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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة التاسعة والثالثون

 2018أيلول/سبتمرب  10-28
 من جدول األعمال 3البند 

والسياسوية واقتتاواةية  تعزيز ومحاية مجيع حقووق اإلنسوانا اندنيوة
 مبا يف ذلك احلق يف التنمية جتماعية والثقافيةاواق

 تقرير الفريق العامل انعين حباقت اقختفاء القسري أو غري الطوعي  
 األمانةأعدهتا مذكرة   

تتشررراأل األماأبررري  إ  جمرررح وق الرررن تقررروا ارأبقررراإ تقايرررا ال ايررر  ال امرررح ا  ررر   رررا    
. وقررد أشأبشررف ال ايرر  ال امررح 7/12عمرر ب رقرراال ا لررن  الققرراأ أو  ررط ال،رروعي  الرر أ أعررد ا خت ررا 

 . 36/6يف قااله آخا ماة    (  ومّدد ا لن و يته36-)د20مبوجب قاال جلني تقوا ارأبقاإ 
مقررراعدة أشسررا األارررفا  ا فت رررّ علررر  الت ّقررر  مرررن يف ال ايررر  ال امرررح وتتمثررح و يررري  

عررررن يف الوفررررا  التهتامالررررا الناارررر ي ول الرررردومقرررراعدة مصررررط أقررررالني  ا فت ررررّ وم رررراإ وجررررود    
ولصررررد مررررد  وفا  ررررا نيررررا  ارعرررر إ ا ت لرررر   مايرررري نجمررررف األاررررفا  مررررن ا خت ررررا  الققرررراأ  

  .علجم اا خت ا  الققاأ والقضا  تا   ومقاعدلا عل  منف 
تالررري  57 149اموعررره    مرررا1980وقررد أترررال ال ايررر  ال امررح  منررر  وأبشرررا ه يف عررا   

 92ا اموعررره تت لررر  مبرررتالررري  499 45ف لجمررراب نظرررا الحلرررا   قجمرررد اغ عررردد ويبلررر. دول 108 وق
  تالي. 404وخ ل ال رتة ا شمولي التقايا  وشض ت م رقا   .دولي

م لومرا  عرن األأبشر،ي الرط اضر،لف نيرا والب  را   ر ا ويقد  ال اي  ال امرح يف تقايراه  
. ويتضرمن 2018 أايل/مرايو 2وق  2017أايل/مرايو  18واحلا   الط أبظا فجم ا يف ال رتة مرن 

رشرر إ مقرر لي ا  ررايط والقجماسررا  ال امرري رجرراا   قجمرر  التم جمديرري عررن ا  تظررا  فاعرراب التقايررا 
 ف ال يف تا   ا خت ا  الققاأ.
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 مقدمة -أوقا  

ال اي  ال امح ا     ا   ا خت ا  الققراأ أو  رط ال،روعي أول آلجمري مواضرجم جمي كاإ  -1
جمرررررري مبوجررررررب قرررررراال جلنرررررري تقرررررروا و يرررررري عا رم نجمرررررري  قرررررروا ارأبقرررررراإ أأبشرررررر لا األمرررررر  ا ت رررررردة 

  .36/6يف قااله آخا ماة    وقد مدَّد الن تقوا ارأبقاإ   ه الو يي. (36-)د20 ارأبقاإ
أفااد را ا بلرغ عرن مقراعدة األسرا علر  م افري مصرط  ي وا  مي الا جمقجمي لل اي  ال امح  -2

كقنرراة اتصررال وي مررح ال ايرر  ال امررح رصرر ته ارأبقرراأبجمي  رر ه   اخت ررا    أو  ديررد أمرراكن وجررود  .
  ا خت رررا ومصرررادل اررررر ى األخرررا  عرررن ترررا     ررررّ أفرررااد أسرررا ضررر ااي ا خت رررا  الققررراأ

  ا  نجمي.واحل وما  
وعقررب اعتمرراد ارعرر إ ا ت لرر   مايرري نجمررف األاررفا  مررن ا خت ررا  الققرراأ )قرراال  -3

ررد وق ال ايرر  ال امررح 47/133اجلم جمرري ال امرري  اصررد التقررد  الرر أ  ررازه الرردول يف الوفررا  ر(  عش ِّ
  ال ايررر  7/12 رر ا ارعررر إ. واررّ ف الرررن تقرروا ارأبقررراإ  يف قررااله الناارر ي عرررن التهتامالررا 

  تن جم  ارع إ والقواعد الدولجمي القا مي.يف الدول تقدمي ا قاعدة وق ال امح عل  
ويتضمن   ا التقايرا م لومرا  عرن األأبشر،ي الرط اضر،لف نيرا ال اير  ال امرح والب  را   -4

. 2018أايل/مررايو  2وق  2017أايل/مررايو  18واحلررا   الررط أبظررا فجم ررا يف ال رررتة ا مترردة مررن 
 إ فررررااد  احلررررا    مرررروجهت للقرررراالا  الررررط ا رررر  ا ال ايرررر  ال امررررح رشررررل رررراث اثلثرررراب اويش ررررا   يف 

 وق الدول ا  نجمي خ ل ال رتة ا شمولي التقايا.أتاهلا الط  ب  ا وال
. ويبلرغ دول 108تالي وق  57 149ا اموعه وقد أتال ال اي  ال امح من  وأبشا ه م -5

النظرررررا فجم رررررا وقررررف يم رقرررررالا أو م تشغلررررر  أو توضرررر   الرررررط مف لجمررررراب حلرررررا   قجمرررررد النظررررا اعرررردد 
دولررري. وخررر ل ال ررررتة ا شرررمولي التقايرررا  وشضررر ت  92 ا اموعرررهتت لررر  مبرررتالررري  499 45 ر رررد

  تالي. 404م رقا  

 2إىل  2017أاير/موووايو  18أنشوووطة الفريوووق العامووول خوووال  الفووو ة مووو   -اثنياا  
 2018أاير/مايو 

 األنشطة -ألف 
يف ال رررتة  113ثرر د دولا ا الرردولة خرر ل ال رررتة قجمررد ا سررت اا   ال امررح  عقررد ال ايرر  -6

يف ال رررررررررتة  114الرررررررردولة و ؛ (A/HRC/WGEID/113/1) 2017أيلول/سرررررررربتمرب  15وق  11مررررررررن 
 23  يف ال ررررتة مرررن 115؛ والررردولة ((A/HRC/WGEID/114/1 2018اررربارب/فربيا  9وق  5 مرررن

(. وينبغررررررري اعتبرررررررال تقررررررراليا  ررررررر ه A/HRC/WGEID/115/1) 2018أايل/مرررررررايو وق  2أبجمقررررررراإ/أرايح 
  إ يف جنجمف.اييف راوكقح  والدولاتإ األخا  114وقد عشقد  الدولة  .م ّمليب هل ا التقايا الدولا 

القررجمد و   لل ايرر  ال امررح مقررالاب  -  ررجم  ل جمقرراب   عشررّ القررجمد ررراانل دش 113وخرر ل الرردولة  -7
  .هأوأبغ ايجمك ان باب ل - اتأ
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ا قرررالة القرررارقي توليررري القررر مي وق  -   قررردمت الا جمقررري2017سررربتمرب أيلول/ 11ويف  -8
إبضرافاته  عرن ال ررتة قراب مافالن تقوا ارأبقاإ يف دولته القادسي والث ثّ تقايا ال اير  ال امرح  

    واالكت يف احلوال الت اعلي مف الدول.2017أايل/مايو  17وق  2016أايل/مايو  19من 
ا قررررالة القررررارقي  - الا جمقرررريمثلررررت   2017تهتيااإ/يوأبجمرررره  30وق  27ويف ال رررررتة مررررن  -9
وال شررراين للم ل رررّ ررررو اي  يف وءرررال ارجررراا ا   ااررررفل ايررر  ال امرررح يف ا جتمررراث القرررنوأ الا

 اخلاصي  لن تقوا ارأبقاإ.
كلمرري أمررا    2017تشرراين األول/أكتررورا  20لل ايرر  ال امررح يف  ا قررال - الررا جمن  وألقرر -10

 يف احلوال الت اعلي مف الدول األعضا . دوللا الثاأبجمي والقب ّ واالك ال امي يفاجلم جمي 
ترره ل و  يررهتال ال ايرر  ال امررح ي قررد وتررد  دولاترره كررح عررا  خررال  جنجمررف. فقررد عقررد دو  -11
. ويش رررال ال ايررر  ال امرررح عرررن 2018اررربارب/فربايا  9وق  5ح يف ال ررررتة مرررن يف راوكقررر 114 الرررر

 اتتت ا   ه ال اصي له.رامتناأبه حل ومي رل جم ا 
يف راوكقح  114  أبظ  ال اي  ال امح عل   امش دولته الر 2018ابارب/فربايا  5ويف  -12

 .(1)رش إ ا خت ا  الققاأ يف القاإ احلادأ وال شاين اب عامتداثب 
وخ ل ال رتة ا شمولي التقايا  اض،لف نجمرف أعضرا  ال اير  ال امرح ر ردد مرن األأبشر،ي  -13

مشرالكت   يف مر ااا   ومشراولا     ه األأبشر،ي تضمنت و    ا   ا خت ا  الققاأ ا اتب،ي
 تدليبجمري  وتلقرا  عمرح  وراضراا  أبظمت را احل ومرا  و/أو منظمرا ومناسبا  وتلقا  دلاسجمي  

 ا تمف ا دين.
  كولاي وفاأبقا والجمااإن وليي  وي ال ال اي  ال امح عن ا اه للدول ا احني  خصوصاب  -14

 تربعا .العل  دعم ا ا تواصح روسا ح من ا تقدمي 

 اقجتماعات -ابء 

 األلجنتررّخرر ل ال رررتة قجمررد ا سررت اا   تضررا دولا   ال ايرر  ال امررح  ثلررو ت ومررا   -15
  (113الرردولة )   والب رراين(115الرردولة )   واكقررتاإ(113الرردولة )   وأأبغررو (113الرردولة )

  113الرردولاتإ )   وتاكماأبقررتاإ(115) د  واتيلنرر(115  و114  و113الرردولا  ) والربتغررال
 (  وا غررررررررال115  و113الرررررررردولاتإ ) (  ومصررررررررا114) (  وفجمجمررررررررت ان 115) والقرررررررروداإ  (115و
  114  و113الرررررردولا  )   والجمرررررااإ(114)   وا  قرررررجمك(115  و114و  113الررررردولا  )
ال ال ايرر  . وي ررخمتل رريعرردد مررن ا جتماعررا   ررط الاثجمرري مررف  ثلرري دول  أيضرراب وعشقررد . (115و

  ال امح عن تقدياه هل ه احل وما  عل  ا جتماعا  ا  قودة وي ّكد أمهجمي الت اوإ واحلوال.

 البالغات -جيم 
   تالررري جديررردة مرررن ترررا 802أترررال ال ايررر  ال امرررح أثنرررا  ال ررررتة ا شرررمولي التقايرررا  -16

 .دولي 40ا خت ا  الققاأ وق 

 __________ 

(1) Error! Hyperlink reference not valid. . 
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يف وءررال  دولرري 21ا   ا رر كولة أعرر ه وق تالرري مررن احلرر 264أتررال ال ايرر  ال امررح و  -17
  .تاتجمبا  ارجاا  ال اجح

ومررررن رررررّ احلررررا   دولرررري.  17يف   تررررا  404م رقررررا  ال ايرررر  ال امررررح ووّضرررر   -18
ا  لومررا  ا قدمرري مررن احل ومررا   اسررتناداب وق تالرري  337م رقررا  وضرر ت    رر ه 404 الررر

  .أخا   قدمي من مصادلا  لوما  ااستناداب وق تالي  67وم رقا  
ادعرا ا  رشر إ مضرايقا  تتنراول ءلب تدخح فرولأ  ر  ا  9وأتال ال اي  ال امح  -19

الل األاررررفا  ا فت ررررّ يف  وأقرررر  و/أو لديرررردا  يت ررررا  هلررررا ا ررررداف وإ عررررن تقرررروا ارأبقرررراإ
(  4(  ومصرررا )1 واتجممررا  )(  و 1(  واكقررتاإ )2ارسرر مجمي( ) -ويررااإ )ن وليررري مررنا  كررح
  (.1) اهلندو 

أبرررردا  عررررراج ب رشرررر إ أارررررفا  اعتشقلرررروا  أو اتتش رررررهتوا  أو  14وأتررررال ال ايرررر  ال امرررررح  -20
  أو كاأبوا عاضي خل،ا ا خت را  يفا   أو اخت وا ققااب  أ ا ح آخا اختش، وا  أو سلبوا تايت  

 ااءجمري(  ون وليري ال وأبغرو الد ق1) (  ورولوأبدأ1) (  والب اين1) (  وأفغاأبقتاإ1أذلرجم اإ )
(  2) (  ومصررررررا1) (  ولجمبجمررررررا1) (  ولبنرررررراإ1) (  وال ررررررااا1) (  والصرررررر1ّ) (  والقرررررروداإ1)

 (.1) (  وا مل ي ال ارجمي الق وديي1) وا  قجمك
تن جمررر  ال قبرررا  الرررط  رررول دوإ تت لررر   - دعرررا ا  عامررريا 10وأترررال ال ايررر  ال امرررح  -21

 ( 1) (  ورولوأبردأ1) (  واكقرتاإ1) أ(  وأولو روا1وق ت وما ا ا  راد الاوسري ) - ارع إ
  (.1)   وا  قجمك(1) (  ومصا1) (  وكولومبجما1) (  والص1ّ) (  واجلهتا ا1) واتيلند
أخرررررا  تتنررررراول قضرررررااي تت لررررر   رررررا   اخت رررررا  ققررررراأ وق لسرررررا ح  10 أيضررررراب وأترررررال  -22

 ( 1) وكجمنجمرررا(  1) (  و واتجممرررا 1) (  وتشررراد1) (  وررررطو1) (  وأو نررردا1) ت ومرررا ا األلجنتررّر
 (.1) (  وأبجمبال2) (  وا  قجمك1) ومصا

 الزايرات القطرية -ةا  
)اأبظررررررا  2017 تهتيااإ/يوأبجمرررررره 19وق  12زال ال ايرررررر  ال امررررررح  امبجمررررررا يف ال رررررررتة مررررررن  -23

A/HRC/39/46/Add.1.) ولررا وت او ررا وي ررال ال ايرر  ال امررح عررن ارر اه حل ومرري  امبجمررا علرر  دع
ت ومرري  امبجمرررا علرر  تن جمرر  كامرررح ال ايررر  ال امررح ور ررد ا. ويشرر ف   وأثنا  رررا البلررد  قبررح زايلترره

 لتوصجما  الوالدة يف تقايا الهتايلة الق،ايي. ا
زايلة وايه وق ت ررررومط أوكااأبجمررررا ومررررام علرررر  دعوتجم مررررا  أيضرررراب ويشرررر ا ال ايرررر  ال امررررح  -24

 20وق  11ل رررتة مررن أوكااأبجمرا يف ازال ال ايرر  ال امررح رلردي ما أثنررا  ال ررتة ا شررمولي التقايررا. وقرد 
 .2018مام يف الارف األخط من عا  يهتول   ومن ا قال أإ 2018تهتيااإ/يوأبجمه 

لبنرراإ  ومررام  القجمررا  رررهتايلا  وق ءلررب ال ايرر  ال امررح خرر ل ال رررتة ا شررمولي التقايررا و  -25
 والجممن.

