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

  وثيقة ما بعد الدورة    

  )٢٠١٤فرباير /شباط ٧-٣ (١٠٢الدورة     

  مقدمة  -أوالً  
اليت نظر فيها الفريق العامل املعين حبـاالت         عكس هذه الوثيقة البالغات واحلاالت    ت  -١

 املعقودة  ١٠٢االختفاء القسري أو غري الطوعي واألنشطة األخرى اليت اضطلع هبا يف دورته             
  .٢٠١٤ فرباير/شباط ٧ إىل ٣يف الفترة من 

  الرسائل  -ثانياً  
ال الفريق العامل يف إطـار إجراءاتـه        ، أح ١٠٢ و ١٠١يف الفترة ما بني الدورتني        -٢

  ).١(واملكسيك ) ٢(وبنغالديش ) ٤(والبحرين ) ١( باكستان : حاالتمثاينالعاجلة 
 حالـة مـن     ٨٧ دولـة    ١١، قرر الفريق العامل أن حييل إىل        ١٠٢وخالل الدورة     -٣

، يف وأوضح الفريق العامل أيضاً ثالث حـاالت . حاالت االختفاء القسري املبلغ عنها حديثاً  
ومن بني احلاالت الثالث، جرى توضيح حالة واحدة على أسـاس           . البحرين وسري النكا  

  .وحالتني على أساس املعلومات املقدمة من املصادر املعلومات املقدمة من احلكومة

، أحال الفريق العامل ثالث بالغات يف إطار        ١٠٢ و ١٠١ويف الفترة ما بني الدورتني        -٤
 الفوري باالشتراك مع آليات أخرى من آليات اإلجـراءات اخلاصـة،            إجرائه املتعلق بالتدخل  

 نـداءات عاجلـة،     ١٠وأحال الفريق العامل أيضاً     ). ٢(والسلفادور  ) ١(كل من تايلند     إىل
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باالشتراك مع آليات أخرى من آليات اإلجراءات اخلاصة، بشأن أشخاص ألقي القبض علـيهم    
 بشكل آخر أو أشخاص اختفوا قـسراً أو تعرضـوا      أو احتجزوا أو اختطفوا أو ُسلبوا حريتهم      

خلطر االختفاء يف االحتاد الروسي واإلمارات العربية املتحدة وأوكرانيـا والبحـرين واجلزائـر           
  . واجلمهورية العربية السورية والصني ومصر

، استعرض الفريق العامل أيضاً ادعاءين عامني يتعلقان باجلزائر         ١٠٢وخالل الدورة     -٥
  .كاوسري الن

  األنشطة األخرى  -ثالثاً  
، اعتمد الفريـق العامـل أسـاليب عملـه بـصيغتها املنقحـة              ١٠٢يف الدورة     -٦
)A/HRC/WGEID/102/2.(  
وقرر الفريق العامل مناقشة الدراسة املواضيعية بشأن االختفاء القـسري واحلقـوق              -٧

  .١٠٣االقتصادية واالجتماعية والثقافية واعتمادها خالل دورته 

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

  اجلزائر  -١  

  اإلجراء العادي    
  . حالة إىل احلكومة١٧أحال الفريق العامل   -٨
 ١١، الذي ُيزعم أنه ُشوهد آخر مرة يف         صادق صادقي تتعلق احلالة األوىل بالسيد       -٩

  . يف مقر مفرزة الدرك الوطين يف العوانة، حيث كان حمتجزا١٩٩٦ًسبتمرب /أيلول
 ٢٢، الذي ُيدعى أنه ُشوهد آخر مرة يف         صالح سامح وتتعلق احلالة الثانية بالسيد       -١٠

 التابعة ملفرزة الـدرك الـوطين   ١٧ يف مقر وحدة التدخل السريع رقم ١٩٩٤يونيه  /حزيران
  . تاسوست-دون بومحدون ومقرها بومح يف
 ١٢، الذي ُيدعى أنه شوهد آخر مرة يف          سعادة سانحأوتتعلق احلالة الثالثة بالسيد       -١١
  .، يف ثكنة عسكرية بزيامة منصورية يف وسط جيجل١٩٩٤سبتمرب /أيلول
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، الذي ُيدعى أنه شوهد آخر مـرة        عبد السالم سلويب  وتتعلق احلالة الرابعة بالسيد       -١٢
 التابعة للـدرك الـوطين      ١٧ يف مقر وحدة التدخل السريع رقم        ١٩٩٤يونيه  /حزيران ٩يف  
  . بومحدون يف
 ٢٥، الذي ُيدعى أنه شوهد آخر مرة يف         حسني سامح وتتعلق احلالة اخلامسة بالسيد       -١٣
  .  التابعة للدرك الوطين يف بومحدون١٧ يف مقر وحدة التدخل السريع رقم ١٩٩٤مارس /آذار
، الذي ُيدعى أنه شوهد آخر مرة       صويلحعبد العزيز   السيد  وتتعلق احلالة السادسة ب     -١٤
  .  يف مقر فرقة الدرك الوطين بالعوانة١٩٩٦سبتمرب /أيلول ١٠يف 
 ٨، الذي ُيدعى أنه شوهد آخر مرة يف         يزةطمشريف  وتتعلق احلالة السابعة بالسيد       -١٥

  .  يف ثكنة وسط تكسانا١٩٩٤يناير /كانون الثاين
 ١٩٩٤مارس /آذار ٨، الذي ُيدعى أنه اخُتطف يف مسري طيارامنة بالسيد وتتعلق احلالة الث  -١٦

  .من مقر إقامته على يد أفراد تابعني للدرك واجليش
 ١٢، الذي يدعى أنه ُشوهد آخر مـرة يف          افقبالل تو وتتعلق احلالة التاسعة بالسيد       -١٧
  .لكدية يف املركز اإلقليمي للبحث والتحقيق، قبالة سجن ا١٩٩٦سبتمرب /أيلول
 ٢٠، الذي ُيدعى أنه شوهد آخر مرة يف         كامل يدري وتتعلق احلالة العاشرة بالسيد       -١٨
  . يف مقر القطاع العسكري العمليايت يف جيجل١٩٩٤سبتمرب /أيلول
، الذي ُيدعى أنه شوهد آخر مـرة        فريد يدري وتتعلق احلالة احلادية عشرة بالسيد        -١٩
  .طاع العسكري العمليايت يف جيجل، يف مقر الق١٩٩٥سبتمرب /أيلول ٣٠ يف
، الذي ُيدعى أنه شوهد آخر مـرة  فرحات زغودوتتعلق احلالة الثانية عشرة بالسيد    -٢٠
  .  يف مقر القطاع العسكري العمليايت يف جيجل١٩٩٦يناير /كانون الثاين ٢٧ يف
ـ       هارون صابو وتتعلق احلالة الثالثة عشرة بالسيد        -٢١ رة ، الذي ُيدعى أنه شوهد آخر م
  . يف مقر القطاع العسكري العمليايت يف جيجل١٩٩٥أكتوبر /تشرين األول ٢٢ يف
، الذي ُيدعى أنه شوهد آخر مـرة        طيب خليفة وتتعلق احلالة الرابعة عشرة بالسيد        -٢٢
  .  يف مكان عمله يف الناحية العسكرية اخلامسة يف قسنطينة١٩٩٦أبريل /نيسان يف
، الذي ُيدعى أنه أُلقي القـبض  عبد اهللا بلقاسمبالسيد وتتعلق احلالة اخلامسة عشرة      -٢٣

 على يد موظف عسكري يرتـدي الـزي         ١٩٩٤فرباير  /شباط ٢٢عليه يف مقر إقامته، يف      
  . الرمسي وموظف من فرقة مكافحة اإلرهاب

، الذي ُيدعى أنه أُلقي القبض عليه       فريد بلحاج وتتعلق احلالة السادسة عشرة بالسيد        -٢٤
 على يد أفراد من شرطة يف املقرية، يف شارع بالقرب           ١٩٩٤ديسمرب  /ألولكانون ا  ٢١يف  

  .من مقر إقامته
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، الذي ُيدعى أنه شوهد آخر مرة       حسني عرب وتتعلق احلالة السابعة عشرة بالسيد        -٢٥
  . يف مركز درك األودية١٩٩٥مايو /أياريف 
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  املعلومات املقدمة من احلكومة    
، ردت احلكومة على رسالة تتعلق بطلب من        ٢٠١٣ديسمرب  /كانون األول  ١٦يف    -٢٦

 ٢٠أجل التدخل الفوري أُرسلت إليها باالشتراك مع أربع آليات أخرى لإلجراءات اخلاصة يف              
، تتعلق باالستخدام املفرط للقوة والقبض على أقارب ضحايا االختفاء          ٢٠١٣أغسطس  /آب

 مبناسبة االحتفال بـاليوم     ٢٠١٣يونيه  /حزيران ٢٧القسري أثناء مظاهرة سلمية ُنظمت يف       
وفيما يتعلق باألسباب القانونية لالحتجاز واللجوء إىل القوة،        . الدويل لدعم ضحايا التعذيب   
قوات الشرطة احتجزت مخسة أفراد مندسني كانوا يستخدمون      "أكدت احلكومة يف ردها أن      

ة أيضاً إىل نتائج  وأشارت احلكوم . وذلك يف حماولة لتفريق احملتشدين    " العنف وحيرضون الناس  
التحقيقات اليت أجريت وذكرت أن القضية املرفوعة ضد األفراد احملتجزين اخلمسة قد أغلقت          

  .بعد أن قررت احلكومة سحب التهم املوجهة إليهم
، أحالـت احلكومـة معلومـات حمدثـة         ٢٠١٣ديسمرب  /كانون األول  ٢٩ويف    -٢٧
  .حالة مل يبت فيها بعد ٢ ٧٢٢   ب تتعلق
 ٢٩وفرباير  /شباط ٥ل الفريق العامل جتهيز املعلومات اليت أحالتها احلكومة يف          وواص  -٢٨

 حاالت مل يبت فيهـا      ١١٠  بواسُتعرضت املعلومات املتعلقة    . ٢٠١٣ديسمرب  /كانون األول 
  .بعد واعُتربت تلك املعلومات غري كافية لتوضيح احلاالت

  النداءات العاجلة    
ك مع آليتني أخريني من آليات اإلجراءات اخلاصة نداًء         أحال الفريق العامل باالشترا     -٢٩

ويتعلق النداء العاجـل بادعـاء      . ٢٠١٣ديسمرب  /كانون األول  ٢٠عاجالً إىل احلكومة يف     
كـانون   ٥االختفاء القسري للسيد مجيل املزيان بعد نقله من خليج غوانتنامو إىل اجلزائر يف              

  .٢٠١٣ديسمرب /األول

  االدعاء العام    
، أحال الفريق العامل باالشتراك مـع ثـالث         ٢٠١٣ديسمرب  /كانون األول  ٣٠يف    -٣٠

آليات أخرى من آليات اإلجراءات اخلاصة ادعاًء عاماً إىل احلكومة يتعلق بالكشف عن مقربة           
  . )١(مجاعية بالقرب من رأس املاء، العزابة، يف والية سكيكدة

__________ 

سينشر احملتوى الكامل لالدعاء يف التقرير املتعلق بالرسائل الصادرة عن اإلجراءات اخلاصة املقدم إىل جملس                )١(
 ).A/HRC/26/21(حقوق اإلنسان يف دورته السادسة والعشرين 
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  أنغوال  -٢  

  املعلومات املقدمة من احلكومة    
، أحالت احلكومة إىل الفريق العامل رسالة تتعلـق         ٢٠١٤يناير  /كانون الثاين  ٨يف    -٣١

  . أن املعلومات املقدمة غري كافية لتوضيح احلالتني ورئي .حبالتني مل يبت فيهما بعد

  املعلومات املقدمة من املصادر    
  .هما أعالهقدمت املصادر معلومات بشأن احلالتني اللتني مل ُيبت فيهما بعد املشار إلي  -٣٢

