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قتصوادية واال تعزيز ومحاية مجيع حقووق اإلنسوانا اندنيوة والسياسوية
 جتماعية والثقافيةا مبا يف ذلك احلق يف التنميةواال

 *تقرير الفريق العامل انعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي  
 مذكرة مقدَّمة من األمانة  

تتشرف األمانة أبن حتيل  ىل  لللح وقلوإل اان لان تقريلر الاريلم الملامل  اتملل   لا    
قللد أشنشللف الاريللم و  .٧/١٢أعّدتللع عمللقر رقللرا  ا لللح  ا ختاللاا الق للر  أو لللع الاللوع   اللل  

ؤخرار يف (  ومللللللّدد ا لللللللح و يتللللللع ملللللل36-)د٢٠مبوجلللللل  قللللللرا  سنللللللة وقللللللوإل اان للللللان الملاملللللل  
  .٢٧/١ قرا ه

وتتمثللل  و يلللة الاريلللم الملامللل  يف م لللاعدمل أشسلللر األتلللقام اتقتاللل  علللل  الت ّقلللم ملللن  
 اعلقن اتتملللمنبثقلة علن اثال الدول  لتزاماهتا ات صد امتو أقا هبم اتقتا    مصع ومكان وجود

ختالللاا منلللا ا  للللدول يفىل  اوتقلللدمل ات لللاعدمل    مايلللة  يلللا األتلللقام ملللن ا ختالللاا الق لللر 
 .والقضاا عليعالق ر  
واللللة  363 56  ملللا لموعلللع ١٩8٠علللا  يف وقلللد أولللال الاريلللم الملامللل   منللل  ىلنشلللا ع  

 ٩١ الموعهل بللغدول ي واللة يف ١٢٠ 45قيد النظر الامللل  ويبلغ عدد احلا    .ةدول ١١٢ ىل 
  .والة ١3٠وخقل الارتمل اتشمولة ابلتقرير  وشض ت مقر ا   .دولة

هبللللا والبقلللللا   الللللط اضللللالاويقلللد  الاريللللم الملاملللل  يف تقريللللره ممللومللللا  علللن األنشللللاة  
ثللتواحلللا   الللط  ويتضللمن  .٢٠١٧و أاي /مللاي ١٧ىل   ٢٠١6أاي /مللايو  ١٩يف الاللرتمل مللن   ش

 لر  يف سلياإل ختالاا القا ستنتاجا  واتقوظا  الر ي لية رشل ن م ل لة ا  يتناول التقرير فرعار 
مللللللللة  موضللللللللوم د اسللللللللة مواضلللللللليملية وهللللللللو اهلجللللللللرمل   لوثيقللللللللة ا انظللللللللر) كإضللللللللافة هللللللللل ا التقريللللللللرمقدَّ
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 مقدمة -أوالا  
أول آليللة مواضلليملية هللو الاريللم الملاملل  اتمللل   للا   ا ختاللاا الق للر  أو لللع الاللوع   -١

و يللة عاتيللة مبوجلل  قللرا  سنللة وقللوإل رىلليهللا  وتملهللدمملنيللة  قللوإل اان للان تنشلل ها األمللم اتت للدمل 
  .٢٧/١ ه الو ية مؤخرار يف قرا ه وقد مدَّد للح وقوإل اان ان ه  .(36-)د٢٠اان ان 

لاريم الملام  يف م اعدمل األسر عل  مملرفة مصع أفرادها ال ين لر ي ية لهمة ااتوتتمث   -٢
  يملم  الاريم الملام  كقنلامل وهب ه الصاة اان انية ..مكان وجودهممملرفة يلشَبلغ عن اختاا هم أو 

ولللا    علللن اللللط تشبللللغصلللاد  لعهلللا ملللن اتسلللر ضللل ااي ا ختالللاا الق لللر  و األاتصلللال رللل  أفلللراد 
  .اتملنيةاختااا ور  احلكوما  

قلللرا  ااعلللقن اتتملللللم  مايلللة  يلللا األتلللقام ملللن ا ختالللاا الق لللر  ) وعقللل  اعتملللاد -3
الاريللم الملاملل  ررصللد التقللد  اللل   حتللرزه الللدول يف الوفللاا  عشِهللد ىل   (4٧/١33اسممليللة الملامللة 

  الاريللم ٧/١٢ن للان  يف قللرا ه وتللّجا للللح وقللوإل اا .ذلللا ااعللقن ات للتمدمل مللنابلتزاماهتللا 
 .الدول يف تناي  ااعقن والقواعد الدولية القا مةىل   اعدمل تقدمل اتالملام  عل  

األنشاة اللط اضلالا هبلا الاريلم الملامل  والبقللا  واحللا   ريان ه ا التقرير  ويتضمن -4
يف  ويشملَرض .٢٠١٧مايو أاي / ١٧ىل   ٢٠١6أاي /مايو  ١٩الط نظر فيها يف الارتمل اتمتدمل من 

تك  جدول )انظر الارم اثلثار( موجز للقرا ا  الط اخت ها الاريلم الملامل  رشل ن فلرادى احللا   
 .البقلا  الط أواهلا ىل  الدول اتملنية خقل الارتمل اتشمولة ابلتقريررش ن و 
 .ةدوللللل ١١٢والللللة ىل   363 56وقللللد أوللللال الاريللللم الملاملللل  منلللل  ىلنشللللا ع مللللا لموعللللع  -5

 تشغلللم أو يوقَللف النظللر فيهللا ح مقر للاهتا أو  عللدد احلللا   قيللد النظللر فملليللار الللط   توضَّلل ويبلللغ
وخللللقل الاللللرتمل اتشللللمولة ابلتقريللللر  وشضلللل ت  .دولللللة ٩١ يف دول لموعهللللاوالللللة  45 ١٢٠ رمللللد

 .والة ١3٠مقر ا  

 17 إىل 2016أاير/مووايو  19أنشووطة الفريووق العاموول خووالم الفوو ة موون  -اثنياا  
 2017أاير/مايو 

 األنشطة -ألف 
رملللد اتا للة   الملاتللرملخللقل الاللرتمل قيللد ا سللتملراض  عقللد الاريللم الملاملل  ثللق  دو ا   الللدو مل  -6
؛ (A/HRC/WGEID/110/1الوثيقللللللللللللة  نظللللللللللللر)ا ٢٠١6 أيلول/سللللللللللللبتمرب ٢3ىل   ١٩مللللللللللللن  الاللللللللللللرتمل يف
الوثيقللللللة  انظللللللر) ٢٠١٧رباير تللللللبا /ف ١٠ىل   6 مللللللن يف الاللللللرتملرملللللللد اتا للللللة  عشللللللرمل  احلاديللللللة الللللللدو ملو 

A/HRC/WGEID/111/1) ٢٠١٧ ملايوأاي / ١٧ ىل  8؛ والدو مل الثانيلة عشلرمل رمللد اتا لة  يف الالرتمل ملن 
  .احلايل ه ه الواث م مكّملةر هل ا التقريراعتبا  وينبغ   .(A/HRC/WGEID/112/1الوثيقة  )انظر
مقلللر مل للاريلللم  -   ي لللة ة ال لللقم وو يللل اشقلللر تمليللل  رمللللد اتا لللة  الملاتلللرملوخلللقل اللللدو مل  -٧

آ ييلل  وأمت  .رمللد اتا لة ال لارملةخلقل الللدو مل كقمهلا    وقلد عشل .للللر يح ران  دوهليم ان بلار ورِل الملامل 
الملضلللو اسديلللد  أملللا  .٢٠١٧ني لللان/أرري   3٠ يف يف الاريلللم الملامللل  كملضلللو  و يتلللع   لللكدوليت
   اعتبلللا ار  لللكحمللل  ال للليد دوليت لي للل  ٢٠١6ملللا   /  يف آذا عشلللفقلللد لوسللليانو هاسلللان  وهلللو 
  .٢٠١٧أاي /مايو  ١ من
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عللل  للللح وقللوإل اان للان مل اتقللر   - ةالر ي لل ت  عرضلل٢٠١6أيلول/سللبتمرب  ١5ويف  -8
 ٢٠١5أاي /ملللايو  ١6لالللرتمل ملللن الللل   يغاللل  ا تقريلللر الاريلللم الملامللل  الثقثللل الثالثلللة و يف دو تلللع 

  .جر  ما الدولأش احلوا  التااعل  ال   يف  ت  وتا ك  هو وىلضافاتع٢٠١6أاي /مايو  ١8 ىل 
الاريلم الملامل  يف    مّث  ان   اللر يح٢٠١6وزيران/يونيع  ١٠ىل   6وخقل الارتمل من  -٩

ح خلاصللللة  لللللااجللللرااا  ا ألصلللل او الللللو اي  يف ىل للللا والملشللللرين  الثاللللل ا جتمللللام ال للللنو  
  .وقوإل اان ان

الاريللم الملاملل  كلمللة أمللا   مقللر مل -ي للة   ألقللت   ٢٠١6تشلرين األول/أكتللورر  ٢4ويف  -١٠
  .ألعضاااما الدول  احلوا  التااعل يف  توتا ك احلادية وال بمل اسمملية الملامة يف دو هتا 

 كللل  علللا عقلللد دو مل ملللن دو اتلللع  اتتمثللللة يف مما سلللتع  ي لللع علللل و  يلللزال الاريلللم الملامللل   -١١
الملاملل   الاريللم ملللروويش  .سلليولا للة يف رملللد ات فقللد عقللد الاريللم دو تللع احلاديللة عشللرمل .خللا ج جنيللف

  .لع الارصةه ه  عل  ىلاتوتها  هو ية كو ايكومة حل عن تملو ه ابلملرفان
ولقة نقلا   فيمللة ات لتوى يف  اتقر مل –  تا كت الر ي ة ٢٠١٧تبا /فرباير  ١٧ويف  -١٢

ايللة يللة الدوليللة حلماقد ا تامبناسللبة اللل كرى ال للنوية الملاتللرمل  عتمللاابسممليللة الملامللة لامللم اتت للدمل 
  . يا األتقام من ا ختااا الق ر 

تارملللة ت  رللزاي مل فنيللة ىل  تلليل   للكال لليد دوليتقللا    ٢٠١٧آذا /مللا    ٢4و ٢3يف و  -١3
  .٢٠١٢تناي  التوصيا  اتقدمة من الاريم الملام  رملد زاي تع ىل  تيل  يف عا  

ضلاا الاريلم الملامل  رمللدد ملن األنشلاة وخقل الارتمل اتشمولة ابلتقرير  اضلالا  يلا أع -١4
اسلللية ولقلللا  د  و اتتمللقلللة  لللا   ا ختالللاا الق لللر    للللت مشلللا كتهم يف ملللؤ را  ومشلللاو ا  

  .اتدين وأودا  تد يبية وولقا  عم  وحماضرا   نظمتها احلكوما  ومنظما  ا تما
و هو يلللة  جنتللل  ويمللللرو الاريلللم الملامللل  علللن تلللكره لللللدول اتاأللللة  وخصوصلللار منهلللا األ   -١5

  . دمل تربعامنها تق روسا  وفرن ا والياابن  عل  الدعم اتتواص  ال   تقدمع  كو اي 

 االجتماعات -ابء 
الربتغلللال  وضلللر دو ا  الاريلللم الملامللل  ممثللللون حلكوملللا أثنلللاا الالللرتمل اتشلللمولة ابلتقريلللر   -١6

 ( ١١١اإل )اللدو مل (  والمللر ١١١(  و هو يلة كلو اي )اللدو مل ١١٠(  ورلعو )اللدو مل ١١٢)الدو مل 
 مسيلللة ملللاكملللا عشقلللد علللدد ملللن ا جتماعلللا  للللع الر  .(١١٢و ١١١و ١١٠ا  واليلللاابن )اللللدو  

 جتماعللللا  ويملللللرو الاريلللم الملامللل  علللن تقللللديره لتللللا احلكوملللا  علللل  ا .للللدول أخلللرىممثلللل  
  .واحلوا عل  أمهية التملاون  ويؤّكداتملقودمل 

 الرسائل -جيم 
والللة جديللدمل مللن وللا    ١ ٠٩4شللمولة ابلتقريللر  أوللال الاريللم الملاملل  أثنللاا الاللرتمل ات -١٧

 .دولة 36ا ختااا الق ر  ىل  
دوللللة يف ىل لللا   ٢3واللللة ملللن احللللا   اتللل كو مل أعلللقه ىل   ٢6٠وأولللال الاريلللم الملامللل   -١8

 .(١)‘ااجراا الملاج ‘ ترتيبا 
 __________ 

األتلهر الثقثلة اللط سلبقت  خلقل  ا ختالاا الق لر  اللط وقمللت ولا  تش تقَد  ترتيبا  ااجلراا الملاجل  يف (١)
 .ىلرقلار عنهاتلق  الاريم الملام  
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 الب للرينو   (١) األ جنتلل  يف ة  كمللا يللل  واللل ١3٠ مقر للا الاريللم الملاملل   وقللد جلَّلل  -١٩
 هو يلللة  و الداقرا يلللة و (  ١الكويلللت )و   (١(  واأل دن )88) (  ومصلللر١رلللنغقدي  )و   (3)

(  ١دوللللة فل لللا  )و (  ١نيجلللعاي )و   (3) اتك لللياو (  ١) ليبيلللاو   (١لبنلللان )و   (3) الشلللملبية
 .(6الملرريلللة اتت لللدمل )وااملللا ا    (١  وأوكرانيلللا )(5) وتركيلللا ( 5)   وال لللودان (8) وابك لللتان

واللللة علللل  أسلللا  اتمللوملللا  اتقدملللة ملللن  5٢مقر لللا     جشلِّيلللت١3٠وملللن رللل  احللللا   اللللل 
 .اتصاد والة عل  أسا  اتمللوما  اتقدمة من  ٧8احلكوما   ومقر ا  

 رشللل ن رقللللار رشللل ن  لللل  تلللدخ  فلللو   تتنلللاول ادعلللااا  ٢١وأولللال الاريلللم الملامللل   -٢٠
دا  يتملرض هلا اتدافملون عن وقوإل اان ان وأقلا و األتلقام اتقتال  مضايقا  و/أو هتدي

(  واهلنلللد ٢(  وىلثيوريللا )١(  وال للللاادو  )١(  ومصللر )١(  ورو ونلللد  )٢كلل  ملللن  اسزا للر )  يف
(  وجنلوو ١(  واتغلرو )3(  واتك ليا )١(  وكينيلا )3ااسلقمية( ) -(  وىليران ) هو ية 3)

 .(٢)(  وسر   نكا ١ال ودان )
جلزوا لقل  القلبع علليهم أو اوتش رش ن أتلقام أش  نداا عاجقر  ١٧ الاريم الملام  وأوال -٢١

أو تملرضللللوا خلاللللر  رمللللوا رشللللك  آخللللر مللللن وللللريتهم أو أتللللقام اختاللللوا ق للللرار االلللوا أو وش أو اختش 
ااسلقمية(  - وىليلران ) هو يلة  (4الصل  )و   (١) تشلادو   (١) رلنغقدي   يفوذلا ا ختااا 

(  3(  وال لللودان )١  وابك لللتان )(١ يلللة  و الداقرا يلللة الشلللملبية )(  و هو ١اليلللا )(  وىليا٢)
  .(١وااما ا  الملررية اتت دمل )  (١(  وتركيا )١) واتيلند
وأوال الاريم الملام  ت ملة ادعااا  عامة تتمللم ابلملقبا  الط تواَجع يف تناي  ااعقن  -٢٢

 - (  وىليللران ) هو يللة١(  وىلندوني لليا )١(  وكينيللا )١(  وىل يللرتاي )١ىل  وكومللا   رللنغقدي  )
 .(١(  وا حتاد الروس  )٢(  واتك يا )١(  وميامنا  )١ااسقمية( )

 سا   أخرى تتناول م ا   تتص   ا   ا ختالاا الق لر   ١٠وأ س  الاريم الملام   -٢3
(  ١(  وكولومبيلللللا )١)اتتمللللللددمل القوميلللللا (  -(  وروليايلللللا )دوللللللة ١ىل  وكوملللللا   األ جنتللللل  )

(  وسلللر   نكلللا ١(  ونيجلللعاي )١(  وموزامبيلللم )١(  وليبيلللا )١و هو يلللة الكونغلللو الداقرا يلللة )
 .(١(  وك لا ىل  ا حتاد األو ويب )٢)

 الزايرات القطرية -دام 
 )انظللر ٢٠١6كللانون األول/دي للمرب   ١٢ ىل  5زا  الاريللم الملاملل  ألبانيللا يف الاللرتمل مللن  -٢4

 دعوهتلللا علللل حلكوملللة ألبانيلللا  تلللكره علللن الملامللل  الاريلللم ويمللللرو .(A/HRC/36/39/Add.1 الوثيقلللة
متلللع ىلليلللع ملللا علللل  وكللل لا  الملامللل  الاريلللم ويشلللجا .ورمللللدها وأثناَاهلللا زاي تلللع قبللل  تمللللاون ملللن قدَّ
 .تقريره عن ه ه الزاي مل تناي ار اتمار  يف الوا دمل التوصيا  تناي  عل احلكومة 