اب يتلررر  لد وارضرررافي وق  ررر ه ال،لبرررا  اجلديررردة  كرررال ال ايررر  ال امرررح ءلباتررره الرررط م -26
ا ا  ررراد الاوسررري  وارمرررالا  ال ارجمررري ا ت ررردة  ووأبدوأبجمقرررجما  كرررح مرررن  هتايلةلررر  علجم رررا ارجيرررال

وأوزر قرررررررتاإ  والب ررررررراين  وررررررررنغ ديش  ورولوأبررررررردأ  وررررررررجم لو   واتيلنرررررررد  وتاكماأبقرررررررتاإ  
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قااءجمري  واجلم وليي ال ارجمي القوليي  ون وليي كولاي الش بجمي الد قااءجمي  ون وليي ال وأبغرو الد 
وجنررول أفايقجمررا  ولواأبرردا  وزمبرراروأ  والصررّ  وال لبررّ  وكجمنجمررا  ومصررا  وأبجمبررال  وأبجم ررالا وا  

وفقرراب وجاررري ءلبرره  وق  ةءلررب زايل منرره واهلنررد. ويرردعو ال ايرر  ال امررح نجمررف الرردول الررط تلّقررت 
 .(2)21/4لقاال الن تقوا ارأبقاإ 

رقربب عرد  وجرود  2017أبوفمرب /الثراين تشراينأتجلت الهتايلة ا قالة وق القوداإ يف و -27
 أدانه(.  130للهتايلة )اأبظا ال قاة ا ختصاصا  احملددة رش إ ت ا   
 إ ن وليررري ويرررااإ ارسررر مجمي سرررب  أإ وافقرررت علررر  زايلة داب ارررد كا ال ايررر  ال امرررح ويشررر -28

لرت رنرا    أأ من  أكثا من عقرد مرن الهتمراإ  ل رن  ر ه الرهتايلة أشجّ 2004ال اي  ال امح يف عا  
اجلهتا را ترا ا إ ل ألأبه م يهت داب اد. وا ثح  ي ال ال اي  ال امح عن أس ه ت ات ومعل  ءلب 

 .2014عل  الا   من الدعوة ا وج ي ولجمه يف عا  
. ة البلدالقوداإ ال اي  ال امح وق زايل   دعت ت ومي جنول 2016ويف ابارب/فربايا  -29

فجم ررا اقرررت  و  2016ال ايرر  ال امررح يف أبجمقرراإ/أرايح  ررهب نيررا لسررالي  تقرري راد علرر  تررم  ا ررط أ رر
زايلة ال ايررر  ال امرررح وق لجمبجمرررا  الرررط أمرررا . 2017موعررردين لرررهتايلة البلرررد يف الاررررف األخرررط مرررن عرررا  

  .م لقي  تهتال فلدواٍث أمنجمي   2013أشّجلت يف أايل/مايو 

 خرىاألجراءات اإلتقارير انتابعة و  -هاء 
تن جمرر  التوصررجما  ا قدَّمرري عقررب زايلاترره وق اجلبررح عررن امررح تقرراليا متار رري أعررد ال ايرر  ال  -30

تشل ر  نير ا وتراد تقراليا ا تار ري  ر ه يف وضرافي  .(3)وعن كوسروف فض ب األسود  وصارجما  وكاواتجما  
علر  تن جمر  اجل ا  ال اعلري ا  نجمري (. ويش ف ال اي  ال امح نجمف A/HRC/39/46/Add.2التقايا )

  .لط م تن   ر داالتوصجما  

 النشرات الاحفية والبياانت -واو 
وق احمل مي فجم ا أبشاة ص  جمي ءلب  2017تهتيااإ/يوأبجمه  16أصدل ال اي  ال امح يف  -31

ال لجما يف األلجنتّ وعادة النظا يف ت   يقضي رتف جمف ر ض األت ا   مبا فجم را قضرااي اجلراا   
 .(4)ضد ارأبقاأبجمي

م تظاتررره ترررول   أصررردل ال ايررر  ال امرررح أبشررراة صررر  جمي 2017 تهتيااإ/يوأبجمررره 19ويف  -32
 .(5)زايلته وق  امبجما إرش التم جمديي 

ا اررررتاك مررررف م ل رررّ رررررو اي      أصررردل ال ايرررر  ال امرررح2017اوز/يولجمررره  19ويف  -33
وجراا   قجمر  ار األ ومقرتقح وأبهتيره احل ومري ا  قرجم جمي علر  فجم ا   تهب أبشاة ص  جمي  آخاين

 __________ 

 با  الهتايلا  الق،ايي والدعوا  ا وجَّ ي وق ال اي  ال امح.اأبظا ا اف  األول ل ء ث عل  ءل (2)
 (.1999)1244ينبغي أإ تش    نجمف اراالا  وق كوسوفو يف   ه الوثجمقي عل  أ ا اتثح قاال الن األمن  (3)
 . www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21758&LangID=S اأبظا (4)
 . www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21771&LangID=Eاأبظا  (5)
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لررر  راصرررد ا رررداف ّ عرررن تقررروا ارأبقررراإ والنااررر،ّ ا جتمررراعجمّ والصررر  جمّ يف ادعرررا ا  تت 
  .(6)ومااقبت   رش ح  ط قاأبوين

 29ومبناسررررربي الجمرررررو  الررررردوم لضررررر ااي ا خت ررررررا  الققررررراأ  أصررررردل ال ايررررر  ال امررررررح يف  -34
أبشاة ص  جمي ا ارتاك مف الل ني ا  نجمي  را   ا خت را  الققراأ دعرا  2017آل/أ ق،ن 

الررررردول يف نجمرررررف أحنرررررا  ال رررررام وق التصررررردي  علررررر  ا ت اقجمررررري الدولجمررررري حلمايررررري نجمرررررف  هلرررررا مرررررن خ
  .(7)األافا  من ا خت ا  الققاأ

التقايررررا  2016أيلول/سرررربتمرب  11ل ايرررر  ال امررررح يف امقررررال  - ومبناسرررربي تقرررردمي ل ررررجمن -35
ص  جمي ترّ ل فجم را القنوأ لل اي  ال امح وق الن تقوا ارأبقاإ  أصدل ال اي  ال امح أبشاة 

ض ااي ا خت را  الققراأ  وأوضر   إ يصب وا الدول من أإ ا  اجاين يواج وإ خماءا متهتايدة 
 . (8) ا ر ل يف   ا الصددر ثط أكثا  أأبه ينبغي أإ يب ل ا تمف الدوم ج وداب 

مررف م ل ررّ رررو اي  ا ارررتاك   2017أيلول/سرربتمرب  15وأصرردل ال ايرر  ال امررح يف  -36
يف مصا عندما كراإ عن استجما ه  عتقال احملامي وراا جم  متوم فجم ا أعال  أبشاة ص  جمي  ينآخا 

  .(9)يف ءايقه وق لقا  ال اي  ال امح يف جنجمف
  أصررررردل ال ايررررر  ال امرررررح أبشررررراة صررررر  جمي لرررررد  اختترررررا  2017أيلول/سررررربتمرب  18ويف  -37
  .(10)113 دولته
تشرراين  20أمررا  اجلم جمرري ال امرري يف  مررح عاضرراب ل ايرر  ال اامقررال  - ومبناسرربي تقرردمي ل ررجمن -38

الرردول وق وضرف تررد  فرري فجم ررا   أصرردل ال ايرر  ال امرح أبشرراة صرر  جمي دعرا 2017األول/أكترورا 
 .(11)القاإ احلادأ وال شاينله وجود يف ي وإ   ينبغي أإ ال أ ا خت ا  الققاأ  

م ل رررّ  اررررتاك مرررف ا    أصررردل ال ايررر  ال امرررح2017أبوفمرب تشررراين الثررراين/ 23ويف  -39
 .(12)رق ن رامي تقوا ارأبقاإ ججماأبغ تجماأبجموأبغفجم ا أبدد أبشاة ص  جمي رو اي  آخاين 

م ل رّ  ةا ارتاك مرف عرد  2017كاأبوإ األول/ديقمرب   1وأصدل ال اي  ال امح يف  -40
الردول علر  ضرماإ  رر رروله تقروا ارأبقراإ عنرد فجم را  ترهبَّ   أبشراة صر  جمي  رو اي  آخراين

 .(13)ماتلط التقجمجم  والت او الشاوث يف يف ءول  ات اا ال ا ي لل  اة  سجمما وأ  وضف ا
 ررررّ   أصرررردل ال ايرررر  ال امررررح ا ارررررتاك مررررف م ل2017كرررراأبوإ األول/ديقررررمرب   5ويف  -41

يف األلجنترررّ   افصررراب  48إبداأبررري فجم رررا لترررب  أبشررراة صررر  جمي  ررررو اي  آخررراين و جم رررا  خرررربا 

 __________ 

 . www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21892&LangID=Eاأبظا  (6)
 . www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22005&LangID=Eاأبظا  (7)
 . www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22047&LangID=Eاأبظا  (8)
 .  www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22079&LangID=E أبظاا (9)
 . www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22122&LangID=Eأبظا ا (10)
 . www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22270&LangID=Eظا اأب (11)
 .  www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22437&LangID=Eاأبظا  (12)
 .  www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22477&LangID=Eاأبظا  (13)

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21892&LangID=E
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22005&LangID=E
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22047&LangID=E
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22079&LangID=E
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22122&LangID=E
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22270&LangID=E
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22437&LangID=E
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22477&LangID=E
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ت رررر  جموإ  رررررت   الت رررر يب والقتررررح وا خت ررررا  الققرررراأ أثنررررا  رجمررررن   مو  رررروإ عقرررر ايوإ ومرررردأب
  .(14)يف البلد الدكتاتوليي ال ق ايي القارقي

عررررردة مرررررف ا اررررررتاك   2017كررررراأبوإ األول/ديقرررررمرب   14وأصررررردل ال ايررررر  ال امرررررح يف  -42
ألمرررن للفرررض مشررراوث قررراأبوإ وق ا  قرررجمك دعرررا فجم رررا  أبشررراة صررر  جمي  م ل رررّ ررررو اي  آخررراين

يف قضرااي األمرن قرد يضر ف  ايرري  لايدايب  القروا  ال قر ايي دولاب وع،را  ل مرن أإ الرداخلي  وتر َّ 
  .(15)تقوا ارأبقاإ

م ل ررّ ا ارررتاك مررف     أصرردل ال ايرر  ال امررح2017كرراأبوإ األول/ديقررمرب   28ويف  -43
عرن أسرر ه  ررن  ال  رو للررا جمن القررار  فوججممررولأ يف فجم ررا أعررال  أبشرراة صر  جميررو اي  آخرراين  

  .(16)رطو
فجم رررا أبشررراة صررر  جمي لترررب  2018كررراأبوإ الثاين/ينرررايا   16وأصررردل ال ايررر  ال امرررح يف  -44

 .(17)يف ا  قجمكتجمهت الن اذ قاأبوإ ا خت ا  ردخول 

مصرا فجم را   أصدل ال اي  ال امح أبشاة ص  جمي دعرا 2018كاأبوإ الثاين/ينايا   26ويف  -45
اع  أإ أت ررا  وعرردا  قررد صرردل  ت ررال  ا ررهت أإ وق وقررف نجمررف عملجمررا  ارعرردا  ا  لقرري ر ررد 

أ لب ررررا واإ فرررررتة ا خت ررررا   كرررراإ   ررررت الت رررر يب أو سررررو  ا  املرررري اأبتشهتعررررت أدلرررري علرررر  أسررررا  
  .(18)الت ق ي

   أصررررردل ال ايررررر  ال امرررررح أبشررررراة صررررر  جمي يف خترررررا  دولتررررره2018اررررربارب/فربايا  9ويف  -46
 .(19)114 الر

م ل رررّ ررررو اي   اررررتاك مررفا     أصررردل ال ايرر  ال امرررح2018آذال/مررال   23ويف  -47
عن قلقه وزا  األوضاث الصر جمي حملرامي تقروا ارأبقراإ ججمراأبغ فجم ا أعال  أبشاة ص  جميآخاين  
 .(20)يف الصّا ق وإ   تجماأبجموأبغ

آلجمررا  وجررراا ا  ا ارررتاك مرررف     أصرردل ال ايررر  ال امررح2018أبجمقرراإ/أرايح  30ويف  -48
راكمررري ألر ررري لجرررال يف الب ررراين ت جمرررد  عرررن قلقررره وزا فجم رررا أعرررال  أبشررراة صررر  جمي خاصررري أخرررا 
القاأبوأبجمري ا ت لقري اتبراث ارجراا ا  لضرماان  احملاكمرا  ال ادلري و أخّلت ا راكمي التقاليا   ا

 .(21)عرتافا   ت الت  يبا اأبتهتاث الواجبي  مبا يف ذلك 

 __________ 

 . www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22490&LangID=Eاأبظا  (14)
 . www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22535&LangID=Eاأبظا  (15)
 . www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22568&LangID=Eاأبظا  (16)
 . www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22588&LangID=Eاأبظا  (17)
 . www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22613&LangID=Eاأبظا  (18)
 . www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22653&LangID=E اأبظا (19)
 . www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22890&LangID=Eاأبظا  (20)
 . www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23010&LangID=Eاأبظا  (21)

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22490&LangID=E
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22535&LangID=E
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22568&LangID=E
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22588&LangID=E
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22613&LangID=E
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22653&LangID=E
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22890&LangID=E
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23010&LangID=E
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يوق فعوا  يف حتقالراميوة إىل إجوراء التقرير انؤتت بشأن انعايري والسياسات العامة  -زاي 
 حاقت اقختفاء القسري

 مقدمة -1 
 تلف تا   ا خت ا  الققاأ عن اجلراا   األخرا  ا ات بري ضرد تايري الشرف  ألإ  -49

تايته  أو وخ ا  مصطه    االدولي تشالك فجم ا )مباااة  أو ردع  من ا  أو مبوافقت ا( وتن ا سلب
ا فت ررري؛   قررالل الشررف ويضررا   الأو م رراإ وجرروده. و رر ا األمررا يولررد ارفررر   مررن ال قرر

 .(22)مار،ايقي  ض ااي   ه اجلا يمن  أيضاب  تربوإ يش و     

ا خت ا  الققاأ )تا ر،ايقي  ن  ي وعل  أب،راا واسرف( يف ووزا    ا الواقف  وت ال  -50
لل مايري  قاأبوأبجمراب  القراأبوإ الردوم حلقروا ارأبقراإ يضرف رتر إٍّ وءرالاب مرا فترف أحنا  خمتل ي مرن ال رام  

الرردول الت قجمرر  يف تررا   التررهتا  اإ أتررد الت،ررولا  األوق يف  رر ا ا  رراه قررد كرر. و تدوثرره مررن
 ا خت ا  ر  الجمي ومشول وأبهتا ي  عل  الن و ا نصو  علجمه يف الص وك الدولجمي حلقوا ارأبقاإ.

عرررن  فضررر ب مرررن اهلجم رررا  الدولجمررري واحملررراك  الوءنجمررري  وقرررد أات  ا جت ررراد القضرررا ي ل رررح  -51
وق  يقتند ا لتهتا  إبجاا   قجم   يف الوقت الاا نو . ت،ويا ذلك ا لتهتا  السا  خمتلف الدول  

  (23)ارع إ ا ت لر   مايري نجمرف األارفا  مرن ا خت را  الققراأوالدة يف قاعدة م جماليي قويي 
 .(24)ا ت اقجمي الدولجمي حلمايي نجمف األافا  من ا خت ا  الققاأويف 
  أو ا  ررايط الررط جيررب أإ يقررتند ولجم ررالررك  فرريإ كجم جمرري تن جمرر   رر ا ا لتررهتا  )أأ ومررف ذ -52
ورشر ح مقرالإ ( تقرت   أإ تردل  ر نايري الط ين   مرن خ هلرا  اميال سقا  ا قجماسا  أو ال

  الت الل القلبجمي.والتم ن من اكتشاأل  ست    ا مالسا  اجلجمدة  
53-  ّّ سجماسري   اف ري ارفر   مرن ال قرال  فريإ وضرف ثري احملدّ يف اموعري ا براد  وكما رر

كررح م ررّوإ مررن    دأ  اف رري ارفرر   مررن ال قررال يت،لررب اسرررتاتجم جمي مت ررددة األوجرره  يررف الرري 
  (.10  ال قاة E/CN.4/2004/88)اأبظا  جهت ي   ولو أأبه دول  م وانلا دولاب ضاولايب 

ا  ررايط والقجماسررا  ال امرري رغجمرري التصرردأ  قرر لي قررال ال ايرر  ال امررح ومررن  رر ا ا ن،لرر    -54
ال ناصررا  رر ا التقايررا وجرراا   قجمرر  ف ررال يف تررا   ا خت ررا  الققرراأ. ولرردد ال ايرر  ال امررح يف 

جولري اررر ى القادمري. خر ل دلاست ا رش ح أوسف نيدأل ا ق لي  وذلك احملجم،ي ني ه الا جمقجمي 
 اما  الررردول وأسرررا ا فت رررّ  وسجمتشررراول ال ايررر  ال امرررح مرررف اخلرررربا   و رررو مقرررت د لتلقررري وسررر

وا تمررف ا رردين  وآلجمررا  األمرر  ا ت رردة أو وكا لررا و ط ررا مررن اجل ررا  صرراتبي ا صررل ي رشرر إ 
   ه ا ق لي.

 __________ 

  أ.( من ا ت اقجمي الدولجمي حلمايي نجمف األافا  من ا خت ا  الققا 1)24 دةاأبظا ا ا (22)
الط تن  عل  أإ ل ح من لديه عل  أو مصرل ي مشراوعي ويردعي ت را  أأ ارف   خت را   13اأبظا ا ادة  (23)

إبجرراا  تلررك القررل،ي تقررو  ويف أإ ققرراأ احلرر  يف يأإ يبلررغ الوقررا ف وق سررل،ي خمتصرري ومقررتقلي يف وءررال الدولرري 
   قجم  سايف وكامح وأبهتيه يف ا واهي. 

