعلق احلاالت الثالث املعلقة بشقيقني وصديق هلما ُيزعم أن قوات األمن اختطفتهم يف عام  -   ٤٥٠

                                               جمموع احلاالت احملالة، واملوضحة، واليت مل يبت فيها بعد

                                حاالت؛ مت توضيح حالة واحدة       ٤       عرضة،                                                                         أحال الفريق العامل إىل احلكومة، يف الفترة املاضية وخالل السنة املست           -   ٤٥١
  .        ثالث حاالت  يف             ومل يبت بعد                                        منها باالستناد إىل معلومات قدمتها احلكومة، 

        املالحظات

                                                                                      يشعر بالقلق إزاء تعليق التحقيق يف حاالت االختفاء، ويود تذكري احلكومة بالتزاماهتا                                         ال يـزال الفـريق العامل        -   ٤٥٢
             من املادة    ٦    ً          وفقاً للفقرة     "                                                  ما دام مصري ضحية االختفاء القسري مل يتضح بعد         "       نزيهة                                       املتمـثلة يف إجراء حتقيقات شاملة و      

  .          من اإلعالن  ١٣

 الواليات املتحدة األمريكية

احلاالت املوضحة خالل الفترة 
 الفترة املستعرضةاحلاالت احملالة إىل احلكومة خالل  :املستعرضة من جانب

دد احلاالت اليت عـ
مل يبت فيها يف هناية 
 السنة املستعرضة

مصادر غري 
 احلكومة حكومية

احلاالت املرسلة 
مبوجب اإلجراء 

 النمطي

 مبوجب املرسلة احلاالت
بالتدابري  اخلاص اإلجراء

 العاجلة

 احلاالت اليتددـع
بداية  مل يبت فيها يف

 الفترة املستعرضة
 صفر صفر    صفر صفر صفر صفر

 
 قد عدد احلاالت اليت ميكن أن تكون احلكومة

 ردت عليها احلكومة اليت احلاالت عدد ردود متعددة بشأن بعض احلاالت )قاعدة الشهور الستة(أوضحتها 
 صفر ال ينطبق ال ينطبق

 
          ادعاء عام نعم رد احلكومة نعم

                    رسالة طلب تدخل فوري ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
       بزيارة                         طلب الفريق العامل القيام  ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
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             االدعاء العام

                                                                                                          قدمـت منظمات غري حكومية معلومات إىل الفريق العامل تزعم أن حكومة الواليات املتحدة األمريكية تضع                  -   ٤٥٣
   .      ُ                           وقد أُحيلت هذه املعلومات إىل احلكومة   ).   ١٤            انظر الفقرة  (                          عقبات حتول دون تنفيذ اإلعالن 

              ، يف عملياهتا       ٢٠٠١       سبتمرب /     أيلول    ١١                          ة الواليات املتحدة، منذ           ً                                             ووفقـاً للتقارير الواردة، يتزايد اعتماد حكوم       -   ٤٥٤
 extraordinary)  "                  التسليم االستثنائي "     أو (rendition)  "        التسليم "                               ُ              املتصـلة مبكافحـة اإلرهاب على ممارسة ُتعرف باسم   

rendition) .         ة ونقلهم خارج                         ً                                                          وتـتعلق هذه املمارسة عموماً باحتجاز أشخاص داخل أو خارج الواليات املتحدة األمريكي              
                                                                                                               نطاق القضاء إما إىل مرافق احتجاز تديرها الواليات املتحدة فيما وراء البحار، أو لوضعهم يف عهدة وكاالت استخبارات       

 ُ                             ً                                                                                     وُيزعم أن احلكومة األمريكية غالباً ما حتتفظ بقدر من السيطرة على احتجاز املشتبه هبم وعلى عملية التحقيق حىت                    .       أجنبية
 ُ                              ً                           وُيعتقد أن هذه املمارسة تشكل ضرباً من االختفاء القسري           .                                     عمالء أجانب يف إطار برنامج اإلعادة                          بعد وضعهم يف عهدة     

 ُ                        وُيزعم أن تصريح احلكومة      .     ً                                      ً                                         نظـراً لتعرض األشخاص اخلاضعني هلذه املمارسة عموماً للحبس االنفرادي يف مرافق سرية            
                                           ء البحار حيث يوضعون يف احلبس االنفرادي يشكل                                                                       األمريكـية لعمالئها باحتجاز مشتبه هبم ونقلهم إىل سجون فيما ورا          

       ً                                                                                                              انتهاكاً من جانب احلكومة األمريكية ألحكام القانون الدويل الصرحية املتعلقة باحلق يف عدم التعرض لالعتقال واالحتجاز                
   .                                                التعسفيني، واحلق يف املراجعة القضائية ألسباب االحتجاز

       ُ          وبينما ُيذكر أن     .                                                 اإلعادة التماس اإلنصاف أمام احملاكم األمريكية                                                 ومل تـنجح حـىت اآلن حماوالت ضحايا برنامج         -   ٤٥٥
                                                                                                                        احملـاكم األمريكـية تعـترف حبظر االحتجاز التعسفي، والتعذيب، وغريه من ضروب املعاملة القاسية والالإنسانية واملهينة                 

                                 جانب وقانون محاية ضحايا التعذيب،                                ً      ً                                                    واالختفاء القسري بوصفها انتهاكاً ضمنياً للقانون الدويل الذي يقره قانون مسؤولية األ           
   .                                                                                                    فإن احملاكم االبتدائية ما زالت ترى أن للموظفني األجانب فقط احلق يف رفع دعوى مدنية يف حالة انتهاك هذه املعايري

                                          للرد على االدعاء العام الوارد أعاله           ٢٠٠٦        أكتوبر   /              تشرين األول    ٢٥                                        وبعثت احلكومة األمريكية برسالة مؤرخة       -   ٤٥٦
                                  ً                                                                               من الفريق العامل والذي اشتمل أيضاً على طلب قدمته منظمات غري حكومية يدعو احلكومة األمريكية إىل تقدمي                         املقـدم 

  :                            وذكرت احلكومة األمريكية ما يلي   ".        التسليم "                        معلومات عن سياسة وممارسة 

        االحترام                                                                                             مبـا أن هذا الطلب يتعلق مبسائل حيكمها قانون الرتاع املسلح، تالحظ الواليات املتحدة مع                 "  
        ً                                        ً           واستناداً إىل ما أكدته احملكمة العليا األمريكية مؤخراً يف           .                                                          أهنـا ال تعتقد أنه يدخل يف إطار والية الفريق العامل          

     وعلى   .                                                                             ، فإن قانون الرتاع املسلح هو الذي حيكم الرتاع املسلح ضد تنظيم القاعدة                              محدان ضد رامسفيلد          قضـية   
                                                                   املشتركة يف اتفاقيات جنيف تنطبق على الرتاع املسلح ضد تنظيم            ٣    دة                                            وجه التحديد، رأت احملكمة العليا أن املا      

                                                                                                        ومع ذلك، وعلى سبيل اجملاملة، يسر حكومة الواليات املتحدة األمريكية تقدمي املواد التالية ذات الصلة                 .        القاعدة
  :                                                                    بطلب الفريق، واليت ميكن االطالع عليها يف مواقع اإلنترنت املذكورة على التوايل

       ٢٠٠٦       سبتمرب /     أيلول   ٦      بوش يف   .                الرئيس جورج و    كلمة -  
   ) www.whitehouse.gov/news/releases/2006/09/20060906-3html( ؛  

ُ                                                        املواد املتصلة باالجتماع الذي ُعقد بني الواليات املتحدة وجلنة مناهضة التعذيب يف              -        مايو /    أيار                           
٢٠٠٦    )   www.usmission.ch( ؛ و    
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      ديسمرب  /            كانون األول ٥                                ريكية كونداليزا رايس املؤرخة                                      مالحظـات وزيـرة اخلارجـية األم       - 
٢٠٠٥    )   www.state.gov/secretary/rm/2005/57602.htm."(    

                                               جمموع احلاالت احملالة، واملوضحة، واليت مل يبت فيها بعد

         باالستناد     ها           مت توضيح             حالة واحدة                                                                               أحال الفريق العامل إىل احلكومة، يف الفترة املاضية وخالل السنة املستعرضة،             -   ٤٥٧
   .               مل يبت فيها بعد       حاالت    وجد      وال ت .                        إىل معلومات قدمتها احلكومة

        املالحظات

  .                                                                                                              يود الفريق العامل اإلعراب عن شكره حلكومة الواليات املتحدة األمريكية على ردها على رسالة االدعاء العام                -   ٤٥٨
             ، يود الفريق     ١٩٤٩       أغسطس /  آب    ١٢     ؤرخة                               املشتركة يف اتفاقيات جنيف امل   ٣                                             وفـيما يـتعلق بإشارة احلكومة إىل املادة         
                                          ويلفت الفريق العمل انتباه احلكومة، مع         ".                                  نزاع مسلح ليس ل ـه طابع دويل       "          ُ   ّ                                 العـامل أن ُيذكّر بأن هذه املادة تشري إىل          