الللط دعتللع ىل   وكومللا  لامبيللا وال للودان و اجيك للتان أيضللار  ويشللكر الاريللم الملاملل  -٢5
قلللا  هبلللا ىل  لامبيلللا يف الالللرتمل اللللزاي مل اللللط وقلللد جلللر   .الالللرتمل اتشلللمولة ابلتقريلللر أثنلللاازاي مل رللللدا ا 

 ٢٠يف الالللرتمل ملللن  ال لللودان زاي مل جتلللر وملللن اتقلللر  أن   ٢٠١٧وزيران/يونيلللع  ١٩ىل   ١٢ ملللن
  الللط قبلللت وكومللة أوكرانيللا ويشللكر الاريللم الملاملل  أيضللار  .٢٠١٧رب تشللرين الثللاين/نوفم ٢٩ ىل 

  .٢٠١8يف النصف األول من عا  أن يزو ها الاريم من وي  اتبدأ 
 هو ية الكونغو وخقل الارتمل اتشمولة ابلتقرير   ل  الاريم الملام  القيا  رزاي ا  ىل   -٢6

 .الداقرا ية وتركمان تان
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زاي مل البللللدان اللللط كلللان قلللد تقلللد  هبلللا لللل  لباتلللع الاريلللم الملامللل  كلللر    ذللللاضلللافة ىل  اباو  -٢٧
  وىلندوني للليا  وااملللا ا  الملرريلللة اتت لللدمل  ا حتلللاد الروسللل   لكنلللع   يتللللم  دار ىل اريلللار رمللللدو  التاليلللة

  واسمهو ية الملررية ال لو ية  واتيلند  وريق و   ورو وند   ورنغقدي   والب رين  وأوزرك تان
  ونيبللللللال  ومصللللللر  ولبنللللللان  وكينيللللللا  والالبلللللل   والصلللللل   وزمبللللللارو   و وانللللللدا  فريقيللللللاوجنللللللوو أ
اللدول اللط تلّقلت منلع  لل  زاي مل ىل  ىلجارلة  لبلع   يا الملام  الاريم ويدعو .واهلند  ونيكا الوا

  .(٢)٢١/4وفقار لقرا  للح وقوإل اان ان 
قلد وافقلت علل  كانلت ران ااسلقمية  ىل  أن  هو يلة ىليلمرمل أخلرى ويشع الاريم الملام   -٢8

أشّجللللت لكلللن و    أ  منللل  أكثلللر ملللن عشلللرمل أعلللوا  ٢٠٠4تلقللل  زاي مل ملللن الاريلللم الملامللل  يف علللا  
وابتثل    .للزاي ملل وا يخت حتدد أن ابحلكومة الملام  الاريم ويهي  .الزاي مل رناا عل   ل  احلكومة

م ملللن رلاللللعلللل   لللر  زاي مل اسزاآلن رللل  يقلللم وللل  اعلللن أسلللاع ألنلللع ااعلللراو يكلللر  الاريلللم الملامللل  
  .٢٠١4الدعومل اتوجهة يف عا  

 .وكوملللة جنلللوو ال لللودان الاريلللم الملامللل  ىل  زاي هتلللا دعلللت  ٢٠١6ويف تلللبا /فرباير  -٢٩
 رتولللار مق  ٢٠١6  الاريلللم الملامللل  يف ني لللان/أرريهبلللا للللع أ لللا   تلللرد علللل   سلللالة  وقلللة رملللل  

 ىل  الملامل  الاريلم زاي ملت و  زالل .٢٠١٧الررا األخع ملن علا  لقيا  رزاي مل ىل  البلد يف لات خي  
  .    تر النو  رملدأمنية لدوام   ٢٠١3 مايو/أاي  يف أشّجلت الط ليبيا 

 تقارير انتابعة وإجراءات أخرى -هاء 
أعللد الاريللم الملاملل  تقريللر متارملللة عللن تنايلل  التوصلليا  الصللاد مل عقلل  زاي تيللع ىل  تلليل   -3٠

كر ويشلل .(A/HRC/27/49/Add.1الوثيقللة انظللر ( وىلسللبانيا )A/HRC/22/45/Add.1 يقللةالوث )انظللر
 .نال  رمللد تش  يا  اللط ا عل  تناي  التوصم  ويشجملهتملاو ماالاريم الملام  كلتا احلكومت  عل  

اوبة األخللللرى صلللل وللجهللللا عللللن امتنانللللع تنظمللللا  ا تمللللا اتللللدين  الاريللللم الملاملللل  أيضللللار ويشملللللرو 
 .من أج  ه ه التقا يرممللوما   قدَّمت اتصل ة الط

 النشرات الصحفية والبياانت -واو 
رقلللرا    وللل  فيهلللا (3)نشلللرمل صللل اية  أصلللد  الاريلللم الملامللل  ٢٠١6وزيران/يونيلللع  ١يف  -3١

 .توافقة عل  مشروم القانون اتتمللم ابلب   عن األتقام اتقتا ابرعو  (كونغر ررتان )
أصلللل او و اي  الاريللللم الملاملللل   اب تللللرتا  مللللا  أعللللرو  ٢٠١6 وز/يوليللللع  ١5ويف  -3٢

عللقن عللد  دسللتو ية قللانون الملاللو الملللا  إبل لللاادو  لرقللرا  احملكمللة الملليللا  عللن الرتويلل   آخللرين
اسللرا م اترتكبللة ضللد مللا  اافللق  مللن الملقللاورللرو  لتملاملل  اب كللان ي للمح  اللل    ١٩٩3 لملللا 

لقللانون ل  اس لليمة أو اتنهجيللة حلقللوإل اان للان و عللن ا نتهاكللا اان للانية وجللرا م احلللرو  فضللقر 
  .(4)ات لح الداخل  الصراماان اين الدويل اترتكبة أثناا 

 __________ 

 .انظر اترفم األول لق قم عل   لبا  الزاي ا  القارية والدعوا  اتوجَّهة ىل  الاريم الملام  (٢)

 .www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20046&LangID=Eانظر الرارط   (3)

 .www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20275&LangID=Eانظر الرارط   (4)
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  أصلللد  الاريلللم الملامللل  نشلللرمل صللل اية  اب تلللرتا  ملللا ٢٠١6آو/أل لللاح  ١٩ويف  -33
 وكوملة تركيلا علل  الوفلاا ابلتزاماهتلا مبوجل  القلانون الللدويلفيهلا   حيل  آخلرين أصل او و اي 

  .(5)حلقوإل اان ان  و  أثناا والة الاوا ئ اتمللنة عق  حماولة ا نققو
  أصلللد  الاريلللم الملامللل  نشلللرمل صللل اية  اب تلللرتا  ملللا ٢٠١6آو/أل لللاح  ٢3يف و  -34

ىللغلاا وكلم ااعلدا   لم أولد كبلا  عل  وكومة رنغقدي   فيها مكلا  آخرين رو اي   حي 
   مللع قاسللم عللل وهللو  مللن أوللزاو اتملا ضللة  الللط هلل    أعضللاا اسماعللة ااسللقمية ربللنغقدي

ىلزاا التقلا ير اللط تايلد أبن  معلن جلزعه وأعررلوا أيضلار  .للممللايع الدوليلة وفقلار  تععل  ىلعادمل حماكمو 
قللد   قاسللممللع أ للد رللن أ   القللانوين   دفاعللعيف فريللم  عضللوار    اللل   كللان أيضللار ال لليد عللل ارللن 
ذللللا قللوا  األمللن البنغقديشللية  و  علللل  أيللد  ٢٠١6ح آو/أل للا ٩اللف مللن منزلللع يف اختش 

  .(6)جل ة اتراجملة اخلاصة روالدهقب  أسبوع  من 
  أصلللد  الاريلللم الملامللل  نشلللرمل صللل اية  اب تلللرتا  ملللا ٢٠١6آو/أل لللاح  ٢6ويف  -35

دعللا اللجنللة اتملنيللة  للا   ا ختاللاا الق للر   مبناسللبة اليللو  الللدويل لضلل ااي ا ختاللاا الق للر   
ا ختاللاا الق للر   مبللا فيهللا وللا   ا ختاللاا الق للر  وللا   الللدول ىل  منللا واست صللال  فيهللا

ىلرقلللار  وتجللازهمابأقللا و األتللقام احملللروم  مللن وللريتهم  تضللمن ىلرللق القصللعمل األجلل   وأن 
 .(٧)دقيقار وفو اير 

ر التقريللللاريلللم الملامللل  ا ملمقلللر   - ةمبناسلللبة علللرض   ي لللو   ٢٠١6أيلول/سلللبتمرب  ١5ويف  -36
الدول  حيّ   فيهاللح وقوإل اان ان  أصد  الاريم الملام  نشرمل ص اية للاريم عل  ال نو  

ر لب  علن ابللغ القللم وااوبلا  فيهلا يمللرو و  أن وا   ا ختااا الق ر  آخ مل يف التزايدمن 
 مناصللللةنشلللرا  صللل اية  أصلللد  الاريلللم الملامللل  أيضلللار و  .(8) أبنلللع  اجتلللاه ايلللف جلللدار  ملللا ولللّدده

 .(١١)وتركيا (١٠)وسر   نكا (٩)ىل  رعو زاي اتععن  رتقا يرهتمللم ي فيما
 .١١٠ دو تعلدى اختتا   (١٢)  أصد  الاريم الملام  رياانر ٢٠١6أيلول/سبتمرب  ٢3ويف  -3٧
  أصللد  الاريللم الملاملل  نشللرمل صلل اية  اب تللرتا  ٢٠١6تشللرين األول/أكتللورر  ١٠ويف  -38
الملنيللللللف  قمملهللللللااا  ااثيوريللللللة عللللللل  ىل للللللاا ال لللللللفيهللللللا   حيلللللل  آخللللللرين أصلللللل او و اي مللللللا 

لت قيلللللللم يف ابدوليلللللللة حتقيلللللللم لجنلللللللة للمية  ويلللللللدعو احلكوملللللللة ىل  ال لللللللما  قوتجاجلللللللا  ال لللللللل
 .(١3)الملنف ات تقد  ضد اتتظاهرين ات ات يف و الط نشظِّمت ا وتجاجا  

 __________ 

 .www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20394&LangID=Eانظر الرارط   (5)

 .www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20403&LangID=Eانظر الرارط   (6)

 .www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20416&LangID=Eانظر الرارط   (٧)

 .www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20505&LangID=Eانظر الرارط   (8)

 .www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20501&LangID=Eرارط  انظر ال (٩)

 .www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20499&LangID=Eانظر الرارط   (١٠)

 .www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20500&LangID=Eانظر الرارط   (١١)

 .www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20578&LangID=Eانظر الرارط   (١٢)

 .www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20663&LangID=Eانظر الرارط   (١3)
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ا    أصللد  الاريللم الملاملل  نشللرمل صلل اية  اب تللرت ٢٠١6تشللرين األول/أكتللورر  ١٩يف و  -3٩
عن وقوإل  ىل  اافراج الاو   عن اتدافا وكومة اهلندفيها   يدعو آخرين أص او و اي ما 

 مللدَّعاملأنشللاة  ر للب  ٢٠١6لقلل  القللبع عليللع يف أيلول/سللبتمرب ررويللز  اللل   أش خللو ا  اان للان 
 امو وكشللمع و  لليح ا حتللادسللال لليد ررويللز هللو من للم ا للتقف ا تمللا اتللدين و  .ضللد النظللا  الملللا 

 ٢٠١6تشلرين الثلاين/نوفمرب  3٠ يف سلراوع أش للم وقلد .(١4)اآلسيو  تناهضة ا ختالاا الق لر 
 .ىلليع هتم توجيع دون
  أشصلللد   نشلللرمل صللل اية مبناسلللبة المللللرض الللل   ٢٠١6تشلللرين األول/أكتلللورر  ٢4ويف  -4٠
م لل لة  ابلللدول أن تضللافيهللا  أشهيلل لاريللم الملاملل  أمللا  اسممليللة الملامللة  ا ملمقللر   - ةع   ي للتللقدم

وأن تقلللو  علللل  أللللو جلللد  مبكاف لللة  القضلللاا علللل  ا ختالللاا الق لللر  علللل   أ  رلللرام  عملهلللا
 .(١5)ا ختااا الق ر 

 (١6)  أصلللللللد  الاريلللللللم الملامللللللل  نشلللللللرمل صللللللل اية٢٠١6كلللللللانون األول/دي لللللللمرب   ١٢ويف  -4١
 ملللرتفتابحلكومللة أن تملتمللد سياسللة تللاملة للدولللة  وأهللاوىل  ألبانيللا     يف ختللا  زاي تللع(١٧)وريللاانر 
عللل  الن للو وتتنللاول مبللا يف ذلللا وللا   ا ختاللاا الق للر    اترتكبللة يف اتاضلل  ابسللرا م   امللار 

 .ابحلقيقة والملدالة واسرب وال اكرمل وضماان  رملد  التكرا  اتتصلةاتناس   يا اسوان  
فيهلا يشليد  نشلرمل صل اية  أصلد  الاريلم الملامل  ٢٠١6كلانون األول/دي لمرب   ٢٠ويف  -4٢
تمديلد ررا  الدول األ راف يف ا تااقية الدولية حلماية  يلا األتلقام ملن ا ختالاا الق لر  رق

 .(١8)و ية اللجنة اتملنية  ا   ا ختااا الق ر 
  أصلللللد  الاريلللللم الملامللللل  نشلللللرمل صللللل اية  اب تلللللرتا  ملللللا ٢٠١٧تلللللبا /فرباير  6ويف  -43

ن لللان يف رو ونلللد   و  سللليما   رشللل ن واللللة اتلللدافمل  علللن وقلللوإل ااآخلللرين أصللل او و اي 
 .(١٩)يف وا   ا ختااا الق ر  ا دعاا القا    دو  زايدمل وادمل

 .(٢٠)١١١لدى اختتا  الدو مل    أصد  الاريم الملام  رياانر ٢٠١٧تبا /فرباير  ١4ويف  -44
وكلومط  فيهلا يلدعو نشلرمل صل اية   أصد  الاريم الملام  ٢٠١٧تبا /فرباير  ١٧ويف  -45

 .(٢١)يف كينيا اختشااامن جنوو ال ودان   جل الكشف عن مصع  ىل ال ودان كينيا وجنوو 
 أصلل او و اي الاريللم الملاملل   اب تللرتا  مللا  أصللد   ٢٠١٧تللبا /فرباير  ٢4ويف  -46

وقللف الملللدد رعللل  وجللع ال للرعة ىل  القيللا  وكومللة رللنغقدي  فيهللا يللدعو  نشللرمل صلل اية  آخللرين
 .(٢٢)  يف البلداتتزايد من وا   ا ختااا الق ر 

 __________ 

 .www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20697&LangID=Eانظر الرارط   (١4)

 .www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20752&LangID=Eانظر الرارط   (١5)

 .www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21017&LangID=Eانظر الرارط   (١6)

 .www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21016&LangID=Eانظر الرارط   (١٧)

 .www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21055&LangID=Eانظر الرارط   (١8)

 .www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21145&LangID=Eانظر الرارط   (١٩)

 .www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21176&LangID=Eانظر الرارط   (٢٠)

 .www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21193&LangID=Eانظر الرارط   (٢١)

 .www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21220&LangID=Eانظر الرارط   (٢٢)
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 او و اي  أصلللالاريلللم الملامللل   اب تلللرتا  ملللا  أصلللد   ٢٠١٧آذا /ملللا    ٢8ويف  -4٧
علن مكلان فلو ار وكومة ااما ا  الملررية اتت دمل علل  الكشلف  او  فيه نشرمل ص اية  آخرين
 .(٢3) أ د منصو  اتدافا اتشهو  عن وقوإل اان انوجود 

 اهلجرة حاالت االختفاء القسري يف سياق -زاي 
رشللل ن م للل لة ا ختالللاا الق لللر  يف سلللياإل  قلللدَّ  الاريلللم الملامللل  تقريلللرار مواضللليمليار حملللدَّدار  -48

 .(A/HRC/36/39/Add.2 الوثيقةاهلجرمل )
  أنللع سلليتناول ٢٠١5ويف تقريللره ال للنو  لملللا   ١٠5 أثنللاا دو تللع  أعلللن الاريللم الملاملل و  -4٩
سلب  اتشلكلة  الوقلوف علل  رغيلةياإل اهلجلرمل  ختالاا الق لر  يف سلتقتلاة حلا   اتكال ااأل

مللن اتقوظللا   ابلامللل  عللدد د جوقللد أش  . للاعدمل الضلل اايفيمللا يتمللللم مبالتزامللا  الللدول  وحتديللد
  A/HCR/33/51 الوثيقللللللللة )انظللللللللر ٢٠١6 لملللللللللا  للاريللللللللم الملاملللللللل  يف التقريللللللللر ال للللللللنو  األوليللللللللة
اا يف سليول  علل  هلام  قلد اجتملام للقلرب   عش ٢٠١٧تلبا /فرباير  5ويف  .(8٠-46 الاقرا 