 .12اأبظا ا ادة  (24)
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 انعايري القائمة -2 
للقرراأبوإ الرردوم حلقرروا ارأبقرراإ    سررجمما ارعرر إ وا ت اقجمرري  قرراب سررت دد الدلاسرري  وف -55

الت قجمرررر . ف ثررررط مررررن  رررر ه احلقرررروا وجرررراا  واجررررب تنشرررر  عررررن الررررط لررررا والتهتاماتقرررروا الدولرررري ما جمرررري 
  (25)ا   ا خت را  الققراأا ت لقري  رعرن صر وك تقروا ارأبقراإ الدولجمري الث ثري ينشر  وا لتهتاما  

أو القرراأبوإ ال ررايف    (26)أت ررا  ترراد يف م ا رردا  أخررا  حلقرروا ارأبقرراإعررن أخررا  تنشرر  رجمنمررا 
 قاالا  احملاك  الوءنجمي أو الدولجمي.القواأبّ  ط ا لهتمي أو  أو

يف احل ررر    أصررر ب   يف ذلرررك ال نايررري الواجبررريرررر ل و  الت قجمررر جررراا  أشدل  ا لترررهتا  إبوقرررد  -56
  (27)فجم س جمن لودليغرنالبلداإ األماي جمي حلقوا ارأبقاإ يف قضجمي الصادل عن ر مي األول 

مررن قرراالا   لررت ا موعرري األوقوتناو  .صرردل  عررن احملرراك  أت ررا  مت ررددة يفمث ت،رول فجممررا ر ررد 
احملررراك  الغجمرررال ال امرررح للت قجمقرررا  الوءنجمررري يف ال ديرررد مرررن رلرررداإ أماي رررا ال تجمنجمررري الرررط كاأبرررت 

ويف   م ررررا أأبظمرررري دي تاتوليرررري يف ال رررررتة ا متررررردة مررررن عقررررد القررررتجمنا  وق عقررررد الثماأبجمنرررررا . 
النهتا ري  ت تقرا وق ي ضرا جمالقرل،ا  القوكاأبرت   دو جر دوإرتضرال أمرا  احمل مري كراإ ا ال ادة 
نرررراول اجلرررراا   الررررط تات ب ررررا وا  تقرررري القضررررا جمي  ررررط جررررا هتين لت  الت قجمرررر  اجلنررررا ي اأبظامرررر وكرررراإ
 أو تاعا ا. الدول
ا لجمررا  الدولجمرري حلقرروا ارأبقرراإ وق البررت يف تررا   الرر أ اضرر،ا و رر ا  ررو القرربب  -57
 لر  ال ديرد امت را أسرا ا فت رّ. وأش جراا  الردعاو  الرط أق منر  فررتة ءويلريتدثت ت ا  ققاأ اخ

رردعو  أإ  جمرال اجلثري  من القضااي احمللجمري رقربب التقراد ؛ وأشسرقط ال ديرد مرن القضرااي األخرا 
توق ررت م ظرر  الت قجمقررا  يف سرجماا قررواأبّ ال  ررو ال ررا  أو ول رن نا جمرري؛ اجلقرر ولجمي اأب رردا  ا ي ر  

في وق ارف   التا  مرن ال قرال  . وارضامن دوإ جدو سل،ا  قضا جمي عق ايي قامت نيا 
ا  م  وتردثت  ترب ضاوليي و  يف وءال الت قجمقا  اجلنا جمي. عملجما   هب عن الض ااي  وذ م تش  ش

وثقره ال اير  تا   اخت ا  ققاأ تقب ما تقف فجم ا   تهتال يف مناء  أخا  الظاوأل أب ق ا 
 .1980ال امح من  عا  

ا ارأبقررراإ علررر  ذلرررك رت،رررويا اجت ادالرررا القضرررا جمي  لد  اهلجم رررا  الدولجمررري حلقرررو قرررد و  -58
تاكررررهت علرررر   وق ا  ا رررردا  القا مرررري حلقرررروا ارأبقرررراإ  ووق صرررر وك ر جمن رررراد  يف ذلررررك واسررررتن

 لقررري   سرررجمما ارعررر إ  وا ت اقجمررري  وات اقجمررري البلرررداإ األماي جمررري ا ت ترررا   ا خت رررا  الققررراأ 
رواجررب الررط تت لرر  ال ديررد مررن ا  ررايط وك وءشررّول يف تلررك الصرر ا خت ررا  الققرراأ لألاررفا ؛ 

  .والط أ نت ا فجمما ر د آلجما  تقوا ارأبقاإ ا  ل ي راصد ا ووأب اذ ات قجم  الوجاا  

 __________ 

 ت اقجمي البلداإ األماي جمي ا ت لقي  ا   ا خت ا  الققاأ لألافا .رع إ  وا ت اقجمي  واا (25)
ال  رد الرردوم اخلرا  احلقرروا ا دأبجمري والقجماسررجمي  وات اقجمري  ايرري تقروا ارأبقرراإ واحلرااي  األساسررجمي )ا ت اقجمرري  (26)

 وا ا أبقاإ  وا جمثاا ارفايقي حلقوا ارأبقاإ والش ول.األولورجمي حلقوا ا أبقاإ(  وا ت اقجمي األماي جمي حلق
 29  احل ررر  الصرررادل يف يفجم سررر جمن لودليغجمرررهت ضرررد  نررردولا ير مررري البلرررداإ األماي جمررري حلقررروا ارأبقررراإ   (27)

 .177  ال قاة 1988اوز/يولجمه 
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مررررن ارعرررر إ ال  ررررو ال ررررا  أو ترررردارط  اثلرررري   ررررن أإ يقررررت جمد من ررررا  18و ظررررا ا ررررادة  -59
ا ررادة أب قرر ا ترر  وتقجمرد  .(28)اأاألارفا  الرر ين الت برروا أو أدعرري أ ر  الت برروا ا خت ررا  الققرر

  .(29)ادة جقامي أعمال ا خت ا  الققاأ ا ات بياخلا  النظا وق ال  و  
سربح الرتظل  ا نصرو  علجم را ت قرد علر  أأبره عنردما  أيضاب من ارع إ  17وتن  ا ادة  -60

سرراايإ ت لجمرر  ف الجمت ررا  ينبغرري مررن ال  ررد الرردوم اخلررا  احلقرروا ا دأبجمرري والقجماسررجمي   2يف ا ررادة 
وارضرافي تلرك القربح. رأت ا  التقاد  ا تصلي  عمال ا خت ا  الققاأ وق تّ وعادة ال مح 

علرر  أأبررره وذا كرراإ لرري رررح للتقررراد  ا ت لرر   عمررال ا خت رررا   أيضرراب تررن   رر ه ا رررادة  وق ذلررك 
دما تات ررب عنررو  مرف ارردة جقررامي اجلا ري.فرريإ أت را   رر ا التقرراد  ينبغري أإ تتناسررب   الققراأ

أو من  جمرري  كمررا  ررو احلررال يف اجلرراا   ضررد ارأبقرراأبجمي   واسرر ي ا أبتشررالاجلا رري يف سررجماا  السرري 
 . (30)فيأبه   ينبغي ال مح  أ أبوث من التقاد 

ظرح الت قجمر  ا ت لر  ا خت را  الققراأ يش وع وة عل  ذلك  من الواض  أأبه ينبغي أإ   -61
  فت ّ  وأإ ي وإ ذلك ضمن وءال زم  م قول.مصط األافا  ا (31)تا يتض  جالايب 
الرررط مررن ا ت اقجمرري اموعررري  امرري مرررن ا برراد   12مرررن ارعرر إ وا رررادة  13ا ررادة وتتضررمن  -62

احلرر  يف تقرردمي ارر و  وق سررل،ي  تقرتاررد نيررا الرردول للت قجمرر  يف تررا   ا خت ررا  الققرراأ  رررد اب 
 و  ر،ايقري فوليري وكاملري وأبهتي ري. ومرن رّر  ر ه يف الشر ا   قجم إ جيش  ت ومجمي خمتصي ومقتقلي  و

ا باد     ن تقلجمط الضو  عل  ما يليا )أ( ينبغي أإ ت وإ سرل،ا  الت قجمر  قرادلة علر  الوصرول 
دوإ  )ل( وينبغررري وجررراا  الت قجمررر  ؛(32)الاثجمررري وق أأ م ررراإ مرررن أمررراكن ا تت ررراز الاثجمررري أو  رررط

وسررف   ي رروإ يف  ) ( والت كررد مررن أإ ؛(33)  لثجمرريور،ررا   ولررو   رر  ا نصررب  ووإ م تقررد  ارر و 
 ضرغط أو رتن جمر  أعمراللجا ري ا خت را  الققراأ التر ثط علر  ارا  الت قجمر  اا شرتبه يف ترولء   يف 

 قرررد الررر ينمو  رررو الوكرررا   احل ومجمررري يف الت قجمررر  )د( و  ينبغررري أإ يشرررالك  ؛(34)تا جمرررب أو اأبتقرررا 
  CED/C/MEX/CO/1)أ(  و82  ال قرراة A/HRC/33/51/Add.2يف ا خت را  )اأبظررا ي وأبروإ متررولءّ 

ا فتصري الصر تجما  وا روالد ال زمري رجرراا  ت روإ لرد  القرل،ا  ( وينبغري أإ )د((؛ )ه28ال قراة 
الت قجم  ر  الجمي  مبا يف ذلك ص تجما  وجبال الش ود عل  احلضرول وتقردمي ا قرتندا  ذا  الصرلي  

 .(35)فاراا الشاءي وا ا  ا ل ا  ال ق ايي ومل مبا فجم ا 
 __________ 

 يف ماي جمري حلقروا ارأبقراإر مري البلرداإ األ قضرت  2001آذال/مرال   14ر د مضي تقف سنوا   أأ يف  (28)
إ ال  رو ال را  يف ترا   ا أبت اكرا  اجلقرجممي حلقروا ارأبقراإ  مثرح ترا     اليو  ألتو  ضد رطو قضجمي

  تناقض وا ت اقجمي األماي جمي حلقوا ارأبقاإ.يا خت ا  الققاأ  
  .(32-25ال قاا    E/CN.4/2001/68 من ارع إ )اأبظا 17الت لجم  ال ا  لل اي  ال امح رش إ ا ادة  اأبظا أيضاب  (29)
ت قررط قرراأبوإ يقتضرري أإ ال،ررارف ا قررتما لل ا رري  الأت  ال ايرر  ال امررح دا مرراب وقررد مررن ا ت اقجمرري.  5اأبظررا ا ررادة  (30)

     أبه يبدأ حلظي اأبت ا  ا خت ا  الققاأ.اأب،باقهالتقاد   عند 
  ( من ارع إ.6)13اأبظا ا ادة  (31)
  من ارع إ. 9 ا ادة اأبظا أيضاب  (32)
 ( من ا ت اقجمي. 2)12( من ارع إ وا ادة 1)13اأبظا ا ادة  (33)
  ( من ا ت اقجمي.4)12اأبظا ا ادة  (34)
مرن ا براد  ا ت لقري  مايري تقروا ارأبقراإ  قرتوفاةمن ا موعري ا  16( من ارع إ  وا بدأ 2)13اأبظا ا ادة  (35)

   (.E/CN.4/2005/102/Add.1اف ي ارف   من ال قال )وت هتيهت ا من خ ل ا اذ وجاا ا    
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الترررهتا  الررردول الت ررراوإ ا تبرررادل يف ارررال ارجررراا ا  اجلنا جمررري   أيضررراب ت لح الدلاسررري سرررو  -63
مرا خخر  ار ح  أإ ا خت را  الققراأ  البراب دلرت علر  ال أإ  اري ال اي  ال امرح يف ا عتبآخ ة 

 إ ا خت را  الققراأ يف سرجماا وءنجمي  عل  الن و ا بّ يف آخا تقايا مواضرجم ي رشرالا ي عرب اجل
 (.83  ال قاة A/HRC/36/39/Add.2اهل اة )اأبظا 

مبثارررري ضرررماان  تررردع  النظرررا   أيضررراب يبررردواإ  اسرررتق ل النجمارررري ال امررري وأبهتا ررري أت ام ررراو  -64
يف  رر ا ويررن  ارعر إ واجرب وجرراا  الت قجمقرا . فجممرا يت لرر  رقرروا الردول والتهتامالررا حل ال امرح

احملراك  ال اديري راكمي ا ت مّ الت ال جا ي ا خت ا  الققراأ رواسر،ي ي ينبغالصدد عل  أأبه 
 .(36)احملاك  ال ق ايي    سجمما ولجمن رواس،ي راك  خاصي أخا  ا فتصي

َّّ أإ أقالل ا فت ّ عناصراش وأخطاب  -65 ينبغري مرن    و   أساسرجمي يف سرجماا الت قجمقرا    تب
 . االت قجم  وا شالكي فجم وجاا ا  ا  وقت  م افي احلقجمقي  وواتتي وصوهل  الت

 فعا  حتقيق إلجراءالسياسات العامة الواجب وضعها  -3 
تن جمرر  ا لترررهتا  الواجرررب وضرر  ا لعلرر  القجماسررا  ال امرري  أيضررراب سرررتكهت الدلاسرري ا واضررجم جمي  -66
 وأبشا ه. عاما من  38وق اخلربا  الط تااكمت لد  ال اي  ال امح ءوال  الت قجم  استناداب جاا  إب

 ا ررررررري قا مررررررري رررررررر الا )اأبظرررررررا كيبررررررردو أإ الترررررررهتا  الدولررررررري إبدلا  ا خت رررررررا  الققررررررراأ  و  -67
A/HRC/13/31 أمررررا مررررن ارعرررر إ   3(  علرررر  الن ررررو ا نصررررو  علجمرررره يف ا ررررادة 649  ال قرررراة

رجرراا   قجمرر  ف ررال ألأبرره يتررجم  لقررل،ا  الت قجمرر  ف رر  ال،ررارف اخلررا  لل ا رري  وخمتلررف أساسري 
اجلررراا   األخرررا  ا اتب،ررري عرررادة  م رررالا   تلرررف عرررنم رررالا  جمررر  ال زمررري  و ررري الا  الت قم ررر

 ررررا   ا خت رررررا  الققرررراأ  مثرررررح ا خت،رررراأل  والت ررررر يب  وارعرررردا  خرررررال  أب،رررراا القضرررررا   
  وا تت از الت ق ي.

احلاجري وق وأبشرا  وتردا  خاصري  أيضراب ااب وياتبط  امي ا خت ا  الققراأ التباءرا مباار -68
يررد مررن الرردول يف ا وأبرري األخررطة.  دد يف ال دا  تقرري القضررا جمي  علرر  حنررو مررا اسررتش للت قجمرر  و 
مرن  مرن منظرول سرجماقالا  ررد ب اتم ي و وأبشا    ه الوتدا  الت قجم  يف   ه احلا   ويقم  

الت قجم  يف كح واتدة من را علر  تردة. وتضر   ر ه الوتردا  اخلاصري عرادة م نجمرّ مرن خمتلرف 
وت نولوججمررررا ا  لومرررررا    وال،ررررب الشرررراعي  وعلرررر  الررررن ن  ارأبقرررراإ علرررر التفصصررررا   مثررررح 

ت قجمر  اسررتاتجم جمي وزا  المن ا قتصال عل  احملامّ. ويتجم    ا الرن ر ال لري  رد ب   وا تصا  
أفضررح مررن أجررح  ديررد أولررواي  القضررااي  و قررّ اسررتفدا  تقنجمررا  الت قجمرر  اجلديرردة  مبررا يف 

 ذلك تقجمجم  األدلي ال لمجمي.
أترررد ال ناصرررا األخرررا  الرررط سرررتتناوهلا الدلاسررري إبترررد  ال قبرررا  الا جمقرررجمي أمرررا  ويت لرر   -69

 سررررجمما الت ديرررردا  ا ت ررررالة ضررررد مقررررد  قجمرررر  ف ررررال يف تررررا   ا خت ررررا  الققرررراأ    وجرررراا  
يف ال ديرد و   ف ّ عرن تقروا ارأبقراإ  والصر  جمّوا ردا والش ود  واحملرامّ ه    وأقالرالش و 

و    ن احلديهب عن سجماسي ف الي للت قجم  يف . أيضاب لقل،ا  ا  ل ي الت قجم  ا  من األتجماإ
 __________ 

( مررن ارعرر إ. اأبظررا أيضرراب رجمرراإ الل نرري ا  نجمرري ا خت ررا  الققرراأ رشرر إ ا خت ررا  الققرراأ 2)16اأبظررا ا ررادة  (36)
 /https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CED/Shared%20Documents/1_Globalوا ختصا  ال ق اأ )

INT_CED_SUS_7639_E.pdf وا ررادة التاسرر ي مررن ات اقجمرري البلررداإ األماي جمرري ا ت لقرري ا خت ررا  3  ال قرراة  )
  الققاأ لألافا .