                                 ً                                                                                         االحـترام، إىل حقيقة أن الفريق، وفقاً ألساليب عمله، ال يتناول حاالت ناشئة عن نزاعات دولية مسلحة، إال أن واليته                    
                               وال يزال الفريق العامل يشعر       .                                                ً                     املتعلقة برتاعات مسلحة ليس هلا طابع دويل، وذلك خالفاً لرد احلكومة                         تشـمل احلاالت    

      من   ١              من املادة     ٢                                    ِ                                                                      بـالقلق إزاء سياسـة وممارسـة اإلعادة من ِقبل الواليات املتحدة األمريكية، ال سيما يف إطار الفقرة                   
    احلق    ( ٢           ، واملادة    )                                                          واالعتراف هبم أمام القانون واحلق يف عدم التعرض للتعذيب                                      حق األشخاص يف احلياة واحلرية       (       اإلعالن  

                                                                              ال جيوز التذرع بأية ظروف بغية تربير االختفاء، سواء كانت خطر اندالع حرب                ( ٧           ، واملادة    )                       يف عدم التعرض لالختفاء   
  ،  )                           حلق يف عدم اإلعادة القسرية     ا   ( ٨           ، واملادة    )                                                                         أو حالة حرب أو اضطراب سياسي داخلي أو أية حالة طوارئ عامة أخرى            

     تقدمي                                   ً          احلق يف االحتجاز يف مكان معترف به رمسياً و           (  ١٠           ، واملادة    )                                        احلق يف اإلنصاف القضائي الفوري والفعال        ( ٩        واملادة  
    ).                                  األشخاص إىل هيئة قضائية فور اعتقاهلم

 أوروغواي

ملوضحة خالل الفترة احلاالت ا
 احلاالت احملالة إىل احلكومة خالل الفترة املستعرضة  :املستعرضة من جانب

عـدد احلاالت اليت 
مل يبت فيها فـي هناية 

 السنة املستعرضة
مصادر غري 
 احلكومة حكومية

احلاالت املرسلة 
مبوجب اإلجراء 

 النمطي

احلاالت املرسلة مبوجب 
اإلجراء اخلاص بالتدابري 

 لعاجلةا

عـدد احلاالت اليت مل 
يبت فيها يف بداية 
 الفترة املستعرضة

 ٢٣ صفر صفر ١ صفر ٢٢

 
عدد احلاالت اليت ميكن أن تكون احلكومة قد 

 عدد احلاالت اليت ردت عليها احلكومة ردود متعددة بشـأن بعض احلاالت )قاعدة الشهور الستة(أوضحتها 

 صفر ال ينطبق ال ينطبق

 
          ادعاء عام ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق

                    رسالة طلب تدخل فوري طبقال ين رد احلكومة ال ينطبق

                                طلب الفريق العامل القيام بزيارة ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
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                           املعلومات الواردة من احلكومة

  .                  اليت مل يبت فيها بعد      احلاالت    عن               أية معلومات       احلكومة         مل ترد من  -   ٤٥٩

                           املعلومات الواردة من املصادر

  .                  اليت مل يبت فيها بعد  ت       احلاال  عن                            مل ترد من املصادر أية معلومات  -   ٤٦٠

          التوضيحات

       ً                                                                                                        اسـتناداً إىل املعلومـات الواردة من احلكومة يف وقت سابق، قرر الفريق العامل توضيح حالة واحدة بعد انتهاء               -   ٤٦١
   ).  ١١            انظر الفقرة  (                         تطبيق قاعدة الشهور الستة 

                          الوضع قبل الفترة املستعرضة   عن      موجز 

                                يف عهد احلكومة العسكرية، يف          ١٩٧٨    و     ١٩٧٥                        يف الفترة بني عامي       ،   نها                                    وقـع معظم حاالت االختفاء املبلغ ع       -   ٤٦٢
  .                                سياق مكافحتها ألنشطة هدامة مزعومة

                                               جمموع احلاالت احملالة، واملوضحة، واليت مل يبت فيها بعد

     احدة                            حالة؛ مت توضيح حالة و       ٣١                                                                                 أحـال الفريق العامل إىل احلكومة، يف الفترة املاضية وخالل الفترة املستعرضة،              -   ٤٦٣
  .      حالة  ٢٢              ومل يبت بعد يف   ،                                        حاالت باالستناد إىل معلومات قدمتها احلكومة ٨                                       منها باالستناد إىل معلومات قدمها املصدر، و

 أوزبكستان

احلاالت املوضحة خالل الفترة 
 مة خالل الفترة املستعرضة احلاالت احملالة إىل احلكو :املستعرضة من جانب

عـدد احلاالت اليت 
مل يبت فيها فـي هناية 

 السنة املستعرضة

مصادر غري 
 احلكومة حكومية

احلاالت املرسلة مبوجب 
 اإلجراء النمطي

احلاالت املرسلة مبوجب 
اإلجراء اخلاص بالتدابري 

 العاجلة

عـدد احلاالت اليت 
مل يبت فيها يف بداية 
 الفترة املستعرضة

 ١٧ صفر صفر ٤ صفر ١٣

 
حلكومة قد عدد احلاالت اليت ميكن أن تكون ا

 عدد احلاالت اليت ردت عليها احلكومة ردود متعددة بشـأن بعض احلاالت )قاعدة الشهور الستة(أوضحتها 

 ١٣ ال ينطبق ٦

 
          ادعاء عام ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق

                    رسالة طلب تدخل فوري ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق

                ل القيام بزيارة                طلب الفريق العام ال ينطبق رد احلكومة ال ينطبق
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                           املعلومات الواردة من احلكومة

  .                     حالة مل يبت فيها بعد  ١٣       بشأن     ٢٠٠٥       سبتمرب /     أيلول   ٢                                  أرسلت حكومة أوزبكستان رسالة مؤرخة  -   ٤٦٤

                                                                                                   وبالنسـبة لسـت من احلاالت، ذكرت احلكومة أن األشخاص املعنيني حمتجزون يف عدة مؤسسات عقابية يف                  -   ٤٦٥
     انظر  (                                                                                 لعامل هذه الردود مبثابة توضيح، شريطة أال تعترض املصادر يف غضون ستة شهور                                واعتـرب الفريق ا     .            أوزبكسـتان 

    ).   ١٢       الفقرة 

                                                                                                               وقـرر الفـريق العـامل أن املعلومـات الواردة من احلكومة بشأن سبع من احلاالت غري كافية لتكون مبثابة                     -   ٤٦٦
                                      د األشخاص وأن عمليات البحث ال تزال                                                                  ويف مجيع هذه احلاالت، أوضحت احلكومة أهنا ال تعلم مكان وجو            .        توضيحات
ُ                                                ُ        ً                      وقـد ُشرع يف اإلجراءات اجلنائية بالنسبة خلمس حاالت إال أهنا ُعلقت الحقاً مبوجب الفقرة           .         مسـتمرة             من املادة  ١- ١    

                                       ً                   ويف ثالث من احلاالت، مت توجيه االهتامات غيابياً ضد الشخص             ).                 عدم حتديد املتهم   (                                 من قانون اإلجراءات اجلنائية         ٣٦٤
  .                ُ        ً                           ، إال أن الدعوى ُعلقت نظراً لعدم معرفة مكان وجود املتهم    املعين

                           املعلومات الواردة من املصادر

  .                  اليت مل يبت فيها بعد                         أية معلومات بشأن احلاالت       املصادر         مل ترد من  -   ٤٦٧

          التوضيحات

   ).  ١١      لفقرة       انظر ا (                      ً                  ُ               ً                  قرر الفريق العامل أيضاً توضيح أربع حاالت طُبقت عليها سابقاً قاعدة الستة شهور  -   ٤٦٨

                          الوضع قبل الفترة املستعرضة   عن      موجز 

                                                   حالة، تعلقت حالتان بزعيم ديين مسلم ومساعده          ١٩                                                         مـن بني احلاالت املعلقة اليت أحيلت يف السابق، وعددها            -   ٤٦٩
                                                        بينما كانا يتأهبان للصعود إىل الطائرة للسفر إىل             ١٩٩٥ ُ                                                              ذُكـر أن إدارة األمـن الوطـين يف طشقند احتجزهتما يف عام              

                                                                 ُّ                       ُ                        خلارج، وتعلقت حالة أخرى بزعيم حزب النهضة اإلسالمية، وهو حزب سياسي ادُّعي بأنه غري مسجل، الذي ذُكر أنه                   ا
ِ    اعـُتِقل                           عقب األحداث العنيفة اليت          قريغيزستان                               ُ                            وهناك أربعة حاالت تتعلق بأشخاص ُيزعم أهنم فروا إىل            .    ١٩٩٢           يف عام      ُ 

