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أوالا -البالغات
 -1أح االف يق الا ا يق ل ا ا  ،يف يق ا ا يق لصا ا ب اار ي ا اه  ،113 112يف إط اال إجايئ ااه
يق لج  91 ،حلق إىل يقد ف يقتلق  :يأل ين ( ،)1إلاين (مجهو ل  -يإلسال ) ( ،)٤ابكستلن
( ،)21يقبحالن ( ،)1بنغاليلش ( ،)2اك ل ( ،)1يجلمهو ل يق اب يقسو ل ( ،)1مجهو ل كو اي
يقشا ب يقدراايط ا ( ،)1يقصاار ( ،)1ق ب اال ( ،)2صااا ( ،)٥2يملم كا يق اب ا يقسا ويل (،)3
يق من (.)1
قااا يق ال ا يق ل ا  ،يف ي ااه  ،113أن حي ا  198حلق ا يفت اال قساااي أُب ا عنهاال
-2
حدلثلً إىل  2٥ي ق هي :إند ن س ل ( ،)1إلاين (مجهو ل  -يإلسال ) ( ،)3ابكساتلن (،)32
با اانغاليلش ( ،)٤با ااو ن ( ،)1بو نا اادي ( ،)٤ل نا ااد ( ،)٤اكملنسا ااتلن ( ،)1يجلزيئا ااا (،)17
يجلمهو لا يق اب ا يقسااو ل ( ،)8مجهو لا كااو اي يقشا ب يقدراايط ا ( ،)2٦جنااوأ أيالا اال (،)1
جنااوأ يقسااويين ( ،)1ساااي انكاال ( ،)٤٤يق ااي ( ،)2غل ب اال ( ،)8قبناالن ( ،)1ق ب اال (،)3
االق زاي ( ،)1ص ااا ( ،)٦يملغ اااأ ( ،)8يملكسا ا ( ،)2يملم كا ا يق اب ا ا يقسا ا ويل ( ،)1ن ب االف
( ،)1٠يهلند ( ،)8يقواايت يملتحد يأل الك (.)1
ض اح يق ال ا يق ل ا أل الً  ٥٠حلق ا يف يأل ين ( ،)1ابكسااتلن ( ،)٤اك اال (،)٤
-3
يقص اار ( ،)1ص ااا ( ،)38يملم ك ا يق اب ا يقس ا ويل ( .)2أُ ض ااح أ ب ا ثالث ااون حلق ا
يستنلييً إىل و لت قد تهل يحلكو لت  1٦حلق يستنلييً إىل و لت قد تهل يملصلي .
__________

*
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أحاالف يق ال ا يق ل ا أل الً يف يق ا يق لص ا باار ي اه  ،113 112إ اال بشااك
-٤
يايي أ اباش يك غريه ن آق لت يإلجاي يت يخللص  1٤ ،بالغلً :أ ب ندي يت علج ا إىل
يقصاار ،صااا ،يملكس ا  ،يملم ك ا يق اب ا يقس ا ويل ثااالس ساالئ ييعاال يت إىل أ غناادي،
أ ب ا ا س ا االئ ط ا ااإ ا اادف ي ا ااو ي إىل إل ا ااين (مجهو ل ا ا  -يإلس ا ااال )،
ك ن ا اال ،يملكس ا ا
ابكستلن ،غوي ملا ،صا ثالس " سلئ أفاى" إىل يأل جنتر ،شلي ،ن بلف.
يس اات اف يق الا ا يق ل ا ا  ،يف ي ااه  ،113أ ب ا ا ييع اال يت عل ا ا ت ا ا ببلكس ااتلن،
-٥
كوقو ب ل ،صا ،يملكس  ،يعتمدهل.

اثنيا -األنشط األخر
 -٦يف يقد  ،113عر يألع ل يقس د باان ي ه م ئ سلً  -اا يً ق ال يق ل
ي  -لون ابل انئبلً ق ائ س.