  البحرين  -٣  

  اإلجراءات العاجلة    
، قدم الفريق العامل يف إطار إجراءاته العاجلة بالغاً         ٢٠١٤يناير  /كانون الثاين  ٧يف    -٣٣

ومت فيما بعد توضيح احلالتني أثناء الدورة باالسـتناد إىل          . إىل حكومة البحرين يتعلق حبالتني    
حمسن إبراهيم مرزوق وأمحد حممـد  غ بالسيدين ويتعلق البال . املعلومات املقدمة من املصادر   

 مـن شـقة يف      ٢٠١٤يناير  /كانون الثاين  ٢، الذين يدعى أهنما اخُتطفا يف       حبيب العصفور 
   .منقطة الدراز على يد رجال الشرطة وأفراد مقنعني يرتدون سترات خاصة بأفراد الشرطة

 إطار إجراءاته العاجلـة     ، أحال الفريق العامل يف    ٢٠١٤يناير  /كانون الثاين  ٢٢ويف    -٣٤
، الذي ُيدعى أنه اخُتطـف      أمحد حممد صاحل العرب   حالة أخرى إىل احلكومة تتعلق بالسيد       

 مـن شـقة يف       مدنياً  على يد أفراد من الشرطة يرتدون زياً       ٢٠١٤يناير  /كانون الثاين  ٩ يف
  .مدينة محد

ر إجراءاته العاجلـة    ، أحال الفريق العامل يف إطا     ٢٠١٤يناير  /كانون الثاين  ٣٠ويف    -٣٥
، علي عبد األمري علي حسن أمحد مخيس عبد األمـري حالة رابعة إىل احلكومة تتعلق بالسيد     

 على يد أفراد يف الشرطة البحرينية       ٢٠١٤يناير  /كانون الثاين  ٨الذي ُيدعى أنه اخُتطف يف      
  . وقوات األمن البحرينية التابعة لوزارة الداخلية

  ملصادراملعلومات املقدمة من ا    
ومت توضيح احلالتني   . قدمت املصادر معلومات عن احلالتني اللتني مل يبت فيهما بعد           -٣٦

  .نتيجة ذلك

  التوضيح    
  .تبعاً للمعلومات املقدمة من املصادر، قرر الفريق العامل توضيح حالتني  -٣٧
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  النداءات العاجلة    
، ٢٠١٤ينـاير   /نون الثاين كا ١٧ إىل احلكومة يف     أحال الفريق العامل نداًء عاجالً      -٣٨

ويتعلق النداء العاجـل بادعـاء      . باالشتراك مع آليتني أخريني من آليات اإلجراءات اخلاصة       
 واحتجازه، وادعاء تعرض شـخص دون       عقيل عبد الرسول حممد أمحد    بالقبض على السيد    

أمحد حممد صاحل العرب ومنصور علي منصور اجلمـري وحـسني       عاماً والسادة    ١٨سن  
  . لالختفاء القسريالغسرة 

  بنغالديش  -٤  

  اإلجراءات العاجلة    
، أحال الفريق العامل إىل احلكومـة بالغـاً         ٢٠١٣ديسمرب  /كانون األول  ١٠يف    -٣٩

 بـارفيز هيومـايون كـابري     ويتعلق البالغ بالسيد    . يف إطار إجراءاته العاجلة    يتعلق حبالتني 
      /تـشرين الثـاين    ٢٧خُتطفـا يف    ، الذين ُيدعى أهنمـا ا     حممد سيف اإلسالم هريو    والسيد
على يد أفراد يرتدون الزي العسكري، عندما كانا يف طريقهما من لكـسام إىل               ٢٠١٣نوفمرب  

  .مستشفى كوميال

  شيلي  -٥  

  املعلومات املقدمة من احلكومة    
، أحالت حكومة شيلي إىل الفريق العامـل رسـالة          ٢٠١٣أغسطس  /آب ٥يف    -٤٠
ستناد إىل املعلومات املقدمة من احلكومـة، قـرر الفريـق العامـل، يف              وباال.  حالة ١٦    ب تتعلق
واعُتربت املعلومـات املقدمـة   .  أن يطبق قاعدة الستة أشهر على عشر حاالت        ،١٠٢ دورته

  .بشأن احلاالت املتبقية غري كافية لتوضيحها

  الصني  -٦  

  املعلومات املقدمة من احلكومة    
 استجابت حكومة الـصني لنـداءين عـاجلني         ،٢٠١٤يناير  /كانون الثاين  ٧يف    -٤١

هي الرد على نداء عاجل كان قد أُرسل إليها باالشتراك          ) انظر املرفق (والرسالة األوىل   . مشتركني
 ٢٠١٣أكتـوبر   /تـشرين األول   ١مع ثالث آليات أخرى من آليات اإلجراءات اخلاصـة يف           

دة تشني جيانفانغ ُحرمتا مـن      ادعاءات تفيد بأن امرأتني مها السيدة كاو شونلي والسي         بشأن
السفر إىل جنيف حلضور حلقة تدريبية بشأن آليات األمم املتحدة، وادعاءات أخرى تفيـد              
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وأشارت احلكومة يف ردها إىل أن      . )٢(بأن السيدة كاو شونلي قد تعرضت لالختفاء القسري       
ـ              ٢١ويف  . اًالسيدة كاو شونلي كانت قد جتاوزت يف مناسبات عديدة أمراً إدارياً اجتماعي

، أصدر مكتب املدعي العام يف تشاو يانغ أمراً بإلقاء القـبض            ٢٠١٣أكتوبر  /تشرين األول 
وفيما يتعلق بتشني جيانفانغ، أشارت احلكومة إىل أن مكتب األمـن           . عليها، ومت احتجازها  

 عمـالً   ٢٠١٣سبتمرب  /أيلول ٣العام يف بلدية شنغهاي أوقف السيدة كاو على احلدود يف           
  . من القانون اإلداري املتعلق باخلروج من الصني والدخول إليها١٢ة باملاد
هي رد على نداء عاجل ُوجه إليها باالشتراك مع أربع  )انظر املرفق(والرسالة الثانية   -٤٢

 ويتعلـق   ٢٠١٣أكتـوبر   /تشرين األول  ٢٢آليات أخرى من آليات اإلجراءات اخلاصة يف        
جاز، ولالختفاء القسري يف بعـض احلـاالت، يف         بعشرين شخصاً تعرضوا للتوقيف واالحت    

أعقاب مشاركتهم يف جتمعات سلمية أو محالت تتعلق حبقوق اإلنـسان يف أحنـاء خمتلفـة                
وقدمت احلكومة يف ردها معلومات تتعلق بيانغ واي وشوتشيونغ، وجـو ميـني،             . البلد من

  .غونغ تشيانغ، وجيو فيشيونغ وسن ديشنغ وزهو ويلني وسونغ

  ات العاجلةالنداء    
، أرسل الفريق العامل باالشتراك مع ست آليات أخرى         ٢٠١٤فرباير  /شباط ٣يف    -٤٣

جونغ بو تسيزن   من آليات اإلجراءات اخلاصة نداءاً عاجالً إىل احلكومة يتعلق بادعاء تعرض            
 آتشوك فولشينغ وشاوو تاشي   ونياغدمبو  وكينراب  وجاكدور  وبيما ترينلي   وترينلي تسيكار   و

  . القسريلالختفاء

  املالحظات    
وفيما يتعلق باالدعاءات الواردة    . يود الفريق العامل أن يشكر احلكومة على ردودها         -٤٤

يف البالغات، يشعر الفريق العامل بالقلق ألن الوضع يكشف عن وجود منط حلاالت اختفـاء               
تني تنـصان    من اإلعالن الل   ١٠ و ٢ويكرر الفريق العامل تأكيد املادتني      . قسري لفترات قصرية  

ال جيوز ألي دولة أن متارس أعمال االختفاء القسري أو أن تسمح هبا أو تتغاضـى                : "على أنه 
وعلى أن توضع فوراً معلومات دقيقة عن احتجاز أي شخص حمروم من حريتـه وعـن       " عنها

) ٥(و) ٣(١٣ويذكر أيضاً باملـادة     . مكان أو أمكنة احتجازه يف متناول أفراد أسرته أو حماميه         
تتخذ اإلجراءات اليت تكفل جلميع املـشاركني يف التحقيـق،          "اليت تنص على أن     اإلعالن من
فيهم الشاكي واحملامي والشهود والذين يقومون بالتحقيق، احلماية مـن سـوء املعاملـة               مبن

__________ 

 األمم املتحدة، مبا يف     وأصدرت جمموعة من خرباء   . ٢٠١٤مارس  / آذار ١٤السيدة كاو شونلي توفيت يف       )٢(
الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي، بياناً عاماً أدانت فيه األحـداث الـيت           ذلك

وميكن االطالع على البيان على العنـوان التـايل         . وفاة السيدة كاو وطالبت بإجراء حتقيق كامل       أدت إىل 
www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14394&LangID=E. 
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لضمان املعاقبة بالعقوبات املناسـبة علـى      "وأن ُتتخذ اخلطوات الالزمة     " التهديد أو االنتقام   أو
ة سيئة أو هتديد أو عمل انتقامي أو أي شكل من أشـكال التـدخل، تقـع لـدى                   معامل أي

، ٢١/٤؛ و يذكر أيضاً بقرار جملس حقوق اإلنسان         "الشكوى أو أثناء إجراءات التحقيق     تقدمي
الذي حث فيه اجمللس الدول على أن تتخذ خطوات لتوفري احلماية الكافية جلملة فئات تـشمل            

 املناهضني لالختفاء القسري وأُسر األشخاص املختفني ممـا قـد           املدافعني عن حقوق اإلنسان   
  .يتعرضون له من ختويف أو اضطهاد أو انتقام أو سوء معاملة

  كولومبيا  -٧  

  املعلومات املقدمة من احلكومة    
، أحالت حكومة كولومبيا رسالةً إىل الفريـق        ٢٠١٤نوفمرب  /تشرين الثاين  ١٤يف    -٤٥

أجل التدخل العاجل أُرسلت باالشتراك مع أربع آليات أخرى من          العامل رداً على رسالة من      
 تتعلق بادعاء تعرض روسيو كامبوس،      ٢٠١٣أغسطس  /آب ٢آليات اإلجراءات اخلاصة يف     

. "حركة حقوق اإلنسان يف بارانكابريميخا للتهديد بالقتـل       "وإليزاردو باديلو وأعضاء آخرين يف      
 املدعي العام بـشأن التحقيـق اجلـاري يف          وقدمت احلكومة يف ردها معلومات واردة من      

  . التهديدات اليت تعرض هلا الضحايا
أيضاً على رسالة من أجل التدخل العاجل أُرسلت         ويف نفس الرسالة، ردت احلكومة      -٤٦

 ٢٠١٣سـبتمرب   /أيلول ١٣باالشتراك مع أربع آليات أخرى من آليات اإلجراءات اخلاصة يف           
 كارلوس كانيزاليس أوكامبو، وكـذلك أعمـال التخويـف          تتعلق بادعاء قتل احملامي خوان    

والتهديد بالقتل اليت تعرض هلا حمامون ينوبون يف قضايا تتعلق حبقوق اإلنسان منـهم سـنيفر                
سيفوينتس املكلف حالياً بتمثيل ضحايا يف حتقيقات جنائية متعددة بشأن انتـهاكات حقـوق              

احلكومة يف ردها أن السيد سـيفوينتس       وذكرت  . اإلنسان، مبا يف ذلك حاالت اختفاء قسري      
وأحالت احلكومـة أيـضاً     . ليس له صلة بربنامج احلماية وأنه غري مسجل كشخص مستفيد         

معلومات من وزارة الداخلية تتعلق بالتدابري اليت اختذهتا احلكومة لتكفل للمدافعني عن حقـوق              
لضمانات الوطنية املتعلقة بعمل    وأشار وزير الداخلية إىل عملية ا     . اإلنسان مزاولة نشاطهم بأمان   