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CED/Shared%20Documents/1_Global/%20INT_CED_SUS_7639_E.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CED/Shared%20Documents/1_Global/%20INT_CED_SUS_7639_E.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CED/Shared%20Documents/1_Global/%20INT_CED_SUS_7639_E.pdf
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حلمايرررري أأ اررررف  يشررررالك يف   الدولرررري ا رررروالد ال افجمرررري تِّ تررررا   ا خت ررررا  الققرررراأ مررررا م تشرررر
 .الت قجم 

 رررن أفرررااد رجم ررري اش   ررريمرررن أجرررح لجم أيضررراب أساسررري  سررر مي ا شرررالكّ يف الت قجمقرررا  أمرررا  و  -70
أأبره أبترا ر وجيارجمري  ولرو ي ضري وق مرا براب  الو رو توثجمر    من توثجم  احلا  مف ا دين األساة وا ت
   ي الدولي من التهتامالا يف   ا الصدد.ي  ينبغي أإ 

أإ يشقررم  للقررل،ا  ا  ل رري الت قجمرر  ا ءرر ث علرر  نجمررف  أيضرراب ومررن األمهجمرري مب رراإ  -71
رقجماسرا  ذلرك . وينبغري أإ يقررتإ الت قجمر هلرا صرلي  احمل و ا  الط قرد  تروأ علر  م لومرا 

 .فصا  عن اي لل  اظ عل  احمل و ا  وارم  م
يف ال ديرد مرن قراب عا  أيضاب م سقا  ءب ااعي م نجمي ومقتقلي وقد كاإ ا فتقال وق  -72

،رب الشراعي قرادلة علرر  رلجمري لل أفاقري وأبشررا احلرا  . وهلر ا القربب  تردعو احلاجري وق ضرماإ 
 اي  الط ترتتب عل    ه اجلا ي ا  قدة.لت دالتصدأ ل

و قرّ آخا رجاا   قجمقا  ف الري   أساسي   احل ومجمي عنصا  ا  سقا  والتنقجم  رّ  -73
مقررا لي واضررر ي  وتبررادل ضرراولأ للم لومرررا  رررّ ا شرررالكّ يف وضرررماإ  رروالد احملرردودة  ودالة ا

 الت قجم .
الت قجمرررر  يف الرررط جررررا  نيررررا  جم جمرررري الدلاسرررري يف  رررر ه ال أيضررراب وسرررجمتناول ال ايرررر  ال امررررح  -74

خمتلررف ا ف،،ررا  مررن وسررجم لح ت،ررول تررا   ا خت ررا  الققرراأ يف سررجماا ال دالرري ا أبتقالجمرري  
 . الرهيف ضو    وذلك رب ال امح للض ااياجلتوفط تجمهب 
وجرراا  الت قجمقررا  عنرردما ي رروإ ال،ايقرري الررط ينبغرري نيررا وأخررطا  سررجمدل  ال ايرر  ال امررح  -75

مرف األء رال  والنقرا   وا  راجاين  وا رداف ّ براب ض ف  كما  و احلال  ال  ااي يف تا الض 
   و ط  . إ األصلجمّ  والقادة ا جتماعجمّعن تقوا ارأبقاإ  والق ا

 التحقيق الفعا  واجلرب الكامل -4 
الت قجمررر  ال  رررال أمرررا    ررر  عنررره مرررن أجرررح ضرررماإ تررر  الضررر ااي يف م افررري احلقجمقررري   -76
رشر إ احلر   10وقرد أوضر  ال اير  ال امرح  يف ت لجمقره ال را  لقر   ذلك عل  حنو ما ذشكا أعر ه.و 

يف م افري احلقجمقري فجممررا يت لر  ا خت را  الققرراأ  أإ احلر  يف م افري احلقجمقرري ي ر  احلر  يف م افرري 
و رراوأل ترردود   ومصررط األاررفا  ا فت ررّ وأمرراكن وجررود    الت قجمرر  وأبتا  ررهتقررد  سررط 
 (.1  ال قاة A/HRC/16/48   . 14و ويي اجلاين )اجلناة(. )اأبظا    خت ا تا   ا

وعل  سبجمح ا ثرال  كجم ري عل    ه ال  قي.  أيضاب وسطكهت ال اي  ال امح يف   ا التقايا  -77
أإ تترررجم  عناصرررا  ل ررراإ احلقجمقررري  أو جلررراإ الت قجمررر   أو أفاقررري اخلرررربا  الررردولجمّ ا قرررتقلّ  رررن ل
 اجلنا جمي. ت قجمقا لل م جمدة
  مبا يشرمح نجمف لكا هت اجلرب ال امح  لت قجم  وسجملي أخا   أيضاب  و الت قجم  ال  ال و  -78

 . أيضاب  االلت ضماان  عد  اف قب  رح ال دالي 
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 البحث ع  انختفني -5 
لررررن يتنرررراول ال ايرررر  ال امررررح يف التقايررررا ا واضررررجم ي الب ررررهب عررررن ا فت ررررّ  أأ ا لجمررررا   -79

ألإ هلرررر ه ا قرررر لي   ضرررر ت علرررر  الصرررر جمد ا  سقرررري للب ررررهب عررررن ا  قررررودينوالقجماسررررا  الررررط وش 
ك   نرراك ت اعررح واضرر  م ايط ررا و النيررا اخلاصرري الررط تقررت   دلاسرري رررددة ومن صررلي. ومررف ذلرر

لررن جيررد   والتررامب ررهب عررن ا  قررودين؛ يف تررا   ا خت ررا  الققرراأ وال اجلنررا ي  رررّ الت قجمرر
يف  رر ا الصرردد اراررالة ر ررض عناصررا  رر ه ال  قرري. وينبغرري  مررن است شرراألااب ال ايرر  ال امررح م رر

وق أإ الل نررري ا  نجمررري  رررا   ا خت رررا  الققررراأ رررردأ  عملجمررري وضرررف ا بررراد  التوججم جمررري  أيضررراب 
 ا ت لقي الب هب عن ا فت ّ.



 

 

A
/H

R
C

/3
9

/4
6
 

 

1
5
 

G
E

.1
8

-1
2

5
5

2
 

 

ىل الووودو  انعنيوووة أثنووواء الفووو ة القوورارات الوووه ااوووذها الفريوووق العامووول بشووأن احلووواقت الفرةيوووةا والبالغوووات الوووه أ حيلووت إ -اثلثاا   
 (37)انشمولة ابلتقرير

 اإالبلد

شبرررررت فجم رررررا  عررررردد احلرررررا   الرررررط م ي
ترررررا
 

ردايي ال رتة 
ق

 
جمد ا ست اا

 

الط أشتجملت وق احل ومي  احلا  
 خ ل ال رتة ا شمولي التقايا

م رقالا خ ل  لجمتجش احلا   الط 
 ال رتة قجمد ا ست اا  من جاأببا

عرررررردد احلررررررا 
شتمررررررح أإ    الررررررط ل

ش   
لّرررررري
 

احل ومرررررري م رقررررررالا )قاعرررررردة
ألا 

ارررررر ا
 

القتي
) 

ع
شبت فجم را  دد احلا   الط م ي

يف 
 ايري 

 
ال رتة ا شمولي ا ست اا

 

الب  ا  ا اسلي خ ل ال رتة 
 قجمد ا ست اا 

الب  ا  الوالدة خ ل ال رتة 
 قجمد ا ست اا 

ُّح  لسالي ءلب تدخ
 

أب
دا  عاجح

 
ادعا 
 

عا 
لسالي أخا  

 
الرررررر

 اد
علرررررر  لسررررررالي ءلررررررب 

ُّح فولأ تدخ
 

ادال
 

عل  أبدا  عاجح
 

ادال
 

عل  ادعا  عا 
 

ادال
 

عل  لسالي أخا 
 

ارجاا ا  
ال اجلي

 

احلا   ال اديي
 

احل ومي
 

ا ص
دلا

 

       1  3      3 أفغاأبقتاإ

         1      1 ألباأبجما

 1     1   228 3    49  179 3 اجلهتا ا

         2 1     2 غو أأب

 1    1    084 3 19  157   241 3 األلجنتّ

   1    1  1     1  اص أذلرجم اإ

   1    1  2  2 1  1 4 الب اين

         57    5 3 49 رنغ ديش

         3      3 رجم لو 

         1 1   1  ص ا رواتإ

         28      28 ا ت ددة القومجما ( -رولجم جما )دولي 

 __________ 

؛ أو ترا   ا خت را  الققراأ الرط تردثت قبرح ارشر   ال اير  ال امرح تقايرااب األا ا الث ثي الرط سربقت تلقري لي  ي تا   ا خت ا  الققاأ الط تدثت يف  ضوإ ارجاا ا  ال اج (37)
. واحلرا   ال اديري  ري ترا   األار ا الث ثريل فررتة رشر  ا  اراي،ي وجرود صرلي هلرا  الري تردثت خر  ل ن يف  ضوإ عا  واتد قبح تلقي ال اي  ال امرح تقايرااب و   الث ثيتد األا ا 

وتت لر  لسررا ح التردخح ال رولأ  ررا   التفويرف  أو ا ضر، اد  أو ا أبتقررا  الرط تقرت دأل أسررا ا فت رّ والشر ود  واحملررامّ  .الث ثرياألارر ا ا خت را  الققراأ الرط وق ررت قبرح فررتة 
ترايت   أو ا دعرا ا  ا ت لقري األارفا  ا قرلوري   وتت ل  الندا ا  ال اجلي ادعا ا  ا خت ا  الققراأ د ا  نجمّ  ا   ا خت ا .وا داف ّ عن تقوا ارأبقاإ و ط   من األفاا

  عقبا  يف تن جم  ارع إ.ا دعا ا  ال امي ادعا ا  مواج ي وتت ل  ا  اضّ خل،ا ا خت ا . 
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 اإالبلد

شبرررررت فجم رررررا  عررررردد احلرررررا   الرررررط م ي
ترررررا
 

ردايي ال رتة 
ق

 
جمد ا ست اا

 

الط أشتجملت وق احل ومي  احلا  
 خ ل ال رتة ا شمولي التقايا

م رقالا خ ل  لجمتجش احلا   الط 
 ال رتة قجمد ا ست اا  من جاأببا

عرررررردد احلررررررا 
شتمررررررح أإ    الررررررط ل

ش   
لّرررررري
 

احل ومرررررري م رقررررررالا )قاعرررررردة
ألا 

ارررررر ا
 

القتي
) 

ع
شبت فجم را  دد احلا   الط م ي

يف 
 ايري 

 
ال رتة ا شمولي ا ست اا

 

الب  ا  ا اسلي خ ل ال رتة 
 قجمد ا ست اا 

الب  ا  الوالدة خ ل ال رتة 
 قجمد ا ست اا 

ُّح  لسالي ءلب تدخ
 

أب
دا  عاجح

 
ادعا 
 

عا 
لسالي أخا  

 
الرررررر

 اد
علرررررر  لسررررررالي ءلررررررب 

ُّح فولأ تدخ
 

ادال
 

عل  أبدا  عاجح
 

ادال
 

عل  ادعا  عا 
 

ادال
 

عل  لسالي أخا 
 

ارجاا ا  
ال اجلي

 

احلا   ال اديي
 

احل ومي
 

ا ص
دلا

 

         13      13 الربازيح

      1 1  66    6 2 58 رولوأبدأ

         1      1 كمبوداي

         14      14 ال امطوإ

         3      3 ن وليي أفايقجما الوس، 

     1    23      23 تشاد

         785      785 اجملي

      1 1  45  3  3 2 43 الصّ

      1   973      973 كولومبجما

         89      89 ال وأبغو

         233    65 1 167 ن وليي كولاي الش بجمي الد قااءجمي

       1  48  1   1 48 ن وليي ال وأبغو الد قااءجمي

         2      2 اجلم وليي الدومجمنجم جمي

         5      5 وكوادول

   1 2 1 1 2 4 363 104 27 54 14 173 258 (38)مصا

    1     282 2      282 2 القل ادول

         8      8  جمنجما ا ستوا جمي

 __________ 

 أإ وتد  احلا   م الة فش،ب ا من س  ته رنا  عل  ذلك. 114 الر لتهال اي  ال امح أثنا  دو  قال (38)
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 اإالبلد

شبرررررت فجم رررررا  عررررردد احلرررررا   الرررررط م ي
ترررررا
 

ردايي ال رتة 
ق

 
جمد ا ست اا

 

الط أشتجملت وق احل ومي  احلا  
 خ ل ال رتة ا شمولي التقايا

م رقالا خ ل  لجمتجش احلا   الط 
 ال رتة قجمد ا ست اا  من جاأببا

عرررررردد احلررررررا 
شتمررررررح أإ    الررررررط ل

ش   
لّرررررري
 

احل ومرررررري م رقررررررالا )قاعرررررردة
ألا 

ارررررر ا
 

القتي
) 

ع
شبت فجم را  دد احلا   الط م ي

يف 
 ايري 

 
ال رتة ا شمولي ا ست اا

 

الب  ا  ا اسلي خ ل ال رتة 
 قجمد ا ست اا 

الب  ا  الوالدة خ ل ال رتة 
 قجمد ا ست اا 

ُّح  لسالي ءلب تدخ
 

أب
دا  عاجح

 
ادعا 
 

عا 
لسالي أخا  

 
الرررررر

 اد
علرررررر  لسررررررالي ءلررررررب 

ُّح فولأ تدخ
 

ادال
 

عل  أبدا  عاجح
 

ادال
 

عل  ادعا  عا 
 

ادال
 

عل  لسالي أخا 
 

ارجاا ا  
ال اجلي

 

احلا   ال اديي
 

احل ومي
 

ا ص
دلا

 

         62      62 وليرتاي

         113      113 وثجمورجما

         1      1 فاأبقا

         13    9  4  امبجما

         1      1 الجموانإ

     1   1 897 2      897 2  واتجمما 

         37      37  جمنجما

         1      1  جماان

         38      38  ايط

         130      130  ندولا 

        1 396    28  368 اهلند

         164    1  163 وأبدوأبجمقجما

   1 1    2 535 4  1 4 4 528 ارس مجمي( -ويااإ )ن وليي 

       1  419 16    2 1 416 16 ال ااا

         3    1  2 وساا جمح

         3  1   1 3 األلدإ

     1    77      77 كجمنجما

         1      1 ال ويت

         2      2 ن وليي  و الد قااءجمي الش بجمي
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 اإالبلد

شبرررررت فجم رررررا  عررررردد احلرررررا   الرررررط م ي
ترررررا
 

ردايي ال رتة 
ق

 
جمد ا ست اا

 

الط أشتجملت وق احل ومي  احلا  
 خ ل ال رتة ا شمولي التقايا

م رقالا خ ل  لجمتجش احلا   الط 
 ال رتة قجمد ا ست اا  من جاأببا

عرررررردد احلررررررا 
شتمررررررح أإ    الررررررط ل

ش   
لّرررررري
 

احل ومرررررري م رقررررررالا )قاعرررررردة
ألا 

ارررررر ا
 

القتي
) 

ع
شبت فجم را  دد احلا   الط م ي

يف 
 ايري 

 
ال رتة ا شمولي ا ست اا

 

الب  ا  ا اسلي خ ل ال رتة 
 قجمد ا ست اا 

الب  ا  الوالدة خ ل ال رتة 
 قجمد ا ست اا 

ُّح  لسالي ءلب تدخ
 

أب
دا  عاجح

 
ادعا 
 

عا 
لسالي أخا  

 
الرررررر

 اد
علرررررر  لسررررررالي ءلررررررب 

ُّح فولأ تدخ
 

ادال
 

عل  أبدا  عاجح
 

ادال
 

عل  ادعا  عا 
 

ادال
 

عل  لسالي أخا 
 

ارجاا ا  
ال اجلي

 

احلا   ال اديي
 

احل ومي
 

ا ص
دلا

 

   1    1  314    1  313 لبناإ

       1  50    13 5 33 (39)لجمبجما

         2    1  1 مالجمهتاي

         1      1 ملديف

         5  1  1 1 4 موليتاأبجما

 2 3  1 2 1 1  371  6  2  377 ا  قجمك

         160 15   24  140 (40)ا غال

         3      3 مبجم اموز 

         2      2 مجمامنال

         2      2 انمجمبجما

     1    480    10  470 أبجمبال

         103      103 جم الا واأب

         1    1  ص ا أبجم طاي

         ص ا      1 (41)عماإ

      1  1 747 156 22 110 115 50 723 اكقتاإ

 __________ 

 أإ وتد  احلا   تالي م الة فش،ب ا من س  ته رنا  عل  ذلك. 115 الر ال اي  ال امح أثنا  دولته قال (39)
 نا  عل  ذلك.م الة فش،ب ا من س  ته رألرف تا   أإ  115 الر ال اي  ال امح أثنا  دولته قال (40)
 ماإ وق الجممن.الي من عش احلوتالي  113 الر قال ال اي  ال امح أثنا  دولته (41)
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 اإالبلد

شبرررررت فجم رررررا  عررررردد احلرررررا   الرررررط م ي
ترررررا
 

ردايي ال رتة 
ق

 
جمد ا ست اا

 

الط أشتجملت وق احل ومي  احلا  
 خ ل ال رتة ا شمولي التقايا

م رقالا خ ل  لجمتجش احلا   الط 
 ال رتة قجمد ا ست اا  من جاأببا

عرررررردد احلررررررا 
شتمررررررح أإ    الررررررط ل

ش   
لّرررررري
 

احل ومرررررري م رقررررررالا )قاعرررررردة
ألا 

ارررررر ا
 

القتي
) 

ع
شبت فجم را  دد احلا   الط م ي

يف 
 ايري 

 
ال رتة ا شمولي ا ست اا

 