جهلا  اخلايلة ملن  ااسلهاما علدد ملن  و دواباضلافة ىل  ذللا   .اريم الملامل لل ١١١دو مل ال
  سلللللل  يف كللللللانون األول/عللللللل  اسللللللتبيان أش    مبللللللا يف ذلللللللا الللللللدول   دار اتلاللللللة صللللللاوبة مصللللللل ة

اتنظملا  ويملرو الاريم الملام  عن امتنانع للدول ووكا   األمم اتت لدمل و  .(٢4)٢٠١6 دي مرب
 .لع احلكومية واألفراد ال ين تا كوا يف ه ه الململية

 ع  ينبغلللل  جتاهللللل هلللل  واقللللا مملاصللللر قللللا م فملللللقر ظللللاهرمل ا ختاللللاا الق للللر  للمهللللاجرين و  -5٠
علرب  ذللا يف  مبلا العخراارا  عل  ألو متزايد اتهاجرين الط تت مت ركا  ف .التقلي  من ت نع أو

ملللا تتصلللف  رمل كثلللعار ر ياسلللا  هجللل اترتبالللة  يف  للللة أملللو  و قلللا ر اوفلللة ابتاحملالاويللللة  اللللروق 
زايدمل لللمملهللا ن و جر ملللرض اتهللايتوالللة   قللد أوجللد  عللل  الللردم وابلرتكيللز ابسمللود عللل  ألللو متزايللد

 .ر تااا الق نتهاكا  وقوإل اان ان  مبا يف ذلا وا   ا خ ودمل اا ر الوقوم ض ااي 
صللللة مباتلللرمل رللل  ا ختالللاا الق لللر  واهلجلللرمل   توجلللدقريلللر  يف هللل ا الت وكملللا هلللو مشبللل َّ  -5١
م  لللر  يف رللللدهلتمللللرض لقختالللاا القابهتديلللد أو خالللر وجلللود ألن األفلللراد يهلللاجرون ر لللب   ىلملللا
ةر نتيجلللللد  ىلملللللا وهللللل ا اكلللللن أن حيللللل .أو يف رللللللد اتقصلللللداهلجلللللرمل أثنلللللاا  وللللللة م خيتالللللون أل للللل أو
الرتويللل   سلللياإل عمليلللا  ا وتجلللاز أوختالللاف ألسلللباو سياسلللية أو أسلللباو أخلللرى  أو يف لق
 يكرسلللان  للللدويل ككلللاللللدول وا تملللا ا ع   يبلللدو أنريلللد أنللل .كنتيجلللة للتهريللل  و/أو ا جتلللا  أو

 وكلل لا  ارملللع ا اسانلل ىل   بيملللة هلل  واباضللافة ىل  ذلللا  ونظللرار  .ا هتمللا  الللقز  هللل ه ات لل لة
اا كلان   سلو اه آخلراجتلالللو  يف وجيلع ت  وتاضل  عالدول الارف عن   تغعلل دود الو نية الملارر

 .ذلا ىل  دولة أخرى أو ىل   اعة ىلجرامية

 __________ 

 .www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21449&LangID=Eانظر الرارط   (٢3)

ربتغللللال  وال لللللاادو   وال للللويد  وصللللرريا    والآيرلنللللداكانللللت الللللدول الللللط  د  عللللل  ا سللللتبيان هلللل   أتانيللللا  و  (٢4)
ىلسللهاما  خايللة  و د  أيضلار البولياا يلة(  وكازاخ للتان  واتغللرو  واتك ليا  واليللاابن. و  -وفنلزويق ) هو يللة 

س للة الملدالللة مهللم؛ ومؤ ودع مللن اتنظمللا  التاليللة  لموعللة مناهضللة الملنصللرية والللدفام عللن األجانلل  واتهللاجرين
 كيميلو دي . وأسلهم أيضلار ا ن  البل ية؛ وأمانة منظمة اهلجرمل اتقتلالة ااقليميلة؛ وويلز اتلو ودولة القانون الداقرا

 ايكوتيد   ابسم اللجنة اتملنية  ا   ا ختااا الق ر .

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21449&LangID=E
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جهلللا  ملللن للللع  ويف احللللا   اللللط جتلللر  فيهلللا عمليلللا  اختالللاا القج للل  علللل  أيلللد  -5٢
يكون   ولكن رتوجيع أو مبشا كة مباترمل أو لع مباترمل من سلاا  الدولة يف اتقا  األول الدول

تا  فيها خيوا   أخرى  أيضار  وتوجد .وا   اختااا ق ر  ه فملال من الواضح أن ه ه األ
عللل  سللبي  منهللا نتيجللة مباتللرمل اجللرااا  اختلل هتا الدولللة  ك  ولكللناتهللاجرون رصللاة لللع  وعيللة 

قلد   تكلون   احللا  أن هل ه  ويف ول  .  رلرار أو  لرار ااعلادمل الق لريةما حيد  يف واللة اتثال 
م للؤولية الدولللة يف  ت للتتبا  وللا   اختاللاا ق للر   فإ للا مللا ذلللا قللد ابتملللا الللدقيم للكلمللة

 .سياإل ااعقن اتتمللم  ماية  يا األتقام من ا ختااا الق ر 
 ه هلللكلل  دولللة   تتصللّدىأن  فللق رللدخاللو مل وتملقيللد هلل ه الظللاهرمل   فبللالنظر ىل   وهكلل ا -53

علل   اومكاف تهل اع الراميلة ىل  منملهلتملزيلز التلدارأن تقو  عل  وجلع ا سلتملجال راتشكلة جبدية و 
المللللارر لل لللدود الو نيلللة   ونظلللرار ىل   لللارا هللل ه اتشلللكلةواباضلللافة ىل  ذللللا   .الصلللمليد اللللو  
لدول التملاون ما الدول األخلرى وكل لا ملا اتنظملا  الدوليلة ذا  الصللة علل  اينبغ  أن تملزز 

 .الصمليدين ااقليم  والملات 
 .التوصيا  التالية ىل  الدول الاريم الملام   يقدِّ يف ضوا ما تقد   و  -54

 توصيات عامة -1 

 اهلجرة كنتيجة حلاالت االختفاء القسري  
تلك  علل  أنلع اوتملال أو خالر التمللرض لقختالاا الق لر   ىل ينبغ  لللدول أن تنظلر  -55

 ناللاإل مبلدأ عللد  ااعللادمل الق لرية ومللنح صللاة القجللف ضللمنملن أتللكال ا ضللاهاد اللط تنللد ج 
من ه ا ال لو   ما القيا  يف الوقت نا ع ابختاذ  يا التدارع  فرا ار لاتقام ال ين يهاجرون 

 .أ م لي وا موضوم ىلعادمل ق ريةالقزمة للت كد من 

 االختفاء القسري للمهاجرين  
 ينبغ  قيا  الدول مبا يل   -56

حيل  هبلم اد الل ين جبميا األفر  يتص  ا اتمللوما  فيما  وتبوي  وتنظيمجتميا  )أ( 
هلل ه اتمللومللا  رصللو مل منهجيللة   تقاسللموينبغلل  أيضللار  .ا ختاللاا يف رلللدا ا أو أثنللاا مللرو هم عربهللا

 ما البلدان ا او مل وك لا ما اتنظما  الدولية و/أو ااقليمية ذا  الصلة؛
مللللللا لعهللللللا مللللللن الللللللدول  -الثنللللللا   واتتملللللللدد األ للللللراف  - تكثيللللللف التملللللللاون )و( 

 .واتقاضامل  والت قيم  واتنا  و ا البياان والب     حتديد اهلوية دولية يف لايل واتنظما  ال

 اننع -2 
من ااعقن  ينبغل  أن حتظلر اللدول  ملن ويل  التشلريا واتما سلة علل   8وفقار للمادمل  -5٧

 ال واا  ما يل  
د عنللللىل  دولللللة أخللللرى  مهللللاجرينأ   ت للللليمأو  (refoulement)ىلعللللادمل  للللرد أو  )أ( 
 لللل  و  .خلاللللر ا ختاللللاا الق للللر  ونسيتملرضلللل مأسللللباو جديللللة تللللدعو ىل  ا عتقللللاد أب لللل وجللللود
ااجلللرااا  القانونيلللة الواجبلللة   وأن تلشتَّبلللا رشللل  اموضلللوم تقيللليم فلللرد  دقيلللم  ىلعلللادملأ  تكلللون  أن
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مملا ىلذا كانلت توجلد أسلباو  لت قموأللراض ا .ااعادمليف ذلا احلم يف الاملن يف قرا  الارد/ مبا
 يلا ا عتبلا ا  ذا  الصللة   ه ا الاملن  ينبغل  أن خخل  ال للاا  اتقتصلة يف احل لبان ترب 

 ةاس لللليم منللللط اثرللللت يف الدولللللة الاللللرف مللللن ا نتهاكللللا   وجللللود و لللل  احلالللللةمبللللا يف ذلللللا  
  ( من ااعقن؛٢)8  وفقار للمادمل حلقوإل اان ان ةأو اسماعي ةالصا خ أو

ة ىل  أ  رلللللللد يواجهللللللون فيللللللع خاللللللر التملللللللرض ىلعللللللادمل اتهللللللاجرين ىلعللللللادمل ق للللللري )و( 
  .لقختااا الق ر 

 وينبغ  أيضار  يف ه ا الصدد  قيا  الدول مبا يل   -58
يف   أنظمتهللا وسياسللاهتا ومما سللاهتا اتتمللقللة ابهلجللرمل عنللد تصللميم  رملنايللة النظللر )أ( 

اآلاث   ورصللللو مل خاصللللة  التلللل ثع اللللل   قللللد يرتتلللل  عللللل  هلللل ه األنظمللللة وال ياسللللا  واتما سللللا 
اللجلللوا ىل  تلللبكا  هتريللل  اتهلللاجرين  وملللن   الوقلللوم فري لللة احملتمللللة اجبلللا  اتهلللاجرين علللل  

نتهاكلللا  وقلللوإل   لللهم يف زايدمل ولللدمل الللا ر الوقلللوم ضللل ااي ملللا يش لشلللبكا  ا جتلللا  ابلبشلللر  
 اان ان  مبا يف ذلا وا   ا ختااا الق ر ؛

 رغيلة - رلرار و لرار علل  ال لواا - دد  ولديثار حت    صد  رإل اهلجلرمل اللط وشل )و( 
ولا   اختالاا  ملن جتنّل قلد  اامكلان ملن أجل  اللتمّكن ىلنقاذ األ وا  والتقيد  قوإل اان ان 

 اتهاجرين أثناا  ولتهم؛
 مملامللللة ت للل املاقبلللة اتنظملللا  ااجراميلللة اللللط تاختلللاذ  يلللا التلللدارع اتمكنلللة  )ج( 
يف أ  ادعاا  ا جتا  ابلبشر  والت قيم عل  ألو واف     و  سيما تبكا أو ت تغلهم اتهاجرين
وه  أملو  قلد   رتوا  ها رش  ا أو قبوهلا هبا أو سلاا  الدولة يف ه ه األفملال ااجراميةرضلوم 

 اختااا اتهاجرين؛ تؤد  يف خا ة اتااف ىل 
عللللل  أرلللدار اوتجلللاز األ الللال  وىل  علللد ال لللمل  ىل  ىل لللاا اوتجلللاز اتهلللاجرين  )د( 

  مالقلللةضلللرو مل ضلللرو اير اوتجلللاز اتهلللاجرين البلللالغ  وىلذا كلللان  .أسلللا  وضلللملهم أو وضلللا واللللديهم
عند ل   أن تضلا ينبغل  فالقلانون   ملن ويل  ولع ما يلرب ه ار كتدرع من تدارع اتقذ األخع ومتناسب

ت كللللد مللللن توأن  ا  مسيللللار اوتجللللاز مملللللرتف هبلللل أمللللاكنيف  ممللللن وللللريته  ن احملللللروميلللللدول اتهللللاجر ا
ممللوملا  دقيقلة علن اوتجلازهم ومكللان ت لجي    مبلا يف ذلللا  مسيلار  ت لجيقر اوتجلازهم   لجي ت

 رصو مل م تقلة؛ذلا رصد يش اوتجازهم  وأن  أماكنأو 
 أبقللا هبم وحملللاميهمللمهللاجرين احملتجللزين اب تصلللال يف  يللا الظلللروف  ال للما  )ه( 

 ؛اا  القنصلية لبلدا م األصلية قهم يف ا تصال ابل ل دا مار ىلرقلهمممثليهم  وينبغ   أو
 مسيلللللار  يلللللا  -   أن ترصلللللد  عنلللللدما يكلللللون ذللللللا ممكنلللللار وكللللل لا -أن توثّلللللم  )و( 

للممللللايع الدوليلللة ملللن أجللل  جتنللل   ا ضلللاقم رللل لا وفقلللار اتهلللاجرين وأن تكاللل   ولللا   ىلعلللادمل
 ؛اتؤقت   مبا يف ذلا وا   ا ختاااأثناا ه ه الململيا وا   اختااا ودو  
  يللللاافللللراج عللللن القيللللا   عنللللدما يكللللون اتهللللاجرون حمللللروم  مللللن وللللريتهم  اب )ز( 

 مفللرج عللنهأش قللد موثللوإل رللع مللن أنللع  عللل  ألللولت قللم اب ي للمح رشللك  اتهللاجرين مللن هلل ا القبيلل 
البدنيللة  ميف ظلل  أوضللام تكالل  اوللرتا  سللقمته مفللرج عللنهأش قللد   عللقومل عللل  ذلللا  م  وأ للفملللقر 
 .ا سة كاملةمم معل  مما سة وقوقه موقد هت
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 البحث عن انهاجرين انفقودين -3 
 ينبغ  قيا  الدول مبا يل   -5٩

 للب لل  عللن اتهللاجرين اتاقللودين وحتديللد أمللاكن الضللرو يةاختللاذ  يللا التللدارع  )أ( 
  ابسلللتقدا   يلللا الوسلللا   اتتاولللة هللللا  مبلللا يف ذللللا ملللوا د حتقيقلللا  الاللل  الشلللرع   وجلللودهم

 وفامل يف قاعدمل رياان  مركزية؛وىلد اج ممللوما  ما قب  ال
أملاكن قبلو  سلرية أو  عبلو  اتهلاجرينيف منلا م  توجلدالت قيم فيما ىلذا كانت  )و( 

  وتوثيلللللم ظلللللروف اتكتَشلللللَاة سثللللل اب وىلنشلللللاا سلللللج   اسثللللل ىلخالللللاا فيهلللللا اكلللللن  سلللللرية أخلللللرى
 ا كتشاف؛
اسماعيلللة عمليلللا  اسلللتقراج اسثللل  ملللن اتقلللارر اولللرتا  اتمللللايع الدوليلللة سميلللا  )ج( 

 ا هبا رملد ذلا؛وحتديد الململيا  اتضالَ للمهاجرين 
يف عمليلللللة    اتشلللللا ك اتقتاللللل  اأِلتلللللقام وصلللللول أقلللللا و تي لللللعالنظلللللر يف  )د( 

 .ختعا  دخول هلم  رارإل منها ىلصدا  أوّبا همالب   عن 

 التحقيق والتجرمي وانقاضاة -4 
 ينبغ  قيا  الدول مبا يل   -6٠

 يلللا ولللا   ا ختالللاا الق لللر  احملتمللللة  ملللن هللل ا القبيللل   منللل  الت قيلللم يف  )أ( 
 البداية وعد  القيا  رداهةر ابستبملاد اوتمال أن تكون ه ه احلا   ه  وا   اختااا ق ر ؛

ر ل  يا جهود الت قيم ابلتمللاون ملا سللاا   يلا اللدول اتملنيلة  كملا هل   )و( 
 مية ذا  الاارا عرب الو  ؛احلال عادملر فيما يتمللم جبميا األفملال ااجرا

جتلللللرمل  يلللللا أفمللللللال ا ختالللللاا الق لللللر   مبلللللا يف ذللللللا ولللللا   ا ختالللللاا الق لللللر   )ج( 
 للمهاجرين  الط ينبغ  اتملاقبة عليها رملقواب  مناسبة  عل  أن تشؤخ  خاو هتا الشديدمل يف احل بان؛

م اللللل ين   ىل  الملدالللللة  يللللا األتللللقاىلجللللرااا  مق مللللة لكلللل  تقللللدِّ اختللللاذ أ   )د( 
أ للم ا ختاللاا الق للر  للمهللاجرين عنللدما يتضللح مللن أفملللال  أ  فمللل عللن  أ للم م للؤولوناللرتض يش 

ت لليمهم ىل  دوللة أخلرى  قلد جلرىاألتلقام هلؤ ا  ليارهتا  ملا   يكلن للو يتهلا أو  خيضملون
 .رش  م القضا ية و يتهاترل  يف مما سة 

 احلماية واحلق يف احلصوم على سبيل انتصاف -5 
 ينبغ  قيا  الدول مبا يل   -6١

انتصلللاف قضلللا   سلللريا وفمللللال  روصلللاع وسللليلة لت ديلللد مكلللان ىل لللاد ضلللمان  )أ( 
 الص ية؛ تملرفة والتهمف أماكن وجودهم أو ملرَ تهاجرين ال ين   تش اوجود 

