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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي

   بعد الدورة ماوثيقة    

  )٢٠١٣مارس /آذار ١٥-١١(الدورة التاسعة والتسعون     

  مقدمة  -أوالً  
باإلضافة إىل التعليقات اليت أبداها الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو              -١

غري الطوعي يف تقريره السنوي األخري املقدم إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورتـه الثانيـة                
ئق  اعتمد الفريق ممارسة تتمثل يف إعداد وثا       ،)٥، الفقرة   Corr.1 و A/HRC/22/45(والعشرين  

ملا بعد الدورات لكي تتاح الفرصة لترمجة التقارير املتعلقة بأنشطته، مبـا يف ذلـك مجيـع                 
 .املعلومات ذات الصلة اخلاصة ببلدان حمددة واملتعلقة حباالت االختفاء القسري حول العـامل            

 تعليقـان   كذلك وقد بدأ الفريق العامل هذه املمارسة يف دورته الثامنة والتسعني عندما صدر           
ملتـأثرات حبـاالت     معتمدان يتعلقان باألطفال وحاالت االختفاء القسري والنساء ا        مانعا

الوثيقـة  (بوصفهما وثيقتني من وثائق ما بعد الدورة        االختفاء القسري، ومها تعليقان صدرا      
A/HRC/WGEID/98/1و A/HRC/WGEID/98/2على التوايل .(  

 الـيت   واحلاالتالبالغات  لدورات  وثائق ما بعد ا   واعتباراً من هذه الدورة ستعكس        -٢
وسيتضمن التقرير السنوي للفريـق العامـل       . قام الفريق العامل بدراستها خالل كل دورة      

وصالت إحالة إلكترونية إىل وثائق ما بعد الدورات اليت تعتمد بعد كـل دورة يف الفتـرة                 
  .املشمولة بالتقرير

الفريق العامل أثناء دورته التاسعة      حبثهاواحلاالت اليت   البالغات   هذه الوثيقة    وتعكس  -٣
  . ٢٠١٣مارس /آذار ١٥ إىل ١١والتسعني املعقودة يف الفترة من 
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  الرسائل  -ثانياً  
يف الفترة ما بني الدورتني الثامنة والتسعني والتاسعة والتسعني، أحال الفريق العامـل      -٤

هورية العربية السورية  حاالت إىل باكستان وتايلند واجلم١٠العاجل  إجراء التصرف   يف إطار   
  .والصني وكينيا واهلند

 حالة ٦٠ دولة  ١٥وخالل الدورة التاسعة والتسعني، قرر الفريق العامل أن حييل إىل             -٥
وأوضح الفريق العامل أيضاً ثالث حـاالت       . من حاالت االختفاء القسري املبلغ عنها حديثاً      

الث، جرى توضيح حالتني علـى  ومن بني احلاالت الث   . يف باكستان وسري النكا وسويسرا    
وحالة واحدة على أساس املعلومات الواردة      احلكومتني املعنيتني   أساس املعلومات املقدمة من     

  . من املصادر
ويف الفترة ما بني الدورتني الثامنة والتسعني والتاسعة والتسعني، أحال الفريق العامل              -٦

ومجيع هذه . اجل إىل سري النكا واملكسيكلتدخل العاملتعلق بايف إطار إجرائه   بالغات  ثالثة  
بالغات مشتركة مع آخرين من املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات          البالغات قد أُرسلت ل   

أُلقي القبض عليهم   وأحال الفريق العامل أيضاً أربعة نداءات عاجلة تتعلق بأشخاص          . اخلاصة
و أشخاص اختفـوا قـسراً أو       بشكل آخر من حريتهم أ    ُحرموا  أو  اخُتطفوا  احتجزوا أو   أو  

. تعرضوا خلطر االختفاء يف بنغالديش ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية والـصني وغامبيـا            
  . اخلاصةتوأُرسلت مجيع تلك البالغات باالشتراك مع آليات أخرى من آليات اإلجراءا

  .ة والتسعنيواعتمد الفريق العامل أيضاً ادعاًء عاماً بشأن اهلند أثناء الدورة التاسع  -٧

املعلومات املتعلقة حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي يف الدول            -ثالثاً  
  اليت استعرضها الفريق العامل أثناء الدورة

  اجلزائر  -١  

  اإلجراء العادي    
أحال الفريق العامل حالة واحدة إىل احلكومة يف إطار إجرائه العادي بشأن الـسيد                -٨

آخرين من قوات   أفراد  أن أفراداً من لواء الشرطة الوطنية جبميلة مع          الذي ُيدعى    ديغفاتح مر 
حاجز طريق يف بلـدة  عند  ١٩٩٤نوفمرب /تشرين الثاين ٢٦شبه عسكرية قد قبضوا عليه يف    

  .بودجوادا جبميلة
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  املعلومات املقدمة من احلكومة     
ـ      صيغة حمدَّ  ٢٠١٣فرباير  /شباط ٥أحالت احلكومة يف      -٩  إىل  لِّمتثة من الرسـالة ُس

جتهيز هذه املعلومات جزئياً إلدراجها     جرى  وقد  . الفريق العامل يف دورته السابعة والتسعني     
لكنها ال تعترب   و حالة خضعت لالستعراض     ٢٥وتتعلق املعلومات مبا جمموعه     . يف هذه الوثيقة  

  .احلاالتهذه كافية الستجالء مالبسات 

  أنغوال  -٢  

  اإلجراء العادي    
  .ق العامل حالتني إىل احلكومة يف إطار إجرائه العاديأحال الفري  -١٠
 الذي ُيدعى أن أفراداً من      سيلفا ألفيس كامولينغيه  وختص احلالة األوىل منهما السيد        -١١

 قرب  ٢٠١٢مايو  /أيار ٢٧اختطفته يف   " كاينشيس"ية للحكومة املعروفة باسم     امليليشيا املوال 
  .فندق يف شارع الربتغال بلواندا

راداً أيضاً   الذي يدعى أن أف    إيساياس سيباستياو كاسويل  ة الثانية السيد    حلالص ا وخت  -١٢
مريكادو أنغوال كوبـا    أمام   ٢٠١٢مايو  / أيار ٢٩قد اختطفوه يف    " الكاينشيس"من ميليشيا   

  .لواندايف ي كازينغا حب

  األرجنتني  -٣  

  املعلومات املقدمة من احلكومة    
من املناسب  الوقت  ر جتهيزها يف    عذَّ رسالة تَ  ٢٠١٢مايو  /أيار ١٥بعثت احلكومة يف      -١٣

وتتضمن الرسـالة   ). Corr.1 و A/HRC/22/45 (٢٠١٢إدراجها يف التقرير السنوي لعام      أجل  
معلومات عامة مقدمة من احلكومة بشأن التقدم احملرز فيما يتعلق حبقوق اإلنسان وحبـاالت              

واستناداً إىل املعلومـات    . ت فيها ّبمل يُ وتتعلق الرسالة أيضاً بعشر حاالت      . االختفاء القسري 
وال تعترب املعلومات   . املقدمة، قرر الفريق العامل تطبيق قاعدة األشهر الستة على حالة واحدة          

  .بت فيهاكافية الستجالء مالبسات احلاالت التسع املتبقية اليت مل ُي

  بنغالديش  -٤  

  اإلجراء العادي    
  .احلكومة يف إطار إجرائه العاديأحال الفريق العامل حالتني إىل   -١٤
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عى أن أفراداً من الوكاالت     الذي يدَّ أخطر  يم  مش. م. كوتتعلق احلالة األوىل بالسيد       -١٥
على بوت توال   مسجد   قرب   ٢٠١١سبتمرب  /أيلول ٢٩اختطفته يف   قد  املكلفة بإنفاذ القانون    

  .١٠٠٠ا كّ د، بورانا بالتانمن شارع بيجوي ناغار طريق
بدال، ويدعى أنـه    باسم   املعروف أيضاً    نحممد إمام حس  الة الثانية السيد    وختص احل   -١٦

، يف  ٢ب كتيبة التـدخل الـسريع        يف مكت  ٢٠١٢مارس  /آذار ١٦قد شوهد آلخر مرة يف      
  .يف دكّا ، بنغال ناغار- إي - شري

  النداءات العاجلة    
  املتعلقار إجرائه يف إط٢٠١٢نوفمرب /تشرين الثاين ١٦بعث الفريق العامل رسالة يف   -١٧
وختص الرسالة، يف . لنداءات العاجلة باالشتراك مع آلية أخرى من آليات اإلجراءات اخلاصة  با

يف حماكمـة، قـد     نفي   وهو شاهد    ،شوخوروجنون بايل مجلة أمور ادعاءات تفيد أن السيد       
ائم  على حاجز تفتيش أمين داخل مبىن حمكمة اجلر        ٢٠١٢نوفمرب  /تشرين الثاين  ٥طف يف   اخُت

 التـابع   "فـرع التحقيـق   " أهنم من    ُيدَّعىالدولية ببنغالديش من قبل أفراد أمن بلباس مدين         
 قيل أهنم تلقوا تعليمات باصطحاب السيد بايل إىل مكتبهم الرئيـسي             اّدعوا حسبما  للشرطة

  .الستجوابه

  املعلومات املقدمة من املصادر    
  . فيهابتقدمت املصادر معلومات عن حالة واحدة مل ُي  -١٨

  البوسنة واهلرسك  -٥  

  املعلومات املقدمة من احلكومة     
رسالة رداً على االدعاء العـام      ببعثت احلكومة   ،  ٢٠١٢نوفمرب  /تشرين الثاين  ٧يف    -١٩

من عدم توضيح احلكومة مصري ضحايا جمزرة       ُيدَّعى   بشأن ما    ٢٠١١مايو  /أيار ٤املرسل يف   
يف املوقع وأن   قد أُجري حتقيق     ه احلكومة أن  وأفادت. كوريسانسكي ستينيي ومكان وجودهم   

  . حمكمة البوسنة واهلرسكمنظورة أمام ضد عدد من األفراد ال تزال دعاوى 
رسالة رداً على االدعاء العام     ب، بعثت احلكومة    ٢٠١٢نوفمرب  /تشرين الثاين  ١٣ويف    -٢٠

لتسليم واالحتجاز  يف ممارسة ا  املدَّعى   بشأن تورط احلكومة     ٢٠٠٩مايو  /أيار ١٥املرسل يف   
ورداً على االدعاء العام املرسل     . ٢٠١١مايو  /أيار ٤السري، وعلى االدعاء العام املرسل يف       

  :وزارة العدل يف البوسنة واهلرسك مبا يليت رد، ٢٠٠٩مايو /أيار ١٥يف 
، طلب رئيس جملس الوزراء آنذاك إىل السلطات املختـصة        ٢٠٠٥فرباير  /شباطيف  " •

تجزين يف قاعـدة    احملالبوسنة واهلرسك   مواطين  حدة إطالق سراح    وإىل الواليات املت  
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وأرسـلت وزارة خارجيـة الواليـات       . غوانتانامو وإعادهتم إىل البوسنة واهلرسك    
وتلقت البوسنة واهلرسك من وزارة خارجية الواليات املتحـدة         . املتحدة رداً سلبياً  

االمتثال الكامل   يف ظل    واليات املتحدة تعامل احملتجزين   ضمانات تفيد أن حكومة ال    
 حتفظها إزاء مسألة    لكن وزارة اخلارجية ال تزال تبدي     و ١٩٤٩التفاقية جنيف لعام    
 إطالق سراحهم؛

الشهود الذين خيضعون للتهديـد     حبماية  القانون املتعلق   ‘بشكل غري مباشر يف     كفل  ُت •
هـم  سبل انتصاف فعالة لضحايا حاالت االختفاء القـسري          ‘أو الشهود الضعفاء  

وتنطوي تدابري محاية الشهود على تقدمي املساعدة املتخصـصة النفـسية           . وأسرهم
أن االسـتراتيجية الوطنيـة    علـى   نؤكد  إننا  و...  واالجتماعية واملهنية إىل الشاهد   

محاية الضحايا والـشهود    "حلرب تتضمن أيضاً فرعاً بعنوان      جرائم ا مرتكيب  ملقاضاة  
 ؛"ودعمهم

يف هـذا الـصدد     الضرر يف دعوى مدنية، وميكـن       ن  املطالبة بتعويض ع  ميكن  ...  •
وهناك سوابق قضائية راسخة متنح تعويـضات       . الدولة والكيانات واألفراد  مقاضاة  
 ؛".للضحايا

 ٢٠٠٢يف الفترة ما بني عامي "ويف هذا اخلصوص، تفيد مديرية الشرطة االحتادية أنه  •
تسليم أو احتجاز   ...  سةيف ممار  ... لداخليةل، مل تشارك الوزارة االحتادية      ٢٠٠٣و