يقسا د

فالف يقد  ،يجتم يق ال يق ل أبقل أ ضحلاي يافت ل يقاساي ابملنظملت غاري
-7
يحلكو يق ل بشأن هذه يملسأق  .عاد يق الا يق ل ا أل الً يجتملعالت ا ثث اي حكو الت
يأل جنتر ،أنغوا ،يقبحالن ،يقرب غلف ،اكملنستلن ،ي انم ،صا ،يملغاأ ،يق لابن.
يجتم يق ال يق ل أل لً ابق جن يمل ن ا االات يافت ال يقاسااي قتباليف يمل و الت
-8
عن يألنشط ويص يقت ل ن يقتنس بشأن حلات يافت ل يقاساي.
فالف يقد  ،انقش يق ال يق ل يقتاالا يملت بزاي ه يقاطال إىل غل ب ل ،غري ذق
-9
ِّ
ن يملسلئ يقديف يألنشط  ،مبل ي هل يقزاي يت يملاب  .قاا أل الً أن لُ اد اال لا تلب ا بشاأن
يق ازاي يإلق م ا يقاايت أجايهاال يف  2٠1٤مش ا يجلب ا يألسااوي ،ص ااب ل ،كا ي اال ،كوسااويو**،
أن حي ِّ ا قد ه  ،11٤يملاا عادهل يف باكس يف يق ن  ٥إىل  9شبلط/يربيلا .2٠18
 -1٠قااد زي ن ا يقااد  113ا يقااد يقسليس ا يقثالث ار جمل ااس حاااو يإلنساالن ،يقاايت
قاادم فالهلاال يق ال ا يق ل ا إىل يجمل ااس االاااه يقساانوي ( ،)A/HRC/36/39االاااه عاان ب ثتااه إىل
أقبلن اال ( ،)A/HRC/36/39/Add.1االاااه يملويض ا ي يملت ا ااالات يافت اال يقاساااي يف س ا ل
يهلج ااا ( ،)A/HRC/36/39/Add.2اال اااه بش ااأن تلب ا يق ازاي ر يقس االباتر إىل إس ابلن ل ش ا ي
(.)A/HRC/36/39/Add.3

__________

**
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لنبغي يهم أي إشل إىل كوسويو يال قااي جم س يأل ن  ،)1999(12٤٤ي ن يملسلس مباكز كوسويو.
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اثلث ا -املعلومااات املتعلقا حباااالت االختفاااء القسااري أو غااري الطااوعي د الاادول
الي استعرض الفريق العامل الوضع في ا أثناء الدورة
ألبانيا
املعلومات املقدم من املصادر
 -11قاادم أحااد يملصاالي و االت دثا عاان حلقا يحااد ّ لُبا ي هاال ب ا ُاد ،يعتُااربت هااذه
يمل و لت غري كلي قتوض ح يحللق .

اجلزائر
اإلجراء العادي
 -12أحلف يق ال يق ل إىل حكو يجلزيئا  17حلق ت

ابألشخلص يقتلق أمسلؤهم:

ع ااي بن شااو يقااذي لاادع أن أي اايييً اان يجل ا ش يجلزيئاااي ا أي اايي اان جبه ا
(أ)
يقبوق سل لو يفتط وه يف  11آذي  /ل س  198٠ن دلن أسل يقزيك يف جنوأ يملغاأ
(أ) شاااقي جااو ،يقااذي ل ادع أن أي اايييً اان يجل ا ش يجلزيئاااي ا أي اايي اان جبه ا
يقبوق سل لو يفتط وه يف  1كلنون يقثلين/لنللا  198٠ن قال يحلكون يف جنوأ يملغاأ
مااد ف ا  ،يقااذي ل ادع أن أي اايييً اان يجل ا ش يجلزيئاااي ا أياايي اان جبه ا
(ج)
يقبوق سل لو يفتط اوه يف  2٤آأ/أغساطس  1979ان قالا باولايت جبناوأ طلنطالن يف جناوأ
يملغاأ
مااد طول ا  ،يقااذي لاادع أن أي اايييً اان يجل ا ش يجلزيئاااي ا أياايي اان جبه ا
(ي)
يقبوق سل لو يفتط اوه يف  2٤آأ/أغساطس  1979ان قالا باولايت جبناوأ طلنطالن يف جناوأ
يملغاأ
(ه) عبااد يقااالي بن مااري ،يقااذي لاادع أن أي اايييً اان يجل ا ش يجلزيئاااي ا أياايي اان
جبه يقبوق سل لو يفتط وه يف  ٤ن سلن/أبال  1987ن قال ك ت ز و يف جنوأ يملغاأ
( ) ع اي اال و ،يقااذي لاادع أن أي اايييً اان يجل ا ش يجلزيئاااي ا أي اايي ان جبه ا
يقبوق س اال لو يفتط ا اوه يف  2ش اابلط/يربيلا  1979اان قالا ا ب ااولايت جبن ااوأ طلنط االن يف جن ااوأ
يملغاأ
(ز) إي لاس زلنااون ،يقاذي لاادع أن أياايييً اان يجلا ش يجلزيئاااي ا أياايي ان جبها
يقبوق سل لو يفتط وه يف  ٤كلنون يقثلين/لنللا  198٠ن قال يحلكون يف جنوأ يملغاأ
(ح) أمحد هلغ ،يقذي لدع أن سات أ ساب
حزلاين/لون ه  199٤ن نزقه يف دلن يألف ال