  . املدافعني عن حقوق اإلنسان، وكذلك القادة اجملتمعيني واحملليني
، قدمت احلكومة رداً آخر علـى رسـالة         ٢٠١٣ديسمرب  /كانون األول  ٢٤ويف    -٤٧

، وقدمت معلومات عن    ٢٠١٣سبتمرب  /أيلول ١٣التدخل الفوري املشار إليها أعاله املؤرخة       
ة حلماية املدافعني عن حقوق اإلنسان واحملامني، وعن التدابري املتعلقة بالـدعم            التدابري املتخذ 

  .املقدم علناً إىل األفراد الذين تعرضوا حلمالت الوصم والطعن يف املصداقية



A/HRC/WGEID/102/1 

GE.14-14169 10 

  املالحظات    
وفيما يتعلق بالقضايا اليت تناولتها رسائل      . الفريق العامل احلكومة على ردودها     شكر  -٤٨

تخـذ  ُت" من اإلعالن الـيت تـنص علـى أن    ١٣ ُيذّكر الفريق العامل باملادة ،التدخل الفوري 
اإلجراءات اليت تكفل جلميع املشاركني يف التحقيق، مبن فيهم الـشاكي واحملـامي والـشهود          

وأن ُتتخذ اخلطوات   " والذين يقومون بالتحقيق، احلماية من سوء املعاملة أو التهديد أو االنتقام          
عاقبة بالعقوبات املناسبة على أي معاملة سيئة أو هتديد أو عمـل انتقـامي              لضمان امل "الالزمة  

وفضالً ". الشكوى أو أثناء إجراءات التحقيق    أي شكل من أشكال التدخل، تقع لدى تقدمي          أو
 الذي حث فيه اجمللس     ٢١/٤عن ذلك، ُيذّكر الفريق العامل أيضاً بقرار جملس حقوق اإلنسان           

ت لتوفري احلماية الكافية جلملة فئات تشمل املدافعني عن حقـوق           الدول على أن تتخذ خطوا    
اإلنسان املناهضني لالختفاء القسري وأُسر األشخاص املختفني مما قد يتعرضون له من ختويف             

  .أو اضطهاد أو انتقام أو سوء معاملة

  مجهورية كوريا الدميقراطية الشعبية  -٨  

  اإلجراء العادي    
 .عشر حاالت إىل حكومة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية       أحال الفريق العامل      -٤٩

ووفقاً ألساليب عمل الفريق العامل، تلقت حكومة مجهورية كوريا أيضاً ُنسخاً عن احلاالت             
  .املذكورة

 ٩، الذي ُيـدعى أنـه اختفـى يف     سو -آهني هاك   وتتعلق احلالة األوىل بالسيد       -٥٠
ايغان يف رحلة عادية جلمع مستلزمات طبية عندما         بعد أن سافر إىل س     ١٩٦٦سبتمرب  /أيلول

 ووفقاً ألساليب عمل الفريق العامل، قُدِّمت إىل فييت نام أيضاً ُنسخة          . كان خيدم يف فييت نام    
  .عن احلالة

 عاماً وقت   ١٨ اليت كانت دون سن       يون -كيم هيي   وتتعلق احلالة الثانية بالسيدة       -٥١
 على يد أفراد يف جيش      ١٩٥٠سبتمرب  /أيلول ٢٧طفت يف   اختفائها املزعوم، وُيدعى أهنا اختُ    

 مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية من مستشفى الصليب األمحر يف سيول، حيث كانت تعمل            
  .كممرضة متدربة

 ٦ الذي ُيدعى أنـه اخُتطـف يف          دو -كيم كييونج   وتتعلق احلالة الثالثة بالسيد       -٥٢
وات مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية عنـدما مت         على يد أفراد يف ق     ١٩٦٨يونيه  /حزيران

  .الذي كان يعمل على متنه" هو - بوكيل" االستيالء على قارب الصيد
 ٤ الذي ُيدعى أنـه اخُتطـف يف          مان -كيم سيوك   وتتعلق احلالة الرابعة بالسيد       -٥٣

عنـدما مت   على يد أفراد يف قوات مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيـة      ١٩٧٢فرباير  /شباط
  .الذي كان يعمل على متنه" ٣٦آنيونغ "االستيالء على قارب الصيد 
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 الذي ُيدعى أنـه اخُتطـف        كيونغ -سون هايي   وتتعلق احلالة اخلامسة بالسيد       -٥٤
 على يد أفراد يف جيش كوريا الشعبية الدميقراطية من مقر إقامته ١٩٥٠سبتمرب  /أيلول ٢٨ يف

  . دو، مجهورية كوريا- إيب شونغ شيونغبوك - ري، شونغجيو - جيكوك ٣٧٢آنذاك 
 ، نام -بارك دو    والسيد    شيول -كيم يونج   وتتعلق احلالتني السادسة والسابعة بالسيد        -٥٥

 على يد أفـراد يف قـوات        ١٩٧٢ديسمرب  /كانون األول  ٢٨الذين ُيدعى أهنما اخُتطفا يف      
 " هـو  - ٦١أوديانج  " قارب الصيد    مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية عندما مت االستيالء على       

  .الذي كانا يعمالن على متنه
سـيو   والسيد  هيون-بارك دو وتتعلق احلاالت الثامنة والتاسعة والعاشرة بالسيد         -٥٦

    /كـانون األول  ٢٨ الذين ُيدعى أهنم اخُتطفوا يف    تشونغ -يو كييونغ   والسيد   جو   -يونغ  
ية كوريا الشعبية الدميقراطية عندما مت االستيالء مجهور على يد أفراد يف قوات ١٩٧٢ديسمرب 

  .الذي كانوا يعملون على متنه" ٦٢أوديانج "على قارب الصيد 

  املعلومات املقدمة من احلكومة    
 حالة  ١٣  ب، أحالت احلكومة معلومات تتعلق      ٢٠١٣ديسمرب  / كانون األول  ١٨يف    -٥٧

  .افية لتوضيح هذه احلاالتومل ُتعترب املعلومات املقدمة ك. مل يبت فيها بعد

  إكوادور  -٩  

  اإلجراء العادي    
خوسيه دل كارمن   أحال الفريق العامل حالة واحدة إىل حكومة إكوادور تتعلق بالسيد             -٥٨

 على يد أفـراد     ٢٠١٣مايو  / أيار ٤، وهو مواطن كولوميب، ُيدعى أنه اخُتطف يف         موالنو ريوس 
" COBRA "٤-٣-١-١، وحدة العمليات "Jungle Battalion 55 "Putumayo ٥٥كتيبة الغابة  يف

. التابعة لالستخبارات العسكرية اإلكوادورية، يف بويرتـو دل كـارمن، كـانتون بوتومـايو             
  .ألساليب عمل الفريق العامل، قُدِّمت إىل حكومة كولومبيا نسخة عن احلالة ووفقاً

  مصر  -١٠  

  النداءات العاجلة    
اك مع ثالث آليات أخرى مـن آليـات اإلجـراءات           أحال الفريق العامل، باالشتر     -٥٩

ويتعلق النـداء  .  إىل حكومة مصر ٢٠١٣ديسمرب  / كانون األول  ٢٧اخلاصة، نداًء عاجالً يف     
 ،العاجل بادعاء تعرض السادة خالد القزاز وأمين الصرييف وعبد اجمليد مشايل لالختفاء القسري

  .نفراديوإيداع السيدين عصام احلداد وأمين علي يف احلبس اال
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  السلفادور  -١١  

  رسالة من أجل التدخل الفوري    
، أحال الفريق العامل باالشتراك مـع آليـتني         ٢٠١٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٥يف    -٦٠

أخريني من آليات اإلجراءات اخلاصة رسالة لطلب التدخل الفوري بشأن إغـالق مكتـب              
  .ية القانونية ألسقف سان سلفادوراحلما
، أحال الفريق العامل باالشتراك مـع آليـتني         ٢٠١٣نوفمرب  /الثاين تشرين   ٢٨ويف    -٦١

أخريني من آليات اإلجراءات اخلاصة رسالة أخرى للتدخل الفوري تتعلق باهلجوم العنيـف             
 Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños(على رابطة البحث عن األطفال املفقـودين  

Desaparecidos(البلد عملية احلقيقة والعدالة واجلرب يف، وإتالف معلومات أساسية ل.  

  املالحظات    
فيما يتعلق بالقضايا اليت تناولتها رسالتا طلب التدخُّل الفوري، يذكر الفريق العامل              -٦٢

تتخذ اإلجراءات اليت تكفل جلميع املشاركني يف        " من اإلعالن اليت تنص على أن      ١٣باملادة  
لشهود والذين يقومون بالتحقيق، احلماية من سـوء        التحقيق، مبن فيهم الشاكي واحملامي وا     

لضمان املعاقبة بالعقوبات املناسبة علـى      " وأن ُتتخذ اخلطوات     "املعاملة أو التهديد أو االنتقام    
أي معاملة سيئة أو هتديد أو عمل انتقامي أو أي شكل من أشكال التدخل، تقع لدى تقدمي                 

لفريق العامل أيضاً بقـرار جملـس حقـوق         ويذكر ا ". الشكوى أو أثناء إجراءات التحقيق    
 الذي حث فيه اجمللس الدول على أن تتخذ خطوات لتوفري احلماية الكافيـة              ٢١/٤ اإلنسان

جلملة فئات تشمل املدافعني عن حقوق اإلنسان املناهـضني لالختفـاء القـسري، وأسـر         
ـ               . وء معاملـة  األشخاص املختفني مما قد يتعرضون له من ختويف أو اضطهاد أو انتقام أو س

وهذه املعايري ال حتمي السالمة اجلسدية للمدافعني عن حقوق اإلنسان فحسب، بل تكفـل              
  .أيضاً السري العادي لعمل منظمات حقوق اإلنسان

  غينيا  -١٢  

  اإلجراء العادي    
  .أحال الفريق العامل إىل حكومة غينيا سبع حاالت  -٦٣
وُيدعى . عاماً وقت اختفائه املزعوم  ١٨وتتعلق احلالة األوىل بشخص كان دون سن          -٦٤

  ).IIIكولوما ( يف مقر إقامته يف سولوبرميو ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٨أنه شوهد آخر مرة يف 
، الذي ُيدعى أنه شوهد آخر مرة بـالقرب         احلاج حساين باه  وتتعلق احلالة الثانية بالسيد       -٦٥

  .، يف ملعب كوناكري٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٨من قادة سياسيني أثناء مظاهرة نظمت يف 
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 ٢٨الذي ُيدعى أنه شوهد آخر مـرة يف          ،باري ميداووتتعلق احلالة الثالثة بالسيد       -٦٦
  . يف مقر إقامته٢٠٠٩سبتمرب /أيلول
 عاماً وقت اختفائه املزعـوم،      ١٨وتتعلق احلالة الرابعة بشخص آخر كان دون سن           -٦٧

  .لعب كوناكريسبتمرب يف م/ أيلول٢٨وُيدعى أنه شوهد آخر مرة يف 
، الذي ُيدعى أنه شوهد آخـر مـرة         مامادو أليو باه  وتتعلق احلالة اخلامسة بالسيد       -٦٨
  .، يف مكان عمله يف تاي أو ياه، بلدية راتوما٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٨ يف
، الذي ُيدعى أنه شوهد آخر مرة       مامادو ميكا ديالو  وتتعلق احلالة السادسة بالسيد       -٦٩
  .، يف ملعب كوناكري أثناء مظاهرة٢٠٠٩ سبتمرب/ أيلول٢٨ يف
 ٢٨ ، اليت ُيدعى أهنا شوهدت آخر مرة يف       عيساتو ديالو وتتعلق احلالة السابعة بالسيدة       -٧٠
  . يف ملعب كوناكري، وهي جالسة يف املنصة الرمسية أثناء مظاهرة٢٠٠٩سبتمرب /أيلول