وليس لدى وزارة الداخلية معلومـات     ... سري لعدد من سكان البوسنة واهلرسك     
التدابري اليت اعتمدهتا احلكومة االحتادية لضمان عدم تعرض األشخاص الـذين           عن  

 ".طردون إىل دول أخرى خلطر االختفاء القسريُي

، رّدت وزارة العـدل يف      ٢٠١١مايو  / أيار ٤وفيما يتعلق باالدعاء العام املرسل يف         -٢١
  :البوسنة واهلرسك مبا يلي

ضـمن  ال تدخل جرمية احلرب اليت ارتكبت يف موقع كوريسانـسكي سـتينيي             " •
 هي ضمن اختصاص السلطات القضائية حصراً، كما أن  بل.اختصاص وزارة العدل 

السلطات الوحيدة املسؤولة عن الكشف عـن مـرتكيب مجيـع    هي  مكاتب النيابة   
اعتمدت البوسنة واهلرسـك  قد  و ... رائم ومقاضاهتم، مبا يف ذلك جرائم احلرب      اجل

  ؛... استراتيجية وطنية ملقاضاة املسؤولني عن جرائم احلرب
شري إىل اختاذ خطوات ملساعدة أفراد أسرة القتيـل         اليت ت ... ومن حيث االستجابة     •

اص ألشـخ فإن ذلك خيضع لوالية معهـد ا      ...  على ضمان معرفة مكان وجوده    
  ؛..."املفقودين يف البوسنة واهلرسك 

مديرية الشرطة االحتادية   "لداخلية إىل أن    لويف هذا اخلصوص، تشري الوزارة االحتادية        •
يف أعقـاب   و...   شخصاً جرى حتديد هويتـهم     ١٧٩لديها معلومات عن اختفاء     
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فقودين بالتعاون مع معهد األشخاص امل...  األوامر اليت أصدرها مكتب املدعي العام
موقـع  ذهب أشخاص من مديرية الشرطة االحتاديـة إىل         ... يف البوسنة واهلرسك    

تسجيل فيـديو   أعدوا  وثائق صور و  وضعوا  خريطة و ورمسوا   ستينييكوريسانسكي  
 ".وقد قُدمت مجيع هذه الوثائق إىل مكتب املدعي العام. للموقع

 ،١٩٩٦منذ عـام    " بأنه   ويف هذا اخلصوص، ُتفيد وزارة حقوق اإلنسان والالجئني         -٢٢
ددت ضحية، وحُ  ١٣٥، وُعثر على    ستينييجثث يف موقع كوريسانسكي     أربع  اسُتخرجت  

 ٨٤احلمض النووي، من بينهم     أساليب   مفقوداً باستخدام  شخصاً   ١١٥ هويةيف مرحلة أوىل    
 ١ويف  ...  ُسـلموا إىل أهـاليهم لدفنـهم      بشكل هنائي مث    الحقاً  هويتهم  شخصاً ُحددت   

، أنشأ املعهد املكتب اإلقليمي يف بيهاس واملكتب امليداين يف سانـسكي            ٢٠٠٩بريل  أ/نيسان
ويعمل حمققونا يف امليدان كل يوم من أجل مجع املعلومـات املتعلقـة باملقـابر                ... موست

ومن املؤسف أن خرباء الطب الشرعي الذين       . اجلماعية احملتملة وجيرون اتصاالت مع الشهود     
خراج اجلثث وتشرحيها وحتديد هوية الضحايا وجدوا أن جثث عـدد           يف عملية است  شاركوا  

قد ُنقلت بشكل جزئي    رفات األشخاص املتبقني    وأن  ...  من الضحايا قد أحرقت يف املوقع     
وسيبذل املعهد جهوده لتحديد مكـان املوقـع        ...  إىل موقع ثانوي جديد مل ُيعثر عليه بعد       

مل ودين واستكمال ُرفات هؤالء الضحايا الـذين        الضحايا املفق العثور على   الثانوي من أجل    
 إجياد حل ملسألة اختفاء األشخاص يف موقع        ]يتوقعهو  و[...  .تكتمل بقايا هياكلهم العظمية   

 مبساعدة السلطات املناسبة واألشخاص الذين كانوا شـهوداً علـى           ستينييكوريسانسكي  
  .جرائم احلرب

رسالة رداً على التعليق العام باحلكومة   بعثت،  ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ٢٤ويف    -٢٣
 أن التقـارير املتعلقـة باألنـشطة        وأشارت احلكومـة إىل   . ٢٠١١مايو  / أيار ٤املرسل يف   

املختص وكيل النيابة واإلجراءات اليت اختذهتا وكالة التحقيق واحلماية احلكومية قد قُدمت إىل 
  .يف البوسنة واهلرسكملكتب النائب العام التابع 
رسالة رداً على االدعـاءين العـامني       ب، بعثت احلكومة    ٢٠١٣فرباير  / شباط ٥  ويف  -٢٤

 ُتشري فيهـا إىل أن وزارة حقـوق         ٢٠١١مايو  / أيار ٤ و ٢٠٠٩مايو  / أيار ١٥املرسلني يف   
  .للرد على األسئلة اليت طرحها الفريق العاملمتاحة اإلنسان والالجئني ليس لديها معلومات 

  املالحظات    
ق العامل أن يوجه شكره إىل حكومة البوسنة واهلرسك علـى ردودهـا             يود الفري   -٢٥

مـايو  / أيـار  ٤ و ٢٠٠٩مايو  / أيار ١٥املوضوعية على االدعاءين العامني اللذين أحاهلما يف        
 بشأن تـورط  ٢٠٠٩مايو / أيار١٥وفيما خيص الردود على االدعاء العام احملال يف         . ٢٠١١

ع حكومة  الحتجاز السري، يود الفريق العامل أن يشجّ      يف ممارسة التسليم وا   املدَّعى  احلكومة  
البوسنة على مواصلة جهودها لطلب إعادة مواطنيها ومواطنيهـا الـسابقني مـن قاعـدة               
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فريق العامل أيضاً   ويود ال . غوانتانامو، وإتاحة اإلمكانية لرعاياها احملتجزين لالتصال بالقنصلية      
مجيع األشـخاص مـن االختفـاء القـسري          من إعالن محاية     ٨ما جاء يف املادة     أن يكرر   

أو ُتسلم أي   ) refouler(ال جيوز ألي دولة أن تطرد أو ُتعيد         "الذي ينص على أنه     ) اإلعالن(
شخص إىل أي دولة أخرى إذا قامت أسباب جدية تدعو إىل االعتقاد بأنه سيتعرض عندئـذ        

  ". خلطر االختفاء القسري
من ُيّدعى  بشأن ما ٢٠١١مايو / أيار٤ املؤرخ وفيما خيص الردود على االدعاء العام  -٢٦

 أو مكـان    سـتينيي مصري ضحايا جمزرة كوريسانـسكي      توضيح  عدم متكن احلكومة من     
حتديد جمال  وجودهم، ُيشري الفريق العامل إىل اجلهود اليت تبذهلا حكومة البوسنة واهلرسك يف             

مكـان  ود من مصريهم    كّعدة أفراد أسر الضحايا على التأ     هوية األشخاص املفقودين ومسا   
حكومـة البوسـنة    أن يـشّجع    ويود الفريق العامل    . وجودهم وتوفري جرب ألسر الضحايا    

 يف هذا اخلصوص وتعزيز جهودها الرامية إىل تقدمي املسؤولني  هاجهودمواصلة  واهلرسك على   
املنظـورة   اجلنائيةالدعاوى  وسيكون الفريق العامل ممتناً لو أُبلغ بنتائج        . عن ذلك إىل العدالة   

ضافة إىل ذلـك، يـود      باإلو. املتعلقة باألشخاص املتهمني بارتكاب جرمية االختفاء القسري      
جيب تعويض األشـخاص    " من اإلعالن اليت تنص على أنه        ١٩الفريق العامل التذكري باملادة     

 ويكون هلم احلق يف احلصول علـى التعـويض         ، وأسرهم ،الذي وقعوا ضحية اختفاء قسري    
ويف حالة وفاة   . ا يف ذلك الوسائل الكفيلة بإعادة تأهيلهم على أكمل وجه ممكن          املناسب، مب 

  ".شخص نتيجة الختفاء قسري، حيق ألسرته احلصول على التعويض أيضاً

  شيلي  -٦  

  املعلومات املقدمة من احلكومة    
رسالة تعذر جتهيزهـا يف الوقـت       ببعثت احلكومة   ،  ٢٠١٢أغسطس  / آب ٢٢يف    -٢٧

وختص ). Corr.1 وA/HRC/22/45 (٢٠١٢إدراجها يف التقرير السنوي لعام       من أجل املناسب  
مة، قرر الفريق العامـل تطبيـق       واستناداً إىل املعلومات املقدَّ   . بت فيها  حالة مل يُ   ١٨الرسالة  

املعلومات املقدمة كافية لتوضيح احلاالت     ُتعترب  ومل  . قاعدة األشهر الستة على مخس حاالت     
  .ية اليت مل يبت فيهاالثالث عشرة املتبق

  الصني  -٧  

  اإلجراءات العاجلة    
، أرسل الفريق العامل رسالة تتعلق حبـالتني إىل         ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ٧يف    -٢٨

  .العاجلاملتعلق بالتصرف احلكومة يف إطار إجرائه 
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الذي ُيدعى أن أفراداً مـن   جيغم جياتسو لوتسا غولوغوختص احلالة األوىل السيد      -٢٩
 وهو يف طريقـه إىل ديـر        ٢٠١٢رب  سبتم/ أيلول ٢٢ت األمن الصينية قد قبضوا عليه يف        قوا
  .نسو عائداً من النزهو عاصمة والية غابدرانغال

 دعى أن أفراد أمن الدولة الصينيني      الذي يُ  ياتسوغجينبا  وتتعلق احلالة الثانية بالسيد       -٣٠
  .غدو سييت بوالية سيشوان يف شين٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول٢٥ عليه يف ضوابققد 

  النداءات العاجلة    
/  كـانون الثـاين    ١٧حلكومـة يف    الفريق العامل نداًء عاجالً واحـداً إىل ا       وّجه    -٣١
ويتعلق النـداء   .  باالشتراك مع أربع آليات أخرى من آليات اإلجراءات اخلاصة         ٢٠١٣ يناير

ف عنه يف أعقاب عمليـة      يف مكان مل يكش   شينغزي  تو  جتللسيد  املّدعى  العاجل باالحتجاز   
  .٢٠١٢يونيه / حزيران٨يف املدعاة القبض عليه 

  املعلومات املقدمة من احلكومة    
 رداً على نداء عاجل بشأن الـسيدة        ، أرسلت احلكومة  ٢٠١٠فرباير  / شباط ١٢يف    -٣٢

 باالشتراك مع أربع آليـات      ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ١٢أُرسل يف   كان قد    ليانغ ليوان 
ترجم هذه الرسالة يف الوقت املناسب إلدراجها يف       ومل تُ . ليات اإلجراءات اخلاصة  أخرى من آ  

وقـائع  وأشارت حكومة الصني يف ردها إىل أن احلالة ال تشتمل علـى             . )١(التقارير السابقة 
  .تتعلق باالحتجاز التعسفي أو االختفاء القسري أو التعذيب

كومة رداً على ادعاء عام أُرسـل       ، أحالت احل  ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٨ويف    -٣٣
ـ  اتقـانون اإلجـراء   ل بشأن التنقيحات املقترحـة      ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٢١يف   . ة اجلنائي
وذكرت حكومة  . )٢(هذه الرسالة يف الوقت املناسب إلدراجها يف التقارير السابقة        ُتترجم   ومل

 ة اجلنائي ات اإلجراء الصني يف ردها أن املشاورات جارية فيما يتعلق مبشاريع تعديالت قانون          
، وأن اإلدارات املختصة التابعة للجنة الدائمة للمؤمتر الشعيب الـوطين           أشار إليها البالغ  اليت  

وقدمت حكومة الصني أيضاً    . وباستعراض مشاريع التعديالت  املتلقاة  تقوم جبمع مجيع اآلراء     
  .بعض التوضيحات فيما يتعلق باملسائل املثارة يف االدعاء العام

كان قـد   على نداء عاجل     )٣(احلكومة رداً أرسلت  ،  ٢٠١٢أغسطس  / آب ٢٧ويف    -٣٤
 ٢٠١٢مايو / أيار١٥أُرسل باالشترك مع أربع آليات أخرى من آليات اإلجراءات اخلاصة يف 

ن غوانغكـون   تش تعلقتان باالختفاء القسري للسيد   املاملّدعتان  بشأن مجلة أمور منها احلالتان      
__________ 

 .يرد النص الكامل للرد يف املرفق األول )١(
 .املرجع نفسه )٢(
 :النص الكامل للرد متاح على العنوان التايل )٣(

https://spdb.ohchr.org/hrdb/22nd/China_27.08.12_(4.2012)_Trans.pdf. 
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تدابري إلنفـاذ    أنه مل ُتتخذ أية      ،حلكومة يف الرسالة، مجلة أمور    وأفادت ا . ن هوا تشوالسيد  
  .ن هوا تشالسيدو غوانغكون تشن القانون ضد السيد