ىل   - تهم عللل  ذلللا عللن علللممللا مللوافق -ضللمان وللم اتهللاجرين يف اللجللوا  )و( 
يف واللللة  للللدولتهم األصلللليةملللن ال للللاا  القنصللللية أو الدرلوماسلللية احلمايلللة وات لللاعدمل التملللا  
ات لاعدمل يف الب ل   يف احلصول علل ر اتهاجرين اتقتا  سَ وقوقهم  مبا يف ذلا وم أش  انتها 

 عن أماكن وجودهم؛



A/HRC/36/39 

13 GE.17-13050 

مقللللللربمل  اعيللللللة  يف والللللللة اكتشللللللاف حتقيللللللم مناسلللللل يف ىلجللللللراا  البللللللدا وللللللا ر  )ج( 
 ؛أو تؤخره أن تملرق  الت قيم اكنذ أ  تدارع وا متنام عن اختا  للمهاجرين
تمللويع مناسل   احلصلول علل  يف  وقهلمتوفع اسرب سميا الض ااي وضمان  )د( 

ويف والللة وفللامل الضلل ية  .مبللا يف ذلللا الوسللا   الكايلللة إبعللادمل خهلليلهم عللل  أكملل  وجللع ممكللن
احلصللول  م أفللراد أسللرتعأن يكللون مللن وللأيضللار  ينبغلل نتيجللة لامللل  مللن أفملللال ا ختاللاا الق للر   

  .تملويععل  

 التعاون الدويل -6 
أن يكلللون رللل ل قختالللاا الق لللر  للمهلللاجرين  ينبغللل  لابلنظلللر ىل  الالللارا علللرب اللللو    -6٢
 األتللقام وخبصللوم مقاضللامللب لل  عللن اتهللاجرين خبصللوم اميللا جهللود الت قيللم  سلللدول ا

ملا سللاا   يلا  الواجل لل  الن لو مضلاََلملار رلع ابلتمللاون ع  م لؤولون علن ذللا ماتارَتض أ ل
  .اتقتصةالدول اتملنية وما اتنظما  الدولية 
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والبالغووات الووذ أتحيلوول إىل الوودوم انعنيووة أثنوواء الفوو ة  االقوورارات الووذ ا ووذها الفريووق العاموول بشوورن احلوواالت الفرديووة -اثلثاا  
 (٢5)رانشمولة ابلتقري

 البلدان

علللللدد احللللللا   اللللللط  
 

شبلللللت فيهلللللا  ي
و

ض
  رداية الارتمل قيد ا ستملرا

 
ل خق احلكومةاحلا   الط أشويلت ىل  

 الارتمل اتشمولة ابلتقرير

يتاحلا   الط   مقر اهتا جشلِّ
خقل الارتمل قيد ا ستملراض 

 جان   من
تملللل   عللللدد احلللللا   الللللط حيش

ّل أن   احلكومة مقر لاهتا جتش
 )قاعدمل األتهر ال تة(

يشبلت  عدد احلا   الط  
فيهللللللا ولللللل   ايللللللة الاللللللرتمل 

 اتشمولة اب ستملراض

رسلة خقل اتالبقلا  
 الارتمل قيد ا ستملراض

 البقلا  الوا دمل خقل الارتمل
 قيد ا ستملراض

  ُّ  سالة  ل  تدخ
فو  

 
نداا عاج 

 

ادعاا عا 
 سالة أخرى 

 

الرد عل   سالة  ل  
ُّ  فو   تدخ

 

الرد عل  نداا عاج 
 

الرد عل  ادعاا عا 
الرد عل   سالة أخرى 

 

 اتصاد  احلكومة احلا   الملادية ااجرااا  الملاجلة

  ١    ١   8٠8    3٢٧ ١ 48٠ ا حتاد الروس 

        ٢ ١١3    ١  ١١٢ ىلثيوريا

 ١    ١    ٢4١ 3 ١5٧  ١ ١  ٢44 3 (٢6)األ جنت 

         3  ١    4 األ دن

      ١   6٢      6٢ ىل يرتاي

         ٧      ٧ ىلسبانيا

         ٢      ٢ ىلسرا ي 

         3      3 أفغان تان

         5      5 ىلكوادو 

         ١      ١ ألبانيا

   ١    ١  5  5 ١  ١ ١٠ ااما ا  الملررية اتت دمل

      ١   ١63      ١63 ىلندوني يا
 __________ 

قبل  ولد  وقمللتتقريلرار رشل  ا؛ أو ولا   ا ختالاا الق لر  اللط  تلقل  الاريلم الملامل  وقمللت خلقل األتلهر الثقثلة اللط سلبقتااجرااا  الملاجلة ه  وا   ا ختااا الق لر  اللط  (٢5)
الاا هل  ولا   ا خت الملاديلة  الثقثلة. واحللا   اللة ولدثت خلقل فلرتمل األتلهر صللةسلنة واولدمل قبل  تلقل  الاريلم الملامل  تقريلرار رشل  ا  تلرياة وجلود  خقللكن و األتهر الثقثة  
  علن الشلهود واحمللام  واتلدافملو دف أسلر اتقتال  أو ا ضلاهاد أو ا نتقلا  اللط ت لته الرتهيل ثقثلة. وتتملللم  سلا   التلدخ  الالو    لا   األتلهر ال فلرتملقبل   وقملتالق ر  الط 

 ي  ااعقن.تنا سياإل يف قبا عواجهة مبقختااا الق ر . وتتمللم الندااا  الملاجلة ابدعااا  ل اتملرَّض  خلار الوقوم ض اايوقوإل اان ان ولعهم من األفراد 

 نق  ثق  وا   من األ جنت  ىل  أو ولوا . ١١٠قر  الاريم الملام  أثناا دو تع  (٢6)
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 البلدان
علللللدد احللللللا   اللللللط  
 

شبلللللت فيهلللللا  ي
و

ض
  رداية الارتمل قيد ا ستملرا

 

ل خق احلكومةاحلا   الط أشويلت ىل  
 الارتمل اتشمولة ابلتقرير

يتاحلا   الط   مقر اهتا جشلِّ
خقل الارتمل قيد ا ستملراض 

 جان   من
تملللل   عللللدد احلللللا   الللللط حيش

ّل أن   احلكومة مقر لاهتا جتش
 )قاعدمل األتهر ال تة(

يشبلت  عدد احلا   الط  
فيهللللللا ولللللل   ايللللللة الاللللللرتمل 

 اتشمولة اب ستملراض

رسلة خقل اتالبقلا  
 الارتمل قيد ا ستملراض

 البقلا  الوا دمل خقل الارتمل
 قيد ا ستملراض

  ُّ  سالة  ل  تدخ
فو  

 
نداا عاج 

 

ادعاا عا 
 سالة أخرى 

 

الرد عل   سالة  ل  
ُّ  فو   تدخ

 

الرد عل  نداا عاج 
 

الرد عل  ادعاا عا 
الرد عل   سالة أخرى 

 

 اتصاد  احلكومة احلا   الملادية ااجرااا  الملاجلة

         ٢      ٢ أنغو 

         ٢٠      ١٧ (٢٧)أو ولوا 

         ٧      ٧ ك تانأوزر

         ١5      ١5 أولندا

         5  ١    6 أوكرانيا

 -ىليران ) هو ية 
 ااسقمية(

5٢4 3 ١    5٢8 3 ١ ٢      

   ١    ١  صار      صار ىليااليا

       ١  ٧٢3 ١٠٩ ٧ ١ ١٠١ ١١٩ 5١١ ابك تان

         4  3   3 4 الب رين

         ١3      ١3 الربازي 

      ١ ١  4٩  ١  ١3 3 34 رنغقدي 

         صار      5 (٢8)رواتن

        ١ 58    3 ٢ 53 رو وند 

اتتملللللددمل  -روليايللللا )دولللللة 
 القوميا (

٢8      ٢8    ١     

         365 ٢       365 ٢ رعو

         3      3 ريق و 

 

 نق  ثق  وا   من األ جنت  ىل  أو ولوا . ١١٠قر  الاريم الملام  أثناا دو تع  (٢٧)

 نق  مخح وا   من رواتن ىل  اهلند. ١١١قر  الاريم الملام  أثناا دو تع  (٢8)
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 البلدان
علللللدد احللللللا   اللللللط  
 

شبلللللت فيهلللللا  ي
و

ض
  رداية الارتمل قيد ا ستملرا

 

ل خق احلكومةاحلا   الط أشويلت ىل  
 الارتمل اتشمولة ابلتقرير

يتاحلا   الط   مقر اهتا جشلِّ
خقل الارتمل قيد ا ستملراض 

 جان   من
تملللل   عللللدد احلللللا   الللللط حيش

ّل أن   احلكومة مقر لاهتا جتش
 )قاعدمل األتهر ال تة(

يشبلت  عدد احلا   الط  
فيهللللللا ولللللل   ايللللللة الاللللللرتمل 

 اتشمولة اب ستملراض

رسلة خقل اتالبقلا  
 الارتمل قيد ا ستملراض

 البقلا  الوا دمل خقل الارتمل
 قيد ا ستملراض

  ُّ  سالة  ل  تدخ
فو  

 
نداا عاج 

 

ادعاا عا 
 سالة أخرى 

 

الرد عل   سالة  ل  
ُّ  فو   تدخ

 

الرد عل  نداا عاج 
 

الرد عل  ادعاا عا 
الرد عل   سالة أخرى 

 

 اتصاد  احلكومة احلا   الملادية ااجرااا  الملاجلة

       ١  8٢      8٢ اتيلند

         4     ١ 3 تركمان تان

   ١    ١  ٩4  ٢ 3 ١8 4 ٧8 (٢٩)تركيا

       ١  ٢3      ٢3 تشاد

         ١٠      ١٠ تولو

         ١٢    ١٠  ٢ تونح

         4٢8      4٢8 ليشط -تيمو  

    ١    ٢ ١٧٩ 3    4٠  ١3٩ 3 اسزا ر

         3      3  هو ية أفريقيا الوسا 

         ٢      ٢ اسمهو ية الدومينيكية

         ٢١8 ١   3٧ ٢ ١٧٩ اسمهو ية الملررية ال و ية

         3      3  هو ية كو اي 

     ١    48    ١  4٧  هو ية الكونغو الداقرا ية

 هو ية كو اي الشملبية 
 الداقرا ية

٩4  ٧3    ١6٧         

 و الداقرا ية  هو ية 
 الشملبية

٢ 3  3   ١  ٢       

         ١      ١ جنوو أفريقيا

        ١ ٢      ٢ جنوو ال ودان
 __________ 

 أنع توجد والة مكر مل ول لا تابها من سجقتع. ١١١ أى الاريم الملام  أثناا دو تع  (٢٩)
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 البلدان
علللللدد احللللللا   اللللللط  
 

شبلللللت فيهلللللا  ي
و

ض
  رداية الارتمل قيد ا ستملرا

 

ل خق احلكومةاحلا   الط أشويلت ىل  
 الارتمل اتشمولة ابلتقرير

يتاحلا   الط   مقر اهتا جشلِّ
خقل الارتمل قيد ا ستملراض 

 جان   من
تملللل   عللللدد احلللللا   الللللط حيش

ّل أن   احلكومة مقر لاهتا جتش
 )قاعدمل األتهر ال تة(

يشبلت  عدد احلا   الط  
فيهللللللا ولللللل   ايللللللة الاللللللرتمل 

 اتشمولة اب ستملراض

رسلة خقل اتالبقلا  
 الارتمل قيد ا ستملراض

 البقلا  الوا دمل خقل الارتمل
 قيد ا ستملراض

  ُّ  سالة  ل  تدخ
فو  

 
نداا عاج 

 

ادعاا عا 
 سالة أخرى 

 

الرد عل   سالة  ل  
ُّ  فو   تدخ

 

الرد عل  نداا عاج 
 

الرد عل  ادعاا عا 
الرد عل   سالة أخرى 

 

 اتصاد  احلكومة احلا   الملادية ااجرااا  الملاجلة

         4  ١   ١ 4 دولة فل ا 

         ٢3      ٢3  واندا

         5      5 زمبارو 

     ٢   ٢ 85٩ 5    ١٠١  ٧58 5 سر   نكا

        ١ ٢8٢ ٢      ٢8٢ ٢ ال لاادو 

   ٢    3  ١٧4  5   5 ١٧4 ال ودان

         3      3 سيشي 

         ٧85    ١  ٧84 تيل 

         ١      ١ الصومال

*3    4  43     ٢ 4١ الص     

         3      3  اجيك تان

         4١6 ١6    3  4١3 ١6 الملراإل

         ١      ١ عمان

         4      4 لامبيا

 ١        8٩٧ ٢      8٩٧ ٢ لواتيما 

       صار  ١      ١ لياان

         3٧      3٧ لينيا

         8      8 لينيا ا ستوا ية

         ١      ١ فرن ا

         6٢5      6٢5 الالب 
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 البلدان
علللللدد احللللللا   اللللللط  
 

شبلللللت فيهلللللا  ي
و

ض
  رداية الارتمل قيد ا ستملرا

 

ل خق احلكومةاحلا   الط أشويلت ىل  
 الارتمل اتشمولة ابلتقرير

يتاحلا   الط   مقر اهتا جشلِّ
خقل الارتمل قيد ا ستملراض 

 جان   من
تملللل   عللللدد احلللللا   الللللط حيش

ّل أن   احلكومة مقر لاهتا جتش
 )قاعدمل األتهر ال تة(

يشبلت  عدد احلا   الط  
فيهللللللا ولللللل   ايللللللة الاللللللرتمل 

 اتشمولة اب ستملراض

رسلة خقل اتالبقلا  
 الارتمل قيد ا ستملراض

 البقلا  الوا دمل خقل الارتمل
 قيد ا ستملراض

  ُّ  سالة  ل  تدخ
فو  

 
نداا عاج 

 

ادعاا عا 
 سالة أخرى 

 

الرد عل   سالة  ل  
ُّ  فو   تدخ

 

الرد عل  نداا عاج 
 

الرد عل  ادعاا عا 
الرد عل   سالة أخرى 

 

 اتصاد  احلكومة احلا   الملادية ااجرااا  الملاجلة

 -فنزويق ) هو ية 
 البولياا ية(

١5 ١     ١6      ١   

         ١      ١ فييت ان 

         ١4      ١4 الكامعون

         ١      ١ كمبوداي

  ١   ١    ٩٧3      ٩٧3 كولومبيا

         8٩      8٩ الكونغو

         ١  ١    ٢ الكويت

        ١ ٧٧    5  ٧٢ كينيا

         3١3  ١   ١ 3١3 لبنان

     ١    33  ١  ١4 ٢ ١8 ليبيا

         ١     ١ صار ماليزاي

  ١      ١ ٢58 46 45 43 ٢١ ١٠١ ٢٢6 (3٠)مصر

    ١    ١ ١4٠    44  ٩6 اتغرو

    ٢  ٢  3 3٧٧  3  ١ ١ 3٧8 اتك يا

         ١      ١ ملديف

         5      5 اتملكة الملررية ال ملودية

         4      4 مو يتانيا

 __________ 

 مكر مل ول لا تابها من سجقتع.  أنع توجد ثق  وا  ١١٠ناا دو تع  أى الاريم الملام  أث (3٠)
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 البلدان
علللللدد احللللللا   اللللللط  
 

شبلللللت فيهلللللا  ي
و

ض
  رداية الارتمل قيد ا ستملرا

 

ل خق احلكومةاحلا   الط أشويلت ىل  
 الارتمل اتشمولة ابلتقرير

يتاحلا   الط   مقر اهتا جشلِّ
خقل الارتمل قيد ا ستملراض 

 جان   من
تملللل   عللللدد احلللللا   الللللط حيش

ّل أن   احلكومة مقر لاهتا جتش
 )قاعدمل األتهر ال تة(

يشبلت  عدد احلا   الط  
فيهللللللا ولللللل   ايللللللة الاللللللرتمل 

 اتشمولة اب ستملراض

رسلة خقل اتالبقلا  
 الارتمل قيد ا ستملراض

 البقلا  الوا دمل خقل الارتمل
 قيد ا ستملراض

  ُّ  سالة  ل  تدخ
فو  

 
نداا عاج 

 

ادعاا عا 
 سالة أخرى 

 

الرد عل   سالة  ل  
ُّ  فو   تدخ

 

الرد عل  نداا عاج 
 

الرد عل  ادعاا عا 
الرد عل   سالة أخرى 

 

 اتصاد  احلكومة احلا   الملادية ااجرااا  الملاجلة

     ١    3     ١ ٢ موزامبيم

      ١   ٢      ٢ ميامنا 

         ٢      ٢ انميبيا

         4٧٠    ٩  46١ نيبال

     ١    صار  ١   ١ صار النيجر

         ١٠3      ١٠3 نيكا الوا

         38      38 هايط

    ٢    3 368    ٩  354 (3١)اهلند

         ١3٠      ١3٠ هندو ا 

         4      4 مريكيةالو اي  اتت دمل األ

         ١٢     ١ ١١ اليمن

         ١      ١ اليوانن

 __________ 

 ن ىل  اهلند.نق  مخح وا   من روات ١١١قر  الاريم الملام  أثناا دو تع  (3١)
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 مالحظات -رابعاا  
يقلللد  الاريلللم الملامللل   اباضلللافة ىل  اتقوظلللا  اللللط صلللالها يف واث قلللع تلللا رمللللد اللللدو مل  -63