  العراق  -١٣  

  املعلومات املقدمة من احلكومة    
، قدمت حكومة العراق معلومات تتعلـق بـسبع         ٢٠١٤يناير  /الثاين كانون   ٣يف    -٧١

  .ورئي أن املعلومات املقدمة غري كافية لتوضيح احلاالت. حاالت مل ُيبت فيها بعد

  نشرة صحفية    
، أصدر الفريق العامل باالشتراك مع مخس آليات ٢٠١٣ديسمرب / كانون األول٩يف   -٧٢

 صحفية حث فيها حكومة العراق على توضـيح         أخرى من آليات اإلجراءات اخلاصة نشرة     
    /مصري وأماكن وجود املقيمني السبعة يف خميم أشرف الذين ُيدعى أهنم اخُتطفوا يف أيلـول              

املكلفـون بواليـات يف إطـار     وأعـرب .  شخصا٥٢ً بعد هجوم قُِتل فيه   ٢٠١٣سبتمرب  
 وجود معلومـات مـن      اإلجراءات اخلاصة، يف النشرة الصحفية، عن قلقهم البالغ إزاء عدم         
  .السلطات العراقية فيما يتعلق بنتائج التحقيقات اجلارية يف اهلجوم

  املالحظات    
يكرر الفريق العامل تأكيد قلقه بشأن املقيمني السبعة يف خميم أشرف الذين ُيـدعى                -٧٣

ويشجع حكومة العراق على مواصـلة التحقيقـات      . ٢٠١٣سبتمرب  /أهنم اخُتطفوا يف أيلول   
الت وحتديد مصري أولئك األشخاص وأماكن وجودهم، وضمان مساءلة اجلناة ونشر           احلا يف

  .نتائج التحقيقات
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  كينيا  -١٤  

  اإلجراء العادي    
  .أحال الفريق العامل إىل حكومة كينيا عشر حاالت  -٧٤
، الذي ُيدعى أنه قُبض عليـه يف        توماس كينتاي كوتوت  وتتعلق احلالة األوىل بالسيد       -٧٥

 فرداً من   ٢٠ على يد ما يزيد عن       ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٥قرأ يف الشرفة األمامية يف      مرتله وهو ي  
 ٢٠اجليش مدججني بالسالح يرتدون الزي العسكري ُيعتقد أهنم ينتمون إىل فـوج املظلـيني         

  .التابع للجيش الكيين
سـتيفان   و روتو ريتشارد شبكوي وتتعلق احلاالت الثانية والثالثة والرابعة بالسادة         -٧٦
      / آذار ١٣، الذين ُيدعى إلقاء القبض عليهم يف منـازهلم يف           برنارد تويكونغ  و ساما مشامياك و

 على يد أفراد من اجليش مدججني بالسالح ُيعتقد أهنـم ينتمـون إىل فـوج        ٢٠٠٨مارس  
  . التابع للجيش الكيين٢٠املظليني 

 يـاوا كوروكـو   بنـسن جنو  وتتعلق احلاالت اخلامسة والسادسة والسابعة بالسادة         -٧٧
، ُيدعى إلقاء القبض عليهم عندما كـانوا        شريوب كوميبوي  جيديونوباتريك نالينغا ندميا    و

 على يد أفراد من اجليش ُيعتقد       ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٢يرعون املاشية بالقرب من منازهلم يف       
  . التابع للجيش الكيين٢٠إىل فوج املظليني  أهنم ينتمون

، الذي ُيدعى أنه تعرض للتوقيف      بيتر أوليفيه أوسيكاتا  لسيد  وتتعلق احلالة الثامنة با     -٧٨
 من مكان عمله على يد أفراد من اجليش يرتدون الزي الرمسـي             ٢٠٠٨مارس  /آذار ١١يف  

  . التابع للجيش الكيين٢٠يعتقد أهنم ينتمون إىل فوج املظليني 
قاء القـبض    الذي ُيدعى إل   جيفري جاكوب كابتونو  وتتعلق احلالة التاسعة بالسيد       -٧٩

 فرداً من اجليش يرتدون الزي الرمسي       ١٥ على يد    ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٠عليه من مرتله يف     
  .للجيش الكيين  التابع٢٠ُيعتقد أهنم ينتمون إىل فوج املظليني 

 الذي ُيدعى إلقاء القبض عليه      فنسنت وساما كرييوين  وتتعلق احلالة العاشرة بالسيد       -٨٠
 على يد رجال شرطة مـسلحني يرتـدون         ٢٠٠٧سبتمرب  /ول أيل ٤يف سوق شبتابوربور يف     

  .الزي الرمسي يعتقد أهنم ينتمون إىل وحدة اخلدمة العامة التابعة للشرطة الكينية

  مجهورية الو الدميقراطية الشعبية  -١٥  

  املعلومات املقدمة من احلكومة    
اطية الـشعبية   ، أحالت حكومة مجهورية الو الدميقر     ٢٠١٤يناير  / كانون الثاين  ٣يف    -٨١

واعُتبِرت املعلومات املقدمة   . إىل الفريق العامل معلومات تتعلق حبالتني مل يتم البت فيهما بعد          
  .غري كافية لتوضيح احلالتني
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  نشرة صحفية    
، أصدر الفريق العامل باالشتراك مع ثـالث        ٢٠١٣ديسمرب  / كانون األول  ١٦يف    -٨٢

ة صحفية حث فيها حكومة مجهوريـة الو        آليات أخرى من آليات اإلجراءات اخلاصة نشر      
الدميقراطية الشعبية على زيادة جهودها املبذولة للتحقيق يف تعرض السيد شومباز شومفون،            

ويف النشرة  . ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ١٥عامل يف اجملال اإلمنائي،لالختفاء القسري يف       
 قلقهم إزاء سالمة الـسيد  ة أعرب املكلفون بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة عن  يالصحف

  .سومفون وأمنه وحثوا احلكومة على مساءلة اجلناة

  املالحظات    
يشجع الفريق العامل حكومة مجهورية الو الدميقراطية الـشعبية علـى مواصـلة               -٨٣

التحقيقات يف حالة السيد سومباز شومفون وعلى موافاة الفريق العامل بأية معلومات تتعلق             
ويف هذا الصدد، يذكر . الفريق العامل أن تكثف احلكومة تعاوهنا مع اآللية      ويأمل  . هبذه احلالة 

، الذي حث فيه اجمللس الـدول علـى أن          ٢١/٤الفريق العامل بقرار جملس حقوق اإلنسان       
 ٧/١٢تتعاون مع الفريق العامل وأن تساعده لكي يتمكن من تنفيذ واليته بفعالية وبـالقرار               

املعنية على أن تكثف تعاوهنا مع الفريق العامل بـشأن أي           الذي حث فيه اجمللس احلكومات      
  .إجراء يتخذ عمالً بالتوصيات اليت يوجهها الفريق العامل إليها

  املكسيك  -١٦  

  النداءات العاجلة    
، أحال الفريق العامل حالة واحدة إىل حكومـة        ٢٠١٣ديسمرب  / كانون األول  ٣يف    -٨٤

     / تشرين األول  ٢، الذي ُيدعى أنه اخُتطف يف       ارودانييل راموس ألف  املكسيك تتعلق بالسيد    
 على يد أفراد من اجليش املكسيكي يف حقل مهجور بالقرب من بلدة بتانيا،              ٢٠١٣أكتوبر  

  .يف ميجو آسان

  اإلجراء العادي    
  . حالة إىل احلكومة١٢أحال الفريق العامل   -٨٥
، الذي ُيدعى أنه اخُتطف     رتينيزماريو خورخيه توفار ما   وتتعلق احلالة األوىل بالسيد       -٨٦
 على يد أفراد تابعني لشرطة بلدية سان نيكوالس ديلوس غارسـا،            ٢٠٠٨مايو  / أيار ١٤يف  

  .نويفو ليون
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، الـذي ُيـدعى أنـه       خورخيه رومريو فلورس كنتانا   وتتعلق احلالة الثانية بالسيد       -٨٧
، كولونيـا  ٣٩٩٩يا  من مرتل أصدقائه يف نويفا كاست   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ٢٢اخُتطف يف   

  .ريسيدنسيال لنكن، مونتريه، على يد جمموعة فدائيني اقتحمت املرتل
، الذي ُيـدعى أنـه      ميغويل أورلندو مونوف غوزمون   وتتعلق احلالة الثالثة بالسيد       -٨٨

  . يف سويداد خويريس شيخواخوا٢٦ يف كتيبة املشاة ١٩٩٣مايو /شوهد آخر مرة يف أيار
 دانييـل كـابريرا بينـالوزا     ابعة واخلامسة والسادسة بالسادة     وتتعلق احلاالت الر    -٨٩
 ١٤، الذين ُيدعى أهنـم اخُتطفـوا يف       نيكوميديس ويال سانتانا  وأورلندو ريبوليدو تليس    و

  على يد مدنيني مسلحني من جمموعة يونيون غانديرا رجييونال دغريورو          ٢٠٠٥فرباير  /شباط
  .كسيكيوُيزعم أهنم ُسلموا فيما بعد إىل اجليش امل

، الذي ُيـدعى أنـه      ماركو أنطونيو شوجنيا سوريس   وتتعلق احلالة السابعة بالسيد       -٩٠
  . على يد أفراد تابعني لشرطة بلدية سانتا كاتارينا٢٠٠٧يونيه / حزيران١٩اخُتطف يف 

 خـافيري  وبيدرو إنريكي بويرتا فلـورس وتتعلق احلالتني الثامنة والتاسعة بالسيدين    -٩١
 ٢٠١٠يوليـه   / متوز ٢٥ اللذين ُيدعى أهنما شوهدا آخر مرة يف         ينيو بيدروزا أليخاندرو تريف 

ومها يغادران مرتل األخري يف سان بيدرو يف طريقهما إىل منتزه الخواستيكا يف سانتا كاتارينا             
  .نويفو ليون

 روبرتو نيفان هرينانـديز غارسـيا     وتتعلق احلالتني العاشرة واحلادية عشرة بالسيد         -٩٢
 ٢٠١١مارس  / آذار ١١، اللذين ُيدعى أهنما اخُتطفا يف       وديث ييسينيا رويدا غارسيا   السيدة ي و

على يد أفراد تابعني للشرطة االحتادية وشرطة الوالية من مقر إقامتهما الواقـع يف ريفـادوا                
  .لوما بونيتا مبونتريه يف نويفا ليون.  يف كول٦٠٢٥سوتيلو 

، الذي ُيدعى وفاين ألكسيس باريوس هرنانديز   جيوتتعلق احلالة الثانية عشرة بالسيد        -٩٣
أنه اخُتطف من مركز رينوسا التجاري يف تامليباس الواقع يف شارع الزرو كاردينـاس يف                

 فرداً مسلحاً بصحبة    ١٥ على يد ما يزيد عن       ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٢٤كولونيا أنزالدواز يف    
  .أفراد تابعني للشرطة االحتادية وشرطة بلدية تاموليباس

  املغرب  -١٧  

  املعلومات املقدمة من احلكومة    
، أحالت حكومة املغرب إىل الفريـق العامـل         ٢٠١٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٥يف    -٩٤

واعُتربت املعلومات املقدمـة غـري كافيـة        . معلومات تتعلق حبالة واحدة مل يبت فيها بعد       
  .احلالة لتوضيح
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  باكستان  -١٨  

  اإلجراءات العاجلة    
، أحال الفريق العامل حالة واحـدة إىل حكومـة          ٢٠١٤يناير  / الثاين  كانون ٩يف    -٩٥

    / تـشرين األول ١٩باكستان تتعلق بشخص دون سن الثامنة عشرة ُيدعى أنه اخُتطـف يف   
  . من مرتله الواقع يف شارع كامرباين، يف كيلي نيشاري أباد، يف كيتا٢٠١٣أكتوبر 