ان جالف يقشااط يفتط اوه يف 1

(ط) بوقنوي قلسم ،يقذي لدع أن أيايييً ن يجل ش يقشاط أ ق وه يف  31شالن
يأل ف/أكتااوبا  199٤عنااد ل صا سا ل يألجااا يقاايت كاالن لسااليا ي هاال إىل يجلزيئااا إىل حاالجز
عسكاي يف ب د يلا ع طال عر يحلج
GE.17-20880
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مااد اويا حساالين ،يقااذي ل ادع أن أي اايييً عسااكالر س ا حر كاالنوي ابقاازي
(ي)
يمل ادين ع ا ااك اكب ا عسااكال يفتط اوه اان كاالن عم ااه يف يقساالع  1٠/٠٠اان لااوم 18
أاي  /للو 199٤
م ااوي غال اادي ،يق ااذي ل ادع أن أشخلص الً اان جمموع ا يق ااديل يق ااذيا أ ق ااوه
(ك)
يف  13ن سا االن/أبال  1997لُ ا ا ف أنا ااه يفت ا ا يف آذي  /ا اال س  1999ا اان ا ا ااا يقا ا االي
يق سكال يف ج ج  ،يقذي كلن قد يحتُجز ي ه سايً ملد سنتر حسإ يايعل يت
مااد بوغ اادي ،يقااذي لاادع أن ااوني ر اان أجهااز يملخاالبايت يجلزيئالا أ ق ااوه
(ف)
يف يقسلع  11/٠٠ن لوم  21آأ/أغسطس  199٤يف كلن عم ه

(م) أمح ااد ب اادي ،يق ااذي ل اادع أن أي اايييً اان يملدلال ا يق ل ا قأ اان يق ااوط أ ق ااوه
يف  2٠كلنون يقثلين/لنللا  199٥يف دلن س د
مد ه  ،يقذي لدع أن شاط ْر أَ ق له يف  27حزلاين/لون ه  199٤أ لم
(ن)
يملاآأ ابقااأ ن ك غوف بوقنوي
(س) أمح ااد وق ااوم ،يق ااذي ش ااوهد آف ااا ااا ب ااد ذهلب ااه إىل يملد س ا ا يف  11أاي /
للو  199٥لدع أن يقاويت يملس ح يفتط ته ،ألن يقتاال لا اد أبن جناوييً قاد شانوي غال
ع نزقه ،قب ذق خبمس عشا لو لً ،يف  2٦ن سلن/أبال 199٥
( ) عبااد يقامح الن ييي  ،يقااذي ل ادع أن جنااوييً يفتط اوه يف ص ا ا عاالم 199٥
أثنل فا جه ن سجد ب بوأ يف يمل  ،بوال ج ج
(ف) جن اليي ف ااي ،يق اذي لا ادع أن أيا اايييً اان يقش اااط ابق اازي يمل اادين يفتط ااوه
يف  1٥آأ/أغسطس .199٥
املعلومات املقدم من املصادر
 -13قدم أحد يملصلي

و لت دث عن حلق يحد ّ لُب ي هل ب ُد.

الرد على رسال ادعاء مشرتك
 -1٤يف  29أاي  /ا االلو  ،2٠17أ س ا ا حكو ا ا يجلزيئا ااا ييً ع ا ا سا االق ييعا اال ش ا ا ك
أُ ِّس ا إق هاال يف  31آذي  /اال س  2٠17ت ا ابيع ال يت وق ااا ي ا ب ماين ا وج ااه اام
إق ااه ينتال الً نااه ،ع ا اال لبااد  ،قنشاااه ق ااي يق جن ا يمل ن ا ااااو يإلنساالن يملت ا ابافت اال
يقاساااي قويقااده .ذكااات يحلكو ا يف يهاال أن عم ا يقتوق ااا جااات ياالً ق ااالنون ،أ ال يي ا
أق ن  ٤8سلع  ،أن يقس د ب ماين يست لي ن مج يق ملانت يقالنون .
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األرجنتني
رسال أخر
 -1٥يف  1٥حزلاين/لون اه  ،2٠17أحالف يق الا يق ل ا  ،اباشا يك ا يملااا يخلالص يمل ا
بت زلاز يحلا اا يق ديقا يجلاارب ضاملانت عاادم يقتكااي  ،ساالق إىل حكو ا يأل جنتاار بشاأن قااي
يحملكم يق ل يملت بتطب زياي ف ض يق اوب يف يقا لاي يملت ا جبايئم ضد يإلنسلن .
الرد على "رسال أخر "

 -1٦يف  11آأ/أغسطس  ،2٠17أ س حكو يأل جنتر ييً ع يقاسلق يقيت أُ ِّس
إق هاال يف  1٥حزلاين/لون ااه  ،2٠17أ يت ي ااه و االت عاان يملوقااا يقااذي ي ذ ااه يقس ا طتلن
يقتن ذلا يقتشااال ي ماال لت ا باااي يحملكما يق اال بشااأن يقا االاي يملااذكو أعاااله ،بشااأن ي
يقس ط يقتن ذل يف يقتحا يف يجلايئم يملزعو ضد يإلنسلن  ،بشأن يقتديبري يملتخذ ق حد ن
حلات يقتأفري يف يحمللكملت يملت ا هبذه يجلايئم.