على نداء عاجل، كان قد      )٤(، أرسلت احلكومة رداً   ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ٢٨ويف    -٣٥
/  آب ٩ اإلجـراءات اخلاصـة يف       أُرسل باالشتراك مع سبع آليات أخـرى مـن آليـات          

 فـرداً  ٣٧اليت تشمل  املّدعاة  ، بشأن مجلة أمور منها حالة االختفاء القسري         ٢٠١٢أغسطس
وقدمت احلكومة يف هذه الرسالة     . ياما تسريينغ  و ،نينداكو ،لو لويشار من بينهم إىل أمساء      

ضافة باإل ،نينداك وياما تسريينغ واإلفراج عنهما فيما بعد      القبض على   معلومات تفصيلية عن    
  .لو يف أعقاب احتجازه مات عن مكان وجود لوإىل تقدمي معلو

  املالحظات    
وفيما يتعلـق   . يود الفريق العامل أن يوجه شكره إىل احلكومة على الردود الواردة          و  -٣٦

 بشأن التنقيحات املقترح إدخاهلـا      ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٢١رسل يف   بالرد على ادعاء عام أُ    
 العامل إىل املعلومات اجلوهرية املقدمة فيما يتعلق        ، ُيشري الفريق  ة اجلنائي اتعلى قانون اإلجراء  

 اليت تضطلع هبا    يةوظيفة اإلشراف ال و ، اإلذن والشروط  ات وإجراء ه، ونطاق ،التشريعبالقصد من   
يف الذي ُسلطت عليه األضواء     وفيما يتعلق باحلكم الوارد يف مشروع التعديل        . أجهزة النيابة 
 يف أمـاكن    جيرب األفراد على اإلقامة حتت املراقبـة      عندما  "الذي ينص على أنه     ورد احلكومة   

فرض اإلقامـة اجلربيـة      ساعة من    ٢٤أسر األفراد املعنيني يف غضون      إبالغ  جيب  ه  فإنحمددة  
أو يف حالة اجلرائم اليت تعّرض      اإلبالغ  يتعذر  عندما  إال  بسبب هذه اإلقامة وباألماكن احملددة      

النظر إىل أن اإلبالغ عن املعلومات قـد يعرقـل   اإلرهاب بيف حالة األمن القومي للخطر أو   
ال جيوز اختاذ أي ظـروف      " (أنهمن اإلعالن،    ٧ يشري الفريق العامل إىل املادة       ،"التحقيقات

مهما كانت سواء تعلق األمر بالتهديد باندالع حرب أو قيام حالة حرب أو عدم االستقرار               
) "لتربير أعمـال االختفـاء القـسري      السياسي الداخلي أو أي حالة استثنائية أخرى ذريعة         

توضع فوراً معلومات دقيقة عن احتجاز األشـخاص ومكـان أو أمـاكن             (أنه   ١٠ املادةو
 يف متناول أفراد أسرهم أو حماميهم       ،احتجازهم، مبا يف ذلك حركة نقلهم من مكان إىل آخر         

شـخاص  أو أي شخص آخر له مصلحة مشروعة يف اإلحاطة هبذه املعلومات ما مل يعرب األ     
  )."احملتجزون عن رغبة خمالفة ذلك

__________ 

: النص الكامل للرد متاح على العنوان التايل )٤(
https://spdb.ohchr.org/hrdb/22nd/China_28.09.12_(8.2012)_Trans.pdf. 
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  كولومبيا  -٨  

  املعلومات املقدمة من احلكومة    
املناسـب  الوقت  ر جتهيزها يف    ، بعثت احلكومة رسالة تعذَّ    ٢٠١٢مارس  / آذار ٨يف    -٣٧

وتتعلـق  ). Corr.1 و A/HRC/22/45 (٢٠١٢إدراجها يف التقرير السنوي لعام      الذي يسمح ب  
  .عترب كافية الستجالء مالبسات تلك احلاالتبت فيها ومل ُت ُيتسع حاالت ملبالرسالة 

أُحيـل  ، ردت احلكومة على ادعـاء عـام         ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين األول  ٣٠ويف    -٣٨
 / تـشرين األول ٢باالشتراك مع عشر آليات أخرى من آليـات اإلجـراءات اخلاصـة يف            

كولومبيا السياسي بـشأن    دستور  لويتعلق االدعاء العام باإلصالح املقترح      . ٢٠١٢ أكتوبر
القضاء العسكري الذي ميكن أن يؤثر جبدية يف سيادة القانون ومكافحة اإلفالت من العقاب              

. ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين األول  ٢٢وصدر بيان صحفي بشأن املسألة نفسها يف        . يف كولومبيا 
باإلصالح  اإلسهامات املتعلقة مجيع  تقّدر   بأهنا   ،وأفادت احلكومة يف ردها، ضمن مجلة أمور      

معلومات تفصيلية عن العملية اليت أفضت إىل وضـع         احلكومة  وقدمت  . الدستوري للتشريع 
يـسمح  وأشارت احلكومة أيضاً إىل أن النص احلايل ملشروع التـشريع ال   . مشروع التشريع 

ا اإلصالح ومضمون هباإلفالت من العقاب وحيترم سيادة القانون من حيث العملية اليت صيغ ب
التشريع تعكس نيتها يف إجـراء      العملية اليت تكمن وراء مشروع      قائلة إن    وعلقت   املشروع،

قـد  عدة جلـسات    أن   وذكرت   ، وشفافة تشارك فيها مجيع شرائح السكان      مناقشة واسعة 
 ، ومنظمات غري حكومية   ،، ممثلون للمجتمع املدين   من بينها جهات  جمموعة  ا،  هتحضرُعقدت  

 وقوات األمن   ، واألمم املتحدة  ، واهليئات الدبلوماسية  ،ية واألحزاب السياس  ،واجلهاز القضائي 
  .العامة

  املالحظات    
حكومة كولومبيا على ردها املفصل على االدعاء العام        أن يشكر   يود الفريق العامل      -٣٩

 / تـشرين األول   ٢باالشتراك مع عشر آليات أخرى من آليات اإلجراءات اخلاصة يف           احملال  
اإلصالح يق العامل بصفة خاصة إىل الضمانات اليت تؤكد أن هذا وُيشري الفر. ٢٠١٢أكتوبر  

لن يـؤثر يف  أنه   و ،حيترم سيادة القانون من حيث مضمونه والعملية اليت صيغ هبا على السواء           
وُيشري الفريق العامل أيضاً إىل أن جرمية االختفاء        . مكافحة اإلفالت من العقاب يف كولومبيا     

 من  ١٦ صاص القضاء العسكري وفقاً للمادة    يت تستثىن من اخت   القسري هي من بني اجلرائم ال     
أن اإلصالح جيب أال يؤثر بأي شكل مـن         على  تأكيد  ال العامل يف    ويرغب الفريق . اإلعالن

 بـصرف النظـر عـن       ،األشكال على املبدأ الذي مفاده أن مجيع أفعال االختفاء القسري         
. العادي املتعلق بالعدالة اجلنائية   نظام  لاختصاص  اليف مجيع األوقات    ختضع   ينبغي أن    ها،مرتكب

لتحديد الوقائع وتوضيح املـسؤوليات،  ال بد منها  اليت   ،ويشمل ذلك مرحلة التحقيق األولية    
لكنـها ال   ووال سيما يف حاالت التحقيق يف اجلرائم اليت قد ترتبط حباالت اختفاء قـسري               
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، مبا يف ذلك االحتجاز      القسري  حالة ظاهرة الوجاهة لالختفاء    تشكل بالضرورة يف حد ذاهتا    
  .التعسفي وإساءة استخدام السلطة

  مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية  -٩  

  اإلجراء العادي    
أحال الفريق العامل حالة واحدة إىل احلكومة يف إطار إجرائه العادي تتعلق بالـسيد             -٤٠

يف مجهوريـة   لدولة  لياسي  من الس األمن أفراد إدارة     الذي ُيدعى أن فرداً       هوان يل  -سيونغ  
رتله بسيول، جبمهورية مب، ١٩٥٠سبتمرب /لول أي٤ يف قد قبض عليهالدميقراطية كوريا الشعبية 

  .كوريا

  املعلومات املقدمة من احلكومة    
 حالـة مل    ١٥احلكومة معلومات بشأن    أرسلت  ،  ٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ٢١يف    -٤١

  . كافية الستجالء مالبسات تلك احلاالتومل تعترب املعلومات املقدمة. يبت فيها

  البيان الصحفي    
 باالشتراك مع ثـالث آليـات       ،، أصدر الفريق العامل   ٢٠١٣فرباير  / شباط ٢٧يف    -٤٢

انتهاكات خطرية  حبدوث   بياناً صحفياً يتعلق بادعاءات      ،أخرى من آليات اإلجراءات اخلاصة    
 اتعـسكر واسع النطـاق مل   ام   يف سياق نظ   ،قسري تشمل حاالت اختفاء     ،حلقوق اإلنسان 

هـذا البيـان    و. السجناء الـسياسيني  خبصوص  سو   - يل - عمل ُيعرف أيضاً باسم كوان    ال
،  قد دعا  ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين األول  ٣الصحفي الذي صدر يف أعقاب ادعاء عام أُحيل يف          

ية يف مجلة أمور إىل فتح حتقيق دويل يف انتهاكات حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الـشعب               
  .الدميقراطية

  املالحظات    
 تشرين ٣ُيعرب الفريق العامل عن أسفه ألنه مل يرد أي رد على االدعاء العام املؤرخ   -٤٣

لتعاون الكامل مع آليـات     با، ويكرر النداء الذي وجهه إىل احلكومة        ٢٠١٢أكتوبر  /األول
حلكومة على التعاون   ويشجع الفريق العامل أيضاً ا    . التحقيق اليت يعينها جملس حقوق اإلنسان     

 مـن  ١٤مع الفريق العامل ملساعدته على أداء مهمته بفعالية على النحو املشار إليه يف الفقرة        
  .٢١/٤قرار جملس حقوق اإلنسان 
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  مصر  -١٠  

  العادياإلجراء     
وختّص احلالة  . أحال الفريق العامل تسع حاالت إىل احلكومة يف إطار إجرائه العادي            -٤٤

 قد ُيدعى أن أفراداً من دوائر مباحث أمن الدولةالذي حممد صديق توفيق حممد    األوىل السيد   
يف  لالشتراك يف مظـاهرات   بعد مغادرته مرتله     ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ٢٨قبضوا عليه يف    

  .ميدان التحرير بالقاهرة
 مـن    الذي ُيدعى أن أفراداً    حممد حممود فهمي حممد سامل    وختصُّ احلالة الثانية السيد       -٤٥

 بعد مشاركته يف    ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ٢٨جهاز املخابرات املصرية قد قبضوا عليه يف        
  .مظاهرة ميدان التحرير يف القاهرة

 الذي ُيدعى أن أفـراداً       حممد عبد السميع مصطفى    هيثموختصُّ احلالة الثالثة السيد       -٤٦
  .٢٠١١أغسطس / آب٢٨من دوائر مباحث أمن الدولة قد قبضوا عليه يف 

 الذي ُيدعى أن أفراداً من دوائر        حممد حممد حامد بيومي    السيدوختصُّ احلالة الرابعة      -٤٧
ـ مباحث أمن الدولة قد قبضوا عليه وهو يف طريقه إىل ميدان التحرير يف القاهرة بعد                صالة ال

  .٢٠١١مايو / أيار٢٧يف يف أحد املساجد 
 الذي ُيدعى أن أفراداً     ود علي خضرة  حممود حممد حمم  احلالة اخلامسة السيد    وختّص    -٤٨

 على مقربـة    ميدان العباسية  يف   ٢٠١٢مايو  / أيار ٤بضوا عليه يف    قد ق من القوات العسكرية    
  .من وزارة الدفاع

 الذي ُيـدعى أن     حممد الشافعي إبراهيم عبد العاطي    وختصُّ احلالة السادسة السيد       -٤٩
حـاجز  عند   ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ٣٠أفراداً من القوات العسكرية قد قبضوا عليه يف         

  .تفتيش عسكري على طريق الفيوم بدهشور جنوب القاهرة
 الذي ُيدعى أن أفراداً مـن        حممد حممد درويش   وعمراحلالة السابعة السيد    وختص    -٥٠

  . يف ميدان التحرير بالقاهرة٢٠١١أبريل / نيسان٨ يف  عليهالقوات العسكرية قد قبضوا
عى أن أفراداً مـن  ّد الذي ُيياسر عبد الفتاح عبد احملسنالثامنة السيد وختصُّ احلالة    -٥١