  اإلجراء العادي    
  .ث حاالت إىل حكومة باكستانأحال الفريق العامل ثال  -٩٦
، وهو مواطن هندي ُيـدعى      حامد نيهال أمحد أنصاري   وتتعلق احلالة األوىل بالسيد       -٩٧

ووفقاً ألسـاليب عمـل الفريـق    .  يف باكستان٢٠١٢نوفمرب /أنه اخُتطف يف تشرين الثاين    
  .ةالعامل، أرسل الفريق العامل حلكومة أفغانستان وحكومة اهلند نسخة عن ملف القضي

 ١٥، الـذي ُيـدعى أنـه اخُتطـف يف           عبد الـصفا  وتتعلق احلالة الثانية بالسيد       -٩٨
 على يد أفراد ُيعتقد أهنم ينتمون إىل فيلق احلدود أو قوات أخرى تابعة              ٢٠١٠أغسطس  /آب

  .ألمن الدولة، بالقرب من شارع كلية الطب زهري، يف بلوشستان
، الذي ُيدعى أنه اخُتطف من شارع الـدكتور         مسيع اهللا وتتعلق احلالة الثالثة بالسيد       -٩٩

، على يد أفراد يرتدون الزي      ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٦بانو يف كيتا يف بلوشستان يف       
  .العادي يعتقد أهنم ينتمون إىل قوات األمن

  بريو  -١٩  

  املعلومات املقدمة من احلكومة    
 .٢٠١١يوليـه   / متوز ١١حلكومة يف   واصل الفريق العامل جتهيز املعلومات املقدمة من ا         -١٠٠

، واعُتربت أهنـا غـري كافيـة       بعد  حالة مل ُيبت فيها    ١٨٢    بواسُتعرضت املعلومات املتعلِّقة    
  .لتوضيح احلاالت

، أحالت احلكومة إىل الفريق العامـل رسـالةً   ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين١٤ويف    -١٠١
  .غري كافية لتوضيح احلالةواعُتربت املعلومات . تتعلق حبالة مل يبت فيها بعد

ويف نفس الرسالة، أعلمت احلكومة الفريق العامل بالتدابري اليت اختذها املدعي العام              -١٠٢
  .فيما يتعلق بالبحث عن األشخاص املفقودين

  املعلومات املقدمة من املصادر    
  .قدمت املصادر معلومات بشأن ست حاالت مل يبت فيها بعد  -١٠٣
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  ياالحتاد الروس  -٢٠  

  النداءات العاجلة    
، أحال الفريق العامل، باالشـتراك مـع آليـة          ٢٠١٣ديسمرب  / كانون األول  ٩يف    -١٠٤
من آليات اإلجراءات اخلاصة، نداًء عاجالً إىل حكومة االحتاد الروسي بشأن الـسيد              أخرى

إيسمون أزميوف، وهو مواطن من طاجيكستان، ُيّدعى أنه اخُتطف من مباين مركز إيـواء              
  .لروسي وُنقل إىل مكان غري معروف لألجانب تديره الدولة يف االحتاد امؤقت

  إسبانيا  -٢١  

  اإلجراء العادي    
ماريا أرغويليس  أحال الفريق العامل حالةً واحدةً إىل حكومة إسبانيا تتعلق بالسيدة             -١٠٥
 يوفريو،، بالقرب من حمطة ر١٩٤٧فرباير / شباط ٧ اليت ُيّدعى أهنا شوهدت آخر مرة يف         لوركا

  . يف ساحة تسمى كاسييا ثاباتريو، يف غرناطة

  املعلومات املقدمة من املصادر    
  .قدمت املصادر معلومات عن حالة واحدة مل ُيبّت فيها بعد  -١٠٦

  سري النكا  -٢٢  

  اإلجراء العادي    
  . حالةً إىل حكومة سري النكا٢١أحال الفريق العامل   -١٠٧
 الذي ُيّدعى أنه شوهد آخـر مـرة         نيمالراج أنانتاراجا د  تتعلق احلالة األوىل بالسي     -١٠٨
، يف مقاطعة فافونيـا يف إقلـيم        ٦ يف مركز للرعاية يف املنطقة       ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٨ يف

  . الشمال، اليت كانت خاضعة لسيطرة احلكومة
  اليت ُيّدعى أهنا شوهدت آخر مـرة       فيجيتا أتبوتاناتان وتتعلق احلالة الثانية بالسيدة       -١٠٩
 يف نقطة تفتيش أومانيت اخلاضعة لسيطرة اجليش، والواقعـة يف           ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢١ يف

  . مقاطعة فافونيا يف إقليم الشمال
سـوكوماران   والسيد كاروناديفي إالياتاميبوتتعلق احلالتان الثالثة والرابعة بالسيدة        -١١٠

 يف فادوفاغار يف    ٢٠٠٩يو  ما/ أيار ١٨، اللذين ُيّدعى أهنا شوهدا آخر مرة يف         كريشناكودي
  .مقاطعة مواليتيفو يف إقليم الشمال، بعدما سلّما أنفسهما للجيش السري النكي

 الذي ُيّدعى أنه شوهد آخـر       سانترياروبان جياراجا وتتعلق احلالة اخلامسة بالسيد       -١١١
 يف نقطة تفتيش أومانيت اخلاضـعة لـسيطرة اجلـيش، يف            ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ١٦يف   مرة
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وحسب املعلومات الواردة، قد يكون اجليش السري النكي        . فافونيا يف إقليم الشمال    ةمقاطع
  . هو املسؤول عن هذا االختفاء املزعوم

 الذي ُيّدعى أنه شوهد آخر مـرة  تانغاراجا كاليموتووتتعلق احلالة السادسة بالسيد      -١١٢
 فادوفاغـال    حني سلم نفسه للجيش السري النكـي يف منطقـة          ٢٠٠٩مايو  / أيار ١٨يف  

  . اخلاضعة لسيطرة اجليش، يف مقاطعة مواليتيفو يف إقليم الشمال
 اليت يّدعى أهنا شوهدت آخر      يوغسواري كانتاسامي وتتعلق احلالة السابعة بالسيدة       -١١٣

وحسب .  يف ماتتاالن يف مقاطعة مواليتيفو يف إقليم الشمال        ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ١٣مرة يف   
  .  السري النكي هو املسؤول عن اختفائها املزعوماملعلومات الواردة، اجليش

 الذي ُيّدعى أنه شوهد آخر مـرة        تاجينتان كوناسينغام وتتعلق احلالة الثامنة بالسيد       -١١٤
 يف مدرسة فافونيا رامبايكوالم ماها فيديااليام للفتيات، يف فافونيـا           ٢٠٠٩مايو  / أيار ١٩ يف
اجليش السري النكي هـو املـسؤول عـن         وحسب املعلومات الواردة،    . إقليم الشمال  يف

  . املزعوم اختفائه
 الذي ُيّدعى أنه شوهد آخر      فيجاياكانت ماهيسواران وتتعلق احلالة التاسعة بالسيد       -١١٥

 يف أومانيت يف مقاطعة فافونيا يف إقليم الشمال، بعدما سلم نفسه ٢٠٠٩مايو / أيار١٨مرة يف 
  .ب ما ُيزعمللجيش السري النكي، حس

 ١٢ الذي ُيّدعى أنه شوهد آخر مرة يف         مارويت سيلفاراج تتعلق احلالة العاشرة بالسيد     و  -١١٦
 يف مستشفى موليفايكال يف مقاطعة مواليتيفو يف إقليم الشمال، بعدما ألقى            ٢٠٠٩مايو  /أيار

  .اجليش السري النكي القبض عليه حينما كان يعاجل هناك، حسب ما ورد يف التقارير
 الذي ُيّدعى أنه شوهد باالسوبرامانيام ناداراسا اإلحدى عشرة بالسيد     وتتعلق احلالة   -١١٧

.  يف ماتتاالن يف مقاطعة مواليتيفو يف إقلـيم الـشمال  ٢٠٠٩أبريل / نيسان ٢٠آخر مرة يف    
  . هو املسؤول عن اختفائه املزعوموحسب املعلومات الواردة، اجليش السري النكي

 الذي ُيّدعى أنه شوهد آخر مرة     براباكار بامتاناتان د  وتتعلق احلالة الثانية عشرة بالسي      -١١٨
املعـروف  ( يف فيليكاندي، يف معسكر اعتقال تريوكونامـادو         ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢٦يف  
وحسب املعلومات الواردة، اجلـيش     . ، يف إقليم الشمال األوسط    ")تريكونامادو"باسم   أيضاً

  .ختفائه املزعومالسري النكي هو املسؤول عن ا
 الذي ُيّدعى أنه شـوهد      كريشنابيلي براباهاران وتتعلق احلالة الثالثة عشرة بالسيد        -١١٩

 يف فادوفاهال يف مقاطعة مواليتيفو يف إقلـيم الـشمال،           ٢٠٠٩مايو  / أيار ١٧آخر مرة يف    
  .كومية القبض عليه، حسب ما ُيزعمألقت قوات األمن احل بعدما
 اليت ُيّدعى أهنا شوهدت آخر      وجا سيلفاراجا تانوتتعلق احلالة الرابعة عشرة بالسيدة        -١٢٠

 يف منطقة نانديكادال اخلاضعة لسيطرة اجليش السري النكـي،          ٢٠٠٩مايو  / أيار ٥مرة يف   
  .اطعة مواليتيفو يف إقليم الشمالمق يف
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 الذي ُيـّدعى أنـه      جيغاتيسواران سيلفاراجا وتتعلق احلالة اخلامسة عشرة بالسيد        -١٢١
 يف بوتوكوديريوبو، يف مقاطعة مواليتيفو يف إقلـيم         ٢٠٠٩رباير  ف/شوهد آخر مرة يف شباط    

  . الشمال، بعدما ألقى اجليش السري النكي القبض عليه، حسب ما ُيزعم
 الذي ُيّدعى أنه شـوهد      راتيش سونتاراجان وتتعلق احلالة السادسة عشرة بالسيد        -١٢٢

واقع يف مقاطعة فافونيـا      يف مستشفى فافونيا احلكومي ال     ٢٠٠٩يونيه  /آخر مرة يف حزيران   
  . إقليم الشمال، بعدما اقتاده اجليش السري النكي إىل هناك يف

 الذي ُيّدعى أنه شـوهد      سوتاغار سوغانتريان وتتعلق احلالة السابعة عشرة بالسيد        -١٢٣
منطقة حيظر فيها إطـالق     "أو  " منطقة آمنة (" يف موليفايكال    ٢٠٠٩مايو  / أيار ١مرة يف   آخر  
قاطعة مواليتيفو الواقعة يف إقليم الشمال، حيث اقتاده اجليش الـسري النكـي،             يف م  ،")النار

   .ُيزعم حسب ما
 الذي ُيّدعى أنه شوهد آخر      سوجيفاراج تانغافيل وتتعلق احلالة الثامنة عشرة بالسيد        -١٢٤

 يف قرية كومبافيل الواقعة يف منطقة بوتوكوديريوبو الواقعـة          ٢٠٠٩فرباير  / شباط ١٢مرة يف   
وحسب التقارير، اجليش السري النكي هو املسؤول       . قاطعة مااليتيفو يف إقليم الشمال    م يف

  . عن اختفائه املزعوم
 كينترياكومـار تريونيالكانـدان   وتتعلق احلالتان التاسعة عشرة والعشرون بالسيد         -١٢٥

 يف نقطـة    ٢٠٠٩أبريل  /، اللذين شوهدا آخر مرة يف نيسان      موتتايا تريونيالكاندان والسيد  
ومـن  . تفتيش أومانيت اخلاضعة لسيطرة اجليش، يف مقاطعة فافونيا الواقعة يف إقليم الـشمال       