الب  ا  ا اسلي خ ل ال رتة 
 قجمد ا ست اا 

الب  ا  الوالدة خ ل ال رتة 
 قجمد ا ست اا 

ُّح  لسالي ءلب تدخ
 

أب
دا  عاجح

 
ادعا 
 

عا 
لسالي أخا  

 
الرررررر

 اد
علرررررر  لسررررررالي ءلررررررب 

ُّح فولأ تدخ
 

ادال
 

عل  أبدا  عاجح
 

ادال
 

عل  ادعا  عا 
 

ادال
 

عل  لسالي أخا 
 

ارجاا ا  
ال اجلي

 

احلا   ال اديي
 

احل ومي
 

ا ص
دلا

 

 1    1    364 2   1   365 2 رطو

         625      625 ال لبّ

         3      3 ن وليي كولاي

      1   809     1 808 ا  اد الاوسي

         23      23 لواأبدا

       1  12  2 1 2 6 5 (42)ا مل ي ال ارجمي الق وديي

         3      3 سجمشجمح

         1      1 الصومال

         2    1  1 جنول أفايقجما

         3    1  2 جنول القوداإ

         6   1   7 وسباأبجما

         958 5    99  859 5 ساأ  أب ا

       1  176  1 1 2 2 174 القوداإ

         287   1 68 2 218 اجلم وليي ال ارجمي القوليي

         1      3 ءاججم قتاإ

      1   86    4  82 اتيلند

         428      428 لجمشط - تجممول

 __________ 

 وق م لوما  جديدة أاتتت ا ا صادل. وعادة فت  تالتّ استناداب  115 الر قال ال اي  ال امح أثنا  دولته (42)
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 اإالبلد

شبرررررت فجم رررررا  عررررردد احلرررررا   الرررررط م ي
ترررررا
 

ردايي ال رتة 
ق

 
جمد ا ست اا

 

الط أشتجملت وق احل ومي  احلا  
 خ ل ال رتة ا شمولي التقايا

م رقالا خ ل  لجمتجش احلا   الط 
 ال رتة قجمد ا ست اا  من جاأببا

عرررررردد احلررررررا 
شتمررررررح أإ    الررررررط ل

ش   
لّرررررري
 

احل ومرررررري م رقررررررالا )قاعرررررردة
ألا 

ارررررر ا
 

القتي
) 

ع
شبت فجم را  دد احلا   الط م ي

يف 
 ايري 

 
ال رتة ا شمولي ا ست اا

 

الب  ا  ا اسلي خ ل ال رتة 
 قجمد ا ست اا 

الب  ا  الوالدة خ ل ال رتة 
 قجمد ا ست اا 

ُّح  لسالي ءلب تدخ
 

أب
دا  عاجح

 
ادعا 
 

عا 
لسالي أخا  

 
الرررررر

 اد
علرررررر  لسررررررالي ءلررررررب 

ُّح فولأ تدخ
 

ادال
 

عل  أبدا  عاجح
 

ادال
 

عل  ادعا  عا 
 

ادال
 

عل  لسالي أخا 
 

ارجاا ا  
ال اجلي

 

احلا   ال اديي
 

احل ومي
 

ا ص
دلا

 

         10      10 تو و

         12      12 توأبن

   1      92  1 6  4 95 تاكجما

         5   1 2  4 تاكماأبقتاإ

 1    1    15      15 أو ندا

         6    1  5 أوكااأبجما

         5    1 2 5 (43)ارمالا  ال ارجمي ا ت دة

         5    1  4 الو اي  ا ت دة األماي جمي

    1  1   20      20 أولو واأ

         7      7 أوزر قتاإ

         15   1   16 البولجم اليي( -نهتوي  )ن وليي ف

         ص ا   1   1 فجمجمت ان 

         14     1 12 (44)الجممن

         5      5 زمباروأ

         4      4 دولي فلق،ّ

 __________ 

  من أسالجمب عمله. 28لل قاة  وفقاب  م لقيأبظاه يف ث د تا    وقف 113 الر قال ال اي  ال امح أثنا  دولته (43)
  ماإ وق الجممن.وتالي تالي واتدة من عش  113قال ال اي  ال امح أثنا  دولته الر  (44)
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 انالحظات -رابعاا  
أعر ه(   7اة ارضافي وق ا  تظا  الط صرجمغت يف واث ر  مرا ر رد الردولة )اأبظرا ال قر -80

اخلاصررري ربلرررداإ ررررددة  اسررتناداب وق مرررا لقجمررره مرررن ت ررراوإ التالجمرري ال امرررح ا  تظرررا  يقررد  ال ايررر  
 رو يته خ ل ال رتة ا شمولي التقايا.تدد من ت،ولا   امي تت ل   وما

 اجلزائر  
  58 ال قرررررراة  A/HRC/30/38 اأبظررررررا) أملرررررره خجمبرررررري عررررررنداب اررررررد ال امررررررح ال ايرررررر  ي ررررررال -81
ألإ احل ومي  ر د أإ ألسلت ولجمره ( 64  ال قاة A/HRC/36/39  و82  ال قاة A/HRC/33/51و

مرن  الثراينال صح زايلة اجلهتا ا خ ل وق تدعوه فجم ا  2014فربايا ابارب/م لخي يف  يلثجمم كاة 
و  يررهتال األمررح لرردو ال ايرر   .اقرتت ررا رجرراا  الررهتايلةتررواليا الررط خمتلررف ال  م تقبررح 2014عررا  

  .البلديف أإ يشقم  له قايباب رهتايلة ال امح 

 البحري   
. البلرررررد  ءلرررررب ال ايررررر  ال امرررررح دعوتررررره وق زايلة 2014تشررررراين األول/أكترررررورا  27يف  -82
 تشررررراين الثررررراين/ 27اسرررررلي يف يررررراد ترررررا ا إ أأ لد وجيرررررا   علررررر  الرررررا   مرررررن التررررر كطا  ا  وم

. وخمرررح 2018إ الثاين/ينرررايا كررراأبو   19  و2016تشررراين الثررراين/أبوفمرب  18  و2015 أبررروفمرب
 عما قايب. وجيارجماب  ال اي  ال امح يف أإ يتلق  لداب 

 بنغالةيش  
يقررراول ال ايررر  ال امرررح القلررر  وزا  عرررد  الررراد علررر  احلرررا   والب  رررا  احملالررري  مبرررا فجم رررا  -83
وكررا   دأل دعررا  وتت لرر  ا 2011أايل/مررايو  4امرري أشلسررلت يف يت لرر  رث ثرري ادعررا ا  ع مررا
 ا خت را  الققراأ أداةب علر  اسرتفدا    والقوا  ا قل ي  اذ القاأبوإ  والقوا  ابه ال ق اييوأب 

  Corr.1و A/HRC/22/45)اأبظررررا  خررررال  أب،رررراا القضررررا ووعرررردام   أتجمرررراان  تت رررراز أاررررفا  
ادعرررا ا  تت لررر  رشرر إ  2016آذال/مرررال   9(؛ ويف 61  ال قررراة A/HRC/30/38  و33ال قرراة 

  A/HRC/WGEID/108/1عرردد ترررا   ا خت ررا  الققررراأ يف البلررد )اأبظرررا ا لت رراث ا رررهتعر يف 
جقررجممي حلقرروا ترردود  رراوزا  واأبت اكررا  ادعررا  رشرر إ  2017ارربارب/فربايا  22؛ ويف (6ال قرراة 
  A/HRC/WGEID/111/1وسررل،ا  وأب راذ القراأبوإ )اأبظررا  فراراا وا   اإ الت بت را قرروا  األمرنارأبقر
  وا اف  الثاين(. 24ال قاة 
وم يرراد تررا  .البلررد  ءلررب ال ايرر  ال امررح دعوترره وق زايلة 2013آذال/مررال   12ويف  -84

  2014تشاين األول/أكترورا  27ي يف ا إ أأ لد من احل ومي عل  الا   من الت كطا  ا اسل
 كرررراأبوإ الثرررراين/  19  و2016رب تشرررراين الثرررراين/أبوفم 18  و2015تشرررراين الثرررراين/أبوفمرب  27و

 عما قايب. وجيارجماب  خمح ال اي  ال امح يف أإ يتلق  لداب و .2018 ينايا
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 بوروندي  
  86-85  ال قرررررراتّ A/HRC/33/51  يررررررهتال ال ايرررررر  ال امررررررح يشرررررر ا القلرررررر  )اأبظررررررا  -85
تررا   ترردود احلالرري يف رولوأبرردأ  األمررا الرر أ قررد يجمقررا  وزا ( 68  ال قرراة A/HRC/36/39و

مرن ارعر إ الرط ترن  علر  أأبره  7مراة أخرا  وق ا رادة ا خت ا  الققاأ. ويشط ال اي  ال امح 
 .  جيوز أخ  أأ  اوأل م ما كاأبت ذلي ي لتربيا أعمال ا خت ا  الققاأ

ال ايررر  ل رررن . البلرررد  ءلرررب ال ايررر  ال امرررح دعوتررره وق زايلة 2009أايل/مرررايو  27ويف  -86
يف أإ يوق تر كطه    وخمحءلبه 2017آذال/مال   27ألإ احل ومي لفضت يف خسف ال امح 
 ا  تما  الواجب.  2018كاأبوإ الثاين/ينايا   19ال أ ر ثه يف األخط 

 الاني  
 رررررهتوا يف الصرررررّ  الرررر ين اتتش  ارررررفا وزا  األ قلقررررهعرررررن داب اررررردال ايررررر  ال امررررح ي ررررال  -87
  71  ال قرررررراة A/HRC/36/39خضرررررر وا للت قجمرررررر   و  يررررررهتال م رررررراإ وجررررررود   ا ررررررو ب )اأبظررررررا وأش 
وي كرد  (.24-23  ال قاتّ A/HRC/WGEID/115/1  و29  ال قاة A/HRC/WGEID/113/1و

من أا ال ا خت را  الققراأ  ولرهب  ال اي  ال امح من جديد أإ  اوأل ا تت از   ه ا ح  
ت ومي الصّ عل  ال شف عن مصط وم راإ وجرود نجمرف األارفا  احملت رهتين  رغرض النظرا 

م لومررا  دقجمقرري عررن ضرراولة واتترري داب ارردايرر  ال امررح ال ي كررد عررن ءبجم رري الررت   ا وج رري ولررجم  . و 
وم راإ أو أم نري اتت راز    مبرا يف ذلرك تاكري أبقل ر  ال ين سرلبوا ترايت   اتت از األافا  
فرااد أسرا   أو ررامجم   أو أأ ارف  آخرا لره مصرل ي مشراوعي يف أللاب فرو من م اإ وق آخرا  

 (. ( من ارع إ2)10تاءي ني ه ا  لوما  )ا ادة ار
داب مرررن ترررا   ا خت رررا  الققررراأ ويقررراول ال ايررر  ال امرررح القلررر  وزا  ال ررردد ال برررط جررر -88
ر رررررد فررررت  ت ومررررري الصرررررّ  2017رشررررر ح كبرررررط يف عررررا   ررررر ه احلررررا   ازداد   وذيغررررول  لإل

  A/HRC/WGEID/115)اأبظرا  ذاتجمراب ي ارجمن جماأبغ ويغرول ا قرتقلمن،قري التثقجمرفي يف  م ق اا  يوعرادة
 .ا اف  األول(

  ءلب ال اير  ال امرح دعوتره وق زايلة البلرد. وم يراد ترا 2013ابارب/فربايا  19ويف  -89
  2014أكترورا تشاين األول/ 27ا إ أأ لد من احل ومي عل  الا   من الت كطا  ا اسلي يف 

كرررراأبوإ الثرررراين/    19و  2016أبوفمرب تشرررراين الثرررراين/ 18و  2015أبوفمرب تشرررراين الثرررراين/ 27و
  عما قايب. وجيارجماب  إ يتلق  لداب . وخمح ال اي  ال امح يف أ2018ينايا 

 مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية  
نظرررررا يف وتالررررري األمرررررن وق ال ي كررررد ال ايررررر  ال امرررررح مررررن جديرررررد دعوتررررره القرررررارقي الررررن   -90

  A/HRC/27/49يف ن وليري كررولاي الشر بجمي الد قااءجمري وق احمل مرري اجلنا جمري الدولجمري )اأبظررا  الوضرف
 (. 72ال قاة 
البجمرراان  الررط صرردل  يف أعقررال مرر اا القمرري ا  قررود رررّ  علمرراب ارب ال ايرر  ال امررح وأترر -91

  وات رراا البلرردين 2018أبجمقرراإ/أرايح  27ن وليري كررولاي الشرر بجمي الد قااءجمرري ون وليري كررولاي يف 
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. ولرررهب ال ايررر  األمررريعلررر  القررر ي رقررراعي وق ترررح القضرررااي ارأبقررراأبجمي الرررط تاتبرررت علررر  تققرررجم  
مصرط ا ف،روفّ وم راإ  ذلرك م افري ي تا   ا خت ا  الققراأ  مبرا يفتح مق لال امح عل  

 وجود    خ ل   ه ال ملجمي.
. وم يررراد ترررا البلرررد  ءلرررب ال ايررر  ال امرررح دعوتررره وق زايلة 2015أايل/مرررايو  22ويف  -92

  2016تشاين الثراين/أبوفمرب  18ا إ أأ لد من احل ومي عل  الا   من الت كطين ا اسلّ يف 
 . وخمح ال اي  ال امح يف أإ يتلق  لداب وجيارجماب عما قايب.2018كاأبوإ الثاين/ينايا   19و

 مجهورية الكونغو الدميقراطية  
( وزا  احلالرري يف 77  ال قرراة A/HRC/36/39  يررهتال ال ايرر  ال امررح يشرر ا القلرر  )اأبظررا  -93

ال ايرر  شررط قررا ا خت ررا  الققرراأ. ويمررن ارر  ا أإ تجمو رري تالرري ن وليرري ال وأبغررو الد قااءجمرري  
من ارع إ الط تن  علر  أأبره   جيروز أخر  أأ  راوأل م مرا كاأبرت  7ا ادة   وقادداب ال امح 

 ذلي ي لتربيا أعمال ا خت ا  الققاأ.
  ءلررب ال ايرر  ال امررح دعوترره وق زايلة البلررد. وخمررح ال ايرر  2017أايل/مررايو  17ويف  -94

 وجيارجماب عما قايب.ال امح أإ يتلق  لداب 

 مار  
مررن الررادود الررط   تررهتال اب رلسرراهلا عرردداب كبررط ي ررال ال ايرر  ال امررح عررن ارر اه لل  ومرري  -95

والط أاتترت لل اير  ال امرح توضرجم  عردد كبرط  تشظ ا التهتا  احل ومي الت امح مف ال اي  ال امح  
فر ل فديدة الط ما فتف يتلقا را. يهتال يش ا القل  وزا  عدد احلا   اجل من احلا    ل نه  

ال اجلررررررررري وق  هب وجاا اترررررررررتالررررررررري جديررررررررردة مبوجررررررررر 173التقايرررررررررا  أترررررررررال  ال ررررررررررتة ا شرررررررررمولي
  46  ال قررراة A/HRC/WGEID/114/1  و43  ال قرراة A/HRC/WGEID/113/1 )اأبظررا احل ومرري

د مررن (. وير ّكا ال ايرر  ال امرح احل ومري  إ توضررجم  ال دير36  ال قراة A/HRC/WGEID/115/1و
احلررا     ي  جم ررا مررن التهتامالررا مبوجررب ارعرر إ  مبررا يف ذلررك ا رراذ نجمررف الترردارط ال زمرري  نررف 

تا    اثلي يف ا قتقبح. ويقاول ال اي  ال امح القل  من أأبه عل  الا   من النردا ا  تدود 
   فرريإاألمررد خت ررا  الققرراأ قصررطة ا ت ررالة   اجلرري مررا يبرردو مشرر لي من  جمرري تت لرر   ررا   ا

 قد  قنت  ويدعو احل ومي وق ا اذ وجاا  عاجح يف   ا الصدد.األتوال   تبدو 
وي ال ال اي  ال امح أيضاب عن قلقره البرالغ وزا  تقلر  مقراتي ا تمرف ا ردين يف مصرا   -96
ا   ا خت را   را نظمرا  واألفرااد الر ين يبلغروإ مرن أثرا يثربط عهت ري قرد يرتترب علر  ذلرك وما 

الضو  يف  ر ا الصردد علر  قلقره البرالغ وزا  تالري القرجمد ال اي  ال امح الققاأ ا هتعومي. ويقلط 
يف مصررا  2017 سرربتمرب/أيلول 12الررد أتررد ا فت ررّ  ر ررد أإ اعتشقررح يف و مترروم  و ررو رررا  و 

 36يف جنجمرررف )اأبظرررا ال قررراة  113 الرررر و رررو يف ءايقررره وق اجتمررراث مرررف ال ايررر  ال امرررح يف دولتررره
 ر  ررهالرراد ا ،ررول الرر أ قدمترره ت ومرري مصررا علرر   علمرراب لررجمط ال ايرر  ال امررح  وفجممررا(. أعرر ه
ي رررال أإ اعتقرررال القرررجمد فيأبررره   2017تشررراين األول/أكترررورا  3رشررر إ  ررر ه القضرررجمي يف  ا اسرررح