  . وسط مدينة القاهرة٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين١٩دوائر أمن الدولة قد قبضوا عليه يف 
 الذي ُيدعى أن أفراداً من      زّيان سيف النصر عبد الفتاح    وختصُّ احلالة التاسعة السيد       -٥٢

 يف ميـدان التحريـر      ٢٠١١ينـاير   / كانون الثاين  ٢٨ عليه يف    القوات احلكومية قد قبضوا   
  .بالقاهرة
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  املعلومات املقدَّمة من احلكومة    
احلكومة رداً على نداء عاجل ُمرسـل  أرسلت  ،  ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ١يف    -٥٣

 ٢٠١١ينـاير   / كانون الثاين  ٢٨باالشتراك مع آلية أخرى من آليات اإلجراءات اخلاصة يف          
الـذي  ومل ُتترَجم هذه الرسالة يف الوقت املناسـب  . حممد امساعيل حممد عبده   يد  بشأن الس 
وذكرت احلكومة يف ردها أن السيد حممد عبـده قـد          . إدراجها يف التقارير السابقة   يسمح ب 

 وأُخلي سبيله بعـد ذلـك       ٢٠١١ير  ينا/ كانون الثاين  ٥قُبِض عليه واقتيد إىل االحتجاز يف       
  .٢٠١١مارس / آذار٢٣ يف

  املعلومات املقدمة من املصادر    
ويف ضوء املعلومات اجلديدة    . بت فيهما قّدمت املصادر معلومات تتعلَّق حبالتني مل يُ        -٥٤

حكومة ليبيا نسخاً من هاتني     تتلقى  عمل الفريق العامل فقد تقّرر أن       ألساليب  الواردة ووفقاً   
  .احلالتني

  املالحظات    
احملال إليها  ومة مصر على ردِّها على النداء العاجل        حكيشكر  يودُّ الفريق العامل أن       -٥٥
  .٢٠١١يناير / كانون الثاين٢٨يف 

  غامبيا  -١١  

  النداءات العاجلة    
 يف إطار إجرائـه     ،٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ١٨يف  بالغاً  أحال الفريق العامل      -٥٦

 ،جراءات اخلاصـة  باالشتراك مع أربع آليات أخرى من آليات اإل       ولنداءات العاجلة   املتعلق با 
  . ومواصلة احتجازهليغ إمام بابامن القبض على ُيّدعى بشأن ما 

  اهلند  -١٢  

  اإلجراءات العاجلة    
 حالة واحدة إىل احلكومة يف إطـار        ، أحال الفريق العامل   ٢٠١٣مارس  / آذار ١يف    -٥٧

 شوهدت   اليت منجوين داس وخيصُّ اإلجراء العاجل السيدة     . العاجلاملتعلق بالتصّرف   إجرائه  
يف لحافالت مبقاطعة سيبساغار  سيبساغار ل  قرب حمطة    ٢٠١٣فرباير  / شباط ١٠آلخر مرة يف    

  .يف طريقها ملقابلة رئيس شرطة سيبساغارحسب االدعاءات آسام بينما كانت 



A/HRC/WGEID/99/1 

GE.13-14604 14 

  االدعاء العام    

  موجز االدعاء العام     
تنفيـذ  اجـه يف    بعقبات تو فريق العامل معلومات من مصادر موثوقة تتعلَّق        تلقى ال   -٥٨

  .٢٠١٣أبريل / نيسان٢٩وقد أُحيلت هذه املعلومات إىل احلكومة يف . اإلعالن يف اهلند
قد الفريق العامل   كان  علومات سابقة   مباالدعاءات اليت تلقاها الفريق العامل      وتتعلق    -٥٩

، A/HRC/19/58/Rev.1الوثيقـة   انظـر    (٢٠١١فربايـر   / شباط ١١إىل احلكومة يف    أحاهلا  
ويف هذا االدعاء العام، أُشري إىل أنه، وفقاً ملا ذكره املصدر، قامـت             ). ٢٢٥-٢١٩ تالفقرا

/  وتـشرين الثـاين    ٢٠٠٨أبريـل   /منظمات من اجملتمع املدين يف الفترة ما بـني نيـسان          
 ٥٥مـا جمموعـه     تضم   قرب يف ثالث مقاطعات      ٢ ٧٠٠ما جمموعه   بفحص   ٢٠٠٩ نوفمرب
 جثة يف   ١ ٤٨٧وباراموال،   جثة يف مقاطعة     ١ ٣٢١ وقد وثَّقت هذه املنظمات وجود    . قرية

 حالة، كان هناك أكثر من جثة ١٧٧ويف .  جثة يف مقاطعة بانديبورا١٣٥ و،مقاطعة كوبوارا
 يف  ٩٩وُيدعى أن حنـو     .  جثة ٤٢٠يف القرب الواحد وهو ما قاد إىل اكتشاف ما يزيد على            

  . املائة من هذه اجلثث املدفونة هي جثث رجال
د املصدر يف هذا االدعاء أن اللجنة احلكومية حلقوق اإلنسان قد علمت بـذلك            وأفا  -٦٠

يف ، وذلـك    يف مشال كـشمري   وأجرت حتقيقاً يف مسألة وجود قبور جمهولة ومقابر مجاعية          
هيئـة قـضاة    ، أصدرت   ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ١٩ويف  . ذه االستنتاجات هلاستجابة  

قبور اهلوية ودَّعى أمراً بشأن مسألة وجود قبور جمهولة  اإلنسان كما ُيقوقاحلكومية حللجنة ال
 وأوصت بإنشاء هيئة مـستقلة للتحقيـق يف         مشال كشمري، يف  الثالث  يف املقاطعات   أخرى  
/  أيلـول  ١٦رت أمراً آخر يف      أصد  قد وُيدَّعى أن اللجنة احلكومية حلقوق اإلنسان     . املسألة
 أمرت فيه السلطات الرمسية     ، اجملتمع املدين   باالستناد إىل معلومات مقدمة من     ،٢٠١١ سبتمرب

اهلويـة  يف جامو وكشمري بإعداد تقرير وقائعي عن االدعاءات املتعلِّقة بوجود قبور جمهولـة              
  .يف مقاطعيت بونش وراجوريأخرى قبور و

أبلغت اللجنة احلكوميـة حلقـوق      قد  لمصدر، فإن حكومة جامو وكشمري      ووفقاً ل   -٦١
 بأن الدولة ال تعتزم إجراء حتقيقات باستخدام احلمض         ٢٠١٢ أغسطس/ آب ١٣اإلنسان يف   

ويّدعي املصدر أيضاً أن الوكـاالت      . واملقابر اجلماعية  اجملهولة اهلوية النووي يف مجيع القبور     
الوطنية القائمة املختصة يف جمال حتديد اهلوية باستخدام تقنيات احلمض النووي قد فقـدت              

أمثلة كـثرية يف جـامو      توجد  معلومات اليت قدَّمها املصدر،     ووفقاً لل . مصداقيتها يف املاضي  
عينات من احلمض النـووي يف      بدقة خمتربات علوم الطب الشرعي      وكشمري مل تفحص فيها     

 األسر انتظرت ملدة تزيد      ُيدَّعى أن  ،ويف بعض حاالت استخراج اجلثث    .  األمهية قضايا حامسة 
احلمض النـووي   فحص  نتائج  عن  قارير  على مخس أو ست سنوات قبل أن تقدِّم احلكومة ت         
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وخيلص املصدر إىل انعدام الرغبة والقدرة على السواء للتحقيق يف ذلـك علـى              . مإىل احملاك 
  .املستوى الوطين

  ) اإلسالمية-مجهورية (إيران   -١٣  

  املعلومات املقدَّمة من احلكومة    
 ، كان قد  داء عاجل  رّداً على ن   ٢٠١٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٩أرسلت احلكومة يف      -٦٢

 باالشتراك مع سبع آليات أخرى مـن آليـات          ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ١٩أُرِسل يف   
 بشأن ادعاء يفيد القبض على مدافعني عن حقوق اإلنسان واحتجـازهم     ،اإلجراءات اخلاصة 

واحلكم عليهم، مبا يف ذلك االدعاء الذي يفيد رفض الطلبات اليت قـدمها حمـامي الـسيد                 
. وحالته إىل احلكومة للحصول على معلومات تتعلَّق مبكان وجود موكله           دارزيكوهيار غو 

 ضد  أفعال الرتكابالتآمر  بمجعيات و اتُّهم بتكوين   قد  وذكرت احلكومة أن السيد غودارزي      
األمن العام ونشر معلومات مضلِّلة عـن النظـام املقـدَّس           عن طريق تكدير    األمن القومي   

ورأت احملكمة أن السيد غودارزي مذنب وحكمت عليه بالسجن . جلمهورية إيران اإلسالمية 
  مطروحاً منها املدة الـيت قـضاها       ،مبقاطعة زابول زابول  مبدينة  التعزيري ملدة مخس سنوات     

 ٤٦٥احلكم رقم   يف  السيد غودارزي   املقدم من   طعن  الورفضت احملكمة   . بالفعل يف السجن  
  .٢٠١٢يوليه / متوز٧املؤرخ و

  دمة من املصادراملعلومات املق    
  .مل ُيبت فيهاواحدة قدمت املصادر معلومات تتعلق حبالة   -٦٣

  املالحظات    
كان حكومة إيران على ردها على النداء العاجل الذي         يشكر  يود الفريق العامل أن       -٦٤
  . ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٩أُرسل يف قد 

  اليابان  -١٤  

  املعلومات املقدمة من احلكومة    
احلكومة معلومات إىل الفريق العامل     أرسلت  ،  ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين األول  ١٢يف    -٦٥

مفقودين ُيدَّعى أن سلطات مجهورية كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة قـد             بأشخاص  تتعلق  
حالة مل ُيبت فيها مسجلة يف إطار إحصاءات مجهورية         عن  هم، مبا يف ذلك معلومات      تاختطف

  . كوريا الشعبية الدميقراطية
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  ردناأل  -١٥  

  املعلومات املقدمة من احلكومة     
 مرسـل   ،احلكومة رداً على نداء عاجل    أرسلت   ،٢٠١٣يناير  /كانون الثاين  ١٨يف    -٦٦

 / تـشرين األول   ١٧باالشتراك مع آلية واحدة أخرى من آليات اإلجـراءات اخلاصـة يف             
وسـف  أشرف حممد ي  لسيد  امصري  أن   بشأن مجلة أمور منها ادعاءات تفيد        ،٢٠١٢ أكتوبر

وذكرت احلكومة يف ردها أن الشخص املـذكور  .  غري معروفني ومكان وجوده  عبد السالم 
ـ       أودع يف   قد   /  أيلـول  ٢٦ابرات العامـة يف     مركز االحتجاز والتحقيق التابع لـدائرة املخ

وأنـه   ، على أساس قرار قضائي صادر عن املدعي العام يف حمكمة أمن الدولة            ٢٠١٢ سبتمرب
 بقرار من املدعي العـام يف       ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ٢٤اك يف   سراحه من هن  قد أُطلق   

  . حمكمة أمن الدولة لعدم توفر أدلة ضده

  املالحظات    
يود الفريق العامل توجيه الشكر إىل حكومة األردن على ردها على النداء العاجـل                -٦٧

  .٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول١٧يف املوجه 

  كينيا  -١٦  

  اإلجراءات العاجلة    
 حالة واحدة إىل احلكومة   ، أحال الفريق العامل   ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ١٤يف    -٦٨

 الذي ُيـدَّعى أن     بدرو بكري مرامبا  ل تتعلق بالسيد    العاجاملتعلق بالتصّرف   يف إطار إجرائه    
 ١٤ثالثة رجال يرتدون لباساً مدنياً قدموا أنفسهم على أهنم من الشرطة قد قبضوا عليـه يف   

يف نغو موسـى    يموسى يف حي مـاج    ملسجد   يف كشكه املقابل     ٢٠١٢نوفمرب  /تشرين الثاين 
  . مومباسا

  اإلجراء العادي    
  . أحال الفريق العامل تسع حاالت إىل احلكومة يف إطار إجرائه العادي  -٦٩
 الذي ُيدعى أن مثانية أفراد بلباس و بوشيشيروبرت نغووتتعلق احلالة األوىل بالسيد   -٧٠

 ، قرب مرتله٢٠٠٨مارس / آذار١٦املسلحني قد قبضوا عليه يف العسكريني د فرااألرمسي من 
يف اجليش الكـيين    ) ٢٠املظليون  (يف سالح املظالت    وُيعتقد أهنم ينتمون إىل الكتيبة عشرين       

  .بينما كان يف طريقه عائداً إىل مرتله من مجع العسل



A/HRC/WGEID/99/1 

17 GE.13-14604 

ُيّدعى أن جمموعـة تـضم       الذي   أراميس ماتايو روبرت  وختص احلالة الثانية السيد       -٧١
 / آذار ١٩املسلحني قد قبـضوا عليـه يف        العسكريني  فراد  األ فرداً بلباس رمسي من      ٦٠ حنو