  . احملتمل أن يكون اجليش السري النكي مسؤوالً عن اختفائهما املزعوم
 الذي ُيّدعى أنه شوهد     برافينت تيياغاراجا وتتعلق احلالة اإلحدى والعشرون بالسيد        -١٢٦

 .، يف إقليم الشمال   ")منطقة حظر إطالق نار   (" يف ماتتاالن    ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٤آخر مرة يف    
  . وكان اجليش السري النكي، حسب التقارير، هو املسؤول عن اختفائه املزعوم

  االدعاء العام    
تلقى الفريق العامل معلومات من مصادر موثوقة تفيد بوجود عقبات اعترضت تنفيذ          -١٢٧

  .اإلعالن يف سري النكا
املصادر بأن اللجنة الرئاسية املعنية حباالت االختفاء العاملة حالياً يف البلـد            وأفادت    -١٢٨

  .واجهت العديد من املشاكل
وورد يف التقارير أن مدة عمل اللجنة كانت أقصر بكثري من الالزم ألن ستة أشهر                 -١٢٩

وادُّعي . ممل تكن كافية إلجراء حتقيق شامل بشأن آالف األفراد الراغبني يف اإلدالء بشهاداهت            
أن كون اللجنة مل تبدأ جلسات االستماع إال بعد مضي مخسة أشهر على إنشائها، وكـون                
األشخاص الذين تلقوا دعوة للمثول أمامها ال ميثلون سوى عدًدا خمتاًرا من جمموع مقـدمي               

  .الطلبات، يدل على عدم ختصيص وقت كاٍف للعملية
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ت اليت أُبلغ عنها يف كولومبو وأحناء أخرى من   وأفادت التقارير بأن العديد من احلاال       -١٣٠
البلد يف السنوات األخرية ال تدخل ضمن اختصاص اللجنة ألن هذه األخرية لن تتناول سوى               

  .٢٠٠٩ إىل عام ١٩٩٠حاالت االختفاء يف إقليمي الشمال والشرق يف الفترة من عام 
ن العديد من األشخاص يف خمتلف وادُّعي أن احلملة اإلعالمية العامة مل تكن كافية وأ  -١٣١

. األماكن مل يسمعوا باللجنة ومل يتلقوا معلومات عن مكان وموعد وطريقة تقدمي الشكاوى            
وأفادت التقارير بوجود لبس كبري بني أسر املختفني بشأن طريقة تقدمي الـشكاوى، ومـن               

لتقارير أيضاً بأن   وأفادت ا . سيمكنه املثول أمام اللجنة، ومىت وأين سُتعقد جلسات االستماع        
وُيـذكر أن   . أفراداً من اجليش وموظفني من األمن بزي مدين كانوا يسجلون األشـخاص           

شكاوى وردت من أشخاص طُِلب منهم التوقيع على مناذج باللغة اإلنكليزية، وهـي لغـة               
ميكن لبعضهم أن يقرأها أو يفهمها، وأن العديد منهم رفضوا التوقيع عليها يف حني وقـع                 ال

وادُّعي عالوةً على ذلك أن عدداً قلـيالً جـداً مـن            . ا آخرون رغم أهنم مل يفهموها     عليه
األشخاص الذين قدموا شكاوى تلقوا رسائل للمثول أمام اللجنة وأن معايري االختيار مل تكن              

  .واضحة وال متاحة للجميع
 وُزعم أن على اللجنة أن تستمع إىل مجيع األشخاص الذين قدموا شـكوى بـشأن       -١٣٢

حالة اختفاء وليس إىل جمرد عينة من احلاالت، مهما لزم من الوقت لتسجيل مجيع الشكاوى               
  .واالستماع إليها، إذا أُريد للعملية أن تكون ذات مصداقية

وأفاد املصدر بأن بعض جلسات االستماع اليت عقدهتا اللجنة كانت علنية، بيد أهنا               -١٣٣
  . شفافية العملية وقوض ثقة اجلمهور هباكانت سرية يف مناسبات أخرى، مما قلل من

وأفادت التقارير أيضاً بأن عدد املترمجني الشفويني مل يكن كافياً يف بعض املناسبات               -١٣٤
وأن من قاموا بالترمجة الشفوية فعلوا ذلك بطريقة غري دقيقة فلّخـصوا أحيانـاً شـهادات                

وادُّعـي أيـضاً أن     . ابة عن األسـئلة   املشتكني أو قاطعوهم أثناء اإلدالء هبا أو استبقوا اإلج        
املترمجني الشفويني جادلوا يف بعض األحيان األشخاص يف روايتهم ملـا حـدث وأظهـروا               

وأفادت التقارير أيضاً بأن العديد من األسئلة كانت        . عدوانية مفرطة يف تعاملهم مع املشتكني     
منحون، بدالً من ذلك،    استدراجية وأن املشتكني شعروا أهنم خيضعون الستجواب وأهنم ال يُ         

احليز الزمين واملكاين الالزم لسرد األحداث، وأن األسئلة ركزت باستمرار على منور تاميـل              
وادُّعـي  . إيالم للتحرير، مما أدى إىل عدم إيالء اهتمام كاٍف للجوانب األخرى من الشهادة            

ني مل يكونـوا    كذلك أن بعض املسؤولني املكلفني جبمع املعلومات وملء استمارات املشتك         
وبالتايل كانت مثة ادعاءات    . ناطقني باللغة التاميلية وأن االستمارات كانت باللغة اإلنكليزية       
  .باحتمال إساءة فهم املعلومات وملء االستمارات بطريقة خاطئة

واّدعى املصدر أن تنظيم محلة إعالمية شاملة كان ينبغي أن يستبق بوقت طويل مواعيد            -١٣٥
واقُترح أال تقتصر مهمة نشر املعلومات على مـسؤولني حملـيني،           . ع املقررة جلسات االستما 

. ينبغي أن تنظَّم أيضاً محالت لنشر املعلومات على صعيد األقاليم وعلى الـصعيد الـوطين               بل



A/HRC/WGEID/102/1 

GE.14-14169 22 

وذُكر أيضاً أنه ينبغي استحداث عملية ملساعدة األسر على االستعداد للمثول أمـام اللجنـة،               
  .لومات عن الوثائق واملستندات الداعمة اليت جيب إرفاقها بشكاواهمبوسائل منها تقدمي مع

وأوصى املصدر بتخصيص وقٍت كاٍف ملراحل النشر والتسجيل والتحضري حىت حيظى             -١٣٦
كل مشتٍك بفرصة املثول أمام اللجنة وحيصل األشخاص على معلومات عن الوثائق اليت جيـب             

  . وعن املدة الزمنية اليت ستخصص لالستماع إليهمأن ُيحضروها وعّما ستنطوي عليه العملية 
وذُكر أيضاً أن أفراد اجليش وموظفي األمن ينبغي أالّ يشاركوا يف أي عمليـة مـن                  -١٣٧

عمليات احلمالت اإلعالمية العامة أو التسجيل أو التوقيع على االستمارات أو مرافقة األشخاص 
 ُيسمح هلم بالتقاط صور خـارج إطـار اللجنـة           وينبغي أيضاً أال  . إىل اجللسات ذهاباً وإياباً   

  . دخول األشخاص، أو باحلضور عندما يكون األشخاص يدلون بشهاداهتم أمام اللجنة وقت
 ٣٠٠ ٠٠٠وادُّعي أن بعض األشخاص تلقوا عرضاً بالتعويض ووعداً باحلصول على             -١٣٨

فـراد أسـرهم    روبية سري النكية يف حالة التسجيل بغرض احلصول على شهادة وفـاة أل            
وأفادت التقارير أيضاً بأن بعض األشخاص حصلوا على التعويض، إالّ أن املعيـار             . املختفني

الذي مت استخدامه الختيار هؤالء األشخاص دون سواهم من األشخاص املسجلني مل يكـن              
ولذلك ارتئي أالّ ُتتخذ إجراءات تعويض أسر املختفني يف نفس اليـوم أو املكـان               . واضحاً
وذُكر أن هذه اإلجـراءات     . تعقد فيه جلسات االستماع ألن ذلك يؤدي إىل االلتباس         الذي

وُزعم أيضاً أنه ينبغي    . ينبغي أالّ تكون عملية انتقائية، وإمنا ينبغي صياغة سياسة جرب واضحة          
تزويد اجلميع مبعلومات عن كيفية احلصول على تعويض وإعطاء معلومات واضحة مقـدماً             

  . يارات عن اطالعللسماح بتحديد اخل

  املعلومات املقدمة من احلكومة    
 ٢٠٠، رسالةً بشأن ٢٠١٤يناير / كانون الثاين١٠أرسلت حكومة سري النكا، يف     -١٣٩

واستناداً إىل املعلومات املقدمة من احلكومة، قرر الفريق العامـل، يف           . حالة مل ُيبّت فيها بعد    
 وفيما يتعلق باحلاالت املتبقية،   . الث حاالت ، أن يطبق قاعدة األشهر الستة على ث       ١٠٢دورته  

  . اعُتربت املعلومات املقدمة غري كافية لتوضيح تلك احلاالت
، أحالت احلكومة رداً على رسـالة طلـب         ٢٠١٣ديسمرب  / كانون األول  ٢٣ويف    -١٤٠

تدخل فوري اشتركت يف تقدميها أربع آليات أخرى من آليات اإلجراءات اخلاصة، وهـي              
 من الناشطني   ٤٢ وتتعلق بتوقيف واحتجاز     ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ٢٩رسالة مؤرخة   

السياسيني ويف جمال حقوق اإلنسان، مبن فيهم أعضاء من جلنة التحقيق يف حاالت االختفاء،              
وقالت احلكومة السري النكية يف رّدها إن إدارة الشرطة أخربهتا          . وهي منظمة غري حكومية   

    / كانون األول  ١٠يف  " شارك يف االحتجاجات املذكورة   الشرطة مل توقف أي شخص      "بأن  
ال يوجد دليل موثوق يثبت ممارسة الشرطة ألي ترهيب على احملتجني         "، وإنه   ٢٠١١ديسمرب  

مل ُيسّجل أي حالة توقيف للمحتجني أو مصادرة للمواد الـيت كـانوا             "، وإنه   "كما ُيّدعى 
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اقع احلماية للمحتجني حـىت يـشاركوا يف        حيملوهنا، كما ُيّدعى، وأن الشرطة وفّرت يف الو       
  ".احتجاجاهتم حبريٍة

، أرسلت احلكومة رداً على االدعاء العام املشار إليه أعاله  ٢٠١٤مارس  / آذار ١ويف    -١٤١
وسيـستعرض  . فيما يتعلق باملشاكل اليت واجهتها اللجنة الرئاسية املعنية حباالت االختفـاء          

  . ١٠٣الفريق العامل هذا الرد يف دورته 

  املعلومات املقدمة من املصادر    
وقبل انتهاء املدة احملـددة،     . قدمت املصادر معلومات عن حالتني مل ُيبّت فيهما بعد          -١٤٢

توضيح حالة واحدة كان الفريق العامل قد طبق عليها قاعدة األشهر الستة، نظراً لـتمكن         مت
  . املصدر من تأكيد املعلومات املقدمة من احلكومة

  اتالتوضيح    
استناداً إىل املعلومات املقدمة من احلكومة، وبعد تأكيدها من املصدر، قرر الفريـق               -١٤٣

العامل أن يوضح حالة واحدة مل ُيبّت فيها بعد، وذلك قبل انتهاء املدة احملـددة يف قاعـدة                  
  . األشهر الستة

  اجلمهورية العربية السورية  -٢٣  

  اإلجراء العادي    
  . ثالث حاالت إىل حكومة اجلمهورية العربية السوريةأحال الفريق العامل  -١٤٤
 الذي ُيّدعى أن أفراداً من اجلـيش الـسوري          حممد الشليب تتعلق احلالة األوىل بالسيد       -١٤٥