   .     ُ          ً             ، وأُعيدوا الحقاً إىل أوزبكستان    ٢٠٠٥      مايو /    أيار                                 شهدهتا مدينة أندجيان، أوزبكستان، يف 

                                               جمموع احلاالت احملالة، واملوضحة، واليت مل يبت فيها بعد

                                حالة؛ مت توضيح حالة واحدة        ١٩                                                                              أحال الفريق العامل إىل احلكومة، يف الفترة املاضية وخالل السنة املستعرضة،             -   ٤٧٠
             ومل يبت بعد                                      تناد إىل معلومات قدمتها احلكومة،             باالس          ومخس حاالت                                                  مـنها باالسـتناد إىل معلومـات قدمها املصدر          

  .      حالة  ١٣   يف

        املالحظات

                                                                                      يشعر بالقلق إزاء تعليق التحقيق يف حاالت االختفاء، ويود تذكري احلكومة بالتزاماهتا                                         ال يـزال الفـريق العامل        -   ٤٧١
    ١٣              من املادة     ٦    ً          وفقاً للفقرة     "  د                                                ما دام مصري ضحية االختفاء القسري مل يتضح بع         "                                        املتعلقة بإجراء حتقيقات شاملة ونزيهة      

  .        من اإلعالن
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 فنـزويال

 الفتـرة خالل املوضحة احلاالت
  احلكومة خالل الفترة املستعرضة إىل احملالة احلاالت : جانبمن املستعرضـة

عدد احلاالت اليت 
 يف هناية مل يبت فيها

 السنة املستعرضة

 غري مصادر
 احلكومة حكومية

 املرسلة احلاالت
 اإلجراء مبوجب

 النمطي

 مبوجب املرسلة احلاالت
اإلجراء اخلاص بالتدابري 

 العاجلة

 دد احلاالت اليتـع
 يف بداية مل يبت فيها
 ستعرضةالفترة امل

 ١٠ صفر صفر صفر صفر ١٠

 
 أن تكون احلكومة قد ميكن احلاالت اليت عدد

  عليها احلكومةردتاحلاالت اليت  عدد  احلاالتبعض متعددة بشـأن ردود )قاعدة الشهور الستة(أوضحتها 

 ٢  ينطبقال  ينطبقال

 
    عام       ادعاء  ينطبقال  احلكومةرد  ينطبقال

            تدخل فوري   طلب       رسالة  ينطبقال  احلكومةرد  ينطبقال

                              الفريق العامل القيام بزيارة   طلب  ينطبقال  احلكومةرد  ينطبقال

                           املعلومات الواردة من احلكومة

ّ               رّدت احلكومة على   -   ٤٧٢                                 وتتعلق واحدة من احلاالت مبواطن       .     ٢٠٠٥       ديسمرب   /              كانون األول    ١٦                       اثنني من احلاالت يف       
ِ       ِ                            فرتويلي ُيعتقد أنه اعُتِقل من ِقبل مظليني تابعني للجيش                                                                       وقامت حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان بالبت يف قضيته           .        ُ            ُ 

                                          سري للشخص املعين واحتجازه بصورة تعسفية                                                             ، ونسـبت إىل دولة فرتويال املسؤولية عن االختفاء الق             ٢٠٠٥          يف عـام    
                                وذكرت احلكومة أن التحقيق بدأ       .     ١٩٩٩                        ُ                              وتتعلق احلالة األخرى برجل ُيزعم انه اختفى يف عام            .                      وأمرهتا بدفع تعويضات  

                                                       وقرر الفريق العامل أن املعلومات الواردة غري كافية         .     ٢٠٠٥        أكتوبر   /              تشرين األول    ١٤   يف    )         ضـابطان  (                مـع املـتهمني     
  .    التني         لتوضيح احل

                           املعلومات الواردة من املصادر

  .                  اليت مل يبت فيها بعد        احلاالت   عن              أية معلومات       املصادر         مل ترد من  -   ٤٧٣

          االجتماعات

   .                                                                                           اجتمع الفريق العامل خالل دورته التاسعة والسبعني مبمثلي احلكومة ملناقشة احلاالت اليت مل يبت فيها بعد -   ٤٧٤

  ة                        الوضع قبل الفترة املستعرض   عن      موجز 

                    ُ                    حاالت بزعماء طالبيني أُفيد بأن قوات        ٣                 حالة، تتعلق      ١٤                 ُ                                      من بني احلاالت اليت أُبلغ هبا الفريق العامل، وعددها           -   ٤٧٥
                   ؛ وتتعلق حالة أخرى     ١٩٩١               الشرطة يف عام        اعتقلته                               ؛ وتتعلق حالة واحدة برجل أعمال     ١٩٩١                           األمـن أوقفـتهم يف عام       
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                                                   بعد غارة عسكرية على مسكنها؛ وتتعلق حالة أخرى         ١٩٩٣            فت يف عام     ت          أهنا اخ  ُ    ُيزعم     ً    عاماً     ١٤                            بفـتاة تـبلغ من العمر       
َ            ً                         بشخص ُيزَعم أن أفراداً من مشاة البحرية احتجزوه    .            والية األمازون  يف      ُ  

                                               جمموع احلاالت احملالة، واملوضحة، واليت مل يبت فيها بعد

        حاالت   ٤                    حالة؛ مت توضيح       ١٤    ة،                                                                              أحـال الفريق العامل إىل احلكومة، يف الفترة املاضية وخالل السنة املستعرض            -   ٤٧٦
   .       حاالت  ١٠              ومل يبت بعد يف                                       منها باالستناد إىل معلومات قدمتها احلكومة 

 اليمن

 الفترة خالل املوضحة احلاالت
 : جانبمن املستعرضة

الل  احلكومة خإىل احملالة احلاالت
 الفترة املستعرضة 

عدد احلاالت اليت مل 
 فـي هناية يبت فيها

 السنة املستعرضة

حاالت توقف 
 النظر فيها

 غري مصادر
 احلكومة حكومية

 املرسلة احلاالت
 مبوجب

 اإلجراء النمطي

 املرسلة احلاالت
 اإلجراء مبوجب

اخلاص بالتدابري 
 العاجلة

دد احلاالت اليت ـع
 يف بداية مل يبت فيها

 الفترة املستعرضة

 ٩٠ صفر صفر ٣ صفر ١٤ ٧٣

 
كومة قد  أن تكون احلميكن احلاالت اليت عدد

  عليها احلكومةردت احلاالت اليت عدد  احلاالتبعض متعددة بشـأن ردود )قاعدة الشهور الستة(أوضحتها 

 ٩٠ نعم ٧٣

 
    عام       ادعاء  ينطبقال  احلكومةرد  ينطبقال

            تدخل فوري   طلب       رسالة  ينطبقال  احلكومةرد  ينطبقال

           يام بزيارة                   الفريق العامل الق   طلب  ينطبقال  احلكومةرد  ينطبقال

                           املعلومات الواردة من احلكومة

                         تضمنتا معلومات بشأن        ٢٠٠٦        أكتوبر   /              تشرين األول    ١٣    و     مارس /    آذار   ٣                                 بعثـت احلكومة برسالتني مؤرختني       -   ٤٧٧
                                                           وبالنسبة لثالث من احلاالت، رأى الفريق العامل أن الردود مل        .        حالة   ٩٠                                                   مجيع احلاالت اليت مل يبت فيها بعد البالغ عددها          

                                وقرر الفريق العامل تطبيق قاعدة    .                                                                      عـلى معلومـات كافية لتوضيح مصري أو أماكن وجود األشخاص املختفني                    تشـتمل   
  .     ١٩٨٦                                     ُ                                ويتعلق أكثر من نصف هذه احلاالت بأشخاص ذُكر أهنم اختفوا يف عام               .          حالـة    ٧٣                          الشـهور السـتة عـلى       

   .                                     وأوضحت غالبية الردود وفاة الشخص املعين

                           املعلومات الواردة من املصادر

  .                  اليت مل يبت فيها بعد        ن احلاالت  ع              أية معلومات       املصادر         مل ترد من  -   ٤٧٨
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          االجتماعات

                                                                                                               اجتمع الفريق العامل خالل دورته التاسعة والسبعني مبمثلي احلكومة ملناقشة احلاالت املعلقة واجلهود اليت بذلتها                -   ٤٧٩
  .               احلكومة لتوضيحها

          التوضيحات

                                                                        من احلكومة يف وقت سابق، قرر الفريق العامل توضيح ثالث حاالت تتعلق بضباط             ً                         استناداً إىل املعلومات الواردة      -   ٤٨٠
    ).   ١١            انظر الفقرة  (                                           ، وذلك بعد انتهاء تطبيق قاعدة الشهور الستة     ١٩٩٤       ُ                      يف اجليش ُيزعم أهنم اختفوا يف عام 

                  ت أوقف النظر فيها   حاال

       فاملصدر   .        حالة   ١٤                               ف بصورة استثنائية النظر يف                                   من أساليب عمله، أن يوق       ٢١                      ً              قرر الفريق العامل، عمالً بالفقرة       -   ٤٨١
  .                     ُ        ً                                                                                       األساسي هلذه احلاالت مل يُعد قادراً على املتابعة، ومل تنجح اخلطوات اليت اختذها الفريق العامل لالتصال مبصادر أخرى                 

                   إمكانية متابعة                                   ُ        ً                                            ً                     ويعتقد الفريق العامل أن دوره مل يُعد مفيداً يف حماولة توضيح أماكن وجود األشخاص املختفني نظراً لعدم                
ّ                             وميكن أن ُيعاد فتح احلاالت يف أي وقت إذا قُّدمت إىل الفريق العامل مرة أخرى  .      احلاالت ُ                             ُ         .   