البحرين
اإلجراء العاجل
 -17يف  1٤متوز/لوق ااه  ،2٠17أحاالف يق الا يق ل ا إىل حكو ا يقبحاالن ،يف إطاال إجايئااه
يق لج  ،حلق مد ف ا إباايه م عباد يحلسار يقشالفو ي ،يقاذي لادع أناه أُ قاا يف  ٤متاوز/
لوق ه  2٠17يف نزقه يف كازكلن ع ألدي وني ر أ ن ر ثمر كلنوي ابقزي يملدين.
املعلومات املقدم من املصادر
 -18قاادم أحااد يملصاالي و االت دثا عاان حلقا يحااد ّ لُبا ي هاال ب ا ُاد ،يعتُااربت هااذه
يمل و لت غري كلي قتوض ح يحللق .
املعلومات املقدم من احلكوم
و لت ت
 -19يف  1٥حزلاين/لون ه يف  1٠آأ/أغسطس  ،2٠17أحلق يحلكو
القتر ّ لب ي همل ب د .يعتُربت يمل و لت يملاد بشأن يحللقتر غري كلي قتوض حهمل.
 -2٠يف  ٦حزلاين/لون ااه  ،2٠17أحلقا يحلكو ا و االت بشااأن حلقا يحااد ُ ِّضااح
فالف يقد ( 112ينظا  ،A/HRC/WGEID/112/1يق اا .)1٤

بنغالديش
اإلجراء العاجل
 -21يف  1٦حزلاين/لون ا ا ااه  ،2٠17أح ا ا االف يق الا ا ا ا يق ل ا ا ا ا إىل حكو ا ا ا ا ب ا ا اانغاليلش ،يف
إطل إجايئه يق لج  ،حلق عبد يقاد س باي لن  ،هاو ازي لادع أناه يفتطاا يف  3٠آذي /
ل س  2٠17ن حا ابقااأ ن نزقه.
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 -22يف  8آأ/أغسا ااطس  ،2٠17أحا االف يق ال ا ا يق ل ا ا إىل يحلكو ا ا  ،يف إطا اال إجايئا ااه
يق لج  ،حلق مد صدل يقامحلن ،هو طلقإ لدع أناه يفتطاا يف  9حزلاين/لون اه 2٠17
ن كلن إقل ته.
اإلجراء العادي
 -23أحلف يق ال يق ل إىل يحلكو أ ب حلات ت

ابألشخلص يقتلق أمسلؤهم:

ما ا ااد ذيك ا ا اا حسا ا اار ،ها ا ااو طلقا ا ااإ لا ا اادع أنا ا ااه يفتطا ا ااا يف  3ن سا ا االن/
(أ)
أبال  2٠13ن نزف يف يكل ع ا ألادي جمموعا ان يقاجالف ل تااد أ ام ساو قون ان كتلئاإ
يقتحاك يقسال
(أ) لها االبوبو محا االن ،ها ااو انشا ااط س لسا ااي لا اادع أنا ااه يفتطا ااا يف  21آذي /
ل س  2٠1٤ن نزف يف ييغو واين ،يف ي ا  ،ع ا ألادي جالف ل تااد أ ام أياايي ان كتلئاإ
يقتحاك يقسال
(ج) لااز ن حساار ،هااو طلقااإ لاادع أنااه يفتطااا يف  7آأ/أغسااطس 2٠17
ع لد تش سلعد ن اكز شاط نل ب نلبوف يف ج سو
(ي) يقش ا ا ا ا ا ر وكالسا ا ا ا ااو محا ا ا ا االن ،يقا ا ا ا ااذي لا ا ا ا اادع أنا ا ا ا ااه يفتطا ا ا ا ااا يف  ٤آأ/
أغسطس  2٠1٦ع ألدي أيايي ن يقشاط ن اكز شاط سل ريي سليي يف ب د سل ريي.
املعلومات املقدم من املصادر
 -2٤قاادم أحااد يملصاالي و االت دثا عاان حلقا يحااد ّ لُبا ي هاال ب ا ُاد ،يعتُااربت هااذه
يمل و لت غري كلي قتوض ح يحللق .

بواتن
اإلجراء العادي
 -2٥أحاالف يق ال ا يق ل ا إىل حكو ا بااو ن حلق ا قااوك انس أ شاال اي ،هااو اويطن بااو ين
لا ا م كالج ا يف ن ب االف ،لاادع أن أي اايييً اان حكو ا ب ااو ن يفتط ااوه يف  1٦ش االن يأل ف/
أكتوبا  2٠1٤يف ال يقبنغلف يقغاب ابهلند ،لدع أ م أفذ ه إىل بو ن.
 -2٦أحاالف يق ال ا يق ل ا  ،يا الً ألساالق إ عم ااه ،نسااخ اان ااا هااذه يحللق ا أل الً إىل
حكو يهلند إىل حكو ن بلف.