 يف اجليش الكيين بينما كان يركض حبثاً ٢٠كتيبة املظليني تابعون ل وُيعتقد أهنم ٢٠٠٨ مارس
  .وية كابريقريف القنابل إطالق أثناء تشيبتيس  إليه باجتاه سوق عن ملجأ يأوي

 الذي ُيدعى أن قرابة ستة أفراد آرنيست جوما تشيبويكوتتعلق احلالة الثالثة بالسيد    -٧٢
 يف ٢٠٠٨مـارس   / آذار ٢٠بلباس رمسي من األفراد العسكريني املسلحني قد قبضوا عليه يف           

  . يف اجليش الكيين٢٠مرتله، وُيعتقد أهنم من كتيبة املظليني 
 الذي ُيدعى أن ستة أفراد بلباس رمسي مـن        وي كيبوا الوختص احلالة الرابعة السيد       -٧٣
يف مرتله وُيعتقـد     ٢٠٠٨أبريل  /أواخر نيسان املسلحني قد قبضوا عليه يف      العسكريني  فراد  األ

  . يف اجليش الكيين٢٠أهنم من كتيبة املظليني 
لباس  الذي ُيّدعى أن جمموعة أفراد بشريينت بويو دبيناروختص احلالة اخلامسة السيد       -٧٤

 قرب مرتله   ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٧املسلحني قد قبضوا عليه يف      العسكريني  فراد  األرمسي من   
 يف اجليش الكيين بينما كان يركض للعثور على ملجـأ يف  ٢٠وُيعتقد أهنم من كتيبة املظليني     

  . قنابل على القريةأُفيد، ُيطلق  كما ،الغابة عندما كان اجليش
 الذي ُيّدعى أن حنو عـشرة       سيمون بسامغن كيبيغو  يد  وختص احلالة السادسة الس     -٧٥

 ٢٠٠٨مارس / آذار ١٨املسلحني قد قبضوا عليه يف      العسكريني  فراد  األأفراد بلباس رمسي من     
  . يف اجليش الكيين٢٠ وُيعتقد أهنم ينتمون إىل كتيبة املظليني ،يف مرتله

 فرداً ٣٠ ُيّدعى أن حنو  الذيشيمابوستراسا برامويل ابوختص احلالة السابعة السيد   -٧٦
 يف  ٢٠٠٨أبريـل   / نيسان ٥املسلحني قد قبضوا عليه يف      العسكريني  فراد  األبلباس رمسي من    

  . يف اجليش الكيين٢٠ وُيعتقد أهنم من كتيبة املظليني ،مرتله
 فـرداً   ١٤ الذي ُيّدعى أن حنـو       برامويل سومباتا نغوو  وختص احلالة الثامنة السيد       -٧٧

 ،٢٠٠٨أبريـل   / نيسان ١٨املسلحني قد قبضوا عليه يف      العسكريني  فراد  ألابلباس رمسي من    
  .  يف اجليش الكيين٢٠وُيعتقد أهنم ينتمون إىل كتيبة املظليني 

 الذي ُيّدعى أن جمموعـة      نغويشيمكيمتاي ت وفري  يجوختص احلالة التاسعة السيد       -٧٨
 يف  ٢٠٠٨مايو  / أيار ٩ليه يف   املسلحني قد قبضوا ع   العسكريني  فراد  األأفراد بلباس رمسي من     

  . يف اجليش الكيين٢٠مزرعة قرب مرتله وُيعتقد أهنم ينتمون إىل كتيبة املظليني 
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 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية  -١٧  

 النداءات العاجلة    

، يف إطـار    ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ٢٠أحال الفريق العامل رسالة واحدة يف         -٧٩
 العاجلة، باالشتراك مع ثالث آليات أخرى من آليات اإلجـراءات           إجرائه املتعلق بالنداءات  

سـومباث  اخلاصة، بشأن مجلة أمور منها ادعاءات تتحدث عن احتمال أن يكون الـسيد              
، وهو من املدافعني عن حقوق اإلنسان وكان ُيعىن باملسائل املتعلقة باالستيالء على             سومفون

 .رهبم، قد وقع ضحية لعملية اختفاء قسرياألراضي ويساعد الضحايا على التحدث عن جتا

 املعلومات املقّدمة من احلكومة     

على نداء عاجل كان قـد      اً  ، أرسلت احلكومة رد   ٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ٣يف    -٨٠
 مبشاركة ثالث آليات من آليات اإلجراءات ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٢٠أُرسل إليها يف 

وأشارت حكومة مجهورية الو    . سومباث سومفون لسيد  ، بشأن ا  )٧٩انظر الفقرة   (اخلاصة  
إىل التقييم األويل اً الدميقراطية الشعبية يف ردها إىل أن السلطات املعنية ترى أنه ُيحتمل، استناد      

للحادث كما صوره مقطع فيديو الدوائر التلفزيونية املغلقة، أن يكون السيد سومباث قـد              
وذكـرت احلكومـة   . أو رمبا ألسباب أخرى  اخُتطف بسبب نزاع شخصي أو نزاع جتاري        

وصل إىل نتيجة   أن السلطة املعنية تقوم بتسريع وترية التحقيقات ومجع األدلة من أجل الت           اً  أيض
 .بشأن احلادث

. ، أرسلت احلكومة معلومات تتعلـق حبالـة واحـدة         ٢٠١٣فرباير  / شباط ١ويف    -٨١
 . ات احلالةواعُتربت املعلومات املقدمة غري كافية الستجالء مالبس

 املالحظات    

يود الفريق العامل أن يعرب عن شكره حلكومة مجهورية الو الدميقراطية الـشعبية               -٨٢
 . ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٢٠على ردها على النداء العاجل املرسل إليها يف 

 ليتوانيا  -١٨  

 املعلومات املقّدمة من احلكومة    

على االدعاء العام الـذي     اً  كومة رسالة رد  ، أرسلت احل  ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ٥يف    -٨٣
لوقت املناسـب لكـي   ، ومل يتسن جتهيز الرسالة يف ا٢٠١٢أبريل / نيسان١٦ُوجه إليها يف   

ومن مجلة مـا ذكرتـه      ). Corr.1 و A/HRC/22/45( ٢٠١٢ج يف التقرير السنوي لعام      درُت
اللجنة الربملانية املعنية باألمن    لنتائج التحقيق الربملاين الذي أجرته      اً  وفق"احلكومة يف ردها أنه     

من الشركاء لتجهيز املرافق يف ليتوانيا اً الوطين والدفاع، تلقت إدارة أمن الدولة يف ليتوانيا طلب     
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بيد أنه مل يتم العثور أثناء التحقيق على أي دليـل علـى          . بشكل مناسب الحتجاز السجناء   
وأجرى مكتب  . ن أو يف استجواهبم   استخدام املرافق اليت خضعت للتفتيش يف حبس احملتجزي       

خلص إىل أنه ال ميكن القول بارتكـاب أي فعـل           ] دقيقاً[اً  جنائياً  املدعي العام بدوره حتقيق   
 ".ولذلك، أهني التحقيق السابق للمحاكمة. حيمل دالئل وجود جرمية أو خمالفة جنائية

 املالحظات    

ها على االدعاء العـام املوجـه   يود الفريق العامل أن يشكر حكومة ليتوانيا على رد       -٨٤
 بشأن وجود تقارير موثوقة تتحدث عن تورط ليتوانيـا يف      ٢٠١٢أبريل  / نيسان ١٦إليها يف   

باملعلومـات  اً  وحييط الفريق العامل علم   . ٢٠٠٦ و ٢٠٠١عمليات احتجاز سري بني عامي      
كن القول بـأن   اليت قدمتها احلكومة ومفادها أن حتقيقاً شامالً قد أُجري فخلص إىل أنه ال مي             

جرائم قد ارُتكبت فيما يتصل بتلك االدعاءات، وعليه مت إهناء التحقيق السابق للمحاكمـة              
وسريّحب الفريق العامـل    . ولن جيري إعادة فتح التحقيق يف غياب وقائع أو ظروف جديدة          
 .بتلقي معلومات حمدثة عن أي حتقيقات إضافية بشأن هذه املسائل

 املكسيك  -١٩  

 لعادياإلجراء ا    

  .اًأحال الفريق العامل إىل احلكومة تسع حاالت أُبلغ هبا حديث  -٨٥

إيـستيبان  ، و ألربتو فاسكيس رودريغـيس   وتتعلق احلاالت الثماين األوىل بالسادة        -٨٦
، خورخي فالينيت إيبارا مورينـو    ، و هيكتور رودريغيس غونساليس  ، و أوربينا سيسنريوس 

أليخاندرو غوادالويب زامـورا    ، و لفارادو روخاس ميلتون أ ، و رودولوفو أليمان رامرييس  و
 / نيـسان ٢٨، الذين اّدعي إهنم شوهدوا آلخر مـرة يف   لويس فيلييب باتينيو أوربينا   ، و فاكا
.  عندما كانوا يف الطريق من بلدية خواريس إىل بلدية أبوداكا يف نويفو ليـون              ٢٠١١ أبريل

فاسـكيس  ا القـبض علـى الـسيد        وأفيد بأن أفراداً من شرطة النقل يف خواريس قد ألقو         
وقيل إن األفراد اآلخرين قد     .  يف يوم االختفاء املدَّعى    أوربينا سيسنريوس  والسيد   رودريغيس

توجهوا إىل مبىن الشرطة يف خواريس الصطحاب احملتجزين املزعومْين وإن األفـراد األحـد        
 . وجهتهم قطعشر قد غادروا مجيعاً املبىن عائدين إىل أبوداكا ولكنهم مل يصلوا إىل

، الذي اّدعي أن أفراداً     خورخي لويس لوبيس كانتو   أما احلالة التاسعة فتتعلق بالسيد        -٨٧
 باقتيـاده   ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ٢٦يعتقد أهنم يتعاونون مع الشرطة قد قاموا يف يوم          

 . إىل مكان جمهول
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 رسالة طلب تدخل فوري     

، أرسل الفريق العامل باالشتراك مع آليتني       ٢٠١٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٦يف يوم     -٨٨
أخريني من آليات اإلجراءات اخلاصة رسالة طلب تدخل فوري بشأن ادعاءات تتعلق بتعرض             

 . للمضايقات والترهيب مراراً"‘إىل أن يعثر عليهم‘جلنة أقارب احملتجزين املختفني "أعضاء 

مل رسالة طلب تـدخل     ، أحال الفريق العا   ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ٢١ويف    -٨٩
فوري تتعلق بادعاء سرقة معلومات تتعلق حباالت االختفاء القسري من مرتل أحد أفراد أسرة        

 . يف تارخيريو بوالية ميتشواكانغومسان كروس

 املعلومات املقّدمة من احلكومة     

، أرسلت احلكومة رسالة مل يتـسن جتهيزهـا يف    ٢٠١٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ٦يف    -٩٠
وهـي  ). Corr.1 و A/HRC/22/45 (٢٠١٢ املناسب إلدراجها يف التقرير السنوي لعام     الوقت  

تتعلق برسالة طلب تدخل فوري ُوجِّهت إليها باالشتراك مع ثالث آليات أخرى من آليات              
 ٣ يف   نورما إيـستر أنـدراد    اإلجراءات اخلاصة بشأن ادعاءات تتعلق مبحاولة قتل السيدة         

ــباط ــر /ش ــسيدة . ٢٠١٢فرباي ــة   وال ــشارك ملنظم ــس امل ــي املؤس ــدراد ه أن
Nuestras Hijas de Regreso a Casa)    اليت تعىن حباالت تعرض نـساء       )عودة بناتنا إىل املرتل ،

ومن مجلة ما أكدته احلكومـة أن       . من مدينة سيوداد خوارس لالختفاء القسري واالختطاف      
ة إىل أن االدعاءات    السيدة أندراد قد هومجت يف مرتهلا من شخص جمهول؛ وأشارت احلكوم          

املبلَّغ عنها قد تضمنت تفاصيل غري دقيقة؛ وقدمت احلكومة تفاصيل تتعلق بتدابري احلماية اليت  
  .مت توفريها للسيدة أندراد

، أرسلت احلكومة رسـالتني مل يتـسن        ٢٠١٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٩ و ٧ويف    -٩١
 A/HRC/22/45( ٢٠١٢ي لعـام    ما يف التقرير الـسنو    جتهيزها يف الوقت املناسب إلدراجه    

وتتعلق الرسالة األوىل بعشر حاالت مل ُيبت فيها بعد بينما تتعلق الرسالة الثانيـة              ). Corr.1و
يتني الستجالء مالبـسات    غري كاف اً  حبالة واحدة مل ُيبت فيها بعد، وقد اعتربت الرسالتان مع         

 .احلاالت

 رسالة تتعلق برسالة طلـب      ، أرسلت احلكومة  ٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ١٤ويف    -٩٢
تدخل فوري كانت قد ُوجهت إليها مبشاركة آليتني أخريني من آليات اإلجراءات اخلاصـة              