                           الوضع قبل الفترة املستعرضة    عن      موجز 

                                                                     يف سياق القتال الذي دار يف مجهورية اليمن الدميقراطية الشعبية               ١٩٨٦                                          وقعت غالبية احلاالت املبلغ عنها يف عام         -  ٨٢ ٤
  .    ١٩٩٤                                                       كما حدثت حاالت أخرى يف سياق احلرب األهلية اليت دارت يف عام  .       السابقة

                                   ، احلكومة بأن تفكر يف إنشاء فرقة عمل     ١٩٩٨                                                            وأوصى الفريق العامل، يف أعقاب بعثته امليدانية إىل اليمن يف عام   -  ٨٣ ٤
          املزيد من                 ة العمل هذه                 بأن تضع فرق          العامل                     كما أوصى الفريق      .                                                          خاصـة تابعـة للجـنة الوطنـية العليا حلقوق اإلنسان          

  . )Corr.1   وE/CN.4/1999/62/Add.1     انظر    (                                                    جراءات الختاذ اخلطوات القانونية الالزمة لتوضيح مجيع احلاالت  اإل

                                               جمموع احلاالت احملالة، واملوضحة، واليت مل يبت فيها بعد

               مت توضيح حالة    و          حالة؛     ٥٠ ١                                                                                  أحـال الفـريق العامل إىل احلكومة، يف الفترة املاضية وخالل السنة املستعرضة،               -  ٨٤ ٤
                وتوقف النظر يف                                                    حالة باالستناد إىل معلومات قدمتها احلكومة،          ٦٢                                                     واحـدة منها باالستناد إىل معلومات قدمها املصدر و        

  .                                 وال تزال يف إطار قاعدة الشهور الستة       حالة   ٧٣                      حالة، ومل يبت بعد يف  ١٤

       مالحظات

                                                       على ما بذلته من جهود لتوضيح احلاالت املعلقة، وقد يكون ذلك              حكومة اليمن            بالشكر إىل                      الفريق العامل         يتقدم -  ٨٥ ٤
   .                         مبثابة مثال للبلدان األخرى
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 زمبابوي

 الفتـرة خالل املوضحة احلاالت
  احلكومة خالل الفترة املستعرضة إىل احملالة احلاالت : جانبمن املستعرضة

عدد احلاالت اليت مل 
 فـي هناية يبت فيها

 السنة املستعرضة

 غري مصادر
 احلكومة حكومية

 مبوجب املرسلة احلاالت
 اإلجراء النمطي

 مبوجب املرسلة احلاالت
اإلجراء اخلاص بالتدابري 

 العاجلة

حلاالت اليت مل عدد ا
 يف بداية يبت فيها

 الفترة املستعرضة

 ٣ صفر صفر صفر صفر ٣

 
 أن تكون احلكومة قد ميكن احلاالت اليت عدد

  عليها احلكومةردت احلاالت اليت عدد  احلاالتبعض متعددة بشـأن ردود )لستةقاعدة الشهور ا(أوضحتها 

 ٣  ينطبقال  ينطبقال

 
    عام       ادعاء  ينطبقال  احلكومةرد  ينطبقال

            تدخل فوري   طلب       رسالة  ينطبقال  احلكومةرد  ينطبقال

                              الفريق العامل القيام بزيارة   طلب  ينطبقال  احلكومةرد  ينطبقال

                  الواردة من احلكومة         املعلومات 

                     تتعلق باحلاالت الثالث     ٢٠٠٦       أكتوبر  /            تشرين األول  ١٢                                                   قام الفريق العامل بدراسة رسالة بعثتها احلكومة مؤرخة  -   ٤٨٦
  .                  اليت مل يبت فيها بعد

                                                                                                         وفيما يتعلق بواحدة من احلاالت، ذكرت احلكومة أن الشخص املعين أخذه أشخاص كانوا على منت سيارة نقل                  -   ٤٨٧
   ٥ُ                                                                                                         ُتهـم أربعـة أشـخاص بالتورط يف جرمية اغتياله، إال أن احملكمة العليا يف بوالوايو حكمت برباءهتم يف                      وا  .       صـغرية 
  .    ٢٠٠٢       يونيه /      حزيران

        ، ذكرت      ١٩٨٦       أبريل /     نيسان   ١     ً ُ                                   عاماً ُيزعم أهنا اختفت مع ابنها يف           ٢٠                                           وفـيما يتعلق بقضية امرأة يبلغ عمرها         -   ٤٨٨
                                                                       جالت املتصلة بالتحقيق يف هذه احلالة، ومل يطرأ أي تغيري على مالبسات                                                         احلكومـة أن السلطات ال تزال تبحث عن الس        

  .    ٢٠٠٣       أغسطس /  آب    ١٨                                    هذه احلالة منذ تقدمي التقرير السابق يف 

   .                                                                 وقرر الفريق العامل أن معلومات احلكومة غري كافية لتوضيح هاتني احلالتني -   ٤٨٩

                           املعلومات الواردة من املصادر

  .                                    املصادر عن احلاالت اليت مل يبت فيها بعد                    مل ترد أية معلومات من -   ٤٩٠
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                                موجز الوضع قبل الفترة املستعرضة 

                                              وتتعلق مبوظف ميثل حركة التغيري الدميقراطي           ٢٠٠٠                                                         وقعـت واحـدة من حاالت االختفاء املبلغ عنها يف عام             -   ٤٩١
   .                              ُ                        املعارضة يف أحد مراكز االقتراع وُيزعم أنه اختفى يف بوالوايو

                                                             ومها تتعلقان بأم ورضيعها البالغ شهرين من العمر قيل              ١٩٨٦            ُ                      ن األخريان املُبلغ عنهما يف عام                      وحدثـت احلالتا   -   ٤٩٢
                  وأهنما شوهدا آخر     ) ZANU-PF (       ُ         َِ                                                                         إهنما اخُتطفا من ِقَبل أشخاص يعتقد أهنم ينتسبون إىل جبهة زمبابوي الوطنية األفريقية              

                     وحدثت حالة أخرى يف      .                          ىل هتديدات وختويف وانتقام     ُ                                  وذُكر أن األقارب والشهود تعرضوا إ       .                           مـرة يف مرتل رئيس اجلبهة     
                                   ُ           ُ        ِ                                                تتعلق بأحد أعضاء حزب زابو السياسي ُيزعم أنه اعُتقل من ِقبل أربعة أشخاص كان اثنان منهما يرتديان زي          ١٩٨٥     عام  

  .            ُ                       الشرطة وقد أُخذ يف سيارة تابعة للشرطة

                                                جمموع احلاالت احملالة، واملوضحة، واليت مل يبت فيها بعد 

         وقامت   .       حاالت  ٤                                                                                        ل الفـريق العامل إىل احلكومة، يف الفترة املاضية وخالل السنة املستعرضة، ما جمموعه                    أحـا  -   ٤٩٣
    .      حاالت ٣             ومل يبت بعد يف                                    احلكومة بتوضيح واحدة من هذه احلاالت،

 السلطة الفلسطينية

ـرة  الفتخالل املوضحة احلاالت
  احلكومة خالل الفترة املستعرضة إىل احملالة احلاالت : جانبمن املستعرضـة

دد احلاالت اليت ـع
 يف هناية مل يبت فيها

 السنة املستعرضة

 غري مصادر
 احلكومة حكومية

 مبوجب املرسلة احلاالت
 اإلجراء النمطي

 مبوجب املرسلة احلاالت
اإلجراء اخلاص بالتدابري 

 العاجلة

دد احلاالت اليتـع
 يف بداية مل يبت فيها

 الفترة املستعرضة

 ٣ صفر صفر صفر صفر ٣

 
 أن تكون احلكومة قد ميكن احلاالت اليت عدد

  عليها احلكومةردت احلاالت اليت عدد  احلاالتبعض متعددة بشـأن ردود )قاعدة الشهور الستة(أوضحتها 