األمر  وترد  آلجمرا  متوم والت   ا وج ي ولجمه يشطاإ وق عمح اأبتقرامي ضرده رقربب ت اوأبره مرف 
وق للقر ي   ءه ا شراوث يف ارال تقروا ارأبقراإارأبقاإ  وعاقلري مت مردة لنشراا ت دة حلقوا 

م افرري مصررط وم رراإ وجررود  لرره و ررطه مررن األاررفا  ا فت ررّ يف مصررا. وي كررد ال ايرر  ال امررح 
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مرررن ارعررر إ  ينبغررري  ايررري ا شرررالكّ يف الت قجمررر  يف  13ا ترررن  علجمررره ا رررادة وفقررراب  رررأأبررره  أيضررراب 
ح   أو ا أبتقا . وقرد ءلرب ال اير  ال امرالتفويفقاأ من سو  ا  املي  أو تا   ا خت ا  الق
يف أإ    وخمرررحا ررر كولالرررب ى لقررري الرررط أثرررط  يف  اعرررن تالتررره واألسررر لي الم لومرررا  مقرررت دة 

 . اب يتلق    ه ا  لوما  قايب
. وم يرراد أأ البلررد  ءلررب ال ايرر  ال امررح دعوترره وق زايلة 2011تهتيااإ/يوأبجمرره  30ويف  -97

 18  و2012تشراين الثراين/أبوفمرب  8لد من احل ومي ر د عل  الا   مرن التر كطا  ا اسرلي يف 
  2015تشاين الثراين/أبوفمرب  27  و2014أكتورا تشاين األول/ 27  و2013أيلول/سبتمرب 

 وخمررح ال ايرر  ال امررح يف .2018كرراأبوإ الثاين/ينررايا   19  و2016تشرراين الثرراين/أبوفمرب  18و
  عما قايب. وجيارجماب  أإ يتلق  لداب 

 السلفاةور  
ياتب ال اي  ال امح احلش مّ الصادلين عرن الغافري الدسرتوليي للم  مري ال لجمرا اللر ين  -98

وزالة الررردفاث واجلرررجمش ر رررت   قجمررر  داخلررري يف ال ملجمرررا  ال قررر ايي الرررط مبوجب مرررا أمرررا  الغافررري 
  (يوين اسجموإ أأبجمجمرويو ي جمندا دأ مايويقل  )عملجمتا اأب،و  عل  اخت ا  األء ال أثنا  النهتاث ا 

  .ورتقدمي م لوما  عن ا
ل نرررري الوءنجمرررري للب ررررهب عررررن م وضرررري الت جمررررّ  أيضرررراب وي تررررف ال ايرررر  ال امررررح ا تمررررا   -99

(  ويت،لرف وق ررد  أأبشر،ي الل نري  كوانروسر جمداا فت ّ يف سجماا النهتاث ا قل  يف القرل ادول )
 الوءنجمي. ووضف وتن جم  خ،ي الب هب

 إري اي  
مررف ت ومرري وليرررتاي  مبررا يف ذلررك عررد  لد ررا م،لقرراب خسررف ال ايرر  ال امررح ل ررد  ت اعلرره  -100

ت شررري ا أبت اكررررا  فجممرررا يت لرررر  ر 2017آذال/مررررال   21علررر  ا دعررررا  ال رررا  احملررررال ولجم رررا يف 
بررت يف نجمررف ققرراأ الررط التش حلقرروا ارأبقرراإ  مبررا فجم ررا تررا   ا خت ررا  الوا ن  جمرري ا هتعومرري 

  A/HRC/WGEID/111/1البلررررد علرررر  مررررد  القررررنوا  اخلمررررن وال شرررراين ا اضررررجمي )اأبظررررا  أحنررررا 
   وا اف  الثاين(.52 ال قاة
رره مررن جلنرري الت قجمرر  ا  نجمرري  قرروا ارأبقرراإ يف أتيجمررده وي كررد ال ايرر  ال امررح  -101 النرردا  ا وجَّ

 يررتاي وق احمل مري اجلنا جمري الدولجمري )اأبظرراوليررتاي وق الرن األمرن ل ري ينظرا يف وتالري الوضرف يف ول 
A/HRC/32/47 و132  ال قاة  A/HRC/36/39 82  ال قاة.) 

 غواتيماق  
ياترررب ال ايررر  ال امرررح احل ررر  الررر أ أصررردلته ر مررري ا فررراءا ال لجمرررا دلجررري يجرررجم ي يف  -102

رت مري قّ سار   ألر ي مق ولّ عق ايّ لفجم ي ا قتو   2018أايل/مايو  23 واتجمما  يف 
الت رررال جررراا   ضرررد ارأبقررراأبجمي  وال نرررف اجلنقررري اجلقرررجم   وا خت رررا  الققررراأ يف قضرررجمي مولجمنرررا 

أإ ي رررروإ  رررر ا القرررراال ع مرررري الزة يف م اف رررري ارفرررر   مررررن ال امررررح  ايرررر  الاثيقررررن. ويتوقررررف 
 ال قال  وخمح يف أإ يتم ن من زايلة البلد قايباب  تار ي   ه ال ملجمي. 
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الررر أ  5377 يرررهتال ال ايررر  ال امرررح يشررر ا القلررر  وزا  مشررراوث القررراأبوإ ومرررف ذلرررك    -103
(  ويررن  علرر  ع ررو عررا   96-145سررجمدخح ت رردي   علرر  قرراأبوإ ا صرراحلي الرروء  )ا اسررو  

فررررتة  واإا قررر ولجمي اجلنا جمررري للمقررر ولّ عرررن ا أبت اكرررا  اجلقرررجممي حلقررروا ارأبقررراإ كلجمررراب ويلغررري  
 الصااث الداخلي. 

 اإلسالمية( -ية إيران )مجهور   
ال ايررر  ال امرررح يشررر ا القلررر  وزا  ا  لومرررا  الرررط تت ررردد عرررن أعمرررال  ويرررف    يرررهتال -104

ومضررايقا  يت ررا  هلررا األاررفا  الرر ين أرلغرروا  ررا   ا خت ررا  الققرراأ أو أبشرر،وا يف تنظررجم  
  A/HRC/WGEID/113/1  رررر     افرررري مصررررط أقررررالني  ا فت ررررّ والتمررررا  ال دالرررري هلرررر  )اأبظررررا

مررررح الت كجمررررد أأبرررره  وفقرررراب ويررررود ال ايرررر  ال ا (.65  ال قرررراة A/HRC/WGEID/114/1  و66 ل قرررراةا
( مررن ارعرر إ  ينبغرري ا رراذ ارجرراا ا  الررط ت  ررح جلمجمررف ا شررالكّ يف الت قجمرر   3)13للمررادة 

مبرررن فرررجم   الشررراكي  واحملرررامي والشررر ود والررر ين يقومررروإ الت قجمررر   احلمايررري مرررن سرررو  ا  املررري أو 
  أو ا أبتقا .ف التفوي
وخسررف ال ايرر  ال امررح ل ررد  تلقجمرره م لومررا  مررن احل ومرري رشرر إ ا دعررا  ال ررا  احملررال  -105

يف ا قرارا ا  ولرري   قجمقراب خبصرو  مررا ادعري مرن عرد  فت  ررا  2017اربارب/فربايا  28ولجم را يف 
ا سرر ّ سجماسرري ووعرردام   خررال  أب،ررا 000 5ارفر   مررن ال قررال فجممررا يت لرر  اخت را  ويف 

  68  ال قراة A/HRC/WGEID/111/1القاأبوإ يف ن وليري ويرااإ ارسر مجمي يف الثماأبجمنرا  )اأبظرا 
 وا اف  الثاين(. 

زايلة ال ايرررر   إ ن وليرررري ويرررااإ ارسرررر مجمي وافقرررت علرررر  داب ارررردويررر كا ال ايرررر  ال امرررح  -106
يرررهتل ال ايررر  احل ومررري. وم    ل رررن  ررر ه الرررهتايلة أتجلرررت رنرررا  علررر  ءلرررب2004ال امرررح يف عرررا  

 آل/ 16  و2009 يولجمررررهاوز/ 20علرررر  الررررا   مررررن الترررر كطا  ا اسررررلي يف  البلررررد ر رررردش  ال امررررح
 18  و2012تشررررررراين الثرررررررراين/أبوفمرب  8  و2011آل/أ قرررررررر،ن  18  و2010أ قررررررر،ن 

  2015تشاين الثراين/أبوفمرب  27  و2014تشاين األول/أكتورا  28  و2013أيلول/سبتمرب 
. ويرررردعو ال ايرررر  ال امررررح 2018كرررراأبوإ الثاين/ينررررايا   19  و2016 تشرررراين الثرررراين/أبوفمرب 18و

 احل ومي وق  ديد مواعجمد زايلته يف أقال وقت   ن. 

 كينيا  
 وزا  عرد  تلقجمره لدوداب ( 88  ال قراة A/36/39)اأبظا عن قلقه  ادداب ال اي  ال امح  ي ال -107

 أيلرررول/ 30 أشتجملرررت ولجم رررا يفادعرررا ا  عامررري ا  مبرررا يف ذلرررك ث ثررري ر  اترررهمرررن احل ومررري علررر  
فجممرررا يتصرررح  رررا   اخت رررا  ققررراأ واأبت اكرررا  أخرررا  حلقررروا ارأبقررراإ ت جمرررد  2014 سررربتمرب

  A/HRC/WGEID/104/1التقرراليا  إ وترردة م اف رري ارل ررال التار رري للشرراءي الت بت ررا )اأبظررا 
فجممرررررا يتصرررررح  2016آذال/مرررررال   4ويف (؛ 76  ال قررررراة A/HRC/30/38  و78-71ال قررررراا  

 ققاأ ألارفا  يششرتب ه يف الت راني اأبت اكا  مهتعومي حلقوا ارأبقاإ  مبا يف ذلك ا خت ا  ال
يأوسررا ا  ةة  مثرح ال ملجمري األمنجمري ا قرمَّاأعمرا ب ول ارجمري  وذلرك يف سرجماا التردارط األمنجمري ا تشردد

  A/HRC/WGEID/108/1 )اأبظررا 2014يف أبجمقرراإ/أرايح  اضرر،شلِّف نيرراووتررشي صلصررد القرر مي  الررط 
          اخت رررررا  ققررررراأ رتقررررراليا عرررررن ترررررا   فجممرررررا يت لررررر   2017 يوأبجمرررررهتهتيااإ/ 1ويف (. 6ة ال قرررررا 
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  A/HRC/WGEID/112/1 ا ن،قرري القرراتلجمي مررن البلررد )اأبظررايف  ّسررجمما رررّ الشرربال ا قررلم  
وز مررن ارعرر إ    جيرر 7علجمرره ا ررادة وي كررد ال ايرر  ال امررح ارردداب أأبرره  وفقرراب  ررا تررن  (. 54ال قرراة 

 أخ  أأ  اوأل م ما كاأبت ذلي ي لتربيا أعمال ا خت ا  الققاأ. 
. وم يراد ترا البلرد  ءلب ال اير  ال امرح دعوتره وق زايلة 2013ابارب/فربايا  19ويف  -108

 28  و2013أيلول/سرربتمرب  2ا إ أأ لد مررن احل ومرري علرر  الررا   مررن الترر كطا  ا اسررلي يف 
 تشرررررررراين الثرررررررراين/ 18  و2015 شرررررررراين الثرررررررراين/أبوفمربت 27  و2014تشرررررررراين األول/أكتررررررررورا 

 وجيارجمرراب  . وخمررح ال اير  ال امررح يف أإ يتلقر  لداب 2018كرراأبوإ الثاين/ينرايا   19  و2016 أبروفمرب
  عما قايب.

 ليبيا  
يف لجمبجمرا  األمرا الر أ قرد يجمقرا  ا تقلربال اير  ال امرح يشر ا القلر  وزا  الوضرف    يرهتال -109

 الققاأ.تدود تا   ا خت ا  
وخمررح ال ايرر  ال امررح يف أإ تصررب  الظرراوأل مناسرربي قايبرراب لررهتايلة لجمبجمررا. وكاأبررت لجمبجمررا قررد  -110

  ل ن ررررا عّلقت رررررا يف وقررررت  تررررر  رقررررربب 2012وج ررررت دعولرررررا وق ال ايرررر  ال امرررررح يف عرررررا  
 ا فاوأل األمنجمي.

 انكسيك  
 إ ترررا   ا خت رررا  ي ترررف ال ايررر  ال امرررح مرررف التقرررديا ررررد  أب ررراذ القررراأبوإ ال رررا  رشررر -111

الققرراأ  والقرراأبوإ ا  ررادأ رشرر إ ارعرر إ عررن اخت ررا  األاررفا   ويوصرري رتن جمرر  القرراأبوأبّ 
كامرح ال ملجمري. ويقراول ال اير  ال امرح القلر  روجره   يفتن جم اب ساي اب وف را ب مبشرالكي أسرا ا فت رّ 

 خا  وزا  اخل،وا  ال زمي لضماإ استق ل وتدة الب هب الوءنجمي.
 42وخسرف ال اير  ال امرح  وافقري ال روأبغا  علرر  قراأبوإ األمرن الرداخلي )اأبظرا ال قرراة  -112

لقروا  ا قرل ي يف األمرن الرداخلي دوإ وخضراع ا مرن أإ ازدايد دول اأع ه(  وي ال عرن قلقره 
 كررد ال ايرر  ودة اأبت اكررا  تقرروا ارأبقرراإ. ويالظرراوأل   ررا ي جمررفقررد  لي القررلجممي للمااقبرري وا قررا

ا تار ري الرر أ  وق ا  قررجمك وتقايرا 2011ر ررد زايلتره يف عرا  التوصررجمي الرط قردم ا  داب ارد ال امرح
  عملجما  األمن ال ا .يف القوا  ا قل ي وقف واااك وق فجم ما دعا  نل يلا  2015أبشاه يف عا  

 ميامنار  
 ( وزا  تقرررراليا92  ال قرررراة A/HRC/36/39ال ايرررر  ال امررررح يشرررر ا القلرررر  )اأبظررررا    يررررهتال -113

متققي وموثوقي عن ا أبت اكا  اجلقجممي وا ن  جمي حلقوا ارأبقاإ يف و يي لاخرّ  مبرا يف ذلرك 
مرررررن  2(. وكمرررررا ترررررن  ا رررررادة 49  ال قررررراة A/HRC/37/70ترررررا   ا خت رررررا  الققررررراأ )اأبظرررررا 

ارعررر إ  يشررردد ال ايررر  ال امرررح علررر  أأبررره   جيررروز ألأ دولررري أإ ارررال  ا خت رررا  الققررراأ  أو 
مرن ارعر إ    جيروز أخر  أأ  راوأل م مرا   7للمرادة قراب تقرا ح رشر أبه  وأأبره وفأو ترره تقم  

 كاأبت ذلي ي لتربيا أعمال ا خت ا  الققاأ. 
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تهتيرااإ/  9ويف   ا الصدد  ي تف ال اير  ال امرح رقلر  ا دعرا  ال را  الر أ أشتجمرح يف  -114
ال ال ملجما  األمنجمي اخت ا  ققاأ يف أعقعن تدود تا   ادعا ا  وا ت ل   2017يوأبجمه 

  وا افررررر  الثررررراين( 73-72ال قررررراتّ   A/HRC/WGEID/112/1يف مشرررررام و يررررري لاخرررررّ )اأبظرررررا 
  عما قايب. لداب أإ تقد  وي،لب وق احل ومي 

 نيبا   
ي تررررف ال ايرررر  ال امرررررح اديررررد و يرررري جلنررررري احلقجمقرررري وا صرررراحلي وجلنررررري الت قجمرررر  رشررررر إ  -115

را  التمديرد عملجمرا  لك  خسف ال اي  ال امح ألإ األافا  ا فت ّ ققااب. ومف ذ   سرنوايب  ش
أبردا ه وق داب اردال اير  ال امرح   ي كرد يف  ر ا الصرددو  ما قد يض ف ف الجمري عمرح  ر ه اهلجم را .

( لضررررماإ التف،ررررجمط واألدا  ال  ررررالّ هلرررراتّ 94  ال قرررراة A/HRC/36/39ت ومرررري أبجمبررررال )اأبظررررا 
  ال افجمي هلما. الل نتّ  مبا يف ذلك توفط ا والد

  ترا   جيراّ  ت  جمح اعتماد مشاوث القاأبوإ الر ألتوصجمته ا ادداب ال اي  ال امح  كد وي -116
 2015يف عرا  ااب جلنري الت قجمر  رشر إ األارفا  ا فت رّ ققرصرا ته   أال  ا خت ا  الققاأ

 افجم ررر ا  مبررريا  نجمررر اجل رررا  صررراتبي ا صرررل يالتشررراول مرررف  (95  ال قررراة A/HRC/36/39)اأبظرررا 
  الض ااي ومنظما  ا تمف ا دين.