بوروندي
اإلجراء العادي
 -27أح االف يق الا ا يق ل ا ا إىل حكو ا ا بو ن اادي أ با ا ح االات ت ا ا ابألش ااخلص يقتلق ا ا
أمسلؤهم:
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ج ااو لس ن اادي لب لن ،يق ااذي ل اادع أن جن ااوييً اان س ااكا نغلغ اال ي يفتط ا اوه
(أ)
يف  12كاالنون يأل ف/يلساامرب  2٠1٥اان قلع ا ب دل ا بوجو بااو ي يف يحلااي يقثاالين ملنطا ا نغلغاال ي
يحل ال
(أ) يلااو ب جرير االان ،يق ااذي لاادع أن أ ب ا ج االف ب ازي يقش اااط يفتط اوه يف 17
كلنون يأل ف/يلسمرب  2٠1٥ن نزقه يف حي بولنزي مبالط بولنزي يف دلن بومجبو ي
(ج) إرلنول ا ا ا نش ا ا ا مريرلان ،يق ا ا ااذي ل ا ا اادع أن ا ا ااه يفتط ا ا ااا يف  1٥ك ا ا االنون يأل ف/
يلساامرب  2٠1٥اان يقشاال يأل ف مبنطا ا وساالغل يف دلن ا بوجو بااو ي ،ع ا ألاادي أي اايي اان
يقشاط يقوطن يقبو ندل كلنوي صحوبر أبع ل ن شب ب إ بونرييكو يقتلب ق مج س يقوط
ق ديل عن يقدراايط  -قويت يقديل عن يقدراايط  ،هو حزأ س لسي
(ي)
سبتمرب .2٠1٥

جوزل ااا ن ونغ االبو ،يق ااذي ل اادع أن ااوني ر عس ااكالر يفتط ااوه يف أل ااوف/

تشاد
رسال أخر
 -28يف  2آأ/أغس ا ااطس  ،2٠17أح ا االف يق ال ا ا ا يق ل ا ا ا  ،اباش ا ا ا يك ا ا ا أ ب ا ا ا آق ا االت
أفاااى قإلج ااي يت يخللص ا  " ،ساالق أفاااى" ش ا ك بشااأن ااديبري يجلاارب يقاايت أ ااات هباال كم ا
جنل ناال قالسااتانلف ي ماال ا ينتهلكاالت حاااو يإلنساالن يملا كبا يف نيا نظاالم ي قا شاالي باار
عاال ي  ،199٠ 1982بشااأن عاااوابت يق ما يجلااربي يقاايت حكما هباال يحملكما  .أُي ااد أبنااه
حىت يآلن ّ ُن ذ أي ن ديبري يجلرب يقيت أ ات هبل يحملكم .

الصني
اإلجراء العاجل
 -29يف  ٤آأ/أغسطس  ،2٠17أحلف يق ال يق ل إىل حكو ا يقصار ،يف إطال إجايئاه
يق لجا  ،حلقا ق او شا ل ،هاو ينالن صااو  ،لادع أن أياايي اان يقشااط يفتط اوه يف  1٥متااوز/
لوق ه  2٠17يف الط ق ل ن ن .
املعلومات املقدم من احلكوم
 -3٠يف  1حزلاين/لون ااه يف  1٦ 11آأ/أغسااطس  ،2٠17قااد يحلكو ا
عن حلقتر ّ لب ي همل ب د .يعتُربت يمل و لت يملاد غري كلي قتوض ح يحللقتر.

و االت

توضيح حال استنادا إىل املعلومات املقدم من املصادر
 -31بناال ع ا يمل و االت يملاد ا اان يملصاالي  ،قااا يق ال ا يق ل ا وضا ح حلق ا ه ب ن ا
( ،A/HRC/WGEID/107/1يق اا  .)2٤ياد أيليت يقتال لا أبن هذي يقشخ أط سايحه.
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الرد على نداء عاجل مشرتك
 -32يف  18أاي  /االلو  ،2٠17أ سا ا حكو ا ا يقص اار ييً ع ا ا يقن اادي يق لجا ا يملشا ا ك
يقااذي أ سا إق هاال يف  13ن ساالن/أبال  2٠17بشااأن يإلعاالي يقاساال يقوشا ك ق ا  31شخصالً
ان مجهو لا كاو اي يقشا ب يقدراايط ا  .أع نا يحلكو ا يف يهاال أن يألياايي يملاذكو لن قاد عاارب ي
يحلااد ي إىل يقصاار ألساابلأ يقتصااليل ينتهك اوي يقا اوينر يقص ا ن ذيت يقص ا  .أيااليت يحلكو ا
أل الً يف يه اال أبن ع اادييً اان يملنظم االت غ ااري يحلكو ا ا يجلملع االت يقدلن ا يأليا اايي قا اد ن ااذ ي
نظم ا اوي عم ا االت قتهالا ااإ أشا ااخلص ا اان مجهو ل ا ا كا ااو اي يقشا ااملق إىل يقصا اار بذ ل ا ا يق م ا ا
يإلنسلين ،يف حر أن هديهم هو حتا كلسإ نادل  ،كمل أيليت أبن يقصر ستويص قاا
ث هذه يق م لت يالً قاوين نهل(.)1
مالحظ