 صفر  ينطبقال  ينطبقال

    عام       ادعاء  ينطبقال  احلكومةرد  ينطبقال

         دخل فوري   ت   طلب       رسالة  ينطبقال  احلكومةرد  ينطبقال

                              الفريق العامل القيام بزيارة   طلب  ينطبقال  احلكومةرد  ينطبقال

                                                        ويـرد موجـز الوضـع يف الـبلد يف التقرير اخلتامي             .                                                   ومل يـتم أي نشـاط خـالل الفـترة املستعرضـة            -   ٤٩٤
) E/CN.4/2006/56و   Corr.1.(   
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 االستنتاجات والتوصيات -     ً رابعا  

              منها حدثت     ٧٩ُ          ُيزعم أن             حكومة     ١٦       إىل           جديدة                حالة اختفاء     ٢٤٨                      أحال الفريق العامل       ،    ٢٠٠٦        يف عام    -   ٤٩٥
                        حالة من تلك احلاالت اليت   ٨٧                                 اإلجراء اخلاص بالتدابري العاجلة يف                       واستخدم الفريق العامل   .     ٢٠٠٦              خـالل عـام     

          رير، متكن                                 وخالل الفترة املشمولة بالتق     .                                                                              يـزعم أهنا حدثت خالل األشهر الثالثة السابقة لتلقي الفريق العامل التقرير           
                                               ويعرب الفريق العامل عن امتنانه للتعاون        .       حالة   ١٨  ُ               وأُوقف النظر يف      .                حالة اختفاء     ١٥٢                           الفريق العامل من توضيح     

                                      قلق ألنه من بني الدول اليت ال تزال          ال                                           ومع ذلك، ال يزال الفريق العامل يشعر ب         .                                  الـذي أبـداه عدد من احلكومات      
             وهي إسرائيل   (                                ً         دولة، مل تستجب بعض احلكومات إطالقاً          ٧٩           ، وعددها                      مل يبـت فيها بعد                            توجـد فـيها حـاالت       

                                      لطلب الفريق العامل تزويده مبعلومات       )                                                           ل وغينيا وموزامبيق وناميبيا، وكذلك السلطة الفلسطينية       ي              وبوروندي وسيش 
            وحيث الفريق    .                        ً                              وقدمت حكومات أخرى ردوداً مل تتضمن معلومات مناسبة         .                                          أو لرسـائل الـتذكري اليت وجهها إليها       

ـ                                                                                                            امل تلك احلكومات على االمتثال اللتزاماهتا مبوجب اإلعالن والقرارات الصادرة عن اجلمعية العامة وعن جلنة                    الع
  .                                                                       وال غىن عن تعاون احلكومات الكتشاف مصري أو أماكن وجود األشخاص املختفني حول العامل  .            حقوق اإلنسان

 ُ     وُيعزى    .                                    االت االختفاء يف مناطق وبلدن معينة                               القصور يف اإلبالغ عن ح         إزاء                                 ويشـعر الفريق العامل بالقلق       -   ٤٩٦
                                                                                          القيود املفروضة على العمل الذي يضطلع به اجملتمع املدين واملنظمات بشأن هذه القضية                                       ذلـك إىل أسـباب منها،     

                                                                                                               ويساور الفريق العامل القلق إزاء القيود القانونية املفروضة على املنظمات غري احلكومية العاملة يف جمال                 .        احلساسـة 
  .                                                                      كما يتعرض موظفو املنظمات غري احلكومية والشهود للتهديدات واملضايقة          .                              ت االختفاء يف عدد من الدول          حـاال 

                                                                                                                وحيث الفريق العامل الدول بشدة على متكني املنظمات غري احلكومية من أداء عملها حبرية ودون معوقات، والسماح                 
                                                      ليها قيود بريوقراطية أو عقبات قانونية، وأن توفر                                   ُ            رية تنظيم االجتماعات دون أن ُتفرض ع       حب                       ألسـر ضحايا االختفاء     

  .             احلماية للشهود

         جيوز اختاذ    وال   :           من اإلعالن ٩   و ٨   و ٧      املواد                                                         ويدعو الفريق العامل احلكومات إىل االمتثال اللتزاماهتا مبوجب    -   ٤٩٧
                 يد أو تسلم أي                                      ال جيوز ألي دولة أن تطرد أو تع        و   ؛                  االختفاء القسري      حاالت                                      أي ظـروف مهما كانت ذريعة لتربير        

ِ   وِجدت                            شـخص إىل دولة أخرى إذا          ؛                                                                             أسباب جدية تدعو إىل االعتقاد بأنه سيتعرض عندئذ خلطر االختفاء القسري            
   .                                                         وحق مجيع األشخاص احملرومني من حريتهم يف االنتصاف الفوري والفعال

                     فينبغي أن يكون أي      .     إلعالن        من ا    ١٠                                                                     ويدعو الفريق العامل احلكومات إىل االمتثال اللتزاماهتا مبوجب املادة           -   ٤٩٨
             ً                               وأن توضع فوراً معلومات دقيقة عن احتجاز          ،                          ً                            ً             شـخص حمروم من حريته موجوداً يف مكان احتجاز معترف به رمسياً           

                                               يف كل مكان من أمكنة االحتجاز سجل رمسي جيرى             ُ       وأن ُيتاح                                                        ونقل األشخاص، يف متناول أفراد أسرهم أو حماميهم،         
   .                      شخاص احملرومني من حريتهم                           حتديثه باستمرار بأمساء مجيع األ

                  من اإلعالن اليت      ١٦              من املادة     ٢                                                                          كما يدعو الفريق العامل احلكومات إىل االمتثال اللتزاماهتا مبوجب الفقرة            -   ٤٩٩
                                                                                              ً                   تنص على حماكمة اجلناة أمام حماكم مدنية خمتصة فقط يف كل دولة، وليس أمام أي هيئات قضائية خاصة، وخصوصاً                   

   .               احملاكم العسكرية
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  .                                                                                                           ويذكـر الفـريق العامل احلكومات بأن التدابري الوقائية الفعالة حامسة األمهية يف مكافحة حاالت االختفاء                -   ٥٠٠
                                                                               تنسيق القوانني احمللية مع التزامات الدول مبوجب اإلعالن وغريه من قوانني حقوق              :                                    وحيبذ الفريق العامل منها ما يلي     

                                              كن االطالع عليها؛ وضمان حصول أقارب األشخاص                      للمحتجزين مي       وافية                                    اإلنسـان الدولـية؛ ووضـع سجالت        
        تقدمي        وكفالة                        إىل أماكن االحتجاز؛      م                                                                           احملـرومني مـن حريـتهم وحمامـيهم على املعلومات املناسبة وإمكانية وصوهل            

                                                                                                               األشـخاص إىل هيـئة قضائية فور اعتقاهلم؛ ومثول مجيع األشخاص املتهمني بارتكاب أفعال االختفاء القسري أمام                 
                                                                                                        مان عدم استفادهتم من أي قانون عفو خاص أو تدابري شبيهة ميكن أن تعفيهم من احملاكمة اجلنائية أو                                العدالـة، وض  

  .                                                            العقوبة؛ وحتقيق االنتصاف للضحايا وأسرهم وتقدمي التعويض املالئم هلم

  د                                                                                                        ويف العديـد من حاالت االختفاء الناشئة عن أوضاع نزاع مسلح ليس لـه طابع دويل، تكون وسيلة إجيا                  -   ٥٠١
                                                                                                       احلـل الدائم هي قيام اجملتمع الدويل باختاذ إجراءات ملموسة ترمي إىل معاجلة األسباب األساسية اليت أدت إىل نشوء      

            أو إمكانية                                                                            ومن األمهية مبكان رصد مؤشرات اإلنذار املبكر اليت تشري إىل احتمال وقوع               .                          مـثل هذه األوضاع احمللية    
                                                               والفريق العامل على قناعة بأن السياسات واإلجراءات املدروسة          .                                      حاالت االختفاء هبدف منع هذه الظاهرة             وقـوع   

                                           ، هي من بني التدابري الوقائية األساسية الواجب       نزاعات    ً                                                     جـيداً الرامـية إىل كسر طوق الفقر املتزايد الذي تنشأ عنه    
     .      الصدد                 النظر فيها يف هذا 

                                              الصبغة الدميقراطية على هياكل احلكم وجعل                                       املبينة أعاله بوجه اخلصوص إضفاء              الوقائية                    وتستهدف التدابري    -   ٥٠٢
                                                       وقد أثبتت التجارب أن اختاذ احلكومات خطوات إلنشاء ودعم       .                                                   حقـوق اإلنسـان حجر الزاوية يف السياسة العامة        