  ملا تلّقلاه ملن أعقه(  اتقوظا  التالية الط يبديها رش ن رلدان حمددمل رنلاا علل 6)انظر الاقرمل 
 .تملاون  واستنادار ىل  التاو ا  اهلامة اتتمللقة رو يتع خقل الارتمل اتشمولة ابلتقرير

 اجلزائر  
 58  الاقلللرمل A/HRC/30/38يمللللرو الاريلللم الملامللل  للللددار علللن خيبلللة أمللللع )انظلللر الوثيقلللة  -64

قتلالللة اللللط عرضلللها ( ىلزاا علللد  قبلللول احلكوملللة للمواعيلللد ات8٢  الاقلللرمل A/HRC/33/51والوثيقلللة 
  دعتللع فيهللا ىل  زاي مل اسزا للر ٢٠١4لللزاي مل اسزا للر   لللم تلّقيللع  سللالة  مسيللة منهللا  يف تللبا /فرباير 

 قريبلللار  للللع يش لللمح أن يف الملامللل  الاريلللم حيلللدو األمللل  زال وملللا .٢٠١4يف النصلللف الثلللاين ملللن علللا  
 .البلد ه ا رزاي مل

 بنغالديش  
زاا استمرا  تلقيع تقا ير جديدمل عن وا   اختالاا ق لر  ي او  الاريم الملام  القلم ىل -65

أعلللللقه( وىلزاا علللللد  و ود  دود علللللل  احللللللا    46يشلللللّدع  وقوعهلللللا يف رلللللنغقدي  )انظلللللر الاقلللللرمل 
يلهللا ىل  الدولللة  ٧ويشللدد الاريللم الملاملل  عللل  أنللع    للوز  وفقللار حلكللم اتللادمل  .والبقلللا  الللط حيش

ملا كانلت لتربيلر أفمللال ا ختالاا الق لر   وأنلع ينبغل   وفقلار من ااعلقن  التل  ّم أب  ظلروف مه
(  أن تتلا  فلو ار ألفلراد أسلر األتلقام اتقتال   أو حمللاميهم أو أل  أفلراد ٢)١٠ألوكا  اتادمل 

آخلللرين هللللم مصلللل ة مشلللروعة يف احلصلللول علللل  ممللوملللا  علللن األتلللقام اتقتاللل   ممللوملللا  
 .و أماكن اوتجازهم  مبا يف ذلا عمليا  نقلهمدقيقة عن اوتجاز هؤ ا األتقام ومكان أ

ويمللللرو الاريلللم الملامللل  علللن أسلللاع لمللللد  و ود أيلللة ممللوملللا  ملللن احلكوملللة فيملللا يتصللل   -66
رشل ن ا سلتقدا  اتتلواتر اتلدَّع  لقختالاا  ٢٠١١أاي /ملايو  4ابدعااين عام  أشوليق ىلليهلا يف 

المل لللكرية والقلللوا  ات لللل ة كللل دامل الق لللر  ملللن جانللل  وكلللا   ىلنالللاذ القلللانون والقلللوا  تلللبع 
  A/HRC/22/45 وتجلللللاز األفلللللراد رللللل  ووللللل  ىلعلللللدامهم خلللللا ج نالللللاإل القضلللللاا )انظلللللر الوثيقلللللة 

رشلل ن  ٢٠١6آذا /مللا    ٩(؛ ويف 6١  الاقللرمل A/HRC/30/38  والوثيقللة 33  الاقللرمل Corr.1و
 لللر  يف البللللد ملللا ذكرتلللع التقلللا ير ملللن ولللدو  زايدمل مثلللعمل للجلللزم يف علللدد ولللا   ا ختالللاا الق

ويدعو الاريلم الملامل  احلكوملة ىل  اللرد علل   .(6الاقرمل   A/HRC/WGEID/108/1 )انظر الوثيقة
  رشللللل ن ا دعلللللااا  اتتمللقلللللة ٢٠١٧تلللللبا /فرباير  ٢٢ا دعلللللاا المللللللا  األخلللللع  احمللللللال منلللللع يف 

با ا  يف اب نتهاكا  اس يمة حلقوإل اان لان وا نتهاكلا  اللط ترتكبهلا قلوا  األملن وا سلتق
 ٢4  الاقللللرمل A/HRC/WGEID/111/1رللللنغقدي   هلللل  وسلللللاا  ىلناللللاذ القللللانون )انظللللر الوثيقللللة 

 .واترفم الثاين(
 يللرد و  .   للل  الاريللم الملاملل  دعوتللع ىل  زاي مل هلل ا البلللد٢٠١3آذا /مللا    ١٢ويف  -6٧
 تشلللرين ٢٧ يف أش سللللت اللللط الت كعيلللة الرسلللا   ملللن اللللرلم علللل  اآلن  وللل  احلكوملللة ملللن  د أ 

 .٢٠١6 نوفمرب/الثللللاين تشللللرين ١8و ٢٠١5 نوفمرب/الثللللاين تشللللرين ٢٧و ٢٠١4 أكتللللورر/األول
 .ريم الملام  يف أن أييت  د ىل ايب عما قري الا وأيم 
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 بوروندي  
( 86و 85  الاقللراتن A/HRC/33/51  يللزال الاريللم الملاملل  يشللملر ابلقلللم )انظللر  الوثيقللة  -68

ويكلر   .قرا  يف رو وند   الط قد ت هِّ  وقوم وا   اختااا ق لر ىلزاا والة الملنف وعد  ا ست
من ااعقن اتتمللم  ماية  يا األتقام من ا ختالاا الق لر   اللط  ٧الاريم ااتا مل ىل  اتادمل 

 .تنص عل  عد  جواز الت  ّم أب  ظروف  مهما كانت  لتربير عمليا  ا ختااا الق ر 
 وأيسلللف .   للل  الاريللم الملاملل  دعوتللع ىل  زاي مل هلل ا البلللد٢٠٠٩أاي /مللايو  ٢٧ويف  -6٩

 .ال   يتضمن الرتاجا عل  توجيع دعومل ٢٠١٧ ما  /آذا  ٢٧ يف الوا د للرد الملام  الاريم

 شيلي  
مللة عقلل  زاي تللع ىل  تللليل   -٧٠ أعللد الاريللم الملاملل  تقريللر متارملللة عللن تنايلل  التوصلليا  اتقدَّ

 يف مملللللع تملاو للللا عللللل  تلللليل  وكومللللة الملاملللل  الاريللللم شللللكروي .(A/HRC/22/45/Add.1)الوثيقللللة 
 ٢4و ٢3 مل تقنية قا  هبا عضو ملن الاريلم يف رزاي يتمللم منع جزا كان  ال   اتتارملة  تقرير ىلعداد

 الوا دمل التوصيا  تناَّ  أن يف الملام  الاريم وأيم  .أعقه( ١3)انظر الاقرمل  ٢٠١٧آذا /ما   
 .الواج  الن و عل  التقرير يف

 الصني  
يشملر الاريم الملام  ابلقلم ىلزاا كونع   يزال يتلقل  تقلا ير علن أفلراد حمتجلزين يف الصل   -٧١

  والوثيقلللللللللللة ٢4  الاقلللللللللللرمل A/HRC/WGEID/107/1أودعلللللللللللوا قيلللللللللللد الت قيلللللللللللم )انظلللللللللللر الوثيقلللللللللللة 
A/HRC/WGEID/108/1 والوثيقلللة ٢8  الاقلللرمل  A/HRC/WGEID/111/1 والوثيقلللة 3٠  الاقلللرمل  
A/HRC/WGEID/112/1 ولكلللن أملللاكن وجلللودهم   تلللزال للللع مملروفلللة علللل  وجلللع ٢6  الاقلللرمل )

ويكللر  الاريللم الملاملل  ريللان أن وللا   ا وتجللاز ال للر  مللن هلل ا القبيلل  هلل  تللك  مللن  .الدقللة
أتكال ا ختااا الق لر   وحيلّ  وكوملة الصل  علل  الكشلف علن مصلع وأملاكن وجلود  يلا 

ويكللر  الاريللم الملاملل  القللول  .ة الللتهم اتوجهللة ىلللليهماألتللقام احملتجللزين  رغللع النظللر عللن  بيمللل
أبنلللع ينبغللل  أن تتلللا  فلللو ار ألفلللراد أسلللر األتلللقام اتقتاللل  أو حمللللاميهم أو أل  أفلللراد آخلللرين هللللم 
مصلللل ة مشلللروعة يف احلصلللول علللل  ممللوملللا  علللن األتلللقام اتقتاللل   ممللوملللا  دقيقلللة علللن 

يف ذلللا عمليلللا   اكن اوتجلللازهم  مبللااوتجللاز األتللقام احملللروم  ملللن وللريتهم ومكللان أو أملل
 .( من ااعقن اتتمللم  ماية  يا األتقام من ا ختااا الق ر (٢)١٠نقلهم )اتادمل 

ويشملر الاريم الملام  ابلقللم أيضلار ىلزاا التقلا ير اللط تت لد  علن اسلتمرا  مما سلة ىلعلادمل  -٧٢
ملللن  هو يلللة كلللو اي الشلللملبية األفلللراد الللل ين كانلللت ال للللاا  الصلللينية قلللد اوتجلللزهتم رمللللد فلللرا هم 

الداقرا يلللة ىل  هللل ه األخلللعمل مبلللا ينالللو  عليلللع ذللللا ملللن اوتملللال التمللللّرض  نتهاكلللا  ج للليمة 
  A/HRC/WGEID/112/1حلقللللللوإل اان للللللان  مبللللللا يف ذلللللللا ا ختاللللللاا الق للللللر  )انظللللللر الوثيقللللللة 

ا األتلقام ملن ( من ااعقن اتتمللم  مايلة  يل١)8وي ّكر الاريم الملام  ابتادمل  .(٢٩ الاقرمل
ت لللِّم  ( أوrefoulerا ختاللاا الق للر   الللط تللنص عللل  أنللع    للوز أل  دولللة أن تاللرد أو تمليللد )

أ  تللقص ىل  دولللة أخللرى ويلل  توجللد أسللباو قويللة تللدعو ىل  ا عتقللاد أبنللع سلليكون مملرَّضللار 
 .خلار ا ختااا الق ر 
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 يللرد و  .  زاي مل هلل ا البلللد   للل  الاريللم الملاملل  دعوتللع ىل٢٠١3تللبا /فرباير  ١٩ويف  -٧3
 أيلللللول/ ٢ سلللللت يف أش  الللللط الت كعيللللة الرسللللا   مللللن الللللرلم عللللل  اآلن  ولللل  احلكومللللة مللللن  د أ 

 ٢٠١5تشلللللرين الثلللللاين/نوفمرب  ٢٧ويف  ٢٠١4تشلللللرين األول/أكتلللللورر  ٢8ويف  ٢٠١3 سلللللبتمرب
 . قري  عما ريار ىل ا  دار  يتلق  أن الملام  الاريم وأيم  .٢٠١6تشرين الثاين/نوفمرب  ١8 ويف

 مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية  
ي او  الاريم الملام  القلم ىلزاا ما أردتلع وكوملة  هو يلة كلو اي الشلملبية الداقرا يلة ملن  -٧4

عللللد  تملللللاون وذلللللا عللللن  ريللللم الللللردود اتتاارقللللة الللللط و د  يف ال للللنوا  األخللللعمل فيمللللا يتصلللل  
كملللا ي لللاو  الاريلللم الملامللل  القللللم رصلللو مل خاصلللة ألن احلكوملللة  رلللد ر ملللن أن   .ابحللللا   احملاللللة

تتملاون ما الاريلم الملامل  فيملا يتصل  مبلا و ده ملن ادعلااا  ابلغلة اخلالو مل ماادهلا وقلوم ولا   
اختاللاا ق للر  خاللعمل ومنهجيللة يف البلللد  قللد اهّتمتللع اب أليللاز وابتشللا كة فيمللا تللّدع  أنللع مللؤامرمل 

ويؤّكد الاريم الملام  من جديد رشلك  ولاز  أنلع  .و ية كو اي الشملبية الداقرا يةسياسية ضد  ه
 .يباتر أعمالع متوخيار أعل  د جا  اتوضوعية وا ستققلية والنزاهة

ويؤكلللد الاريلللم الملامللل  ملللن جديلللد دعوتلللع ال لللارقة ىل  لللللح األملللن أبن ينظلللر يف ىلواللللة  -٧5
را يللللللة ىل  احملكمللللللة اسنا يللللللة الدوليللللللة )انظللللللر الوثيقللللللة الوضللللللا يف  هو يللللللة كللللللو اي الشللللللملبية الداق

A/HRC/27/49 ٧٢  الاقرمل). 
   للللل  الاريللللم الملاملللل  دعوتللللع ىل  زاي مل البلللللد وأ سلللل   سللللالة ٢٠١5أاي /مللللايو  ٢٢ويف  -٧6

  .قري  عما ىل اريار   دار  يتلق  أن الملام  الاريم وأيم  .٢٠١6تشرين الثاين/نوفمرب  ١8ت كعية يف 

 الكونغو الدميقراطية مجهورية  
يشملر الاريم الملام  ربالغ القللم ىلزاا احلاللة يف  هو يلة الكونغلو الداقرا يلة  وخاصلة يف  -٧٧

ويؤّكللد الاريللم الملاملل   .مناقللط كاسللا   األمللر اللل   قللد يش للهِّ  وللدو  وللا   اختاللاا ق للر 
ا األتلقام ملن ا ختالاا ملن ااعلقن اتتملللم  مايلة  يل ٧عل  أنع  وفقار تا تنص عليلع اتلادمل 

 .الق ر      وز اختاذ أ  ظروف  مهما كانت  ذ يملة لتربير أفملال ا ختااا الق ر 
 وأيملللل  .   للللل  الاريللللم الملاملللل  دعوتللللع ىل  زاي مل هلللل ا البلللللد٢٠١٧أاي /مللللايو  ١٧ويف  -٧8

 .قري  عما ىل اريار   دار  يتلق  أن الملام  الاريم

 مصر  
تكره لل كومة للملدد الكبع من الردود  ال     يزال يشظهر التزا   يملرو الاريم الملام  عن -٧٩

ريلللد أن الاريلللم  .احلكوملللة ابلتااعللل  ممللللع والللل   مّكنلللع ملللن جتليلللة مقر لللا  علللدد كبلللع ملللن احللللا  
الملاملللل  مللللا زال يشللللملر ابلقلللللم ألنللللع قللللد اضللللار ىل  أن حييلللل  ىل  احلكومللللة  خللللقل الاللللرتمل اتشللللمولة 

  A/HRC/WGEID/110/1دمل يف ىل ا  ترتيبا  ىلجرا ع الملاج  )انظر الوثيقة والة جدي ١٠١ ابلتقرير 
  A/HRC/WGEID/112/1؛ والوثيقة 4٩-4٠  الاقرا  A/HRC/WGEID/111/1؛ والوثيقة 45-38الاقرا  
األتلقام  أسلر ألفلراد فلو ار  تتلا  أن ينبغل  أبنلع القلول الملامل  الاريم ويكر  .(45-38الاقرا  

م  أو حملللاميهم أو أل  أفللراد آخللرين هلللم مصللل ة مشللروعة يف احلصللول عللل  احملللروم  مللن وللريته
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ممللوملللا  علللن هلللؤ ا األتلللقام احمللللروم  ملللن ولللريتهم  ممللوملللا  دقيقلللة علللن اوتجلللاز هلللؤ ا 
( ملللللن ٢)١٠يف ذلللللا عمليللللا  نقلهللللم )اتللللادمل  األتللللقام ومكللللان أو أمللللاكن اوتجللللازهم  مبللللا
 .ختااا الق ر (ااعقن اتتمللم  ماية  يا األتقام من ا 

 يللرد و  .   للل  الاريللم الملاملل  دعوتللع ىل  زاي مل هلل ا البلللد٢٠١١ يونيللعوزيران/ 3٠ويف  -8٠
 تشللللرين 8 يف تأش سللللل الللللط الت كعيللللة الرسللللا   مللللن الللللرلم عللللل  اآلن  ولللل  احلكومللللة مللللن  د أ 

 ٢٧  و٢٠١4شلللرين األول/أكتلللورر ت ٢٧و  ٢٠١3 سلللبتمرب/أيلول ١8و  ٢٠١٢ نوفمرب/الثلللاين
 يتلقل  أن الملام  الاريم وأيم  .٢٠١6تشرين الثاين/نوفمرب  ١8  و٢٠١5تشرين الثاين/نوفمرب 

  .قري  عما ىل اريار   دار 

 ري ايإ  
ويشللع الاريللم الملاملل   .أيسللف الاريللم الملاملل  لقنملللدا  التللا  للتااعلل  مللا وكومللة ىل يللرتاي -8١

تصللل  ابدعلللاا وقلللوم فيملللا ي ٢٠١٧ا   آذا /مللل ٢١ملللا القللللم أيضلللار ىل  ا دعلللاا المللللا  احمللللال يف 
 تشِكبلت اا ق لر   انتهاكا  منهجية وواسملة النااإل حلقوإل اان ان  مبا يف ذلا وا   اختاا

  A/HRC/WGEID/111/1اتاضلية )انظلر الوثيقلة  ٢5يف  يا أألاا البلد عل  مدى ال لنوا  اللل 
 .واترفم الثاين( 5٢الاقرمل 
اتوجَّع من سنة الت قيم اتملنيلة  قلوإل اان لان يف ىل يلرتاي ىل   ويؤيد الاريم الملام  النداا -8٢

انظلللر الوثيقلللة لدوليلللة )الللللح األملللن لكللل  ينظلللر يف ىلواللللة الوضلللا يف ىل يلللرتاي ىل  احملكملللة اسنا يلللة 
A/HRC/32/47 ١3٢  الاقرمل). 