زيارة دعوترررررره وق داب ارررررردال اي  ال امح  ءلررررررب  2016تشاين الثاين/أبوفمرب  22ويف  -117
. وم ياد تا ا إ أأ لد من احل ومي علر  2006يي عام   و و ال،لب ال أ قدمه يف رداالبلد

وخمررح ال ايرر  ال امررح يف أإ يتلقرر   .2018كرراأبوإ الثاين/ينررايا   19ح يف الررا   مررن الترر كط ا اسرر
  عما قايب. وجيارجماب  لداب 

 ابكستان  
يشرررر ا ال ايرررر  ال امررررح احل ومرررري علرررر  ال رررردد ال بررررط مررررن الررررادود  مررررا ي  ررررن التهتام ررررا  -118

اجلديردة عدد احلا     يهتال يش ا القل  وزا  و  أأبه ا ستماال يف الت امح مف ال اي  ال امح  
وق احل ومررري  تالررري جديررردة 50لي التقايرررا  أترررال . وخررر ل ال ررررتة ا شرررمو جمرررهولتررراد   ترررهتال الرررط 

  A/HRC/WGEID/114/1  و96  ال قررررررراة A/HRC/WGEID/113/1وجاا الرررررررا ال اجلررررررري )اأبظرررررررا 
 (. 76  ال قاة A/HRC/WGEID/115/1  و100ال قاة 
غررررري ا ررررراذ وق مررررا يلررررريا ينب الرررررط تشرررررطأت ررررا  ارعررررر إ   اررررردداب ال ايررررر  ال امرررررح  كررررد وي -119

ارجرراا ا  الررط ت  ررح جلمجمررف ا شررالكّ يف الت قجمرر   مبررن فررجم   الشرراكي واحملررامي والشرر ود والرر ين 
؛ وينبغررري ((3)13أو ا أبتقرررا  )ا رررادة التفويرررف يقومررروإ الت قجمررر   احلمايررري مرررن سرررو  ا  املررري أو 

مي أو أأ ار ح أو عمرح اأبتقرا ويرف ضماإ ا  اقبي ال قوا  ا ناسربي علر  أأ م املري سرجم ي أو 
  ((.5)13قف لد  تقدمي الش و  أو أثنا  وجاا  الت قجم  )ا ادة يمن أا ال التدخح 

  رد زايلترهزايلة متار ي روجاا  ( 98  ال قاة A/36/39)اأبظا  ادداب ال اي  ال امح ،لب وي -120
  A/HRC/33/51/Add.7  وذلرررك علرر  الن رررو ا برّر يف تقايرررا ا تار رري )اأبظرررا 2012يف أيلول/سرربتمرب 

  (.38ال قاة 
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 بريو  
لررا جمن القررار  ل ررردوافف سجماسررجمي أعررال ال ايرر  ال امررح عررن أسرر ه وزا  ال  ررو الا سرري ا منررو  -121

أديرررن ئررراا   القترررح خرررال  أب،ررراا أإ ر رررد   وذلرررك 2017كررراأبوإ األول/ديقرررمرب   24فوججممرررولأ يف 
يشررر ا ال ايررر  ال امرررح و  يرررهتال أعررر ه(.  43وا خت رررا  الققررراأ وا خت،ررراأل )اأبظرررا ال قررراة   القررراأبوإ

 كا  إ القراأبوإ الردوم حلقروا القل  وزا  ارف   من ال قرال الر أ قرد يرتترب علر   ر ا القراال  ويشر
قجمد مرن  ال  رو ال را  أو ال  رو اخلرا  أو  رط ذلرك مرن أار ال ارع را  مرن ا قر ولجمي ارأبقاإ يش 

 ذلك تا   ا خت ا  الققاأ.يف تا   ا أبت اكا  اجلقجممي حلقوا ارأبقاإ  مبا يف 
وينتظررا ال ايرر  ال امررح تن جمرر  قرراأبوإ الب ررهب عررن ا فت ررّ وأبتررا ر اخل،رري الوءنجمرري للب ررهب  -122

 عن األافا  ا فت ّ.

 الفلبني  
  A/HRC/36/39ال ايررررر  ال امرررررح يشررررر ا القلررررر  وزا  احلالررررري يف ال لبرررررّ )اأبظرررررا    يرررررهتال -123

ا  يف ل ملجمرا  القترح خرال  أب،راا القضرمرن ازدايد كبرط ما يشهتع  سجمما  (   100-99 ال قاتّ
قررراأ. ويشررردد يجمقرررا تررردود ا خت رررا  القواألمرررا الررر أ قرررد ؛ سرررجماا ياحلرررال علررر  ا فررردلا ي

أأ  ررراوأل م مرررا كاأبرررت ذلي ررري لتربيرررا أعمرررال ا خت رررا   أخررر علررر  أأبررره   جيررروز ال ايررر  ال امرررح 
 من ارع إ. 7الققاأ  كما تن  عل  ذلك ا ادة 

 اة الروسياقحت  
عرردد مررن احلررا   ال اديرري الررط رشرر إ ي ررال ال ايرر  ال امررح عررن تقرردياه للررادود الرروالدة  -124

ت رررن أتاهلرررا  ل نررره خسرررف ألإ الت قجمقرررا  الرررط أجايرررت ترررا ا إ م تقررر ا عرررن أبترررا ر  أو م 
  .تاثي
  وألسرح البلرد  ءلب ال اي  ال امح دعوتره وق زايلة 2006تشاين الثاين/أبوفمرب  2ويف  -125

  2010آل/أ قررر،ن  16  و2009 يولجمرررهاوز/ 20  و2008 يوأبجمرررهتهتيااإ/ 4تررر كطا  يف 
  2013أيلول/سررررربتمرب  2  و2012تشررررراين الثررررراين/أبوفمرب  8  و2011آل/أ قررررر،ن  18و
 تشررررررررراين/ 18  و2015تشررررررررراين الثررررررررراين/أبوفمرب  27  و2014تشررررررررراين األول/أكترررررررررورا  27و
وخسررف ال ايرر  ال امررح ألإ ا  رراد الاوسرري  .2018كرراأبوإ الثاين/ينررايا   19  و2016 فمربأبررو 

ال اير  ال امرح  . وجيرددمرح لرهتايلة البلرد يف الوقرت الراا نأاال وق أأبه   يقت،جمف دعوة ال اير  ال ا
 وخمح يف تلقي لد وجيا  يف أقال وقت   ن.   ا ءلبه 

 رواندا  
  احلا   والب  ا  الط أتاهلا.ي ال ال اي  ال امح عن قلقه وزا  عد  تلقجمه لدوداب عل   -126
. البلررررد  ءلررررب ال ايرررر  ال امررررح دعوترررره وق زايلة 2014تشرررراين األول/أكتررررورا  27ويف  -127

 تشررررراين الثررررراين/ 27اسرررررلي يف يتلررررر  ترررررا ا إ أأ لد وجيرررررا  علررررر  الرررررا   مرررررن التررررر كطا  ا  وم
. وخمرررح 2018ا كررراأبوإ الثاين/ينررراي  19  و2016تشررراين الثررراين/أبوفمرب  18  و2015 أبررروفمرب

  عما قايب. وجيارجماب  ال اي  ال امح يف أإ يتلق  لداب 
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 سري قنكا  
ألافا  ا  قودين  ولهب احل ومي علر  ضرماإ اي تف ال اي  ال امح وأبشا  م تب  -128

الررط قرردم ا ال ايرر  ال امررح يف أعقررال التوصررجما   اخرر  يف اعتبال ررأتعلرر  أإ وأدا رره  و سررط عملرره 
 (. 80-79  ال قاتّ A/HRC/33/51/Add.2)اأبظا  2015شاين الثاين/أبوفمرب يف تزايلته البلد 

ويش كا ال اي  ال امح الدولي  إ أسرا األارفا  ا فت رّ يف سراأ  أب را اأبتظرا  وقترا  -129
مبوجب ارع إ   م،ل    ءوي    افي تقجمقي ومصط أتبا  ا أو أماكن وجود  . و  ا األما ت   

 أبره ينبغري وأبصراأل  أيضراب الدولري ال اير  ال امرح للقراأبوإ الردوم. وير كا قاب فملهت  للدولي و  وواجب  
ضرر ااي ا خت ررا  الققرراأ وأسررا    وأإ ي رروإ هلرر  احلرر  يف ت ررويض كرراأٍل  مبررا يف ذلررك وسررا ح 

  قدل ارم اإ.  امحالوعادة الت  جمح 

 السوةان  
ف ررر  رقررربب عرررد   2017 أتجلرررت الرررهتايلة ا قرررالة وق القررروداإ يف تشررراين الثررراين/أبوفمرب -130

للررررهتايلة. وخسررررف ال ايرررر  ال امررررح رشرررردة ألأبرررره علرررر  الررررا   مررررن الررررهتايلة احملررررددة الشرررراورب ا اج جمرررري 
 6  و5ل ايرر  ال امررح رغجمرري توضررجم  الشرراورب ا اج جمرري يف مقررال ا -التم جمديرري الررط قررا  نيررا ل ررجمن 

 - 2018آذال/مررال   وا ت راا ا بررد ي رشرر إ الترواليا اجلديرردة يف - 2017ديقررمرب كراأبوإ األول/
  .قط الهتايلة  ه  لثجماب م تقبح احل ومي 

 اجلمهورية العربية السورية  
احلالري  وزا ( 105  ال قراة A/HRC/36/39 ال اي  ال امح يش ا رقلر  الرغ )اأبظرا   يهتال -131

تدود تا   ا خت را  الققراأ. ويشرط ال اير  و ي تالي تشجمقا يف اجلم وليي ال ارجمي القوليي  
من ارع إ الط تن  علر  أأبره   جيروز أخر  أأ  راوأل م مرا كاأبرت  7وق ا ادة داب ادال امح 

  ذلي ي لتربيا أعمال ا خت ا  الققاأ.
دعوته وق الن األمن للنظا يف وتالي الوضرف يف سرولاي وق داب ادال اي  ال امح  وي ال -132

 (.103  ال قاة A/HRC/33/51  و99قاة   ال A/HRC/27/49احمل مي اجلنا جمي الدولجمي )اأبظا 
. وم يراد أأ البلرد  ءلرب ال اير  ال امرح دعوتره وق زايلة 2011أيلول/سبتمرب  19ويف  -133

 27  و2013أيلول/سربتمرب  2لد من احل ومري ترا ا إ علر  الرا   مرن التر كطا  ا اسرلي يف 
 تشرررررررراين الثرررررررراين/ 18  و2015تشرررررررراين الثرررررررراين/أبوفمرب  27  و2014تشرررررررراين األول/أكتررررررررورا 

. وخمررح ال اير  ال امررح يف أإ يتلقر  لداب وجيارجمرراب 2018كرراأبوإ الثاين/ينرايا   19  و2016 أبروفمرب
  عما قايب.

 اتيلند  
 إ يش تمررد . ويوصرري 115ر يقرردل ال ايرر  ال امررح ا جتمرراث الرر أ عشقررد خرر ل دولترره الرر -134

ت ايرف وجره القراعي و إ يردل  فجمره علر  مشاوث قاأبوإ منف وقمف الت  يب وا خت ا  الققراأ  
أإ لظا القاأبوإ وعرادة أأ ارف  وق أيضاب لإلع إ وا ت اقجمي. وينبغي  ل خت ا  الققاأ وفقاب 
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أسربال تردعو وق ا عتقراد  أبره سرجمت ا  عند ر  خل،را ا خت را  يف ترال وجرود أأ دولي أخا  
  من ارع إ. 8الققاأ  وفقاب للمادة 

. وم يراد ترا البلرد  ءلب ال اي  ال امح دعوتره وق زايلة 2011وأبجمه تهتيااإ/ي 30ويف  -135
 تشرررررراين الثرررررراين/ 8ا إ أأ لد وجيررررررا  مررررررن احل ومرررررري علرررررر  الررررررا   مررررررن الترررررر كطا  ا اسررررررلي يف 

تشرراين  27  و2014تشرراين األول/أكتررورا  28  و2013أيلول/سرربتمرب  2  و2012 مربأبرروف
 .2018كرررراأبوإ الثاين/ينررررايا   19  و2016فمرب تشرررراين الثرررراين/أبو  18  و2015الثرررراين/أبوفمرب 

 وخمح ال اي  ال امح يف أإ يتلق  لداب وجيارجماب عما قايب.

 تركيا  
األ خرال  أب،راا  ال ال اي  ال امح عن قلقه وزا  ا دعا ا  ا ت لقري مبمالسري ا خت،ري -136

الن رو ا شرال  ولن علر  تهتمرت/  أ ر  ينتمروإ و/أو يت راء وإ مرف تاكري عالقاأبوإ ألافا  يشهت 
(. ويشرررهتع  أإ  ررر    145  و7  ال قررراتّ A/WGEID/114/1ولجمرره يف عررردد مرررن الب  رررا  )اأبظرررا 

لوا وق تاكجما  يف اأبت اك ألت ا  ارع إقصطة يف الغالب  دة  ااب األافا  اخت وا قق  . مث لشتِّّ

 تركمانستان  
. وخمرررررح البلررررردزايلة    ءلرررررب ال ايررررر  ال امرررررح دعوتررررره وق2016أيلول/سررررربتمرب  18يف  -137

  ال اي  ال امح يف أإ يتلق  لداب وجيارجماب عما قايب.

 اإلمارات العربية انتحدة  
وم يررررراد  .البلرررررد  ءلرررررب ال ايرررر  ال امرررررح دعوترررره وق زايلة 2013أيلول/سرررربتمرب  13يف  -138
 تشرررررراين األول/ 27 اسررررررلي يف لد مررررررن احل ومرررررري تررررررا ا إ علرررررر  الررررررا   مررررررن الترررررر كطا  ا أأ
  19  و2016تشرراين الثرراين/أبوفمرب  18  و2015تشرراين الثرراين/أبوفمرب  27و  2014 وراأكترر

  . وخمح ال اي  ال امح يف أإ يتلق  لداب وجيارجماب عما قايب.2018كاأبوإ الثاين/ينايا 

 اليم   
تشجمقرررا الرررط قرررد و ررري احلالررري   يرررهتال ال ايررر  ال امرررح يشررر ا القلررر  وزا  احلالررري يف الرررجممن   -139

  A/HRC/36/39  و109  ال قررررررراة A/HRC/33/51ا   اخت رررررررا  ققررررررراأ )اأبظرررررررا تررررررردود تررررررر
مرن ارعر إ الرط ترن  علر  أأبره   جيروز  7وق ا رادة داب ارد(. ويشط ال اي  ال امرح 111 ال قاة

  أخ  أأ  اوأل م ما كاأبت ذلي ي لتربيا أعمال ا خت ا  الققاأ.
. البلررررد  ال امررررح دعوترررره وق زايلة   ءلررررب ال ايرررر2017تشرررراين األول/أكتررررورا  31ويف  -140

  وخمح ال اي  ال امح يف أإ يتلق  لداب وجيارجماب عما قايب.
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 اقستنتاجات والتوصيات -خامساا  
يسوواور الفريووق العاموول تلووق ابلوود موو  أن عوودة حوواقت اقختفوواء القسووري ق يووزا   -141

ذا الواتووع انؤسووف أن . وموو  األمثلووة علوو  هوومرتفعوواا بشووكل غووري مقبووو  يف مجيووع أ وواء العووام
ةولة خوال  الفو ة انشومولة  40حالة اختفاء أ بلد هبا حديثاا إىل  802الفريق العامل أحا  
مو  هوذا احلواقت الوه  264اإلجراء العاجول يف ترتيبات الفريق العامل ابلتقرير. واستخدم 

 . بشأهناراا تقري هتلقياله سبقت ي زعم أهنا حدثت يف غضون األشهر الثالثة 
وعلوو  الوورغم موو  وجوووة هووذا العوودة الكبووري موو  احلوواقتا ق تووزا  تلووة اإلبووال  هبووا  -142

مشوكلةا رئيسووية. وينبغووي تقوود  انزيوود موو  انسوواعدة إىل أفووراة األسوور وأعضوواء ا تمووع انوود  
علو  هوم واصولة عملواألهوم مو  ذلوكا ناحلواقتا ذا م  إبال  الفريوق العامول هبولتمكينهم 
  ئل انتعلقة ابقختفاء القسري.معاجلة انسا

منووم موو  اسووتخدام الفريووق العاموول خووال  الفوو ة انشوومولة ابلتقريوور اسووتمرار قحوو  و  -143
" يف عدة م  البلودان. ويعورا الفريوق العامول عو  مدحاقت اقختفاء القسري "القارية األ

فو ة زمنيوة بعينهواا ويشدة عل  أن اقختفاء القسري ق حتودا ا إزاء هذا الظاهرةالبالد تلقه 
 امهمووا تاوورتا وأنووه ينبغووي إاتحووة معلومووات ةتيقووة عوو  احت وواز أي شووخ  س وولبت حريتووه

 . تهأفراة أسر إىل راا وتقدميها فو مكان احت ازا ع  و 
ويساور الفريق العامل القلق بشأن الوضع القائم يف عدة مو  البلودانا وذلوك علو   -144

اله تن  علو  أنوه ق زووز  ام  اإلعالن 7اناةة ةاا جمدالنحو انبنين يف هذا التقرير. ويؤكد 
ااوواذ أي وووروم مهمووا كانووتا سووواء تعلووق األموور ابلتهديوود ابنوودقة حووراا أو تيووام حالووة 
حووورا أو بعووودم اقسوووتقرار السياسوووي الوووداخلي أو أي حالوووة اسوووتثنائية أخووورىا ذريعوووةا لتربيووور 

  اقختفاء القسري.حاقت 
اموول يشووعر ابلقلووق إزاء تزايوود عمليووات اقختطووام الووه ترتكبهووا وق يووزا  الفريووق الع -145

اجلهووات الفاعلووة موو  غووري الوودو ا والووه توود تتسوواوى وأفعووا  اقختفوواء القسووري. وسيواصوول 
الفريووق العاموول ةراسووة مووا إذا كانووت هووذا احلوواقت تنوودرا ضووم  وقيتووها وإذا كانووت كووذلكا 

 اجلهوات صواحبةويدعو الفريق العامول مجيوع  .بشأهنا النظر يف اإلجراءات اله ينبغي اااذها
الالة إىل اااذ التدابري انناسبة فيموا يتعلوق هبوذا انسوألةا وتقود  انعلوموات ذات انالحة 

 ل وتباة  اآلراء بشأهنا معه. بشأهنا إىل الفريق العام
قيوق وترر الفريق العامل مواصلة ةراسة مسألة انعايري والسياسوات العاموة إلجوراء حت -146

مجيووع ويطلووب إىل ومووا يليهووا أعووالا(.  49فعووا  يف حوواقت اقختفوواء القسووري )انظوور الفقوورة 
  الدو  النظر بعناية يف هذا انسألةا وإبالغه أبي تدابري وممارسات مناسبة يف هذا الادة.