               ومثال ذلك أن     .                               نتائج إجيابية إىل أبعد احلدود        إىل        يؤدي                   ُ                                  هيئات ومؤسسات حمددة ُتكلف بالتصدي حلاالت االختفاء،        
           ميكن أن    ة        ملموس        إجراءات    هي                                                        أو جلان لتقصي احلقائق وحماكم للبت يف جرائم احلرب                         كلفة بالتحقيق  م              إنشاء هيئات   

ـ             ويؤيدها          اإلجراءات                            ويشجع الفريق العامل هذه       .                                                           ؤدي إىل توضيح احلاالت وإىل تنفيذ سياسات لتعويض الضحايا           ت
  .       التالية         الفقرة                        ويتوقف ذلك على ما ورد يف      بشدة، 

                                                                                خر للسياسة العامة يف استئصال ثقافة إفالت مرتكيب أفعال االختفاء القسري من              اآل    دف    اهل                وجيب أن يتمثل     -   ٥٠٣
                        على أمهية وضع حد إلفالت             من جديد                                          ولذا فإن الفريق العامل يود أن يؤكد        .                       يف الكثري من الدول           السائدة          العقـاب   

                              ة األمهية ال يف حتقيق العدالة             ُ                                وجيب أن ُيفهم ذلك على أنه خطوة حامس         .                                            مـرتكيب أفعال االختفاء القسري من العقاب      
                                                    ويشجع الفريق العامل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق   .         ً                                  بل أيضاً يف الوقاية الفعالة من هذه األعمال  ،      فحسـب 

                                                                                     أن تدرج يف برناجمها للتعاون التقين مسألة تعزيز القدرات الوطنية على منع حاالت                             تعزيز اإلعالن، و                 اإلنسـان على    
  .               والقضاء عليها              االختفاء القسري

                                                                                                        ويوصـي الفـريق العامل اجملتمع الدويل واملنظمات غري احلكومية الدولية بدعم تطوير وتعزيز املؤسسات                -   ٥٠٤
                                                                                                 اإلقليمية ومؤسسات اجملتمع املدين الوطنية اليت من شأهنا ردع االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان، مثل تلك اليت تقع 

   .                      يف أجزاء أخرى من العامل                              يف بلدان أفريقيا جنوب الصحراء و
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  اعتماد التقرير-     ً خامسا  

  ،        الثمانني                                                                                                     اعـتمد أعضـاء الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي هذا التقرير، يف الدورة               -   ٥٠٥
   من   )     كندا (    توب   .                                               ومل يتمكن اخلبري وعضو الفريق العامل السيد ستيفن ج  ،     ٢٠٠٦      نوفمرب  /               تشرين الثاين    ٢٩              املعقـودة يف    

  .               حضور هذه الدورة

  )      املكسيك (     )       املقرر-       الرئيس  (                  سانتياغو كوركويرا  

  )      نيجرييا (                        )       املقرر-            نائب الرئيس  (            بايو أديكاين   .  ج 

  )                    مجهورية إيران اإلسالمية (                                         سعيد رجائي خرساين 

  )       كرواتيا (                                     داركو غوتليشر 
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Annex I 

DECISIONS ON INDIVIDUAL CASES TAKEN BY THE WORKING GROUP DURING 2006 

Cases transmitted to the Government 
during 2006 

Clarification by: Countries Cases which 
allegedly occurred 

in 2006 Urgent actions Normal actions Government Non-governmental 
sources 

Discontinued 
cases 

Algeria 1 1 31 - 2 - 
Bangladesh - 1 - - - - 
Brazil - - - 1 - - 
Chad - - - 2 - - 
Chile - - - 24 - - 
China 1 1 - 3 1 - 
Colombia 14 15 44 - - - 
Guatemala - - 3 - - - 
Honduras 1 1 - 5 - - 
India - - 1 - - - 
Lao People’s Democratic 
Republic 

- - - - 1 1 

Libyan Arab Jamahiriya 1 1 - - - - 
Morocco - - - 3 - - 
Mexico - - - 1 - - 
Nepal 7 12 160 75 18 - 
Paraguay - - - - - 3 
Pakistan 2 2 - - - - 
Philippines 4 4 3 - - - 
Russian Federation 5 5 3 - 1 - 
Sri Lanka 41 41 - - - - 
Sudan - 1 - - - - 
Syrian Arab Republic 1 1 - - - - 
Thailand 1 1 3 - - - 
Turkey - - - 5 - - 
Uruguay - - - 1 - - 
Uzbekistan - - - 4 - - 
Yemen - - - 3 - 14 
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Annex II 

STATISTICAL SUMMARY: CASES OF ENFORCED OR INVOLUNTARY DISAPPEARANCE 
REPORTED TO THE WORKING GROUP BETWEEN 1980 AND 2006 

Cases transmitted to the Government 
Total Outstanding 

Clarification by: Status of person at date of 
clarification 

Countries/entities 

No. of 
cases 

Female No. of 
cases 

Female Government Non-governmental 
sources 

At liberty In detention Dead 

Discontinued 
cases 

Afghanistan 3 - 3 - - - - - - - 
Algeria 1 640 17 1 622 15 9 9 8 3 7  
Angola 10 1 3 - 7 - - - 7 - 
Argentina 3 462 772 3 358 746 44 43 58 - 29 - 
Bahrain 1 - - - - 1 - 1 -  
Bangladesh 2 2 2 2 - - - - - - 
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 18 - 14 - 4 - 4 - - - 
Chad 13 - 10 - 3 - 2 - 1 - 
Chile 908 65 816 64 69 23 2 - 90 - 
China 112 13 29 6 72 11 48 33 2 - 
Colombia 1 224 122 956 92 201 67 157 24 87 - 
Congo 114 3 114 3 - - - - - - 
Democratic People’s  
  Republic of Korea 

9 5 9 5 - - - - - - 

Democratic Republic  
  of the Congo 

50 11 41 11 6 3 9 - - - 

Denmark 1 - - - - 1 - 1 - - 
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Annex II (continued) 

 
Cases transmitted to the Government 

Total Outstanding 
Clarification by: Status of person at date of 

clarification 
Countries/entities 

No. of 
cases 

Female No. of 
cases 

Female Government Non-governmental 
sources 

At liberty In detention Dead 

Discontinued 
cases 

Dominican Republic 4 - 2 - 2 - 2 - - - 
Ecuador 26 2 11 - 11 4 6 4 5 - 
Egypt 23 - 15 - 7 1 1 7 - - 
El Salvador 2 661 332 2 270 295 318 73 196 175 20 - 
Equatorial Guinea 7 - 7 - - - - - - - 
Eritrea 54 4 54 4 - - - - - - 
Ethiopia 118 2 111 1 3 4 1 4 - - 
France 1 - 1 - - - - - - - 
Gambia 1 - - - - 1 - - - - 
Greece 3 - 3 - - - - - - - 
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 203 34 125 21 35 43 54 8 16 - 
India 383 12 325 10 48 10 30 7 21 - 
Indonesia 157 2 154 2 3 - 3 - - - 
Iran (Islamic Republic of) 529 99 512 99 13 4 6 2 9 - 
Iraq 16 517 2 311 16 387 2 294 107 23 115 6 9 - 
Israel 3 - 2 - - 1 - - - - 
Japan 1 1 1 1 - - - - - - 
Jordan 3 - 3 - - - - - - - 
Kazakhstan 2 - - - - 2 - - - - 
Kuwait 1 - 1 - - - - - - - 
Lao People’s Democratic 
  Republic 

6 - 0 - - 5 - 4 1 1 

Lebanon 319 19 311 19 2 6 7 1 - - 
Libyan Arab Jamahiriya 7 - 5 - - 2 2 - - - 
Malaysia 2 - - - - 1 - 1 - 1 
Mauritania 1 - 1 - - - - - - - 
Mexico 
 

377 27 206 17 133 22 76 18 61 16 
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Annex II (continued) 
 