 غامبيا  
  لقنتهاكللللا  يشلللليد الاريللللم الملاملللل   كومللللة لامبيللللا  متقكهللللا اا ادمل ال ياسللللية للتصللللد -83

ويكلللر   .اس للليمة اللللط وقمللللت يف اتاضللل  حلقلللوإل اان لللان  مبلللا يف ذللللا ولللا   ا ختالللاا الق لللر 
الاريم الملام  ااعراو عن خييده للقاوا  الط اختش   ابلامل  ويشجا ال لاا  عل  أن تضا يف 

 .(3٢)٢٠١٧ران/يونيع ا عتبا  اتقوظا  األولية الط قشدمت يف  اية زاي مل الاريم الملام  يف وزي
ويشدد الاريم الملام  عل  أن  يا التدارع اتتمللقة ابحلقيقة والملدالة وجرب الضر  ينبغ   -84

 .تما اتلدينممثل  ا أن تشصمم وتشنا  يف وقت متزامن وابلتشاو  ما أقا و األتقام اتقتا  و 
اتصاحلة  و ل قيقة لشاا سنة ويشّدد الاريم روجع خام عل  أن ه ه التدارع ينبغ  أن تشم  ىلن

ل ا متثلللا جتللر  مناقشلللتها علللل  م لللتوى احلكوملللة  وف لللص الوضلللا يف القالللام األمللل  ملللن ويللل 
 .تملايع وقوإل اان ان  وتملزيز كااامل ال لاة القضا ية واستققليتها

 اإلسالمية( -إيران )مجهورية   
ن وللا   األفللراد اللل ين اختاللوا ي للاو  الاريللم الملاملل  القلللم ىلزاا اتمللومللا  الللوا دمل رشلل  -85

ملللن داخللل  نظلللا  ال لللجون يف  هو يلللة ىليلللران ااسلللقمية  مبلللا يف ذللللا رمللللد اوتجلللازهم يف سلللجن 
( ملن ااعلقن ٢)١٠ويشدد الاريم الملام  عل  أنع  وفقار تا هو منصلوم عليلع يف اتلادمل  .ىليا 

 __________ 

 .www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21771&LangID=Eانظر الرارط   (3٢)
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فو ار ألفراد أسلر األتلقام  اتتمللم  ماية  يا األتقام من ا ختااا الق ر   ينبغ  أن تتا 
احملللروم  مللن وللريتهم  أو حملللاميهم أو أل  أفللراد آخللرين هلللم مصللل ة مشللروعة يف احلصللول عللل  
ممللوملللا  علللن هلللؤ ا األتلللقام احمللللروم  ملللن ولللريتهم  ممللوملللا  دقيقلللة علللن اوتجلللاز هلللؤ ا 

 .األتقام أاير كانوا ومكان أو أماكن اوتجازهم  مبا يف ذلا عمليا  نقلهم
ومللا زال القلللم ي للاو  الاريللم الملاملل  أيضللار ىلزاا اتمللومللا  الللوا دمل رشلل ن أفملللال اتضللايقة  -86

والرتهيلل  ضللد األتللقام اللل ين أرلغللوا عللن وللا   اختاللاا ق للر  أو اللل ين نشللاوا يف  للق  
ويؤكلد الاريللم الملاملل  عللل  أنللع  .تملرفلة احلقيقللة رشلل ن مصللع أقلا هبم اتقتالل  والتم للوا الملدالللة هلللم

( ملللللن ااعلللللقن اتتملللللللم  مايلللللة  يلللللا األتلللللقام ملللللن ا ختالللللاا 3)١3نبغللللل   مبوجللللل  اتلللللادمل ي
الق لللر   أن  تشتقللل  ااجلللرااا  اللللط تكاللل  سميلللا اتشلللا ك  يف الت قيلللم  مبلللن فللليهم الشلللاك  

 .واحملام  والشهود وال ين يقومون ابلت قيم  احلماية من سوا اتملاملة أو التهديد أو ا نتقا  
كِّر الاريللم الملاملل  مللرمل أخللرى أبن  هو يللة ىليللران ااسللقمية كانللت قللد وافقللت عللل  ويّلل   -8٧

 هلل ه جتللر و  .  وأن هلل ه الللزاي مل قللد خجلللت رنللاا عللل   للل  احلكومللة٢٠٠4زاي تللع هلللا يف عللا  
 ١6  و٢٠٠٩يلللع يول/ وز ٢٠ يف أش سللللت اللللط الت كعيلللة الرسلللا   ملللن اللللرلم علللل  رمللللد  اللللزاي مل

 ١8  و٢٠١٢تشلللرين الثلللاين/نوفمرب  8  و٢٠١١آو/أل لللاح  ١8  و٢٠١٠آو/أل لللاح 
  ٢٠١5تشلرين الثلاين/نوفمرب  ٢٧  و٢٠١4تشرين األول/أكتلورر  ٢8  و٢٠١3أيلول/سبتمرب 

 اللزاي مل هلل ه موعلدار  حتلدد أن ابحلكوملة الملامل  الاريلم ويهيل  .٢٠١6تشرين الثاين/نوفمرب  ١8و
 .ت ممكنوق أقرو يف

 كينيا  
م الملامللل  ااعلللراو علللن قلقلللع ىلزاا علللد  و ود  دود ملللن احلكوملللة علللل   سلللا لع  يكلللر  الاريللل -88
فيما يتص   ا   اختالاا ق لر   ٢٠١4أيلول/سبتمرب  3٠يف ذلا ادعااان عامان أشويق يف  مبا

وانتهاكللللا  أخللللرى حلقللللوإل اان للللان تايللللد التقللللا ير أنللللع ا تكبتهللللا ووللللدمل مكاف للللة اا هللللاو التارملللللة 
  A/HRC/30/38  والوثيقلللللة ٧8-٧١  الاقلللللرا  A/HRC/WGEID/104/1 للشلللللر ة )انظلللللر الوثيقلللللة

 يف مبلللا اان لللان  حلقلللوإل ملللدَّعامل ابنتهاكلللا  يتصللل  فيملللا ٢٠١6 ملللا  /آذا  4 ويف(؛ ٧6الاقلللرمل 
 التللللدارع سللللياإل يف وذلللللا ىل هاريللللة  أفملللللا ر  ا تكللللاهبم يف يششللللتَبع ألتللللقام الق للللر  ا ختاللللاا ذلللللا

)مراقبة حتقيم ال لقمة( اللط   Usalama Watchلململية األمنية ات مَّاه  األمنية البالغة التشّدد  مث  ا
ويشلللع  .(6  الاقلللرمل A/HRC/WGEID/108/1)انظلللر الوثيقلللة  ٢٠١4اضلللاشِلا هبلللا يف ني لللان/أرري  

  اتتصلللل  ٢٠١٧وزيران/يونيللللع  ١الاريللللم الملاملللل  مللللا القلللللم ىل  ا دعللللاا الملللللا  اللللل   أشويلللل  يف 
اختالاا ق لر  و  سليما لشلباو م للم  يف اتناقلة ال لاولية ملن  رتقا ير تت د  علن ولا  

ويؤّكللد الاريللم الملاملل   .  واترفللم الثللاين(5٩  الاقللرمل A/HRC/WGEID/112/1البلللد )انظللر الوثيقللة 
ملن ااعلقن اتتملللم  مايلة  يلا األتلقام ملن ا ختالاا  ٧عل  أنع  وفقار تا تنص عليلع اتلادمل 

 .أ  ظروف  مهما كانت  ذ يملة لتربير أفملال ا ختااا الق ر الق ر      وز اختاذ 
 يللرد و  .   للل  الاريللم الملاملل  دعوتللع ىل  زاي مل هلل ا البلللد٢٠١3تللبا /فرباير  ١٩ويف  -8٩
 ٢8و  ٢٠١3 سبتمرب/أيلول ٢ يف اتوجهة الت كعية الرسا   من الرلم عل  احلكومة من  د رملد

 تشلللللللللرين الثلللللللللاين/ ١8  و٢٠١5ن الثلللللللللاين/نوفمرب تشلللللللللري ٢٧  و٢٠١4تشلللللللللرين األول/أكتلللللللللورر 
 .قري  عما ىل اريار   دار  يتلق  أن الملام  الاريم وأيم  .٢٠١6 نوفمرب
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 ليبيا  
يشلللملر الاريلللم الملامللل  ابلقللللم ىلزاا الوضلللا اتتقلقللل  يف ليبيلللا  الللل   قلللد يش لللهِّ  ولللدو   -٩٠

نشلللللللاة علللللللدد ويشلللللللملر الاريلللللللم الملامللللللل  ابلقللللللللم روجلللللللع خلللللللام ىلزاا أ .ولللللللا   اختالللللللاا ق لللللللر 
اسماعللا  ااجراميللة واتيليشلليا  الللط يبللدو أ للا تململل  يف رملللع اتنللا م ررضللا احلكومللة  ىلن  مللن
مللن  ٢ويؤكللد الاريللم الملاملل  عللل  أنللع  وفقللار تللا هللو منصللوم عليللع يف اتللادمل  .يكللن رللدعم منهللا  

 لللا    ااعلللقن اتتملللللم  مايلللة  يلللا األتلللقام ملللن ا ختالللاا الق لللر      لللوز أل  دوللللة أن
 .أفملال ا ختااا الق ر  أو أن ت مح هبا أو أن تتغاض  عنها

 انكسيك  
يروللل  الاريلللم الملامللل  مبوافقلللة لللللح الشللليو  ملللؤخرار علللل  قلللانون علللا  رشللل ن ا ختالللاا  -٩١

وحي  الاريم احلكومة عل  مضاعاة جهودها الراميلة ىل  وضلا هل ه اتوافقلة يف تلكلها  .الق ر 
كللن  رينمللا يقوللو يف الوقللت نا للع وجللود رملللع الثغللرا  يف مشللروم النهللا   يف أقللرو وقللت مم

 .القانون  مبا يف ذلا فيما يتص  ابلنظا  اتقرت  للتاتي 

 ميامنار  
ي للاو  الاريللم الملاملل  القلللم ىلزاا التقللا ير اتت للقة واتوثللوإل هبللا عللن ا نتهاكللا  اخلاللعمل  -٩٢

ويؤكلد الاريلم  .ذللا ولا   ا ختالاا الق لر واتنهجية حلقوإل اان ان يف و ية  اخ   مبا يف 
مللللن ااعللللقن اتتمللللللم  مايللللة  يللللا  ٢الملاملللل  عللللل  أنللللع  عللللل  الن للللو اتنصللللوم عليللللع يف اتللللادمل 

األتللللقام مللللن ا ختاللللاا الق للللر      للللوز أل  دولللللة أن  للللا   وللللا   ا ختاللللاا الق للللر  
   للوز التلل  م أب  ظللروف   مللن ااعللقن  ٧ت للمح هبللا أو تتغاضلل  عنهللا وأنللع  وفقللا للمللادمل  أو

 .مهما كانت  لتربير عمليا  ا ختااا الق ر 
 وزيلران/ ٩ويف ه ا الصدد  يقولو الاريلم الملامل  رقللم ا دعلاا المللا  الل   أشويل  يف  -٩3

  فيمللا يتصلل  ابدعللااا  ا ختاللاا الق للر  يف أعقللاو الململيللا  األمنيللة يف  للايل ٢٠١٧يونيللع 
واترفلم الثلاين(  ويالل   ٧3و ٧٢  الاقراتن A/HRC/WGEID/112/1ة و ية  اخ  )انظر الوثيق

 .أن تقد  احلكومة  دار عما قري 

 نيبام  
  ملللن ٢٠١٧تلللبا /فرباير  8يشلللملر الاريلللم الملامللل  ابل لللرو  ألن يملللللم مبلللا ولللد   يف  -٩4

لللع  .جتديللد و يللة سنللة احلقيقللة واتصللاحلة وسنللة الت قيللم يف وللا   األتللقام اتقتالل  ق للراير 
ويلدعو الاريلم الملامل  وكوملة نيبلال  .أنلع أيسلف ألن التمديلد هلو تلدمل سلنة ىلضلافية واولدمل فقلط

ىل   ديد هات  الو يت  لارتمل أ ول ملن أجل  ضلمان حتقيلم الاملاليلة هلملا يف التقاليط لململهملا 
تيهملا  ويف أدا هما هل ا الملم  ومن أج  ضمان حتقيم تقد  كبع رش ن اسوان  احلامسلة ملن و ي

مث  مباد ا  اافصا  عن احلقيقة  ود اسة  بيملة وأمنا  ا نتهاكا  اس يمة حلقلوإل اان لان  
مبلللللا يف ذللللللا ولللللا   ا ختالللللاا الق لللللر   وحتديلللللد هويلللللة اسنلللللامل وتقلللللدمل توصللللليا  رشللللل ن دفلللللا 

 .تملويضا  ىل  الض ااي ورش ن ااصق  اتؤس  
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م يف ولا   األتلقام اتقتال  ق لراير قلد ويد   الاريم الملام  أيضلار أن سنلة الت قيل -٩5
لع أن ه ا التشريا   يشملرض علل   .مشروم قانون  ّر  ا ختااا الق ر  ٢٠١5أعّد  يف عا  
وحيلل  الاريللم الملاملل  وكومللة نيبللال عللل  التملجيلل  رململيللة صلليالة مشللروم القللانون  .الربتللان رملللد

او اتصللللل ة اتملنيلللل   مبللللن فلللليهم اللللل    للللّر  وللللا   ا ختاللللاا الق للللر   ابلتشللللاو  مللللا أصلللل 
ر ويل كِّ  .الض ااي ومنظما  ا تما اتدين  وعل  اعتماد مث  ه ه التشلريملا  علل  وجلع ال لرعة

( مللللن ااعللللقن اتتمللللللم  مايللللة  يللللا األتللللقام مللللن ا ختاللللاا ١)4الاريللللم أبنللللع  وفقللللار للمللللادمل 
را م مبوجلل  القللانون اسنللا   الق للر   ينبغلل  مملاملللة  يللا أفملللال ا ختاللاا الق للر  عللل  أ للا جلل

( تللنص ١)١8خاو هتللا الشللديدمل وأبن اتللادمل  يملاقَلل  عليهللا رملقللواب  مناسللبة خخلل  يف احل للبان
عللللل  أن األتللللقام اللللل ين ا تكبللللوا أو ادُّعلللل  أ للللم ا تكبللللوا وللللا   ا ختاللللاا الق للللر  ينبغلللل  

عليلع ىلعالاا هلؤ ا ي تايدوا من أ  قانون عاو خام أو من أ  ىلجراا مماث  آخر قد يرتتل   أ 
 .األتقام من أ  حماكمة أو عقورة جنا ية

  كلر  الاريلم الملامل   لبلع للزاي مل هل ا البللد  الل    ٢٠١6تشلرين الثلاين/نوفمرب  ٢٢ويف  -٩6
و  يرد و  اآلن من احلكومة أ   د عل   سلالة الاريلم  .٢٠٠6كان قد قشد  يف البداية يف عا  

  .قري  عما ىل اريار   دار  يتلق  أن الملام  الاريم وأيم  ؛الملام 

 ابكستان  
 ١١٩يشملرو الاريم الملام  عن قلقع ألنع قد أوال ىل  احلكومة  أثناا الارتمل اتشلمولة ابلتقريلر   -٩٧

 ؛٩4-8٢  الاقلرا  A/HRC/WGEID/110/1والة جديلدمل يف ىل لا  ىلجرا لع الملاجل  )انظلر الوثيقلة 
 .(٧6  الاقللرمل A/HRC/WGEID/112/1الوثيقللة ؛ و ٩٩  الاقللرمل A/HRC/WGEID/111/1والوثيقللة 

 ١٧و ٢٠١6 وز/يوليلللع  ١5ويمللللرو الاريلللم الملامللل  علللن تلللكره لل كوملللة علللل   ّديهلللا اتلللؤ خ  
اللللل ين قلللدما ممللوملللا  علللن علللدد كبلللع ملللن احللللا   ويلللدّ ن علللل  التلللزا   ٢٠١٧تلللبا /فرباير 