وذكرت احلكومة يف مجلة أمور أن      ). ٨٨انظر الفقرة    (٢٠١٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٦ يف
 الوقائع املّدعاة يف رسالة طلب التدخل الفوري غري دقيقة؛ وقدمت تفاصيل عـن شـكوى              

، واإلجراءات ذات الـصلة الـيت       "جلنة أقارب احملتجزين واملختفني   "مقدمة من أحد أعضاء     
اختذهتا السلطات؛ وعلقت بالقول إنه ما من أعضاء آخرين يف اللجنة قد قـّدموا شـكاوى                
تتعلق باملضايقات املّدعاة؛ وشرحت التدابري املتخذة لضمان حقوق األفـراد املـذكورين يف             

 .الرسالة
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 حظات املال    

يود الفريق العامل أن يشكر حكومة املكسيك على ردودها على رسـائل طلـب                -٩٣
ويف هذا  . ٢٠١٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٦فرباير و / شباط ٣التدخل الفوري املوجهة إليها يف      
باملعلومات املتعلقة بتدابري احلماية اليت قُدمت إىل الـضحايا  اً  الصدد، حييط الفريق العامل علم    

لسلطات على أن تواصل التحقيقات اليت بدأهتا بشأن تعرض أعـضاء منظمـات             ويشجع ا 
أقارب املختفني ومنظمات غري حكومية أخرى معنيـة حبـاالت االختفـاء للمـضايقات              

 .والترهيب؛ وعلى أن تعزز التدابري الوقائية األخرى

 املغرب   -٢٠  

 املعلومات املقدمة من احلكومة     

أرسلت احلكومة رسالة واحدة مل يتسن جتهيزها يف الوقت         ،  ٢٠١٢يوليه  / متوز ٦يف    -٩٤
وقد ُجهـزت   ). Corr.1 و A/HRC/22/45 (٢٠١٢املناسب إلدراجها يف التقرير السنوي لعام       

وقد اسُتعرضت املعلومات املتعلقـة بعـشر حـاالت         . هذه جزئياً إلدراجها يف هذه الوثيقة     
 . كُشفت مالبساهتا بالفعل

 ميامنار   -٢١  

  العادي اإلجراء    

أحال الفريق العامل حالة واحدة إىل احلكومة مبوجب إجرائه العادي تتعلق بالسيدة              -٩٥
، يف حقل   ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ٢٨، اليت اّدعي أهنا قُبض عليها يف        روا جا سوملوت  

ذرة خاص بأسرهتا بالقرب من قرية هكاي بانغ ببلدة موميوك الواقعة يف والية كاتشني، على               
مو ‘، املتمركزة يف معسكر     ٣٢١ ثالثة جنود مسلحني بالبنادق من كتيبة املشاة اخلفيفة          أيدي
 تشرين  ٣١وأفيد بأهنا شوهدت آلخر مرة يف       . ‘شوي نياونغ بن  ‘الواقع يف منطقة قرية     ‘ بوم

 .‘مو بوم‘ مبعسكر ٢٠١١أكتوبر /األول

 باكستان   -٢٢  

 اإلجراءات العاجلة     

، أحال الفريق العامل حالة واحدة إىل احلكومة يف         ٢٠١٣ناير  ي/ كانون الثاين  ٢٨يف    -٩٦
، الذي اّدعي   شريف أمحد بالوش  وتتعلق احلالة بالسيد    . إطار إجرائه املتعلق بالتصرف العاجل    
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 يف مرتله الكائن يف غيهبون كيش،       ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ٥أنه أُلقي القبض عليه يف      
  .على أيدي قوات األمن الباكستاين

 اإلجراء العادي    

 .  حالة إىل احلكومة يف إطار إجرائه العادي١٣أحال الفريق العامل   -٩٧

، الذي اّدعي أن مثانية أفراد مسلحني، مريزا حممد مهديوتتعلق احلالة األوىل بالسيد      -٩٨
 .٢٠١١أغسطس /آب ٨بينهم ثالثة بزي الشرطة، قاموا باقتياده إىل مكان جمهول يف 

، زايب حممد زايب   و أومري أومري علي  لتان الثانية والثالثة بكل من السيد       وتتعلق احلا   -٩٩
، عنـد   ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٢٣ا يف   ماللذين اّدعي أن جمموعة من الرجال قد قبضت عليه        

تابعة إلقليم خيـرب    احلاجز العسكري يف تشابريال بالقرب من ماتا الواقعة يف منطقة سوات ال           
 .باختون خوا

 الـذي اّدعـي أن      أمان أوالن حممد أفيال منغـال      الرابعة فتتعلق بالسيد     أما احلالة   -١٠٠
 ٢٥ فرداً، بعضهم يرتدي الزي اخلاص حبرس احلدود، قد أخذوه عنـوة يف              ٤٠ إىل   ٣٠ حنو
  .٢٠١٢أغسطس /آب

 الذي اّدعي أن أفراداً من سالح احلدود قد         حممد خبش وتتعلق احلالة اخلامسة بالسيد       -١٠١
  .٢٠١٢يونيه / حزيران٢٠ن جمهول يف اقتادوه إىل مكا

 الذي اّدعي أن أفراداً من سـالح        رمحن عبد الرمحن  وتتعلق احلالة السادسة بالسيد       -١٠٢
 .٢٠١١يونيه / حزيران٩احلدود العاملني بنقطة التفتيش يف ظفر آباد قد اقتادوه يف 

بعـضهم  اً  داً مقنَّع  فر ٢٠ الذي قيل إن حنو      عبد امللك وتتعلق احلالة السابعة بالسيد       -١٠٣
 .٢٠١١أغسطس / آب٢٥يرتدي زي سالح احلدود قد أخذوه بالقوة من مرتله يف 

 الذي يّدعى أن أربعـة      رمحن حاجي عمري حممد منغال    وتتعلق احلالة الثامنة بالسيد       -١٠٤
 ٢٧أفراد من جهاز املخابرات العسكرية وسالح احلدود قد اقتادوه إىل مكـان جمهـول يف                

 . ٢٠١١ديسمرب /كانون األول

 ٣٠، الـذي يـّدعى أن حنـو    علي حسن خان حممدوتتعلق احلالة التاسعة بالسيد     -١٠٥
  .٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٤ فرداً يرتدون زي سالح احلدود قد أخذوه عنوة يف ٤٠ إىل

، الذي يّدعى أنه اقتيد إىل مكان جمهـول         خالد بالل وتتعلق احلالة العاشرة بالسيد       -١٠٦
 .٢٠١١مايو / أيار١٧ي أفراد من سالح احلدود واألجهزة األمنية يف على أيد

 الـذي   رمران منغال حاجي صاحل حممد منغال     وتتعلق احلالة احلادية عشرة بالسيد        -١٠٧
ُيدَّعى أن حنو مخسة أفراد، كان بعضهم يرتدي زي سالح احلدود، قد قـاموا باقتيـاده إىل                 
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 متوجهاً إىل مصرف حـسيب،      ، عندما كان  ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ١١مكان جمهول يف    
 .كما قيل

 فرد من   ١٠٠ى أن حنو    ذي ُيدَّع  ال سردار أباباكي وتتعلق احلالة الثانية عشرة بالسيد        -١٠٨
 / كـانون األول   ٢٧سالح احلدود وقوة مكافحـة اإلرهـاب قـد قـاموا باقتيـاده يف               

 . ، إىل مكان جمهول٢٠١٠ ديسمرب

 الذي ُيدَّعى أن عناصـر مـن        مرتضى تشانديو ة عشرة بالسيد    وتتعلق احلالة الثالث    -١٠٩
، بالقرب من   ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ١٧الشرطة وجهاز املخابرات قد قبضت عليه يف        

  .جامشورو تول بالزا مبقاطعة تامشورو يف إقليم السند يف باكستان

 استجالء    

ونتيجة هلذه . ُيبت فيها بعدوردت معلومات من بعض املصادر تتعلق حبالة واحدة مل     -١١٠
 .املعلومات، مت استجالء مالبسات تلك احلالة

 بريو  -٢٣  

 املعلومات املقّدمة من احلكومة     

، بعثت احلكومة برسالة واحدة ختص حاالت مل ُيبت فيها          ٢٠١١يوليه  / متوز ١١يف    -١١١
. التقارير السابقة بعد، ومل يتسن جتهيز الرسالة يف الوقت املناسب الذي يسمح بإدراجها يف             

واسُتعرضت املعلومات  . وقد ُجهزت هذه املعلومات جزئياً من أجل إدراجها يف هذه الوثيقة          
اً وتضمنت الرسالة أيض  . املتعلقة بأربع حاالت ومل ُتعترب كافية الستجالء مالبسات احلاالت        

وية واحلالة  وثائق شىت مستقاة من مكتب املدعي العام، والقضاء، والسجل الوطين لتحديد اهل           
 ).Registro - Nacional de Identidad y Estado Civil(املدنية 

 بنيالفل  -٢٤  

 اإلجراء العادي    

وختص هـذه   . أحال الفريق العامل حالة واحدة إىل احلكومة يف إطار إجرائه العادي            -١١٢
برفقـة  ،  ٢٠١٠مـارس   / آذار ٩ الذي ُيدَّعى أنه قُبض عليه يف        داريل فورتونا احلالة السيد   

شخص آخر يف مسكن شريك له يف سيتيو ماتالفيس، بارانغاي إهنوبول، ماسينلوك مبحافظة             
 / آذار١٢ويف . زامباليس، على أيدي أربعة أشخاص جمهويل اهلوية كانوا مسلحني مبسدسات

، أفيد بأن السيد فورتونا والشخص اآلخر قد شوهدا مكبلي اليـدين لـدى              ٢٠١٠مارس  
 . بيينة والعشرين التابعة للجيش الفلبعكتيبة املشاة الرا
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 االحتاد الروسي   -٢٥  

 املعلومات املقدَّمة من احلكومة     

على رسالة طلب تـدخل فـوري       اً  ، أرسلت احلكومة رد   ٢٠١٢مايو  / آيار ١٤يف    -١١٣
 / آذار ١ُوجهت إليها مبشاركة أربع آليات أخرى مـن آليـات اإلجـراءات اخلاصـة يف                

ت أدُّعي أن الشرطة مارستها ضد اثنني من املـدافعني عـن        خبصوص مضايقا  ٢٠١٢ مارس
، وكالمهـا ينتميـان إىل      إيغور كاليابني  والسيد   أنطون ريزوف حقوق اإلنسان ومها السيد     

وهي ائتالف يضم مدافعني عن      اللجنة األقاليمية ملناهضة التعذيب واجملموعة املتنقلة املشتركة،      
تناوب من أجل التحقيق يف االدعـاءات املتعلقـة         حقوق اإلنسان يسافرون إىل الشيشان بال     

وذكرت حكومة االحتاد الروسي يف ردها أن وكالـة         . حباالت التعذيب واالختفاء القسري   
التحريات التابعة لشرطة النقل يف حمافظة نيزيغورود قد أجرت استعراضاً إجرائياً لتـصرحيات         

ية، وتقرر عدم رفـع دعـوى       السيد ريزوف املوجهة ضد بعض أفراد قوات الشؤون الداخل        
وذكرت  .جنائية لعدم كفاية األدلة اليت تثبت أن أفراد الشرطة قد جتاوزوا صالحياهتم الرمسية            

أن االدعاءات املتعلقة مبضايقات موظفي وكاالت إنفاذ القانون الروسية لكل          اً  احلكومة أيض 
  .من السيد ريزوف وكاليابني مل ُتقدَّم عليها أدلة تثبتها

 حظات املال    

يود الفريق العامل أن يشكر حكومة االحتاد الروسي على ردها على رسالة طلـب                -١١٤
فريق العامل أن يـذكّر     ويود ال . ٢٠١٢مارس  / آذار ١التدخل الفوري اليت ُوجهت إليها يف       

من اإلعالن املتعلق حبماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري اليت تـنص            ) ٣(١٣باملادة  
 اإلجراءات اليت تكفل جلميع املشاركني يف التحقيق، مبـن فـيهم الـشاكي              ُتتخذ"على أن   

". واحملامي والشهود والذين يقومون بالتحقيق، احلماية من سوء املعاملة أو التهديد أو االنتقام            
، الذي حيث الـدول     ٢١/٤أن يذكِّر بقرار جملس حقوق اإلنسان       اً  ويود الفريق العامل أيض   

 احلماية الكافية للمدافعني عن حقوق اإلنسان املناهضني لالختفـاء  على اختاذ خطوات لتوفري   
القسري مما قد يتعرضون له من أي نوع من الترهيب أو االضطهاد أو االنتقـام أو سـوء                  