 يف نقطة تفتيش البحدلية اخلاضعة لسيطرة       ٢٠١٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ٣ألقوا القبض عليه يف     
  .اجليش، يف منطقة البحدلية، السيدة زينب

 اليت ُيّدعى أن أفراداً من املخـابرات        غزالة علي شابو  وتتعلق احلالة الثانية بالسيدة       -١٤٦
، يف ٢٠١٣يوليـه   / متوز ٤العسكرية السورية أو من قوات أمن الدولة ألقوا القبض عليها يف            

  .نقطة تفتيش البطيخة اخلاضعة لسيطرة اجليش، يف مدخل خميم الريموك
 اليت ُيّدعى أن أفراداً من اجليش السوري        وحيدة الشليب ة بالسيدة   وتتعلق احلالة الثالث    -١٤٧

، يف نقطة تفتيش احلسينة يف السيدة زينب يف         ٢٠١٣مارس  / آذار ٢٨ألقوا القبض عليها يف     
  . حمافظة ريف دمشق

  املعلومات املقدمة من املصادر    
  . قدمت املصادر معلومات عن مثاين حاالت مل ُيبّت فيها بعد  -١٤٨
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  علومات املقدمة من احلكومةامل    
، أحالت احلكومة رسالة تتعلق بأربع حاالت       ٢٠١٣ديسمرب  / كانون األول  ٣١يف    -١٤٩

  . واعُتربت املعلومات املقدمة غري كافية لتوضيح تلك احلاالت. مل ُيبّت فيها بعد
ويف الرسالة املذكورة، رّدت احلكومة أيضاً علـى نـداءين عـاجلني مـشتركني                -١٥٠

  .٢٠١٣أغسطس / آب٢٩ و١٦ مؤرخني
 املوجَّه باالشتراك مـع آليـة       ٢٠١٣أغسطس  / آب ١٦يتعلق النداء العاجل املؤرخ       -١٥١

. مسيح وابنه   بسام حبرة أخرى من آليات اإلجراءات اخلاصة بادعاء االختفاء القسري للسيد          
يدْين السلطات املختصة ليس لديها أي معلومات عن مصري الس        "وقالت احلكومة يف رّدها إن      

  ".حبرة ومكان وجودمها
 املوجَّـه باالشـتراك مـع       ٢٠١٣أغـسطس   / آب ٢٩ويتعلق النداء العاجل املؤرخ       -١٥٢
 يوسف عبـدلكي  أخريني من آليات اإلجراءات اخلاصة بادعاء االختفاء القسري للسيد           آليتني

طي ُيـّدعى   ، ومها عضوان يف هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيري الدميقرا         عدنان الدبس والسيد  
أفراداً من قوات األمن السورية ألقت القبض عليهما يف نقطة تفتـيش تابعـة للمخـابرات         أن

السلطات املختصة أطلقت سراح الـسيد يوسـف        "وذكرت احلكومة يف ردها أن      . العسكرية
ألقي القبض عليه بسبب انضمامه إىل حزب سياسي        [...] السيد عدنان الدبس    "وأن  " عبدلكي

  ".، وأن السلطات القضائية املختصة ال تزال حتتفظ به على ذمة التحقيقغري مرخص له

  النداءات العاجلة    
، أحال الفريق العامل، باالشتراك مع آلية أخرى        ٢٠١٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٥يف    -١٥٣

 عبد الوهـاب املُـالّ    من آليات اإلجراءات اخلاصة، نداًء عاجالً يتعلق بادعاء اختفاء السيد           
ّدعى أن جمموعة من رجال مسلحني جمهويل اهلوية اختطفته مـن مرتلـه يف حلـب،      ُي الذي

 الذي ُيّدعى أن جمموعة من رجال مسلحني اختطفته يف نقطة تفتـيش             رامي الرّزوق والسيد  
  .بني مدينْيت الرقة والطبقة

، أحال الفريق العامل، باالشتراك مع آليـة        ٢٠١٣ديسمرب  / كانون األول  ١٧ويف    -١٥٤
 والـسيد   رزان زيتونة من آليات اإلجراءات اخلاصة، نداًء عاجالً ثانياً يتعلق بالسيدة          أخرى  

، الذين ُيّدعى أن أفراداً جمهويل اهلويـة      مسرية خليل  والسيدة   ناظم محادي  والسيد   وائل محادة 
  . اختطفوهم يف الدومة، ريف دمشق

االشتراك مع مخس آليات ، أحال الفريق العامل، ب٢٠١٤يناير / كانون الثاين٢٢ويف    -١٥٥
أخرى من آليات اإلجراءات اخلاصة، نداًء عاجالً ثالثاً يتعلق بادعاء إلقاء القبض على السيد              

، ُيّدعى أنه   الفداء واعتقاله، وهو رسام كاريكاتوري سياسي يعمل يف صحيفة          أكرم رسالن 
ر بـشأن مـصريه     ُوضع يف احلبس االنفرادي منذ إلقاء القبض عليه، ومثة تضارب يف التقاري           

  . ومكان وجوده، مبا يف ذلك احتمال أن يكون قد أُعدم
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  املالحظات    
نظر الفريق العامل أثناء انعقاد دورته يف آخر تقرير قدمته جلنة التحقيـق الدوليـة                 -١٥٦

، ويف تقريرها املواضيعي املعنون     )A/HRC/24/46(املستقلة املعنية باجلمهورية العربية السورية      
وأعرب الفريق العامل عن بالغ قلقه إزاء النتائج اليت ".  االختفاء القسري يف سوريا:بدون أثر"

خلصت إليها اللجنة واليت تفيد بوجود أسباب معقولة لالعتقاد بأن القوات احلكومية مسؤولة 
يف إطار هجمات واسعة ومنهجية ضد مدنيني وهي عن          عن حاالت اختفاء قسري ارتكبت    

ذه األفعال تصل إىل درجة اجلرائم ضد اإلنسانية؛ وأن قوى املعارضة           علم بذلك، مما جيعل ه    
ويتابع الفريق العامل الوضع    . جلأت إىل ممارسات ميكن اعتبارها مبثابة حاالت اختفاء قسري        

، ُوجه إىل حكومة    ٢٠١١سبتمرب  /ويف أيلول . يف اجلمهورية العربية السورية منذ بداية الرتاع      
ة بالغ رمسي عن انتهاكات منهجيـة حلقـوق اإلنـسان ارتكبتـها             اجلمهورية العربية السوري  

ومنذ ذلك احلني، تلقى الفريق العامل، يف       . السورية، مبا يف ذلك االختفاء القسري      السلطات
  .إطار خمتلف إجراءاته، عدداً متزايداً من احلاالت

د تصل إىل درجة    وعندما ُتقدَّم ادعاءات فيما يتعلق بوجود ممارسات لالختفاء القسري ق           -١٥٧
اجلرائم ضد اإلنسانية، يقوم الفريق العامل، كما أبرز يف تعليقه العام بشأن االختفـاء القـسري                

، بتقييم تلك االدعـاءات وإحالتـها،       )٣٩، الفقرة   A/HRC/13/31(بوصفه جرمية ضد اإلنسانية،     
ويف ضـوء الوضـع   . االقتضاء، إىل السلطات املختصة سواٌء كانت دولية أو إقليمية أو حملية         عند

اخلطري يف اجلمهورية العربية السورية، قرر الفريق العامل يف دورته أن يعرب عن قلقـه الـشديد                 
يتعلق حباالت االختفاء القسري يف البلد بتوجيه رسائل خطية إىل رئـيس جملـس حقـوق                 فيما

املـشترك املعـين    اجلمعية العامة، وجملس األمن، واألمني العام، واملمثل اخلاص          اإلنسان، ورئيس 
وطلـب الفريـق    . بسوريا، يطلب إليهم فيها أن يتخذوا مجيع اإلجراءات اليت قد يروهنا مناسبة           

هذه املسألة مـن     العامل إىل رئيس جملس األمن، على وجه اخلصوص، أن يوجه انتباه اجمللس إىل            
. كمة اجلنائيـة الدوليـة    أجل اختاذ مجيع اإلجراءات املناسبة، مبا فيها إمكانية إحالة املسألة إىل احمل           
  . ٢٠١٤مارس / آذار٥وأبلغ الفريق العامل حكومة اجلمهورية العربية السورية هبذه الرسائل يف 

  تايلند  -٢٤  

  املعلومات املقدمة من املصادر    
  . قدمت املصادر معلومات عن حالتني مل ُيبّت فيهما بعد  -١٥٨

  رسالة طلب تدخل فوري    
، أحال الفريق العامل، باالشتراك مع آلية أخـرى    ٢٠١٤يناير  / كانون الثاين  ٢يف    - ١٥٩

من آليات اإلجراءات اخلاصة، رسالة طلب تدخل فوري تتعلق باحتمال إهناء التحقيـق يف       
، وبالتايل حذف اسم زوجته من برنـامج        سومشاي نيالفاجيت االختفاء القسري للسيد    

  . محاية الشهود
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  توغو  -٢٥  

  كومةاملعلومات املقدمة من احل    
، أحالت حكومة توغو رسالةً تتعلق حبالة مل ُيبّت         ٢٠١٤يناير  / كانون الثاين  ١٣يف    -١٦٠

  . واعُتربت املعلومات املقدمة غري كافية لتوضيح تلك احلالة. فيها بعد

  تركيا  -٢٦  

  املعلومات املقدمة من احلكومة    
تتعلق بثماين حاالت   ، أحالت حكومة تركيا رسالةً      ٢٠١٤يناير  / كانون الثاين  ٦يف    -١٦١

  . واعُتربت املعلومات املقدمة غري كافية لتوضيح تلك احلاالت. مل ُيبّت فيها بعد

  أوكرانيا  -٢٧  

  النداءات العاجلة    
، أرسل الفريق العامل، باالشتراك مع آليـتني        ٢٠١٣ديسمرب  / كانون األول  ١٠يف    -١٦٢

احلكومة يتعلق بادعـاء االسـتخدام      أخريني من آليات اإلجراءات اخلاصة، نداًء عاجالً إىل         
 عامـاً   ١٨املفرط للقوة ضد متظاهرين سلميني واالختفاء القسري لشخص ال يتعدى عمره            

، والـسيد   بروفكـو أويل  ، والـسيد    كاشاتورويا ليليا ، والسيدة   هريهوريان إينا وللسيدة  
، والـسيد   الفريـك فيـدير   ، والـسيد    هومينيوك دينـيس  ، والسيد   فوكاتيوك فولودميري 

، توكارييف فياشيسالف ، والسيد   روسبوتنيي فياشيسالف ، والسيد   أوكرميوفيتش فولودميري 
هرمي ، والسيد   إلفني منصوروف ، والسيد   ريزبا ميكوال ، والسيد   شينكاروك أناتويل والسيد  
وحسب املعلومات الواردة، معظم هؤالء األشخاص هم من        . فينك ميكوال ، والسيد   سريهي

 ٢٠١٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٩ب وشوهدوا آخر مرة مساء يوم       الناشطني والطالب الشبا  
  .يف مظاهرة يف ساحة امليدان يف كييف ُيزعم أن الشرطة تدخلت بالقوة لتفريقها

  اإلمارات العربية املتحدة  -٢٨  

  النداءات العاجلة    
، أرسل الفريق العامل، باالشتراك مـع آليـة         ٢٠١٣ديسمرب  / كانون األول  ٣٠يف    -١٦٣

من آليات اإلجراءات اخلاصة، نداًء عاجالً إىل حكومة اإلمارات العربية املتحدة يتعلق            أخرى  
 واحتمال سوء معاملة موظفي أمن الدولة       عبد الرمحان اجليدة  بادعاء االختفاء القسري للسيد     

  . له وإخضاعه للتعذيب
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  أوزبكستان  -٢٩  

  املعلومات املقدمة من احلكومة    
، أحالت حكومة أوزبكستان رسالةً تتعلق بسبع       ٢٠١٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٤يف    -١٦٤