واألعموووا  وال هيوووب  اتالفريوووق العاموول يالحووو  وجووووة منووم مووو  التهديوود ق يووزا و  -147
 تسووتهدم ضووحااي اقختفوواء القسوووريا مبوو  فوويهم أفووراة أسوورهما والشوووهوةا الووهاقنتقاميووة 

واندافعني ع  حقوق اإلنسان العواملني علو  هوذا احلواقت. ويودعو الودو  إىل ااواذ تودابري 
حوواقت اقختفوواء علوو  بعينهووا ننووع مثوول هووذا األفعووا ا ومحايووة األشووخا  الووذي  يعملووون 

 ( م  اإلعالن. 3(ا و)1)13ة ا وفقاا للماةاجلناةعاتبة القسريا وم
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والوووزايرات الق طريوووة جوووزء  ق يت وووزأ مووو  وقيوووة الفريوووق العامووول. فهوووي تسوووم  للفريوووق  -148
 ةسواعدمالعامل بتسوليم الضووء علو  انمارسوات القطريوة يف التاودي لالختفواء القسوريا و 

ر مووع التواصوول انباشوووضوومان الوودو  يف احلوود موو  العقبووات الووه حتووو  ةون تنفيووذ اإلعووالنا 
ةعوتيهما إليه توجيه مايل عل  أوكرانيا و ويشكر الفريق العامل حكومه  أفراة أسر الضحااي.

ابلدعم الوذي تدمتوه حكوموة غامبيوا أثنواء الوزايرة  أيضاا وينوا خال  الف ة انشمولة ابلتقرير. 
موول . وخوال  الفوو ة انشوومولة ابلتقريورا طلووب الفريووق العا2017الوه تووت يف حزيران/يونيووه 
 زايرة مايلا ولبنانا واليم .

وابإلضافة إىل هوذا الطلبوات اجلديودةا كورر الفريوق العامول طلباتوه انوجنهوة يف اناضوي  -149
عليهوواا اقحتوواة الروسوويا واإلمووارات العربيووة  م يتلووق بعوود رةاا إزابيوواا الووه لووزايرة البلوودان التاليووةا 

بوونغالةيشا وبورونووديا وبوويالرولا واتيلنوودا انتحوودةا وإندونيسووياا وأوزبكسووتانا والبحووري ا و 
وتركمانسوووتانا واجلمهوريوووة العربيوووة السووووريةا ومجهوريوووة كووووراي الشوووعبية الدميقراطيوووةا ومجهوريوووة 
الكونغو الدميقراطيةا وجنووا أفريقيواا وروانوداا وزمبوابويا والاونيا والفلبونيا وكينيواا وماورا 

ةعوت الفريوق العامول إىل زايرهتوا و/أو أكودت  ونيبا ا ونيكاراغواا واهلند. وهناك بلودان أخورى
إيوران إىل احلوا  ابلنسوبة  كوانمثلموا  للوزايرةا م يتفق الطرفان عل  توواري  بعينهوا  ولك  اةعوهتا

. وم تتحقوووووق حووووة اآلن زايرة الفريوووووق العامووووول إىل جنووووووا واجلزائووووور اإلسوووووالمية( - )مجهوريووووة
. وهلوذا عليهوا لورغم مو  موافقوة هوذا البلودانالسوةانا والسوةانا وليبيا ألسباا خمتلفة عل  ا

 االسوببا يهيووب الفريووق العاموول دميوع الوودو  الووه م تنظوور بعود يف طلبووات زايرتووه أن توورة عليهوو
الووه وافقووت ويهيووب ابلوودو  ا 21/4ابإلزووااا وذلووك يف ضوووء توورار جملووس حقوووق اإلنسووان 

  تواري  هذا الزايرات يف أترا وتت ممك .زايراته أن حتدة عل  
يف متابعوووة النتوووائ  الوووه راا ةعوتوووه السوووابقة إعطووواءا ةو  جمووودةاا الفريوووق العامووول ويكووورر  -150

خلات إليها جلان التحقيق وهيئات تقاي احلقائق أو هيئات التحقيق األخرى اله أنشأها 
ا A/HRC/33/51هلووا صوولة ابقختفوواء القسووري )انظوور بقوودر مووا تكووون جملووس حقوووق اإلنسووان 

 (. 120ا الفقرة A/HRC/36/39ا و119الفقرة 
عقد ةورة واحدة كل سنة خارا جنيف ه تقتضي ويواصل الفريق العامل ممارسته ال -151

مووو  أجووول تيسوووري التفاعووول موووع أتوووارا األشوووخا  انختفوووني والتوعيوووة بوقيوووة الفريوووق العامووول 
  تليمووي. ويقوودر الفريووق العاموول الوودعوة الووه تلقاهووا موووأنشووطته علوو  الاووعيدي  اللووي واإل

خووال  الفوو ة انشوومولة ابلتقريوور. ويوودعو الفريووق العاموول بلووداان  ةحكومووة بل يكووا لعقوود ةور 
 أخرى إىل اتباة هذا انثا  اجليد.

ويناشد الفريق العامل مرة أخرى الدو  اله م توتع و/أو تادق عل  اقتفاتيوة أن  -152
حلوواقت الفرةيووة تفعوول ذلووك يف أتوورا وتووت ممكوو ا وأن تقبوول اختاووا  الل نووة يف تلقووي ا

 م  اقتفاتية. 32والشكاوى بني الدو  مبوجب اناةة ا 31مبوجب اناةة 
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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  

Libya3 tbd, postponed 

South Sudan4 Last quarter of 2016 (did not take place) 

Mali Last quarter of 2018 (tbd) 

Sudan5 20 to 29 November 2017 (postponed) 

Tajikistan tbd 

Ukraine 11 to 20 June 2018 

 

Visits requested by the WGEID  

Country Request sent Last reminder sent 

Bahrain 27 October 2014 19 January 2018 

Bangladesh 12 March 2013  19 January 2018 

Belarus 30 June 2011 19 January 2018 

Burundi 27 May 2009 19 January 2018 

China 19 February 2013 19 January 2018 

Democratic Republic of the 
Congo  

17 May 2017 - 

Egypt 30 June 2011 19 January 2018 

El Salvador 6 October 2017 30 May 2018 

India 16 August 2010 19 January 2018 

Indonesia 12 December 2006 19 January 2018 

Kenya 19 February 2013 19 January 2018 

Lebanon  27 November 2015 19 January 2018 

__________ 

 1 See para. 29 and 83 above. 

 2 See para. 29 and 108 above. 

 3 See para. 30 and 112 above. 

 4 See para. 30 above. 

 5 See para. 28 and 132 above. 
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Visits requested by the WGEID  

Country Request sent Last reminder sent 

Nepal 12 May 2006 19 January 2018 

Nicaragua 23 May 2006 19 January 2018 

Philippines 3 April 2013 19 January 2018 

Russian Federation 2 November 2006 19 January 2018 

Rwanda 27 October 2014 19 January 2018 

South Africa 28 October 2014 19 January 2018 

Syrian Arab Republic 19 September 2011 19 January 2018 

Thailand 30 June 2011 19 January 2018 

Turkmenistan 18 November 2016 - 

The former Yugoslav 
Republic of Macedonia 

27 October 2014 27 November 2015 

United Arab Emirates 13 September 2013 19 January 2018 

Uzbekistan 30 June 2011 19 January 2018 

Zimbabwe 20 July 2009 19 January 2018 

Yemen 31 October 2017  
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Annex II 

  Statistical summary: cases of enforced or involuntary disappearance reported to the Working 
Group between 1980 and 2018, and general allegations transmitted 

States/entities 

Cases transmitted to the Government Cases clarified by: Status of person at date of clarification 

Discontinued 

cases 

Closed 

cases 

General Allegation 

Outstanding cases Total 

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

Afghanistan 3  3           

Albania 1  1           

Algeria 3 228 20 3 257 23 9 20 11 10 8   Yes (2013, 2018) 
Yes (2013); 

No (2018) 

Angola 2  12 1 7    7 3    

Argentina 3 084 728 3 444 775 282 78 39 5 316     

Azerbaijan 1  1           

Bahrain 2  18  3 13 2 14    Yes (2014) Yes 

Bangladesh 57 1 60 2 1 2 3     Yes (2011, 2017) No 

Belarus 3  3           

Bhutan 1  1           

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     

Burkina Faso   3  3    3     

Burundi 66 1 67 1  1 1     Yes (2018) No 

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     
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States/entities 

Cases transmitted to the Government Cases clarified by: Status of person at date of clarification 

Discontinued 

cases 

Closed 

cases 

General Allegation 

Outstanding cases Total 

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

Chile 785 63 908 65 101 22 2  121     

China 45 11 144 25 78 21 60 37 2   
Yes 

(2010/2011/2018) 

Yes; No 

(2018) 

Colombia 973 96 1 260 126 219 68 160 24 103   
Yes (2012/2013/ 

2015/2016/2017) 
No (2017) 

Congo 89 3 91 3      2    

Cuba   1  1   1      

Czechia            Yes (2009) Yes 

Democratic People’s Republic 
of Korea 

233 42 233 42        Yes (2012) No 

Democratic Republic of the 

Congo  
48 11 58 11 6 4 10     Yes (2015) Yes 

Denmark   1   1  1    Yes (2009) No 

Dominican Republic  2  5  2  2   1    

Ecuador 5  27 2 18 4 12 4 6     

Egypt1, 2 363 8 617 8 144 110 64 188 2   
Yes 

(2011/2016/2017) 

Yes; No 

(2017) 

El Salvador 2 282 296 2 673 333 318 73 196 175 20   Yes (2015/2015) 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 13 2 21 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     
 __________ 

 1 The Working Group determined during its 114th session that one case was a duplicate and subsequently expunged it from the records. 

 2 The Working Group determined during its 114th session that one case was a duplicate and subsequently expunged it from the records. 
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States/entities 

Cases transmitted to the Government Cases clarified by: Status of person at date of clarification 

Discontinued 

cases 

Closed 

cases 

General Allegation 

Outstanding cases Total 

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

Guyana 1  1           

Haiti 38 1 48 1 9 1 1 4 5     

Honduras 130 21 210 34 37 43 54 8 18     

India 396 10 476 13 68 12 51 7 22   
Yes 

(2009/2011/2013) 
No 

Indonesia 164 6 168 3 3 1 3 1    
Yes 

(2011/2013/2017) 
No 

Iran (Islamic Republic of) 535 103 555 103 15 5 8 3 9   Yes (2017) No 

Iraq 16 419 2 300 16 566 2 317 117 30 122 16 9     

Ireland            Yes (2009) No 

Israel 3  4   1   1     

Japan   4 3          

Jordan 3  6   3 1 2      

Kazakhstan   2   2  2      

Kenya 77  77         

Yes 

(2011/2014/2016/

2017) 

No 

Kuwait 1  2   1  1      

Lao People’s Democratic 
Republic 

2 1 11 2  8  7 1 1    

Lebanon 314 19 323 19 2 7 8 1      

Libya3 50  59 1  9 6 2 1   Yes (2014) No 

Lithuania            Yes (2012) Yes 

Malaysia 2  4   1  1  1    

Maldives 1  1           

Mauritania 5  6  1   1      

 __________ 

 3 The Working Group determined during its 115th session that one case was a duplicate and subsequently expunged it from the records. 
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States/entities 

Cases transmitted to the Government Cases clarified by: Status of person at date of clarification 

Discontinued 

cases 

Closed 

cases 

General Allegation 

Outstanding cases Total 

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

Mexico4 371 33 562 43 134 39 83 18 72 18  

Yes 

(2013/2014/2017/

2017/2017) 

No (2014 

and one of 

2017) 

Montenegro   16 1 1   1  14 1   

Morocco5 160 9 394 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 480 60 694 73 135 79 153 60 1   Yes (2014) No 

Nicaragua 103 2 234 4 112 19 45 11 75     

Nigeria 1  8  6 1 7       

Oman   1   1 1       

Pakistan6 747 9 1 000 10 167 86 150 84 19   Yes (2015, 2017) No (2017) 

Paraguay   23  20  19  1 3  Yes (2014) Yes 

Peru 2 364 236 3 006 311 254 388 450 85 107     

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 809 38 821 40 2 10 12     Yes (2016, 2018) No (2018) 

Rwanda 23 3 26 2  2 1 1  1    

Saudi Arabia7 12 1 25  5 6 3 7 1 2    

Serbia   1  1  1       

Seychelles 3  3           

Somalia 1  1           

 __________ 

 4 The Working Group decided at its 114th session to discontinue the consideration of two outstanding cases in accordance with paragraph 28 of its methods of work. 

 5 The Working Group determined during its 115th session that four cases were duplicates and subsequently expunged them from the records. 

 6 The Working Group determined during its 114th and 115th sessions that nine cases were duplicates and subsequently expunged them from the records. 

 7 The Working group decided at its 115th session to reopen two cases. 
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States/entities 

Cases transmitted to the Government Cases clarified by: Status of person at date of clarification 

Discontinued 

cases 

Closed 

cases 

General Allegation 

Outstanding cases Total 

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

South Africa 2 1 13 2 3 2 1 1 3 6    

South Sudan 3  3           

Spain 6  9  3    3   Yes (2014) Yes 

Sri Lanka 5 958 121 12 549 191 6 551 40 118 27 6 446   Yes (2011/2014) Yes 

Sudan 176 5 392 37 206 10 213 3      

Switzerland   1  1   1      

Syrian Arab Republic 287 26 345 12 16 42 31 21 6   Yes (2) (2011) Yes 

Tajikistan8 1  8  5 2 1  6     

Thailand 86 9 90 8 2  1 1  2  Yes (2008, 2018) No 

The former Yugoslav Republic 

of Macedonia 
           Yes (2009) No 

Timor-Leste 428 29 504 36 58 18 51 23 2     

Togo 10 2 11 2  1 1       

Tunisia 12  29 1 12 5 2 15      

Turkey 92 3 227 14 82 52 75 27 32 1    

Turkmenistan 5  8  3   2 1     

Uganda 15 2 22 4 2 5 2 5      

Ukraine 6  9  2 1 2  1     

United Arab Emirates9 5 1 43 5 8 30 10 28      

United Republic of Tanzania   2  2   2      

United States of America 5  6  1  1       

Uruguay 20 2 34 7 13 1 5 4 5   
Yes 

(2013/2015/2018) 
No (2018) 

Uzbekistan 7  20  12 1 2 11      

Venezuela (Bolivarian Republic 

of) 
15 2 19 3 4  1  3     

 __________ 

 8 The Working Group decided at its 114th session to discontinue the consideration of two outstanding cases in accordance with paragraph 28 of its methods of work. 

 9 The Working Group decided at its 113th session to discontinue the consideration of three outstanding cases in accordance with paragraph 28 of its methods of work. 
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States/entities 

Cases transmitted to the Government Cases clarified by: Status of person at date of clarification 

Discontinued 

cases 

Closed 

cases 

General Allegation 

Outstanding cases Total 

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

Viet Nam   2  2  1 1      

Yemen10 14  172  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       

 __________ 

 10 The Working Group decided at its 113th session to transfer one case from Oman to Yemen. 
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Annex III  

  Graphs showing the number of cases of enforced 
disappearances by country and by year according  
to the cases transmitted by the Working Group during 
the period between 1980 and 2 May 2018 (only for 
countries with more than 100 cases transmitted) 
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