Cases transmitted to the Government 
Total Outstanding 

Clarification by: Status of person at date of 
clarification 

Countries/entities 

No. of 
cases 

Female No. of 
cases 

Female Government Non-governmental 
sources 

At liberty In detention Dead 

Discontinued 
cases 

Montenegro 16 1 15 - 1 - - 1 - - 
Morocco 248 28 97 9 105 46 128 1 22 - 
Mozambique 2 - 2 - - - - - - - 
Myanmar 3 1 1 - 2 - 1 1 - - 
Namibia 1 - 1 - - - - - - - 
Nepal 510 60 304 46 129 77 146 59 1 - 
Nicaragua 234 4 103 2 112 19 45 11 75 - 
Nigeria 6 - 1 1 5 - 5 - - - 
Pakistan 85 2 77 2 4 4 6 2 - - 
Palestinian Authority 3 - 3 - - - - - - - 
Paraguay 23 - - - 20 - 19 - 1 3 
Peru 3 006 311 2 368 236 253 385 450 85 103 - 
Philippines 758 90 601 70 124 33 103 19 29 - 
Romania 1 - - - 1 - 1 - - - 
Russian Federation 465 26 454 24 1 10 11 - - - 
Rwanda 24 2 22 2 - 2 1 1 - - 
Saudi Arabia 4 - 1 - 1 - 1 - - 2 
Serbia 1 - 1 - 1 - 1 - - - 
Seychelles 3 - 3 - - - - - - - 
South Africa 11 1 - - 3 2 1 1 3 6 
Spain 3 - 3 - - - - - - - 
Sri Lanka 12 319 148 5 749 82 6 530 40 101 24 6 444 - 
Sudan 367 35 163 5 200 4 204 - - - 
Syrian Arab Republic 40 3 16 3 11 13 16 4 4 - 
Tajikistan 8 - 6 - - 2 1 - 1 - 
Thailand 39 5 36 5 1 - 1 - - 2 
Timor-Leste 503 36 428 28 58 17 50 23 2 - 
Togo 11 2 10 2 - 1 1 - - - 
Tunisia 17 1 - - 12 5 1 16 - - 
Turkey 181 11 83 4 49 49 57 22 19 - 
Turkmenistan 2 - - - 2 - - 2 - - 
Uganda 22 4 15 2 2 5 2 5 - - 
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Annex II (continued) 

 
Cases transmitted to the Government 

Total Outstanding 
Clarification by: Status of person at date of 

clarification 
Countries/entities 

No. of 
cases 

Female No. of 
cases 

Female Government Non-governmental 
sources 

At liberty In detention Dead 

Discontinued 
cases 

Ukraine 4 2 3 2 1 - - - 1 - 
United Arab Emirates 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 7 1 4 4 - - 
Uzbekistan 19 - 13 - 5 1 2 4 - - 
Venezuela 14 2 10 1 4 - 1 - 3 - 
Yemen 150 - 73 - 62 1 63 - - 14 
Zambia 1 1 - - - 1 - 1 - - 
Zimbabwe 4 1 3 1 1 - - - 1 - 
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Annex III 

GRAPHS SHOWING THE DEVELOPMENT OF DISAPPEARANCES 
IN COUNTRIES WITH MORE THAN 100 TRANSMITTED CASES 
                DURING THE PERIOD 1964-2006 
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COLOMBIA 
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HONDURAS 
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IRAQ 
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MOROCCO 
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PHILIPPINES
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TIM OR-LESTE  
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Annex IV 
LISTS OF NAMES OF NEWLY REPORTED CASES, FROM COUNTRIES 

WHERE THERE WERE MORE THAN 10 NEWLY TRANSMITTED 
   CASES DURING THE LAST YEAR 

Algeria 

Standard cases 
Last name First name Case number 
  1. Abada Fouad 10000136 
  2. Abada Mohamed Larbi 10000137 
  3. Abaidi Mohamed 10000138 
  4. Abbes Achour 10000139 
  5. Abbes Nourreddine 10000140 
  6. Abdelli Mustapha 10000143 
  7. Abdenour Habib 10000145 
  8. Abed Ramdane 10000146 
  9. Abed Raid 10000147 
10. Abed Samil 10000148 
11. Abid Charef Ali 10000151 
12. Abidi Kamel 10000152 
13. Addedaim Ali 10000141 
14. Adjel Ahmed 10000155 
15. Afri Mustafa 10000156 
16. Aimeur Sedik 10000157 
17. Aknouche Youcef 10000158 
18. Ali Khalil Nacer  10000159 
19. Alleche Lakhdar 10000161 
20. Allouche Mouloud 10000162 
21. Alouane Miloud  10000164 
22 Aluache Sid Lofti 10000163 
23. Amira Ali 10000165 
24. Amireche Mohamed Tahar 10000167 
25. Amiri Amar 10000168 
26. Amrani Nour Eddine 10000169 
27. Annab Ahmed 10000170 
28. Aouamri Lemnouer 10000171 
29. Aoufi Boudjemaa 10000172 
30. Arab Hichem 10000173 
31. Arabchaba Kamel 10000174 
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Colombia 
 

Urgent actions 

Last name First name Case number 

  1. Ballesteros Álvaro 10000051 

  2. Cubides Henry 10000052 

  3. Hernández Carlos 10000053 

  4. Luján Nolberto 10000040 

  5. Martínez Marilyn 10000054 

  6. Noreña Fredy Manuel 10000055 

  7. Pereira José Juan 10000056 

  8. Pineda Ecelino 10000041 

  9. Rincón Rosabel 10000061 

10. Rodríguez Rafael 10000058 

11. Rodríguez Yurley (17 years old) 10000059 

12. Rodríguez Amir 10000060 

13. Salinas Gildardo 10000062 

14. Tálaga Hersaín 10000063 

15. Velasco Saúl 10000057 

Standard cases 

Last name First name Case number 
  1. Agudelo Henao Carlos Andrés 10000101 
  2. Anzola Guillermo 10000114 
  3. Arias Wilmen 10000081 
  4. Castillo Carlos Augusto 10000102 
  5. Castillo Luis Alfredo 10000103 
  6. Castro Giraldo Avelino 10000096 
  7. Chacon Paulino 10000125 
  8. Cobo Maria Cristina 10000082 
  9. Cortes Amparo 10000092 
10. Escobar Gil Miguel Ángel 10000131 
11. Figueroa Luis Ever 10000111 
12. García Abril Hermes 10000115 
13. Gil Montoya José Epidio 10000121 
14. Gil Caro José Libardo 10000123 
15. Gil Caro Bertufo 10000099 
16. Guisao Ruben Mauricio 10000089 
17. Guisao Guisao Orlando 10000091 
18. Herrera Beltrán Benjamín 10000098 
19. Herrera Diego Alexander 10000110 
20. Holguin 
 
 

James 10000116 
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Last name First name Case number 
21. Lopera Gómez William de Jesús 10000134 
22. López Carvajal Víctor Hugo 10000133 
23. Manchola Carlos José 10000107 
24. Medina Borja José Nictor 10000124 
25. Molina Arias Julio Eduardo 10000126 
26. Munive Geiner Antonio 10000113 
27. Muñoz Bladamir 10000100 
28. Ocampo Hernando de Jesús 10000080 
29. Pacheco Ciro Alfonso 10000109 
30. Palacio Aiber Antonio 10000088 
31. Panesso José Aldemar 10000120 
32. Pérez Quintero Maria Elvira 10000130 
33. Piedrahita Martínez Beatriz Amparo 10000097 
34. Posso Higuita Arvey 10000093 
35. Ramírez Machado Ángela Bibiana 10000106 
36. Saavedra Marroquín José Gregorio 10000122 
37. Toro Maria Doli 10000090 
38. Torres Macias Luis Fernando 10000128 
39. Trujillo Patino José Alcibíades 10000119 
40. Trujillo Muñoz Yuri Andrea 10000135 
41. Usura Higuita Ruben 10000094 
42. Usura Higuita Wilson 10000095 
43. Usura Rivera Luis Fernando 10000127 
44. Vera Vera Gabriel 10000112 

Nepal 

Urgent actions 

Last name First name Case number 
  1. Acharya Laxmi Prasad 10000039 
  2. Aryal Jaganath 10000034 
  3. B.K. Bhim Bahadur 10000035 
  4. B.K. Gauri 10000037 
  5. Bogati Lil Bahadur 10000038 
  6. Chauhan Des Raj 10000378 
  7. Ghimire Binata 10000031 
  8. Ghimire Krishna Gopal 10000033 
  9. Khatiwada Yeshodha 10000044 
10. Khatri Manrup 10000036 
11. Pravat Genesh Karki 10000032 
12. Rai Shanta 10000043 
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Standard cases 