  . واعُتربت املعلومات املقدمة غري كافية لتوضيح تلك احلاالت. حاالت مل ُيبّت فيها بعد

  ) البوليفارية-مجهورية (فرتويال   -٣٠  

  اإلجراء العادي    
  ). يفارية البول-مجهورية (أحال الفريق العامل حالتني إىل حكومة فرتويال   -١٦٥
كارين ألكساندرا غيـديز     والسيدة   أندريس بيلوس مورينو  تتعلق احلالتان بالسيد      -١٦٦
، اللذْين ُيّدعى أن موظفني من فرقة التحقيقات العلمية واجلنائية واإلجراميـة ألقـت              غاميز

  . ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٢٤القبض عليهما يف حمل إقامتهما، يف 
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  املرفق
  ]ةبالصيني: األصل[

  ردود حكومة الصني على النداءات العاجلة    

  )٢٠١٤يناير / كانون الثاين٧أُرسل يف (الرد األول   -أوالً  
تبيَّن أهنا أخلـت بالنظـام اإلداري      .  عاماً ٥٢ هي امرأة تبلغ من العمر       يكاو شونل   -١

يانغ ، اعتقلها فرع تشاو ٢٠١٣سبتمرب / أيلول١٤ويف . واالجتماعي يف العديد من املناسبات
 ،٢٠١٣أكتوبر / تشرين األول  ٢١ويف  . التابع ملكتب األمن العام يف بيجني بتهمة جرمية التحريض        

  . أصدر مكتب املدعي العام يف تشاو يانغ أمراً بتوقيفها، فألقي القبض عليها بعدئذ
أوقفها مكتب األمـن العـام يف   .  عاما٤٣ًشني جيانفانغ هي امرأة تبلغ من العمر        ت  -٢

 ١٢، وذلك عمالً باملـادة      ٢٠١٣سبتمرب  / أيلول ٣هاي يف نقطة ملراقبة احلدود يف       بلدية شنغ 
ويستند اجلزاء الـذي أوقعـه   . من قانون إدارة اخلروج والدخول يف مجهورية الصني الشعبية   

وُتثبت أدلة وافـرة وحقـائق واضـحة    . جهاز األمن العام على شني إىل القانون ذي الصلة 
  .  القانون يف هذه احلالة صحيح والعقوبة مناسبة واإلجراء شرعيفتطبيق. انتهاكها للقانون

 من قانون اإلجراءات اجلنائية يف مجهورية الـصني الـشعبية،           ١-١٢وعمالً باملادة     -٣
ميكن للمحاكم الشعبية أن تقبل الدعاوى اليت يرفعها مواطنون أو أشـخاص قـانونيون               ال
ءات ختص الدولة، مثل الدفاع والشؤون      منظمات أخرى بشأن مواضيع تنطوي على إجرا       أو

وما تضطلع به وزارة اخلارجية باسم حكومة الصني من أعمال فيمـا يتـصل              . الديبلوماسية
بتقدمي التقرير الوطين املتعلق حبقوق اإلنسان إىل األمم املتحدة هو إجراء ديبلوماسي خـاص              

فعتها كاو وغريهـا ممـن      وال تدخل يف اختصاص احملاكم الشعبية الدعاوى اليت ر        . بالدولة
 ٢٣ويف . يتهمون احلكومة بعدم الشفافية يف عملية استعراض حالة حقوق اإلنسان يف البلـد     

، قررت حمكمة بيجني الشعبية املتوسطة الثانية رفض الـدعاوى الـيت            ٢٠١٣أغسطس  /آب
  . رفعتها كاو وغريها ضد وزارة اخلارجية

ملنظمات غـري احلكوميـة يف األعمـال      وتويل حكومة الصني أمهية بالغة ملشاركة ا        -٤
فقد أجريت مشاورات مع مـا يزيـد        . التحضريية الستعراض حالة حقوق اإلنسان يف البلد      

 مؤسسة متثيلية، مثل احتاد عموم الصني لنقابات العمال، واالحتاد النسائي لعمـوم             ٢٠ على
 لألكادميية الصينية   الصني، واجلمعية الصينية لدراسات حقوق اإلنسان، ومعهد القانون التابع        

وُنشر التقرير الوطين املتعلق حبقوق اإلنسان علـى املوقـع اإللكتـروين            . للعلوم االجتماعية 
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وكانت مجيع اإلجـراءات الـيت اختـذهتا      . الشؤون اخلارجية لكي يطّلع عليه اجلميع      لوزارة
عليها جملـس    وافق   حكومة الصني يف هذا الصدد تتوافق توافقاً تاماً مع روح القرارات اليت           

  .حقوق اإلنسان
وتود حكومة الصني أن تطلب إدراج النص الوارد أعاله بأكمله يف وثـائق األمـم             -٥

  . املتحدة ذات الصلة

  )٢٠١٤يناير / كانون الثاين٧أُرسل يف (الرد الثاين   -ثانياً  
يانغ وي، املعروف على شبكة اإلنترنت باسم يانغ تينغجيان، هـو رجـل يبلـغ                 -٦
      / أيـار  ٢٤ويف  .  عاماً، تعود أصوله إىل منطقة زي شي يف مقاطعة جيانغشي          ٢٦العمر   من

 يوماً عمالً بقانون االحتجاز اإلداري بتهمة التحريض ١٥، احُتجز يانغ وي ملدة ٢٠١٣مايو 
 ،٢٠١٣يونيـه   / حزيران ٨ويف  . على التجمهر والتجمع والتظاهر غري القانوين والتخطيط لذلك       

ن العام يف غوانغ دونغ عمالً بالقانون اجلنائي لالشتباه يف حتريضه علـى             احتجزه جهاز األم  
، صدر أمر بتوقيفه، فألقي القبض عليـه        ٢٠١٣يوليه  / متوز ١٢ويف  . اإلطاحة بسلطة الدولة  
  . ويستمر حالياً استعراض هذه القضية. وفق اإلجراءات الواجبة

ة مني كـوان يف مقاطعـة       أصله من منطق  .  رجل يف األربعني من عمره     تشيونغشو    -٧
 عمالً بالقانون   ٢٠١٣يوليه  / متوز ١٦اعتقله جهاز األمن العام ملقاطعة جيانغسو يف        . نان هي

يوليه، صدر  / متوز ١٢ويف  . اجلنائي لالشتباه يف مجعه حشداً من الناس لإلخالل بالنظام العام         
  . عراضتزال قضيته قيد االست ويف الوقت الراهن، ال. أمر بإلقاء القبض عليه

أصله من مدينة شانغ شـو يف مقاطعـة         .  عاماً ٣٦و ييمني رجل يبلغ من العمر       ج  -٨
 لالشتباه  ٢٠١٣يونيه  / حزيران ٢اعتقله جهاز األمن العام يف مقاطعة جيانغسو يف         . جيانغسو

، صدر أمر بتوقيفـه،  ٢٠١٣يونيه / حزيران١٤ويف . يف حتريضه على اإلطاحة بسلطة الدولة   
ووجهت هيئة االدعاء الشعيب ملدينة سو زهـو،        . ه وفق اإلجراءات الواجبة   فألقي القبض علي  

وجـرت  . يف مقاطعة جيانغسو، إىل اجلاين غو هتمة التحريض على اإلطاحة بسلطة الدولـة            
   / أيلول ٢٩ويف  .  يف حمكمة سو زهو الشعبية املتوسطة      ٢٠١٣أغسطس  / آب ٢٩املقاضاة يف   

علنية يف حمكمة سو زهو الشعبية املتوسطة، علـى         ، جرت احملاكمة يف جلسة      ٢٠١٣سبتمرب  
  . وال تزال هذه القضية قيد االستعراض. النحو املنصوص عليه يف القانون

يانغ، املعروف أيضاً باسم سونغ زي، هو رجل يف اخلمـسني مـن    تشسونغ غوانغ   -٩
 هي مجع   ، بتهمة جنائية  ٢٠١٣يوليه  / متوز ١٢اعتقله جهاز األمن العام يف بيجني يف        . عمره

، صدر أمر بتوقيفـه،    ٢٠١٣أغسطس  / آب ١٦ويف  . حشد من الناس لإلخالل بالنظام العام     
ويف الوقت الراهن، ال تزال اإلجراءات جاريـة        . فأُلقي القبض عليه وفق اإلجراءات الواجبة     

  . الستعراض القضية
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عامـاً،   ٤٧وهو رجل يبلغ من العمر      . االسم احلقيقي لغوو فيكسون هو يانغ ماودونغ        -١٠
 ٢٠١٣أغـسطس   / آب ١٨اعتقله جهاز األمن العـام يف       . من منطقة غوشينغ يف مقاطعة هويب     

سبتمرب، صـدر أمـر     / أيلول ١١ويف  . لالشتباه يف مجعه حشداً من الناس لإلخالل بالنظام العام        
وال تزال اإلجراءات مـستمرة يف الوقـت        . بتوقيفه، فأُلقي القبض عليه وفق اإلجراءات الواجبة      

  . يل الستعراض هذه القضيةاحلا
. هو من منطقة شيان شون يف مقاطعة هويب       .  عاماً ٢٢ن ديشنغ رجل يبلغ من العمر       س  -١١

، بتهمـة مجـع حـشد       ٢٠١٣أغسطس  / آب ١٣اعتقله جهاز األمن العام يف غوانغ دونغ، يف         
، ، صدر أمـر بتوقيفـه     ٢٠١٣أكتوبر  / تشرين األول  ١٦ويف  . الناس لإلخالل بالنظام العام    من

  .ذه القضية حالياً قيد االستعراضوال تزال ه. القبض عليه وفق اإلجراءات الواجبة فأُلقي
هو من منطقـة جيـان دو، مقاطعـة         .  عاماً ٤٨زهو ويلني رجل يبلغ من العمر         -١٢

، لالشـتباه يف    ٢٠١٣سبتمرب  / أيلول ٤اعتقله جهاز األمن العام يف آن هوي، يف         . جيانغسو
سبتمرب، صدر أمـر بتوقيفـه،      / أيلول ٦ويف  . إلخالل بالنظام العام  مجعه حشداً من الناس ل    

ديسمرب قُدم إىل النيابـة     / كانون األول  ١١ويف  . القبض عليه وفق اإلجراءات الواجبة     فأُلقي
  .ال تزال قضيته حالياً قيد البحثو. العامة ملزيد من النظر

ديد زانغ فويينغ، ولييـو     وبالنسبة لبعض األشخاص املشار إليهم يف الرسالة، وبالتح         -١٣
يوواندونغ، ودينغ زيبو، ويينغ جيشيان، وزاو غواجنون، وزو بينغبينغ، وشو نايلي، وهي بني،     

 ،)ُترمجت األمساء باستنساخها صوتياً   (وزاوو زينجيا، وشني غودونغ، ويني شيجني، وياو شينغ         
  .يقية هويتهم احلقال توجد بيانات صحيحة بشأهنم وليس مبقدورنا التحقق من

ومؤسساتنا القضائية تبحث كل حالة علـى حـدة         . الصني بلد قوامه سيادة القانون      -١٤
وتتقيد تقيداً صارماً بالقانون ذي الصلة، مما يكفل لألشخاص املعنيني هبذه احلاالت حقـوقهم              

ومثة رسائل عديدة بعث هبا املكلفون بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة           . وحرياهتم املشروعة 
وحترص حكومة الصني على اإلجابة بدقة عن كل رسالة مـن           . ابعة جمللس حقوق اإلنسان   الت

وهذا ُيظهر جبالء ما تكنه من احترام جمللس حقوق اإلنسان وإجراءاته اخلاصـة             . هذه الرسائل 
  . ومدى رغبتها يف التعاون بشأن هذه املسائل

كمله يف وثـائق األمـم   وتود حكومة الصني أن تطلب إدراج النص الوارد أعاله بأ          -١٥
  .املتحدة

        
  