 -33لوي يق ال يق ل أن لذكِّا مبل أعاأ عنه ن ق يف االاه يقسنوي إزي يستماي ثل س
إعا االي يألي ا اايي يقا ااذلن يحتجا ااز م يقس ا ا طلت يقص ا ا ن ب ا ااد ي ا ااي هم ا اان مجهو ل ا ا ك ا او اي يقش ا ا ب
لي ن إىل مجهو لا كاو اي يقشا ب
يقدراايط ( ،A/HRC/36/39يق اا  .)72يلألشخلص يقذلن لُ ُ
يقدراايط ا لكونااون عاض ا خلطااا يانتهلكاالت يجلس ا م حلاااو يإلنساالن ،مباال يف ذق ا يافت اال
يقاساي (ينظا  ،A/HRC/WGEID/112/1يق اا  .)29لشري يق ال يق ل إىل يمللي  )1(8ان
يإلعالن يملت املل مج يألشخلص ن يافت ل يقاسااي ،يقايت ان ع ا أناه ا اوز ألي
ي ق أن طاي أ د ( )refoulerأ سِّم أي شخ إىل ي قا أفااى إذي كلنا هنالك أسابلأ
جدل دعو إىل ياعتالي أبنه س ت اف خلطا يافت ل يقاساي.

كولومبيا
ادعاء عام
و لت ان صالي وثوقا لُادع ي هال جاوي عابالت أ الم ن اذ
 -3٤ا يق ال يق ل
يإلعالن يملت املل مج يألشخلص ن يافت ل يقاساي يف كوقو ب ل .أح ييعل علم إىل
حكو كوقو ب ل يف  12شالن يأل ف/أكتوبا  ،2٠17لاكز أسلسلً ع ب اض يقشاويغ يملت اا
بنطل عم حد يقبحث عن يألشخلص يملخت ر التهل (ينظا يملاي يأل ف).

مج وري كوراي الشعبي الدميقراطي
اإلجراء العاجل
 -3٥يف  23آأ/أغسطس  ،2٠17أحلف يق ال يق ل إىل حكو مجهو ل كاو اي يقشا ب
يقدراايط ا  ،يف إط اال إجايئ اه يق لجا ا  ،حلق ا ج اار ه االم ،ه ااو ص ااح ي لا ادع أن سا ا طلت
مجهو ل ا كااو اي يقش ا ب يقدراايط ا يفتط تااه يف  29أاي  /االلو  2٠17ع ا يحلااد ي يقويق ا باار
ليظ اينب لن يقكو ل يملتمت ابحلكم يقذيا يف يقصر مجهو ل كو اي يقش ب يقدراايط .
__________
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 -3٦أحاالف يق ال ا يق ل ا  ،يا الً ألساالق إ عم ااه ،نسااخ اان ااا هااذه يحللق ا أل الً إىل
حكو يقصر.
اإلجراء العادي
 -37أحلف يق ال يق ل  2٦حلق إىل يحلكو (ينظا يملاي يقثلين).
 -38يا الً ألساالق إ عم ا يق ال ا يق ل ا  ،ا ا حكو ا مجهو ل ا ك او اي أل الً نسااخ اان
لت  2٠حلق ت مبويطن هل.
املعلومات املقدم من احلكوم
 -39يف  1أاي  /للو  ،2٠17أ س حكو مجهو ل كو اي و لت ت
لب ي هل ب د .يعتُربت يمل و لت يملاد غري كلي قتوض ح هذه يحللات.

ب ا  18حلقا ّ

 -٤٠يف  ٥أل وف/سا اابتمرب  ،2٠17أحلق ا ا حكو ا ا مجهو ل ا ا كا ااو اي يقش ا ا ب يقدراايط ا ا
و االت ت ا القا يحااد ّ لبا ي هاال ب ااد .يعتُاربت يمل و االت يملاد ا غااري كلي ا قتوضا ح
هذه يحللق .