Last name First name Case number 
    1. B.K. Dhan Bahadur 10000293 
    2. B.K. Dhan Bahadur 10000302 
    3. B.K. Gopal 10000301 
    4. B.K. Yegya Bahadur 10000303 
    5. Balmiki Ram Milan 10000300 
    6. Ban Dilaram 10000265 
    7. Bista Hikmat 10000299 
    8. Buda Nara Bahadur 10000325 
    9. Buda Yagya Bahadur 10000326 
  10. Buda Magar Jun Kumari 10000179 
  11. Budha Bir Bahadur 10000188 
  12. Budha Gagan 10000324 
  13. Chand Deep Bahadur 10000296 
  14. Chaudhari Ram Pyare 10000225 
  15. Chaudhari Baburam 10000190 
  16. Chaudhari Basanta Prasad 10000359 
  17. Chaudhari Basanti 10000247 
  18. Chaudhari Budhani 10000257 
  19. Chaudhari Chaite Lal 10000195 
  20. Chaudhari Ganesh 10000244 
  21. Chaudhari Gibalal 10000240 
  22. Chaudhari Gopal 10000323 
  23. Chaudhari Hikmat 10000328 
  24. Chaudhari Janak Bahadur 10000242 
  25. Chaudhari Janakaiya 10000243 
  26. Chaudhari Janaki 10000294 
  27. Chaudhari Kalpati 10000319 
  28. Chaudhari Kamala 10000273 
  29. Chaudhari Karna Bahadur 10000353 
  30. Chaudhari Keshav Kumar 10000276 
  31. Chaudhari Krishna Prasad 10000295 
  32. Chaudhari Lauti 10000274 
  33. Chaudhari Pati Ram 10000275 
  34. Chaudhari Prem Bahadur 10000271 
  35. Chaudhari Rajani 10000284 
  36. Chaudhari Ram Rati 10000329 
  37. Chaudhari Ruplal 10000241 
  38. Chaudhari Sankhu Ram 10000178 
  39. Chaudhari Shree Ram 10000310 
  40. Chaudhari Sita 10000352 
  41. Chaudhari Sita Janaki 10000196 
  42. Chaudhari Siya Ram 10000311 
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Last name First name Case number 
  43. Chaudhari Tengni 10000333 
  44. Chaudhari Top Bahadur 10000283 
  45. Chaudhari Usha 10000260 
  46. Chaudhari Buddhilal 10000231 
  47. Chaudhari Jagat Prasad 10000235 
  48. Chaudhari Jiulal 10000237 
  49. Chaudhari Manju 10000251 
  50. Chaudhari Sita 10000201 
  51. Chaudhary Bhem Bahadur 10000286 
  52. Chaudhary Shagun Lal 10000199 
  53. Chaudhary Som Prasad 10000200 
  54. Chaudhary Dhani Ram 10000258 
  55. Chettri Deepak Rokka 10000312 
  56. Dodlare Laxmi 10000254 
  57. Henry Celine 10000374 
  58. K.C. Bhupendra 10000264 
  59. Kami Bhim Lal 10000246 
  60. Khana Hari Prasad 10000339 
  61. Magar Hirasingh Batha 10000309 
  62. Magar Padam Bahadur Darlame 10000318 
  63. Oli Durga 10000347 
  64. Oli Ganga Ram 10000345 
  65. Oli Mahendra Bikram 10000245 
  66. Oli Parsa Ram 10000249 
  67. Pariyar Dalbir 10000346 
  68. Paudel Purna Prasad 10000261 
  69. Prajapati Satya Narayan 10000304 
  70. Rabahat Dambar 10000234 
  71. Rai Nabin Kumar 10000262 
  72. Rawal Yangya Bahadur 10000282 
  73. Sapkota Buddhi Maya 10000187 
  74. Sapkota Durga Bahadur 10000288 
  75. Sapkota Khadga Bahadur 10000290 
  76. Sapkota Surya Bahadur 10000292 
  77. Shahi Bam Bahadur 10000308 
  78. Shahi Janak Bahadur 10000317 
  79. Shai Hukum Bahadur 10000263 
  80. Sharma Kamala 10000180 
  81. Shes Mohammed Jakir 10000281 
  82. Shrestha Ganga Ram 10000256 
  83. Thakuri Sumitra 10000189 
  84. Thapa Kamal 10000340 
  85. Thapa Tirthat Bahadur 10000307 
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Last name First name Case number 
  86. Tharu Badhu 10000193 
  87. Tharu Bahadure 10000320 
  88. Tharu Bal Krishna 10000233 
  89. Tharu Bali Ram 10000330 
  90. Tharu Bali Ram 10000336 
  91. Tharu Baluwa 10000313 
  92. Tharu Bandhu 10000185 
  93. Tharu Bhagauti 10000277 
  94. Tharu Bhangi 10000181 
  95. Tharu Buddhi 10000342 
  96. Tharu Chamani 10000305 
  97. Tharu Chamari 10000252 
  98. Tharu Chillu 10000267 
  99. Tharu Chuluhuwa 10000356 
100. Tharu Darbari 10000226 
101. Tharu Dhamu 10000314 
102. Tharu Dhaniram 10000266 
103. Tharu Dhaniram 10000272 
104. Tharu Firu 10000306 
105. Tharu Hari Prasad 10000289 
106. Tharu Hiramani 10000238 
107. Tharu Jagan 10000348 
108. Tharu Jagat Ram 10000351 
109. Tharu Jagghu 10000349 
110. Tharu Jagna 10000285 
111. Tharu Jilla Sandesh 10000355 
112. Tharu Kallu Dharkatuwa 10000315 
113. Tharu Kalram 10000191 
114. Tharu Khusiram 10000227 
115. Tharu Khusiram 10000248 
116. Tharu Lachiram 10000228 
117. Tharu Lalbihari 10000229 
118. Tharu Lallu 10000202 
119. Tharu Likharam 10000338 
120. Tharu Mohan 10000268 
121. Tharu Mohani 10000259 
122. Tharu Nirmal 10000236 
123. Tharu Patiram 10000341 
124. Tharu Pawan 10000186 
125. Tharu Pawan Kumar 10000334 
126. Tharu Prem 10000253 
127. Tharu Prem Lal 10000298 
128. Tharu Rabindra 10000331 
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Last name First name Case number 
129. Tharu Raghulal 10000270 
130. Tharu Raj Bahadur 10000255 
131. Tharu Raj Kumar 10000354 
132. Tharu Raja Ram 10000337 
133. Tharu Raju 10000358 
134. Tharu Ram Bharose 10000350 
135. Tharu Ram Das 10000183 
136. Tharu Ram Narayan 10000197 
137. Tharu Ram Pandit 10000232 
138. Tharu Ramdin 10000316 
139. Tharu Ratan 10000182 
140. Tharu Ruplal 10000291 
141. Tharu Sancha 10000321 
142. Tharu Saraswati 10000198 
143. Tharu Sher Singh 10000335 
144. Tharu Shiv Prasad 10000297 
145. Tharu Shree Ram 10000357 
146. Tharu Sita Ram 10000194 
147. Tharu Sita Ram 10000343 
148. Tharu Soni Ram 10000269 
149. Tharu Sushila 10000322 
150. Tharu Tateram 10000344 
151. Tharu Tengguni 10000250 
152. Tharu Tetaram 10000332 
153. Tharu Thagga 10000192 
154. Tharu Tulshiram 10000230 
155. Tharu Uttar Bhariya 10000239 
156. Twayana B.N. 10000184 
157. Upadhya Janak Prasad 10000327 
158. Yogi Bed Prasad 10000176 
159. Yogi Durga Nath 10000287 
160. Yogi Tek Nath 10000177 

Sri Lanka 

Urgent actions 

Last name First name Case number 
  1. Ananthamoorthy Sathiyaseelan 10000220 
  2. Anthonipillai Danipalan 10000364 
  3. Brown Fr. Jim 10000204 
  4. Christopher Antony Francis 10000280 
  5. Edward Vincent Natpirathapan 10000209 
  6. Edward Vincent Maxi 10000210 
  7. Edward Vincent Jeya Pirthap 10000211 
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Last name First name Case number 
  8. Jebichandran Thivarthan Murukesu 10000207 
  9. Johnpillai Arulthas 10000379 
10. Kanapathipillai Thavaruban Kasithamby 10000222 
11. Kandeepan N. 10000045 
12. Kidinan Nahuleswaran 10000214 
13. Kishnapillai Thambithurai 10000218 
14. Krishnapillai Chandramohan 10000360 
15. Mruthanayagam  10000047 
16. Nagendram Mayurathan Eliyathambi 10000367 
17. Palaniappan Santhakumar 10000219 
18. Parimelalakan Kandasamy 10000073 
19. Partheepan Ponnambalam 10000076 
20. Pushpakanthan Markandu 10000072 
21. Rajeevmohan Balakrishnan 10000042 
22. Rajkumar Alistan 10000366 
23. Ramasamy Selvarajah 10000221 
24. Rasakumar Ramachandran 10000078 
25. Rasamany Suresh Selvar 10000279 
26. Samy Ganesh Prasanna Periya 10000365 
27. Santhiraseharam Shangar 10000223 
28. Sathiyavagaswaran Irajeevan 10000363 
29. Selvanatham Kanthi Valipuram 10000213 
30. Selvarajah Surenthiraraj Thaveetha 10000278 
31. Sivanantham Selvaratnam 10000077 
32. Sivananthamoorthy Rasanyagampillai 10000071 
33. Suresh Vijayakumar 10000208 
34. Tharmasri T. 10000046 
35. Thavarajah Rajeevan Kandaiah 10000362 
36. Thavavinayaham Anantharasa 10000212 
37. Thayaruban Ratnam 10000075 
38. Thewamani Arul 10000361 
39. Vikunthakumar Vaikundavasan 10000074 
40. Vimalathas W.V. 10000205 
41. Wicramasinghe Koswattage Nihal Donald 10000206 
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