 اتتملللم ااعلقن ملن التاليلة ألوكلا ا اولرتا  أمهيلة علل  للددار  يؤّكلد أنع ريد .احلكومة ابلملم  مملع
  يا األتقام من ا ختااا الق ر    ماية

    للللوز أل  دولللللة أن  للللا   أعمللللال ا ختاللللاا الق للللر  أو أن ت للللمح هبللللا  )أ( 
 ((؛١)٢تتغاض  عنها  )اتادمل  أو

 (؛٧   وز الت  م أب  ظروف مهما كانت لتربير أعمال ا ختااا الق ر  )اتادمل  )و( 
أن توضللا فللو ار ممللومللا  دقيقللة عللن اوتجللاز األتللقام احملللروم  مللن وللريتهم  ج() 

ومكللان أو أمللاكن اوتجللازهم  مبللا يف ذلللا عمليللا  نقلهللم  يف متنللاول أفللراد أسللرهم أو حمللاميهم 
 .((٢)١٠وا ة هب ه اتمللوما  )اتادمل أ  تقص آخر لع مصل ة مشروعة يف اا أو
ا الاريللللم الملاملللل  احلكو  -٩8 مللللة عللللل  أن تنالللل  التوصلللليا  الللللوا دمل يف تقريللللر متارملللللة تنايلللل  ويششللللجِّ

  .(A/HRC/33/51/Add.4)انظلر الوثيقللة  ٢٠١٢التوصليا  اللط قلدمها رمللد زاي تللع ىل  ابك لتان يف علا  
 .(38  الاقرمل A/HRC/33/51/Add.7كما يكر  الاريم  لبع ىلجراا زاي مل متارملة )انظر الوثيقة 
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 الفلبني  
لملاملل  القلللم ىلزاا احلالللة يف الالبلل   و  سلليما فيمللا يتصلل  ابلملللدد اترتاللا ي للاو  الاريللم ا -٩٩

اتدَّع  حلا   القت  خا ج نااإل القضلاا اللط نشال   يف سلياإل  احللرو علل  اتقلد ا    وهلو 
ويؤّكللد الاريللم الملاملل  عللل  أنللع  وفقللار تللا تللنص  .مللا قللد اكِّللن مللن وللدو  وللا   اختاللاا ق للر 

اعلقن اتتملللم  مايلة  يلا األتلقام ملن ا ختالاا الق لر      لوز اختلاذ ملن ا ٧عليع اتلادمل 
 .أ  ظروف  مهما كانت  ذ يملة لتربير أفملال ا ختااا الق ر 

 يلللرد و  .   لللل  الاريلللم الملامللل  دعوتلللع ىل  زاي مل هللل ا البللللد٢٠٠8ني لللان/أرري   3ويف  -١٠٠
 /آو ١6 يف أش سلللللت الللللط لت كعيللللةا الرسللللا   مللللن الللللرلم عللللل  اآلن  ولللل  احلكومللللة مللللن  د أ 

تشللللللرين  ٢8  و٢٠١3أيلول/سللللللبتمرب  ١8  و٢٠١١آو/أل للللللاح  ١8  و٢٠١٠ أل لللللاح
 .٢٠١6تشللرين الثللاين/نوفمرب  ١8  و٢٠١5تشللرين الثللاين/نوفمرب  ٢٧  و٢٠١4األول/أكتللورر 

 .وأيم  الاريم الملام  أن يتلق   دار ىل اريار عما قري 

 االحتاد الروسي  
مللللللم اب دعللللاا الملللللا  واحلللللا   الللللط أشويلللللت يف اآلونللللة األخللللعمل )انظللللر الوثيقللللة فيمللللا يت -١٠١

A/HRC/WGEID/110/1 والوثيقللللة ١٠٩و 4  الاقللللراتن  A/HRC/WGEID/111 ١٠٩  الاقللللرمل  
           (  أيمللللل  الاريلللللم الملامللللل  يف أن يتلقللللل   دار جلللللوهراير 83  الاقلللللرمل A/HRC/WGEID/112والوثيقلللللة 
 .عما قري 

 .   لللل  الاريلللم الملامللل  دعوتلللع ىل  زاي مل هللل ا البللللد٢٠٠6لثلللاين/نوفمرب تشلللرين ا ٢ويف  -١٠٢
 وزيلللللران/ 4يتللللللم الاريلللللم رمللللللد  دار ىل اريلللللار ابللللللرلم ملللللن الرسلللللا   الت كعيلللللة اللللللط أش سللللللت يف  و 

  ٢٠١١آو/أل للاح  ١8  و٢٠١٠آو/أل للاح  ١6  و٢٠٠٩ وز/يوليللع  ٢٠  و٢٠٠8 يونيللع
  ٢٠١4تشللرين األول/أكتللورر  ٢٧  و٢٠١3لول/سللبتمرب أي ٢  و٢٠١٢تشللرين الثللاين/نوفمرب  8و
 أن الملامل  الاريلم وأيمل  .٢٠١6تشرين الثاين/نوفمرب  ١8  و٢٠١5تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٧و

  .قري  عما ىل اريار   دار  يتلق 

 إسبانيا  
ملللة منلللع عقللل  زاي تلللع ىل   -١٠3 أعلللد الاريلللم الملامللل  تقريلللر متارمللللة علللن تنايللل  التوصللليا  اتقدَّ
ويمللرو الاريلم الملامل  علن تلكره حلكوملة ىلسلبانيا علل   .(A/HRC/27/49/Add.1انيا )الوثيقلة ىلسب

 التقريلر يف اللوا دمل التوصليا  تناَّل  أن يف الملام  الاريم وأيم  .تملاو ا مملع يف ىلعداد تقرير اتتارملة
 .الواج  الن و عل 

 سري النكا  
ا مكتللل  األتلللقام اتاقلللودين ويف أيسلللف الاريلللم الملامللل  لمللللد  ىلولللراز تقلللد  يف ىلنشلللا -١٠4

خديتلللع تهاملللع رشلللك  فمللللال  وهلللو حيللل  احلكوملللة علللل  أن خخللل  يف احل لللبان  املللار التوصللليا  
فيمللا يتمللللم هبلل ا اتكتلل  )انظللر  ٢٠١5اتقدمللة رملللد الللزاي مل الللط قللا  هبللا يف تشللرين الثللاين/نوفمرب 

 .(8٠و ٧٩  الاقراتن A/HRC/33/51/Add.2 الوثيقة
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 العربية السوريةاجلمهورية   
  يللزال الاريللم الملاملل  يشللملر ربللالغ القلللم ىلزاا احلالللة يف اسمهو يللة الملرريللة ال للو ية  والللط  -١٠5

 مللللن ٧ اتللللادمل ىل  ااتللللا مل الملاملللل  الاريللللم ويكللللر  .قللللد تش للللهِّ  وللللدو  وللللا   اختاللللاا ق للللر 
 اختلاذ  لوز   أنلع علل  تلنص الط الق ر   ا ختااا من األتقام  يا  ماية اتتمللم ااعقن

 .ملة لتربير أعمال ا ختااا الق ر ذ ي كانت   مهما ظروف  أ 
ويؤكللللد الاريللللم الملاملللل  لللللددار نللللدااه ىل  للللللح األمللللن أبن ينظللللر يف ىلوالللللة الوضللللا يف  -١٠6

  ٩٩  الاقللرمل A/HRC/27/49اسهو يللة الملرريللة ال للو ية ىل  احملكمللة اسنا يللة الدوليللة )انظللر الوثيقللة 
 .(١٠3  الاقرمل A/HRC/33/51والوثيقة 
 يلرد و  .   ل  الاريم الملام  دعوتلع ىل  زاي مل هل ا البللد٢٠١١أيلول/سبتمرب  ١٩ويف  -١٠٧
 /أيلللللول ٢ يف أش سلللللت الللللط الت كعيللللة الرسللللا   مللللن الللللرلم عللللل  اآلن  ولللل  احلكومللللة مللللن  د أ 

 ١8و  ٢٠١5 نوفمرب/الثلاين تشلرين ٢٧و  ٢٠١4 أكتلورر/األول تشلرين ٢٧و  ٢٠١3 سبتمرب
 .م  الاريم الملام  أن يتلق   دار ىل اريار عما قري وأي .٢٠١6 نوفمرب/الثاين تشرين

 اتيلند  
 يللرد و  .   للل  الاريللم الملاملل  دعوتللع ىل  زاي مل هلل ا البلللد٢٠١١ عوزيران/يونيلل 3٠يف  -١٠8
 تشللللرين 8 يف أش سلللللت الللللط الت كعيللللة الرسللللا   مللللن الللللرلم عللللل  اآلن  ولللل  احلكومللللة مللللن  د أ 

 ٢٧  و٢٠١4تشلللللرين األول/أكتلللللورر  ٢8  و٢٠١3رب سلللللبتم/أيلول ٢و  ٢٠١٢ نوفمرب/الثلللللاين
 يتلقل  أن الملام  الاريم وأيم  .٢٠١6تشرين الثاين/نوفمرب  ١8  و٢٠١5تشرين الثاين/نوفمرب 

 .قري  عما ىل اريار   دار 

 تركيا  
  ٢٠١6ط قللا  هبلا يف آذا /مللا   يكلر  الاريلم الملاملل  التوصلية اتقدَّملة رملللد اللزاي ا  الل -١٠٩

و  سيما أن تملتمد تركيار وا ر سياسة تاملة تملاسة وا   ا ختالاا  تشلم  ىلنشلاا آليلة خلا ج 
ناللاإل القضللاا مكرسللة خصيصللار للب لل  عللن األتللقام اللل ين اختاللوا  وكاالللة القيللا  عللل  ألللو 

)انظللللللللر الوثيقللللللللة سللللللللليم ابحلاللللللللان عللللللللل  أمللللللللاكن الللللللللدفن القا مللللللللة وإبجللللللللراا حتقيقللللللللا  رشلللللللل  ا 
A/HRC/33/51/Add.1 ٧٢و ٧١  الاقراتن). 

 اإلمارات العربية انتحدة  
 يللرد و  .   للل  الاريللم الملاملل  دعوتللع ىل  زاي مل هلل ا البلللد٢٠١3أيلول/سللبتمرب  ١3يف  -١١٠
 تشلللرين ٢٧ يف أش سللللت اللللط الت كعيلللة الرسلللا   ملللن اللللرلم علللل  اآلن  وللل  احلكوملللة ملللن  د أ 

 .٢٠١6تشللرين الثللاين/نوفمرب  ١8و  ٢٠١5 نوفمرب/الثللاين تشللرين ٢٧و  ٢٠١4 أكتللورر/األول
  .قري  عما ىل اريار   دار  يتلق  أن الملام  الاريم وأيم 
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 اليمن  
  يزال الاريم الملام  يشملر ابلقلم ىلزاا احلالة يف اليمن  الط قد تش هِّ  ودو  وا    -١١١

ملللن  ٧ويؤكلللد الاريللم الملامللل  للللددار وكلللم اتلللادمل  .(A/HRC/33/51اختاللاا ق لللر  )انظلللر الوثيقلللة 
ااعقن اتتمللم  ماية  يا األتقام من ا ختااا الق ر   الط تنص عل  عد  جواز الت  ّم 

 .أب  ظروف  مهما كانت  لتربير أفملال ا ختااا الق ر 

 االستنتاجات والتوصيات -خامساا  
حوواالت االختفوواء القسووري ال يووزام  يسوواور الفريووق العاموول ابلووم القلووق موون أن عوودد -١١٢

والدليل على هذا الواقع احملزن هوو أن الفريوق  .مرتفعاا بشكل غري مقبوم يف مجيع أحناء العامل
حالة اختفاء قسوري مبلَّوم  1 094دولةا خالم الف ة انشمولة ابلتقريرا  36قد أحام إىل 
 منهوووا حالوووة 260 يف لعاجووولا اإلجوووراء ترتيبوووات العامووول الفريوووق اسوووت د  وقووود .عنهوووا حوووديثاا 

 .هبا انتعلق اإلبالغ لتلقيه السابقة الثالثة األشهر خالم وقعل أهنا ادُّعي
وعلووى الووورغم موون وجوووود هووذا العووودد الكبووري مووون احلوواالتا ال يوووزام نقوو  اإلبوووالغ  -١١3

 من انساعدة إىل أفراد األسر وأعضاء اجملتمع اندين كي انزيد تقدمي فينبغي .مشكلةا رئيسية
يتمكَّنوووا موون إبووالغ الفريووق العاموول ابحلوواالتا واألهووم موون ذلووكا كووي يتمك نوووا موون مواصوولة 

 .العمل على معاجلة انسائل انتعلقة ابالختفاء القسري
وال يستطيع الفريق العامل الوفواء بواليتوه دون التعواون مون جانوو الودوما وخاصوة يف  -١١4

 هوذا ويف .شو ا  ان تفوني أو أمواكن وجوودهمجمام تقدمي انعلومات إىل األسر عون مصوري األ
 تقودمي طريوق عون معوه التعواون تواصول الودوم مون كبرياا   عدداا  أبن العامل الفريق يرحو الصددا

اج إدر  طريوق عون ردودهوا جوودة يف كبورياا   حتسويناا  أخرى دوم وأجرت .وموضوعية منتظمة ردود
ال يوووزام القلوووق يسووواور الفريوووق ويف الوقووول نفسوووها  .معلوموووات أكثووور تفصووويالا وصووولة ابنوضوووو 

العامل مون أن كثورياا مون الودوم مل تورد عليوه قوم أو قودمل ردوداا ال حتتووي علوى أيوة معلوموات 
ذات صوولة أو ردوداا ذات طووابع ر/ووي و/أو إجرائووي فقووما رافضووةا حبكووم األموور الواقووع التعوواون 

عهوود هبووا مبوجووو اإلعووالن حيووث  الفريووق العاموول مجيووع الوودوم علووى الوفوواء ابلتزاما ووا انتو  .معووه
وعلى تنفيذ قرارات اجلمعية العامة وجملس حقوق اإلنسوان ذات الصولةا فيموا يتعلوق ابلتحقيوق 

  .على النحو انناسو يف حاالت االختفاء القسري وابلتعاون مع الفريق العامل
م وقد ظل الفريق العاملا خالم الف ة انشمولة ابلتقريرا يالحظ استمرار وجود منو -١١5

 العامول الفريوق ويعور  .من حاالت االختفاء القسري "القصرية األجل" يف عدد من البلودان
  مهموا مقبووما غوري القسوري االختفواء أن علوى يشودد وهوو .الظواهرة هوذ  إزاء قلقه ابلم عن

علووى وجووه السوورعة ألفووراد أسوورة أي شوو    وورو   تتووا  أن ينبغووي وأنووه قصووريةا مدتووه كانوول
 .يقة عن احتجاز هذا الش   وعن مكان احتجاز من حريته معلومات دق

ويساور الفريق العامل القلق بشرن الوضع القوائم يف عودد مون البلودانا علوى النحوو  -١١6
حبمايووة مجيووع  انتعلووق اإلعووالن موون 7 انووادة حكووم جموودداا  يؤكوود وهووو .انبوونيَّ يف هووذا التقريوور

وز التووذر   أبي ظووروفا مهمووا  األشوو ا  موون االختفوواء القسووريا الووذ توون  علووى أنووه ال  وو
كانوولا سوووواء كانوول التهديووود ابحلوور  أو وجوووود حالووة حووور  أو عوود  االسوووتقرار السياسوووي 

 .الداخلي أو أي حالة طوارئ عامة أخرىا لتربير عمليات االختفاء القسري
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وال يزام الفريق العامل يشعر ابلقلق إزاء تزايد حاالت االختطاف الوذ حتودع علوى  -١١٧
 عقوود وقوود .فاعلووة موون غووري الوودوما والووذ قوود تعووادم أفعووام االختفوواء القسووري أيوودي أطووراف

 حبوث وسيواصول انسورلة هوذ  نناقشوة خورباء اجتموا  2016 فرباير/شباط يف العامل الفريق
وإذا كانوووول كووووذلك فمووووا هووووي  واليتووووها نطوووواق ضوووومن توووودخل احلوووواالت هووووذ  كانوووول  إذا مووووا

 ا واذ انعنيني انصلحة أصحا  جبميع العامل الفريق ويهيو .اإلجراءات الذ ينبغي ا اذها
 علوى وإطالعوه العامول الفريوق إىل عنهوا انعلوموات وتقدمي انسرلة هذ  بشرن انناسبة التدابري
 .بشرهنا آرائهم
وال يووزام الفريووق العاموول يالحووظ وجووود منووم موون أفعووام التهديوود وال هيووو واالنتقووا   -١١8

يا مبون فويهم أفوراد أسورهم والشوهود وانودافعون عون الذ تسوتهدف ضوحااي االختفواء القسور 
 تدابري تت ذ أن ابلدوم العامل الفريق ويهيو .حقوق اإلنسان العاملون بشرن هذ  احلاالت

تفاء القسوري ونعاقبوة اجلنواةا االخ حاالت بشرن يعملون َمن ومحاية األفعام هذ  ننع  ددة
تعلووووق حبمايووووة مجيووووع األشوووو ا  موووون ( موووون اإلعووووالن ان3( و)1)13وذلووووك وفقوووواا للمووووادة 