مالحظ
 -٤1ا ل ازيف يق ال ا يق ل ا لشا ا ا ابقا ا ألن حكو ا مجهو لا ا ك ااو اي يقش ا ب يقدراايط ا ا
تهمه ابقتح ز ابملشلك يف وي ا س لس زعو ضد مجهو ل كو اي يقش ب يقدراايط ا  ،باداً
اان أن ت اال ن ا اه ي م اال ا ا ييع اال يت ج ااد فط ااري ت ا ا ا االات يفت اال قس اااي فط ااري
نهج ا ا يف يقب ا ااد .لوكا ااد يق ال ا ا يق ل ا ا بشا ااد أنا ااه ل م ا ا يا ا الً ألع ا ا ا االلري يملوضا ااوع
ياستاالف يقنزيه  ،لدعو يحلكو باو إىل يقت ل ن ه.

إكوادور
املعلومات املقدم من احلكوم
و لت ت
 -٤2يف  12حزلاين/لون ه  ،2٠17أ س حكو إكويي
لب ي هل ب د .يعتُربت يمل و لت يملاد غري كلي قتوض ح هذه يحللق .

القا يحاد ّ

مصر
اإلجراء العاجل
 -٤3أح االف يق ال ا يق ل ا  ،يف إط اال إجايئ ااه يق لج ا  ٥2 ،حلق ا إىل يحلكو ا (ينظ ااا يملاي ا
يقثلقث).
اإلجراء العادي
 -٤٤أح االف يق ال ا ا يق ل ا ا إىل يحلكو ا ا  ،يف إطا اال إجايئا ااه يق االيي ،س ا ا حا االات ت ا ا
ابألشخلص يقتلق أمسلؤهم:
GE.17-20880
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إسالم مد عبد يحلم د عاييب عاييب ،يقذي لدع أن أياايييً ان يأل ان يقاوط
(أ)
ابقزي يملدين أقاوي ع ه يقابض يف نزقه يف  2٥شالن يأل ف/أكتوبا 2٠1٦
مااد مج ا لوسااا ع ااي ،يقااذي لاادع أن أياايييً اان قاويت يقشاااط يقتلب ا
(أ)
قوزي يقديف يجل ش يملصاي أقاوي ع ه يقابض يف نزقه يف  27كلنون يأل ف/يلسمرب 2٠1٥
(ج) عبااد يقااامحن مااوي عبااد يقنا يقسا د ،يقااذي ل ادع أن أياايييً اان قطاال يأل اان
يقاوط يملصااي أ يقشاااط يملصاال يفتط اوه يف  1٠أل وف/ساابتمرب  2٠1٤يف نطاا أباو زعبا ،
يف يخللنك  ،مبحليظ يقا وب
(ي) عبد يمل قلسم ماد اييم ،يقاذي لادع أن أياايييً ان يقشااط قاويت يأل ان
يقوط ابقزي يقامسي ابقزي يملدين أقاوي ع ه يقابض يف  12ن سلن/أبال 2٠17
(ه) زب د إباايه م أمحاد لاونس أمحاد ،يقايت لادع أن أياايييً ان قاويت يأل ان يقاوط
ابقا اازي يقامسا ااي أقا ا اوي ع ه ا ال يقاا اابض يف  8ن سا االن/أبال  2٠17أ ا االم نزهلا اال يف شا اال حسا اان
يقصويف
م ااد ع االيف ع ااي م ااد ،يق ااذي ل ادع أن أي اايييً اان يقش اااط ق اويت يأل اان
()
يقوط ابقزي يقامسي ابقزي يملدين أقاوي ع ه يقابض يف  1٠أاي  /للو  2٠17يف نزقه.
توضيح حاالت استنادا إىل املعلومات املقدم من املصادر
 -٤٥بناال ع ا يمل و االت يملاد ا اان يملصاالي  ،قااا يق ال ا يق ل ا وض ا ح عشااا حاالات
ت ابألشخلص يقتلق أمسلؤهم:
(أ)
دلن بنهل
(يقا

إب اايه م عبااد يقااامحن مااد أمحااد عبااد يق ا م ،يقااذي حتتجاازه يقشاااط حلق الً يف