 .املعاملة

 اململكة العربية السعودية  -٢٦  

 اإلجراء العادي     

حالة واحدة تتعلق بالـسيد  أحال الفريق العامل إىل احلكومة يف إطار إجرائه العادي            -١١٥
، أسفل  ٢٠١١مارس  / آذار ٢١خر مرة يف    آل الذي ُيدَّعى أنه شوهد      عالء الدين آل راشي   

  .العمارة اليت كان يقيم فيها بشارع عام يف مدينة الرياض
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 سري النكا  -٢٧  

 اإلجراء العادي    

 .أحال الفريق العامل ست حاالت إىل احلكومة يف إطار إجرائه العادي  -١١٦

خر مرة  آل، الذي ُيدَّعى أنه شوهد      ريتنام ريتنام تشريان  وتتعلق احلالة األوىل بالسيد       -١١٧
وتفيـد  . ، يف خميم كارايتيفو لالجئني مبدينة كاملوناي      ١٩٩٠ديسمرب  / كانون األول  ١١ يف

املعلومات الواردة بأن اجليش السريالنكي قام قُبيل اختفاء السيد ريتنـام تـشريان املـدَّعى               
 .ض على كثري من األفراد يف املخيمبالقب

، الذي ُيدَّعى أن أحـد احملققـني        أسوكومار موروغايه وتتعلق احلالة الثانية بالسيد       -١١٨
 عند نقطة   ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ١العاملني يف البحرية السريالنكية قد قبض عليه يف         

  .التفتيش الواقعة مبدينة أوبفيل يف تريكوناماالي

منور ، وهو عضو سابق يف حركة       باالكومار موتوكومار  احلالة الثالثة بالسيد     وتتعلق  -١١٩
، يف قريـة    ٢٠٠٩مـايو   / أيـار  ١٤خر مـرة يف     آل أنه شوهد    ىتاميل إيالم للتحرير، يدَّع   

فيالموليفايكال، وهي منطقة تقع يف حمافظة مواليتيفو باإلقليم الشمايل الذي كـان خيـضع              
 الذي كان يعمد إىل احتجاز من يعتقد أنـه ينتمـي إىل             آنذاك لسيطرة اجليش السريالنكي   

 .ركة منور تاميل إيالم للتحريرح

اً ، الذي جندته احلركة قسر    روجان ماكفني جوزيف فاز   وتتعلق احلالة الرابعة بالسيد       -١٢٠
، يف بلدة أومانتاي مبحافظة     ٢٠٠٩مايو  / أيار ١٧خر مرة يف    آليف السابق، وُيدَّعى أنه شوهد      

للتقارير، إىل  اً  وهي منطقة ختضع لسيطرة اجليش السريالنكي الذي كان يعمد، وفق         فافونيا،  
 . حركة منور تاميل إيالم للتحريرإىلاً احتجاز من يعتربه منتمي

، الذي ُيدَّعى أن أفراداً مـن       كوماراتوراي الفاكوالن وتتعلق احلالة اخلامسة بالسيد       -١٢١
 / أيـار  ١٨فاتوفاكال، مبحافظة مواليتيفـو، يف       اجليش السريالنكي قد قبضوا عليه يف بلدة      

 .٢٠٠٩ مايو

، الذي ُيدَّعى أنه شـوهد      سيفاسوثان كريشناسامي وتتعلق احلالة السادسة بالسيد       -١٢٢
وتفيـد  . ، ببلدة ماتاالن يف حمافظة مواليتيفو باإلقليم الشمايل       ٢٠٠٩مايو  /آلخر مرة يف أيار   

عى، أن السيد كريشناسامي قد ُنقـل إىل مستـشفى          املعلومات اليت وردت قبل اختفائه املدَّ     
بوملوتاي، حيث ُيدَّعى أن احلكومة ألقت القبض على كثري من املصابني الذين يعتقـد أهنـم         

 .ب حركة غور تاميل إيالم للتحريرحاربوا إىل جان
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 رسالة طلب تدخل فوري     

لـب تـدخل    ، أحال الفريق العامل رسالة ط     ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ١٠يف    -١٢٣
فوري، باالشتراك مع ثالث آليات أخرى من آليات اإلجراءات اخلاصة، تتعلق بادعاء القبض             

 . االحتاد اآلسيوي ملناهضة االختفاء القسريعلى أعضاء 

 املعلومات املقّدمة من احلكومة     

، بعثت احلكومة برسالة تضمنت، يف مجلة أمور،        ٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ٢١يف    -١٢٤
 /مبـشاركة مـن الـوزارات     ‘ اللجنة العاملة املشتركة بني الوكاالت    ‘ات عن إنشاء    معلوم

الوكاالت املختصة برعاية وزارة الدفاع والتنمية احلضرية يف سري النكا من أجل كـشف              
معلومات عامة عن حاالت، مبا يف ذلك       اً  مالبسات حاالت االختفاء املدَّعاة؛ وتضمنت أيض     

 .أي وكالة من الوكاالت املعنية بإنفاذ القانوناً عنها رمسيحاالت قيل إنه مل ُتبلَّغ 

، وجهت احلكومة رسالة بشأن رسالة طلب تـدخل         ٢٠١٣فرباير  / شباط ١٥ويف    -١٢٥
 ١٠باالشتراك مع ثالث آليات أخرى من آليات اإلجراءات اخلاصة يف           إليها  فوري وجهت   

ا ذكرته احلكومة أنه ليست     ومن مجلة م  ). ١٢٣انظر الفقرة    (٢٠١٢ديسمرب  /كانون األول 
مجيع املعلومات الواردة يف رسالة طلب التدخل الفوري دقيقة؛ وأوضـحت أن مـضمون              
الرسالة قد خال من ذكر أي ادعاء يتعلق باحتجاز األشخاص لفتـرة طويلـة أو بتهديـد                 

 .البدنية أو سالمتهم أو حياهتمسالمتهم 

 حـاالت مل    ١٠٥سالة خبصوص   ، أرسلت احلكومة ر   ٢٠١٣فرباير  / شباط ١٨ويف    -١٢٦
إىل املعلومات املقدمة، قرر الفريق العامل تطبيق قاعدة األشهر الستة          اً  واستناد. ُيبت فيها بعد  

واعُتربت املعلومات املقدمة غري كافية الستجالء مالبـسات احلـاالت          . على ثالث حاالت  
 . حالة١٠٢املتبقية وعددها 

 املعلومات املقدَّمة من املصادر     

 .أن ثالث حاالت مل ُيبت فيها بعدقدمت املصادر معلومات بش  -١٢٧

 استجالء    

إىل املعلومات املقدمة من احلكومة، قرر الفريق العامل استجالء مالبـسات           اً  استناد  -١٢٨
 .وص عليها يف قاعدة األشهر الستةحالة واحدة بعد انقضاء املدة املنص

 مالحظات    

 / شـباط  ١٥كومة سري النكا على ردها املـؤرخ        يود الفريق العامل أن يشكر ح       -١٢٩
ويـود  . ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ١٠ بشأن الرسالة اليت وجهت إليها يف        ٢٠١٣ فرباير

الفريق العامل أن يوضح أن احلكومة قد أُطلعت على املسألة عن طريق رسالة طلب تـدخل                
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علق حباالت ترهيب أو    ألساليب عمله، بشأن ادعاءات تت    اً  فوري وجهها الفريق العامل، وفق    
شهود حاالت اختفاء أو أسرهم، أو      ضد  اضطهاد أو انتقام مورست ضد أقارب املختفني أو         

ضد أعضاء يف منظمات أقارب الضحايا ومنظمات غري حكومية أخرى، أو مـدافعني عـن        
 . أشخاص معنيني حباالت االختفاءحقوق اإلنسان، أو

 سويسرا  -٢٨  

 ومةاملعلومات املقدمة من احلك    

، أرسلت احلكومة رسالة تضمنت معلومات خبصوص حالة ٢٠١٣مارس / آذار١يف   -١٣٠
 . طبق عليها الفريق العامل يف دورته السابعة والتسعني قاعدة األشهر الستة

 استجالء    

إىل املعلومات املقدمة من احلكومة، قرر الفريق العامل استجالء مالبـسات           اً  استناد  -١٣١
 . فيها بعد انقضاء املدة املنصوص عليها يف قاعدة األشهر الستةاحلالة اليت مل يبت

 اجلمهورية العربية السورية   -٢٩  

 اإلجراءات العاجلة     

 حاالت إىل احلكومة يف إطـار       ، أحال الفريق العامل أربع    ٢٠١٣مارس  / آذار ١يف    -١٣٢
، ر صهيب العمار  يوسف العما وتتعلق هذه احلاالت بالسيد     .  املتعلق بالتصرف العاجل   ئهإجرا

 تـشرين  ٢٤، الذين ُيدَّعى أنه قُبض علـيهم يف  بالل كوشان، والسيد  إقبال العمار والسيد  
 يف شقة تقع حبي الزهور يف دمشق على أيدي عدد من الرجال املسلحني ٢٠١٢نوفمرب /الثاين

 .ةبيحة املسلحة التابعة للحكومُيعتقد أهنم من قوات األمن احلكومية أو من ميليشيا الش

 اإلجراء العادي    

أحال الفريق العامل يف إطار إجرائه العادي حالة واحدة إىل احلكومة تتعلق بالـسيد             -١٣٣
، الذي ُيدَّعى أن قوات أمن الدولة قد قبضت عليه يف مرتلـه             )أو خرسه (عماد وليد خرسا    

  .٢٠١١أغسطس / آب٢٤حبي جنة السوارنة يف 

 املعلومات املقّدمة من احلكومة     

، بعثت احلكومة برسالة رداً على البالغـات        ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ١٨يف    -١٣٤
وأبلغت احلكومة يف رسـالتها     . املوجهة إليها خبصوص الوضع يف اجلمهورية العربية السورية       
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وقوع ضحايا من اجليش العريب السوري ومن موظفي إنفاذ القانون نتيجـة هلجمـات           "عن  
 ."اجلماعات اإلرهابية املسلحة

، أرسلت احلكومة رسالة خبـصوص حالـة        ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ١٩يف    -١٣٥
 . واعُتربت املعلومات املقدمة غري كافية الستجالء مالبسات احلالة. واحدة مل ُيبت فيها بعد

 املعلومات املقدمة من املصادر     

 . قدمت املصادر معلومات بشأن حالتني مل ُيبت فيهما بعد  -١٣٦

 ستانطاجيك  -٣٠  

 املعلومات املقدمة من املصادر     

 .قدمت املصادر معلومات بشأن حالة واحدة مل ُيبت فيها بعد  -١٣٧

 تايلند  -٣١  

 اإلجراءات العاجلة     

، أحال الفريق العامل مبوجب إجرائـه املتعلـق        ٢٠١٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٧يف    -١٣٨
 الذي ُيدَّعى أنـه     فوراكون كاما يد  بالتصرف العاجل، حالة واحدة إىل احلكومة تتعلق بالس       

من مرتله إىل مدينة ياال،     اً  ، عندما كان متوجه   ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ١٥شوهد آلخر مرة يف     
 .  يف مدينة وان بايا٤١ورمبا يكون قد أُلقي القبض عليه على يد أفراد من قوة العمل 

 اإلجراء العادي     

 . ومة يف إطار إجرائه العاديأحال الفريق العامل ثالث حاالت إىل احلك  -١٣٩

 وان يو  وزوجها السيد    شو - ون ب - سوماي يو وتتعلق احلالتان األوليان بالسيدة       -١٤٠
 اللذْين ُيدَّعى أن حنو ثالثة أو أربعة رجال جمهويل اهلوية يشتبه يف كوهنم مـن               شو - بون -

 ١٤ كاالسـني يف     الشرطة قد اقتادومها عنوة إىل مكان جمهول من سيارهتما يف وسط مدينة           
 . ٢٠٠٥مايو /أيار

 ٢٢، الذي ُيدَّعى أنه شوهد آلخر مرة يف         عبد اهللا كوتا  وتتعلق احلالة الثالثة بالسيد       -١٤١
 يف مقاطعـة    ٤٣، وهو يغادر مكان عمله برفقة أحد أفراد قوة العمل           ٢٠١٢يونيه  /حزيران

 .تامبون بولوبويو نونغتشيك
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 املعلومات املقدَّمة من املصادر    

 .  حالة مل ُيبت فيها بعد٢٨  قدمت املصادر معلومات تتعلق ب  -١٤٢

 تركيا   -٣٢  

 املعلومات املقدَّمة من احلكومة     

، أرسلت احلكومة رسالة واحدة تتعلق حباالت مل ُيبت         ٢٠١٣فرباير  / شباط ٢٠يف    -١٤٣
الـواردة  واستعرض الفريق العامل املعلومـات     . فيها بعد، وتضمنت معلومات باللغة التركية     

واعُتربت هذه املعلومات غري كافيـة      . نكليزية بشأن مخس حاالت مل ُيبت فيها بعد       باللغة اإل 
وباإلضافة إىل ذلك، طُلب إىل احلكومـة إعـادة إرسـال           . الستجالء مالبسات احلاالت  