ويف هووذا الصووددا يرحووو الفريووق العاموول بقيووا  األمووني العووا ا يف تشوورين  .القسووري االختفوواء
ا بتعيني الرئيس اجلديد نكتو مفوو  األموم انتحودة السوامي حلقووق 2016األوم/أكتوبر 

سووتوى بقيووادة وسوويقو  هووذا انسووؤوم الرفيووع ان .اإلنسووان يف نيويووورت برتبووة أمووني عووا  مسوواعد
اجلهووود انبذولووة داخوول منظومووة األمووم انتحوودة موون أجوول التصوودي ألفعووام ال هيووو واالنتقووا  

 .انوجَّهة ضد َمن يتعاونون مع اننظمة بشرن حقوق اإلنسان
 الوزايرات وتتوي  .وتشكل الوزايرات القتطريوة جوزءاا ال يتجوزأ مون واليوة الفريوق العامول -١١٩

 االختفوووواء حلوووواالت التصوووودي يف البلوووودان ممارسووووات علووووى وءالضوووو لتسووووليم الفرصووووة للفريووووق
 حبمايوة انتعلوق اإلعوالن تنفيوذ تعووق الوذ العقبوات مون احلود على الدوم ونساعدة القسريا

 .باشوور أبفووراد أتسوور الضووحاايان االتصووام ولضوومان القسووريا االختفوواء موون األشوو ا  مجيووع
 الودعوات علوى وغامبيوا لسوودانوا طاجيكسوتان حلكوموات شوكر  عن العامل الفريق ويعر 

 حكوموة مون انقود  ابلودعم الفريوق يتنو  كما  .ابلتقرير انشمولة الف ة خالم إليه وجهتها الذ
وأثنوواء الفوو ة انشوومولة  .2016 ديسوومرب/األوم كووانون  يف هبووا قووا  الووذ الووزايرة أثنوواء ألبانيووا

كمانسوووتان ومجهوريوووة الكونغوووو ابلتقريووورا طلوووو الفريوووق العامووول أيضووواا القيوووا  بوووزايرات إىل تر 
 يف انوجَّهووة طلباتووه العاموول الفريووق كوورر  اجلديوودةا الطلبووات هووذ  إىل وابإلضووافة .الدميقراطيووة

: االحتووواد الروسووويا واإلموووارات بعووود إ ابيووواا  رداا  يتلوووق مل لكنوووه التاليوووةا البلووودان لوووزايرة اناضوووي
الديشا وبورونووديا وبوويالرو ا العربيوة انتحوودةا وإندونيسووياا وأوزبكسووتانا والبحوورينا وبوونغ

واتيلندا واجلمهورية العربية السوريةا وجنو  أفريقياا وروانداا وزمبابويا والصنيا والفلبنيا 
ان أخووورى دعووووات إىل بلووود ووجهووول .وكينيووواا ولبنوووانا ومصووورا ونيبووواما ونيكووواراغواا واهلنووود

التفوواق علووى تووواري  الفريووق العاموول و/أو أكوودت الوودعوات الووذ وجهتهووا إليووها ولكوون مل  وور ا
 وجنوو  ليبيوا مون كول  زايرة أموا .اإلسوالمية(ا واجلزائور - ددة لزاير اا مثل إيران )مجهورية 

  األوم ألسووبا  انقووا يف وذلووك اآلنا حووى جتوور فلووم انعنيووانا البلوودان قبلهووا الووذ السووودانا
ات الووزايرة أن ولووذلكا يهيووو الفريووق العاموول جبميووع الوودوم الووذ مل تبوول بعوود يف طلبوو .أمنيووة

يبه إ ابياا يف ضوء قرار جملوس حقووق اإلنسوان  ا ويهيوو ابلودوم الوذ وافقول علوى 21/4جتت
 .طلبات الزايرة أن ترد عليه يف أقر  وقل ممكن بذكر تواري   ددة للزايرات
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ويكرر الفريق العامل دعوته السابقة إبعطائه دوراا يف متابعة النتائج الذ خلصول إليهوا  -١٢٠
التحقيق وهيئات تقصي احلقائق أو التحقيق األخرى الوذ أنشورها جملوس حقووق اإلنسوان  جلان

 .(119الفقرة  اA/HRC/33/Add.51من حيث صلتها ابالختفاء القسري )انظر الوثيقة 
ويواصل الفريق العامول ات بوا  انمارسوة انتمثلوة يف عقود دورة كول عوا  خوارج جنيوف  -١٢١

مع أقار  األشو ا  ان تفوني والتوعيوة بواليتوه وأنشوطته علوى  ألغرا  منها تيسري التفاعل
 حكومووة موون تلق اهووا الووذ للوودعوة تقوودير  عوون الفريووق ويعوور  .الصووعيدين احمللووي واإلقليمووي

 األخورى البلودان العامل الفريق ويدعو .2018يف عا   بروكسل يف دورة الستضافة بلجيكا
 .الطيبة األمثلة هبذ  تقتدي أن إىل

رر الفريووق العاموول مناشوودته الوودوم الووذ مل توقووع و/أو مل تصوودق علووى االتفاقيووة ويكوو -١٢٢
الدولية حلماية مجيع األش ا  من االختفاء القسري أن تفعول ذلوك يف أقور  وقول ممكونا 
وأن تقبوول ابختصووا  اللجنووة انعنيووة حبوواالت االختفوواء القسووري يف تلقووي البالغووات الفرديووةا 

 .من االتفاقية 32وم مبوجو انادة ا وشكاوى الد31مبوجو انادة 
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Annex I 

  Country visit requests and invitations extended 

  Invitations extended to the WGEID 

Country Date 

Albania 5 to 12 December 2016 

Algeria1 tbd 

Ecuador tbd 

Gambia (The) 12 to 19 June 2017 

Iran (Islamic Republic of)2 tbd 

Kyrgyzstan tbd  

Libya tbd, postponed 

South Sudan Last quarter of 2016 (did not take place) 

Sudan 20 to 29 November 2017 

Tajikistan tbd 

 

  Visits requested by the WGEID 

Country Request sent Last reminder sent 

Bahrain 27 October 2014 18 November 2016 

Bangladesh 12 March 2013  18 November 2016 

Belarus 30 June 2011 18 November 2016 

Burundi 27 May 2009 18 November 2016 

China 19 February 2013 18 November 2016 

Democratic People’s 

Republic of Korea 

22 May 2015 18 November 2016 

Democratic Republic of 

Congo 

17 May 2017 - 

Egypt 30 June 2011 18 November 2016 

India 16 August 2010 18 November 2016 

Indonesia 12 December 2006 18 November 2016 

Kenya 19 February 2013 18 November 2016 

Lebanon 27 November 2015 18 November 2016 

Nepal 12 May 2006 18 November 2016 

Nicaragua 23 May 2006 18 November 2016 

 __________ 

 1 Please refer to paras. 28 and 64 of the current document. 

 2 Please refer to paras. 28 and 87 of the current document. 
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Country Request sent Last reminder sent 

Philippines 3 April 2008 18 November 2016 

Russian Federation 2 November 2006 18 November 2016 

Rwanda 27 October 2014 18 November 2016 

South Africa 28 October 2014 18 November 2016 

South Sudan 29 August 2011 22 April 2016 

Syrian Arab Republic 19 September 2011 18 November 2016 

Thailand 30 June 2011 18 November 2016 

Turkmenistan 18 November 2016 - 

The former Yugoslav 

Republic of Macedonia 

27 October 2014 27 November 2015  

Ukraine 22 April 2016 18 November 2016 

United Arab Emirates 13 September 2013 18 November 2016 

Uzbekistan 30 June 2011 18 November 2016 

Zimbabwe 20 July 2009 18 November 2016 
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Annex II 

  Statistical summary: cases of enforced or involuntary disappearance reported to the Working 
Group between 1980 and 2017, and general allegations transmitted 

 Outstanding cases Total Cases clarified by: 

Status of person at date of 

clarification 
Discontinued 

cases 
Closed 

cases 

General Allegation 

States/entities Cases Female Cases Female Government Sources At liberty In detention Dead GA sent Response 

Afghanistan 3  3            

Albania 1  1            

Algeria 3 179 20 3 208 21 9 20 11 10 8   Yes 

(2013) 

Yes 

Angola 2  12 1 7    7 3     

Argentina1 3 241 728 3 444 775 125 78 39 5 159      

Bahrain 4  17  2 11 2 11    Yes 

(2014) 

Yes 

Bangladesh 49 1 52 2 1 2 3     Yes 

(2011, 

2016, 

2017) 

No 

Belarus 3  3            

Bhutan2 0  0            

Bolivia 

(Plurinational 

State of) 

28 3 48 3 19 1 19  1      

Bosnia and 

Herzegovina 

            Yes 

(2009, 

2011, 

2014) 

Yes 

Brazil 13  63 4 46 4 1  49      

Bulgaria    3  3    3      
 __________  

 1 The Working Group decided at its 110th session to transfer three cases from Argentina to Uruguay.  

 2 The Working Group decided at its 111th session to transfer five cases from Bhutan to India. 
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 Outstanding cases Total Cases clarified by: 

Status of person at date of 

clarification 
Discontinued 

cases 
Closed 

cases 

General Allegation 

States/entities Cases Female Cases Female Government Sources At liberty In detention Dead GA sent Response 

Burkina Faso    3  3    3      

Burundi 58 1 59 1  1 1        

Cambodia 1  3       2     

Cameroon 14  19  5  4 1    Yes 

(2016) 

No 

Central 

African 

Republic 

3  3         Yes 

(2013) 

No 

Chad 23  34  3 8 9 1 1      

Chile 785 63 908 65 100 23 2  121      

China 43 23 139 21 78 18 59 35 2   Yes 

(2010, 

2011) 

Yes 

Colombia 973 96 1 260 126 219 68 160 24 103   Yes 

(2012, 

2013, 

2015, 

2016) 

Yes 

Congo 89 3 91 3      2     

Cuba   1  1   1       

Czech 

Republic 

            Yes 

(2009) 

Yes 

Democratic 

People’s 

Republic of 

Korea 

167 42 167 42        Yes 

(2012) 

No 

Democratic 

Republic of 

the Congo 

48 11 57 11 6 3 9     Yes 

(2015) 

Yes 

Denmark   1   1  1    Yes 

(2009) 

No 

Dominican 

Republic 

2  5  2  2   1     
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 Outstanding cases Total Cases clarified by: 

Status of person at date of 

clarification 
Discontinued 

cases 
Closed 

cases 

General Allegation 

States/entities Cases Female Cases Female Government Sources At liberty In detention Dead GA sent Response 

Ecuador 5  27 2 18 4 12 4 6      

Egypt 258 1 431 3 90 83 51 121 1   Yes 

(2011, 

2016) 

Yes 

El Salvador 2 282 296 2 673 333 318 73 196 175 20   Yes 

(2015) 

No 

Equatorial 

Guinea 

8  8            

Eritrea 62 4 62 4        Yes 

(2012, 

2017) 

No 

Ethiopia 113 1 120 2 3 4 2 5       

France 1  1            

Gambia 4 2 12 2  8 8        

Georgia   1  1    1      

Greece 1  3       2     

Guatemala 2 897 372 3 154 390 177 80 187 6 64   Yes 

(2011, 

2013) 

Yes 

Guinea 37 2 44 2  7   7      

Guyana 1  1            

Haiti 38 1 48 1 9 1 1 4 5      

Honduras 130 21 210 34 37 43 54 8 18      

India3 368 11 448 13 68 12 51 7 22   Yes 

(2009, 

2011, 

2013) 

No 

 __________ 

 3 The Working Group decided at its 111th session to transfer five cases from Bhutan to India. 
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 Outstanding cases Total Cases clarified by: 

Status of person at date of 

clarification 
Discontinued 

cases 
Closed 

cases 

General Allegation 

States/entities Cases Female Cases Female Government Sources At liberty In detention Dead GA sent Response 

Indonesia 163 3 167 3 3 1 3 1    Yes 

(2011, 

2013, 

2017) 

No 

Iran (Islamic 

Republic of) 

528 102 547 103 14 5 8 2 9   Yes 

(2017) 

No 

Iraq 16 416 2 300 16 563 2 317 117 30 122 16 9      

Ireland             Yes 

(2009) 

No 

Israel 2  3   1   1      

Japan   4 3           

Jordan 3  5   2 1 1       

Kazakhstan    2   2  2       

Kenya 77  77         Yes 

(2011, 

2014, 

2016, 

2017) 

No 

Kuwait 1  2   1  1       

Lao PDR 2 2 11 2  8  7 1 1     

Lebanon 313 19 322 19 2 7 8 1       

Libya 33 1 42 1  9 6 2 1   Yes 

(2014) 

No 

Lithuania             Yes 

(2012) 

Yes 

Malaysia  1  3   1  1  1     

Maldives 1  1            

Mauritania 4  4            

Mexico 377 33 560 43 134 33 80 18 69 16  Yes 

(2013, 

2014, 

2017/2) 

No 
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 Outstanding cases Total Cases clarified by: 

Status of person at date of 

clarification 
Discontinued 

cases 
Closed 

cases 

General Allegation 

States/entities Cases Female Cases Female Government Sources At liberty In detention Dead GA sent Response 

Montenegro    16 1 1   1  14 1    

Morocco 140 9 374 31 160 53 141 16 56 21  Yes 

(2013) 

Yes 

Mozambique 3  3            

Myanmar 2 1 9 6 7  5 2    Yes 

(2017) 

No 

Namibia 2  3   1 1        

Nepal 470 57 684 73 135 79 153 60 1   Yes 

(2014) 

No 

Nicaragua 103 2 234 4 112 19 45 11 75      

Nigeria    7  6 1 7        

Oman 1  2   1 1        

Pakistan 723 2 842 2 57 62 58 43 19   Yes 

(2015) 

Yes 

Paraguay 0  23  20  19  1 3  Yes 

(2014) 

Yes 

Peru 2 365 236 3 006 311 253 388 450 85 106      

Philippines 625 74 786 94 126 35 112 19 30   Yes 

(2009, 

2012) 

No 

Romania    1  1  1        

Republic of 

Korea 

3  3            

Russian 

Federation 

808 38 820 40 2 10 12     Yes 

(2016) 

Yes 

Rwanda 23 2 26 2  2 1 1  1     

Saudi Arabia 5  15  4 4 3 4 1 2     

Serbia 0  1  1  1        

Seychelles 3  3            

Somalia 1  1            

South Africa 1 1 12 2 3 2 1 1 3 6     
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 Outstanding cases Total Cases clarified by: 

Status of person at date of 

clarification 
Discontinued 

cases 
Closed 

cases 

General Allegation 

States/entities Cases Female Cases Female Government Sources At liberty In detention Dead GA sent Response 

South Sudan 2  2            

Spain 7  9  2    2   Yes 

(2014) 

Yes 

Sri Lanka 5 859 121 12 450 191 6 551 40 118 27 6 446   Yes 

(2011, 

2014) 

Yes 

Sudan 174 5 388 37 205 9 212 2       

Switzerland    1  1   1       

Syrian Arab 

Republic 

218 11 275 12 15 42 30 21 6   Yes 

(2011/2) 

Yes 

Tajikistan 3  10  5 2 1  6      

Thailand 82 8 86 8 2  1 1  2  Yes No 

The former 

Yugoslav 

Republic of 

Macedonia 

            Yes 

(2009) 

No 

Timor-Leste 428 28 504 36 58 18 51 23 2      

Togo 10 2 11 2  1 1        

Tunisia 12  29 1 12 5 2 15       

Turkey4 94 3 222 12 76 51 73 25 29 1     

Turkmenistan 4  6  2   2       

Uganda 15 2 22 4 2 5 2 5       

Ukraine 5  8  2 1 2  1      

United Arab 

Emirates 

5 1 43 5 8 30 10 28       

United 

Republic of 

Tanzania  

  2  2   2       

United States 

of America 

4  5  1  1        

 __________ 

 4 The Working Group determined during its 111th session that one case was a duplicate and subsequently expunged it from the records. 
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 Outstanding cases Total Cases clarified by: 

Status of person at date of 

clarification 
Discontinued 

cases 
Closed 

cases 

General Allegation 

States/entities Cases Female Cases Female Government Sources At liberty In detention Dead GA sent Response 

Uruguay5 20 2 34 7 13 1 5 4 5   Yes 

(2013, 

2015) 

Yes 

Uzbekistan 7  20  12 1 2 11       

Venezuela 

(Bolivarian 

Republic of) 

16 2 20 3 4  1  3      

Viet Nam 1  2  1   1       

Yemen 12  170  135 9 66 5 73 14     

Zambia    1 1  1  1       

Zimbabwe 5 1 7 1 1 1 1  1   Yes 

(2009) 

No 

State of 

Palestine 

4 1 5 1   1 1             

 __________ 

 5 The Working Group decided at its 110th session to transfer three cases from Argentina to Uruguay. 
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Annex III  

  Graphs showing the number of cases of enforced 
disappearances per year and per country according  
to the cases transmitted by the Working Group during the 
period 1980-17 May 2017 (only for countries  
with more than 100 cases transmitted) 
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