 . املعلومات اليت قدمتها باللغة التركية بإحدى اللغات الرمسية الست لألمم املتحدة

 يرلندا الشمالية آة املتحدة لربيطانيا العظمى وملكامل  -٣٣  

 املعلومات املقدمة من احلكومة    

لربيطانيا العظمى  ، قدمت حكومة اململكة املتحدة      ٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ١٦يف    -١٤٤
اصة باململكة  يرلندا الشمالية معلومات تتعلق حبالة مل ُيبت فيها مسجلة يف اإلحصاءات اخل           آو

 .ديةالعربية السعو

 دولة فلسطني   -٣٤  

 اإلجراء العادي    

أحال الفريق العامل يف إطار إجرائه العادي حالة واحدة إىل احلكومة تتعلق بالسيدة               -١٤٥
، يف خميم الشاطئ    ٢٠١١أبريل  / نيسان ٦، اليت ُيدَّعى أهنا شوهدت آلخر مرة يف         هيام السقا 
قوات زت من قبل جهاز األمن الداخلي أو        بأهنا رمبا تكون قد احُتج    اً  وأُفيد الحق . مبدينة غزة 

 .األمن التابعة حلركة محاس
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 املرفق

 املعلومات ٢٠١٠فرباير / شباط١٢تضمن الرد الذي ورد من حكومة الصني بتاريخ    -١
 :التالية

 UA G/SO 218/2 G/SO 217/1 G/SO 214(67-17)هبذا نقر باستالم الرسالة رقـم  "

G/SO 214(107-9) G/SO 214(53-24) CHN 28/2009 من رئيس الفريق العامل املعين 
باالحتجاز التعسفي، ورئيس الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غـري            

واملقررة  الطوعي، واملقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري،          
خلـاص املعـين مبـسألة      اخلاصة املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان، واملقرر ا        

وقد . التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة           
أجرت احلكومة الصينية حتريات دقيقة يف املسألة املشار إليها يف البالغ وهي ترغب             

 :يف تقدمي الرد التايل

 يف إقليم جيانغان،    ليانغ ليوان هي من سكان حي نونغكو الواقع يف بلدة جيانغ ياو           
 No. 52, Unit 3, Nongkou:وعنوان مرتهلا هـو . مدينة هانغتشو، مبقاطعة جيجيانغ

village, Jianqiao town, Jianggan district, Hangzhou city .٢٠٠٢مارس /يف آذار ،
منحت حكومة الشعب يف إقليم جيانغان رخصة بنـاء علـى قطعـة أرض تبلـغ           

وكان جمموع مساحة أرضيات الطوابق املبنية املصرح هبا         .اًمربعاً   متر ٩٣ مساحتها
اً  متر٤٥٠ ولكن مساحة األرضيات اليت ُبنيت بالفعل جتاوزت     اً،مربعاً   متر ٢٧٩ هو
 . متراً مربعا١٧١ً أي بزيادة قدرها اً،مربع

من احلاجة إىل بناء الدولـة وحتقيـق التنميـة       اً  ، وانطالق ٢٠٠٨يونيه  /ويف حزيران 
لقانون استعمال األراضي واألحكام القانونية     اً   احلكومة الصينية وفق   احلضرية، قامت 

ذات الصلة، بإعطاء موافقتها على مصادرة األراضي الريفية اململوكة ملكية مجاعية           
واليت يشملها مشروع توسعة حمطة قطار شرق هانغتشو؛ وقد تقرر هـدم املنـازل              

وأذيع إعالن عام هلـذا     . املعمول هبا لإلجراءات  اً  املتأثرة وإعادة توطني شاغليها وفق    
ويقع مرتل عائلة ليانغ ليوان داخل املنطقة اليت متت املوافقة على مصادرهتا،            . الغرض

، ٢٠٠٩أبريـل   / نيـسان  ١يف  اً  ومنذ أن بدأت أعمال اهلدم وإعادة التوطني رمسي       
 وقامت بال توقـف، . رفضت ليانغ يوان بإصرار السماح بإجراء مسح وتقييم ملرتهلا    

تقدمي العرائض بشأن املسائل املتعلقة مبشروع حمطـة    ب،  ٢٠٠٨يوليه  /من متوز اً  اعتبار
واختذ مكتب  . سكك حديد شرق هانغتشو، مما أعاق مشروع اهلدم وإعادة التوطني         

هانغتشو لألراضي واملوارد، عندما تلقى شكوى بشأن الرتاع املتعلق باهلدم وإعـادة         
وعندما رفـضت  .  للوساطة مع عائلة ليانغ ليوانطرافاألالتوطني، ترتيبات متعددة    

 .٢٠٠٩سبتمرب /األسرة الوساطة، صدر قرار إداري هبذا الشأن يف أيلول
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، قّدم زوج ليانغ ليوان طعناً يف القرار اإلداري         ٢٠١٠يناير  /ويف أوائل كانون الثاين   
توطني الصادر عن مكتب هانغتشو لألراضي واملوارد الذي يأمر هبدم املرتل وإعادة            
ونظراً . األسرة، وطلب إىل إدارة املوارد واألراضي مبقاطعة تشجيانغ إعادة النظر فيه          

إىل أن صاحب الطلب قدم يف الوقت نفسه التماساً إىل حكومة الـشعب ملقاطعـة               
تشجيانغ للتحقيق يف مدى دستورية الوثائق املوحدة املتعلقة بالتعويض عـن اهلـدم             

غتشو، أُحيل الطلب إىل اإلدارة املختـصة يف حكومـة   وإعادة التوطني يف مدينة هان   
 .لإلجراءات املعمول هبااً وفقاً مقاطعة تشجيانغ، وجتري معاجلة الطلب حالي

للقانون مع اخلالف الدائر بشأن هدم مرتل ليـانغ         اً  وستتعامل احلكومة الصينية وفق   
صاحل املشروعة فهي تعمل بضمري على محاية احلقوق وامل . ليوان وإعادة توطني أسرهتا   

وال تنطوي حالة ليانغ ليوان على      . لألشخاص املتأثرين بأعمال اهلدم وإعادة التوطني     
 .أي احتجاز تعسفي أو اختفاء قسري أو تعذيب

وتطلب احلكومة الصينية بكل احترام أن جيري استنساخ ما تقدم كامالً يف وثـائق              
 ."األمم املتحدة ذات الصلة

 / تـشرين الثـاين    ١٨مـن حكومـة الـصني، املرسـل يف          ويتضمن الرد املقّدم      -٢
 :، املعلومات التالية٢٠١١ نوفمرب

سبتمرب احملال مـن    / أيلول ٢١املؤرخ   G/SO 217/1 China نقر باستالم البالغ رقم   "
رئيس الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي التابع جمللـس             

الصينية حتريات جادة يف املسائل املثـارة يف        وقد أجرت احلكومة    . حقوق اإلنسان 
مشاورات بشأن مشروع تعديالت قانون اإلجراءات اجلنائية       اً  الرسالة، وجتري حالي  
وتقوم اإلدارات املختصة يف اللجنة الدائمة للمؤمتر الـشعيب         . الذي يشري إليه البالغ   

بعـد االتـصال   و. الوطين بتجميع مجيع اآلراء الواردة ومبراجعة مشروع التعديالت     
باإلدارة التشريعية، تود احلكومة الصينية تقدمي التوضيحات التالية بـشأن املـسائل            

 .املثارة

 مقاصد التشريع  -ألف  

وإخضاع األشخاص  . ال توجد حاالت احتجاز سري أو اختفاء تعسفي يف الصني           
جلنائية ُيطبق على   لإلقامة حتت املراقبة هو أحد تدابري تقييد احلرية مبوجب قانون اإلجراءات ا           

وعلى من ال تستدعي الضرورة حبسه ولكن ال ُيفترض فيه أن           اً  املتهمني واملشتبه فيهم جنائي   
 وميكـن   ،وال اعتقـاالً  اً  وهذه اإلقامة ليست احتجـاز    . يغادر سكنه أو أماكن أخرى معينة     

 .تطبيقها بطرق خمتلفة
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ي ُيتَّهم بارتكاب جرمية    وينص قانون اإلجراءات اجلنائية احلايل على أن الشخص الذ          
جنائية أو يشتبه يف ارتكابه هلا وال ميلك حمل إقامة ثابت جيوز فرض اإلقامة عليه حتت املراقبة                 

ويـضيف مـشروع    . وال ينص هذا القانون على إخطار أفـراد األسـرة         . يف أماكن معينة  
مـة حتـت    عند فرض اإلقا  "التعديالت على القانون، على وجه التحديد، حكماً يقضي بأنه          

 ساعة بسبب قـرار     ٢٤بلَّغ أسرة الفرد املعين يف غضون       راقبة على الفرد يف مكان معني، تُ      امل
 أو يف حالة ارتكاب جرائم هتـدد األمـن          اً،فرض اإلقامة ومبكانه ما مل يكن اإلبالغ متعذر       

ومـن  ". القومي أو جرائم إرهاب حيث قيد يؤدي إبالغ املعلومات إىل عرقلة سري التحقيق            
صد التشريع التأكيد على أمهية إخطار األسرة يف الوقت املناسب، عند إيداع شخص قيد              مقا

أما يف احلالتني اخلطريتني جداً املتمثلـتني يف هتديـد األمـن القـومي               اإلقامة حتت املراقبة،  
 ساعة إذا كان ذلك من شأنه أن يعرقل ٢٤واإلرهاب، فإنه ال يلزم إخطار األسرة يف غضون 

ولكن يصبح من الواجب إخطار األسرة فوراً عند انتفاء تأثري هذا اإلخطـار يف              التحقيقات،  
وتكفل التعديالت للمشتبه فيهم واملتهمني يف قضايا جنائية محاية أكرب          . إعاقة سري التحقيقات  

 .حلقوقهم

 النطاق، وإجراء احلصول على إذن، والشروط  -باء  

داً خفيفة نسبياً على احلرية الشخصية،      بالنظر إىل أن اإلقامة حتت املراقبة تفرض قيو         
فإن مشروع التعديالت يوضح أهنا بديل عن احلبس ُيلجأ إليه حني ُيسمح به يف الظروف اليت                
يوجد فيها مسّوغ للحبس؛ ويف حالة األفراد الذين يعانون من مرض خطري، أو يف حالة املرأة                

 قيد اإلقامة حتت املراقبة،     احلامل أو املرضع، أو عندما تتطلب ظروف خاصة وضع الشخص         
تنص التعديالت على تشديد معايري تطبيق هذا اإلجراء إىل حد ما وعلـى تـضييق نطـاق                 

 .تطبيقه

وحلماية احلقوق املدنية ومنع إساءة استعمال إجراء اإلقامة حتـت املراقبـة، حيـدد                
فيفيـة،  صارمة للموافقة عليه، إىل جانب تـدابري خت       اً  مشروع التعديالت إجراءات وشروط   

كوجود نص يتطلب احلصول على موافقة املستوى القضائي األعلى درجة يف سلم األجهزة              
القضائية على قرار فرض اإلقامة حتت املراقبة، ويذكر حتديداً عدم جواز استخدام أن تكـون        
اإلقامة حتت املراقبة يف أماكن االحتجاز أو يف املواقع املخصصة الغرض، مع احتفاظ الفـرد               

خيضع هلذا النوع من اإلقامة حبقه يف االستعانة مبحام؛ وُتحسب املدة الـيت يقـضيها               الذي  
وعليـه فـإن    . الشخص يف اإلقامة حتت املراقبة يف األماكن احملددة لذلك ضمن مدة العقوبة           

يساء استخدامهما يف سياق احلديث عـن       " االختفاء التعسفي "و" االحتجاز السري "عباريت  
 .مشروع التعديالت
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إىل ضمان تطبيق إجراء فرض اإلقامة حتت املراقبة تطبيقاً قانونياً، ينص أيـضاً             اً  سعي  
مشروع التعديالت على وجوب قيام النيابات الشعبية بالتحقق من التقيد بالقانون يف اختـاذ              

ـ . فيذ هـذه القـرارات    قرارات فرض هذا النوع من اإلقامة يف أماكن معينة، ويف تن           اً ووفق
للدستور الصيين، فإن أجهزة النيابة الشعبية هي أجهزة تابعة للدولة تـشرف علـى تنفيـذ                

ملا ينص عليه القانون، بشكل مستقل وال ختـضع         اً  القانون؛ وهي متارس سلطة إشرافية، وفق     
ديث عن افتقار   واحل. ألي تدخل من جانب اهليئات اإلدارية أو الفئات االجتماعية أو األفراد          

 .اًممارسة اإلشراف للطابع النشط ليس صحيح

وتطلب احلكومة الصينية بكل احترام إدراج النص الكامل للرد الـوارد أعـاله يف                
  ".تقارير األمم املتحدة ذات الصلة

       