مااد جماادي عبااد يقصاالي زكااي ع سا  ،يقااذي ُحيتجااز
(أ)
قم )2٠17/٤2٠

(ج) أمح ااد مح اادى أمح ااد حس اار ،يق ااذي ُحيتج ااز
قم )2٠17/31٦

ا ق تحا ا حلق الً

ا ا ق تحا ا ا حلق ا الً (يقا ا ا

(ي) عملي محدي ندي مد ،يقذي ثُ أ الم يقنلئاإ يق الم يملصااي يف  3٠متاوز/
لوق ه  2٠17هو ق د ياحتجلز حلق لً
(ه) ع ي مد حسن يقبنويين ،يقذي ثُ أ الم كما يف ليظا ك اا يقشا ر هاو
ق د ياحتجلز حلق لً
( ) أمحااد مااد اايي مااد ،يقااذي ثُا أ االم يقنلئااإ يق االم يملصاااي يف  31متااوز/
لوق ه  2٠17هو ق د ياحتجلز حلق لً
(ز) أسل أمحد يقوق د يقشلف ،يقذي نيها ن جدلد يف  2٥متوز/لوق ه  2٠17يف
قسم شاط يملنصو يأل ف
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(ح) أمحد بكا عبد يملان م تاو  ،يقاذي نيهاا ان جدلاد أ الم يقنلئاإ يق الم يف ك اا
يقش ر يف  3آأ/أغسطس 2٠17
(ط) أ اري ضال عباد يملان م تاو  ،يقاذي نيهاا ان جدلااد أ الم يقنلئاإ يق الم يف ك ااا
يقش ر يف  3آأ/أغسطس 2٠17
(ي) إب اايه م عبااد يملاان م تااو حجاالزي ،يقااذي نيهااا اان جدلااد أ االم كم ا أ اان
يقد ق يف  12أل وف/سبتمرب  2٠17هو ق د ياحتجلز حلق لً يف سجن طا .
املعلومات املقدم من املصادر
صا االي و ا االت دث ا ا عا اان حا االقتر ّ لُب ا ا ي هم ا ال ب ا ا ُاد ،يعتُا ااربت ها ااذه
 -٤٦قا ااد
يمل و لت غري كلي قتوض ح يحللقتر.
تطبيق قاعدة األش ر الست
 -٤7يف  3٠أاي  /االلو  ،2٠17قااد يحلكو ا و االت عاان حلق ا يحااد ّ لب ا ي هاال
ب اد .يسااتنلييً إىل يمل و االت يملاد ا  ،قاا يق الا يق ل ا طب ا قلعاد يألشااها يقساات ع ا هااذه
يحللق .
املعلومات املقدم من احلكوم
 -٤8يف  ٦أل وف/ساابتمرب  ،2٠17ق ااد يحلكو ا و االت ع اان  2٠حلق ا ّ لب ا ي ه اال
ب ااد .سا ا نظا يق الا ا يق ل ا ا يف ه ااذه يمل و االت يف إح اادى ي ي ااه يملاب ا ا مبج اااي ا ااي امجا ا
ق م و لت.
 -٤9يف  1٥أل وف/سبتمرب  ،2٠17أ س
يملصد (ينظا يق اا (٤٦ي) أعاله).

يحلكو ييً ي مل لت

الق سب أن ضحهل

توضيح
 -٥٠يسااتنلييً إىل يمل و االت يقاايت سااب أن قااد تهل يحلكو ا  ،قااا يق ال ا يق ل ا وض ا ح 28
حلق ا ب ااد ينا اال يق ا يملنصااوص ع هاال يف قلعااد يألشااها يقساات (،A/HRC/WGEID/111/1
يق اا .)٤٤
رسال طلب تدخل فوري
 -٥1يف  ٦متوز/لوق ا ااه  ، 2٠17أحا االف يق ال ا ا يق ل ا ا  ،اباش ا ا يك ا ا أ ب ا ا آق ا االت أفا اااى
قإلج ااي يت يخللص ا  ،ساالق ط ااإ اادف يااو ي ت ا بتوق ااا حناالن بااد يق ادلن عبااد يحلاالي
عثماالن يحتجلزهاال ،بساابإ أنشااطتهل كمديي ا عاان حاااو يإلنساالن ينتال الً نهاال قت ل اال ا
يق ال يق ل حسبمل جل يف يايعل يت.
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نداء عاجل مشرتك
 -٥2يف  1٥حزلاين/لون ا ااه  ،2٠17أح ا االف يق الا ا ا يق ل ا ا ا  ،اباشا ا ا يك ا ا ا أ با ا ا آق ا االت
أف اااى قإلجا ااي يت يخللصا ا  ،ن اادي ع االجالً شا ا كلً بش ااأن عاوبا ا يإلع ااديم يمل ا ضا ا ع ا ا س اات
أيايي ب د لكمالت ّ ساتوف ضاملانت يحمللكما يق ليقا ايعال يألصاوف يقالنون ا  .لاُدع أن
يألي اايي يملااذكو لن اض اوي قالفت اال يقاساااي يف يق ا اال باار  28شاابلط/يربيلا نتصااا آذي /
ل س .2٠1٤
الرد على نداء عاجل مشرتك
 -٥3يف  23آأ/أغسطس  ،2٠17أ سا حكو ا صاا ييً ع ا يقنادي يق لجا يملشا ك
يقاذي أ سا إق هاال يف  1٥حزلاين/لون ااه  2٠17بشااأن عاوبا يإلعااديم يمل ا ضا ع ا ساات أياايي.
س نظا يق ال يق ل يف يمل و لت يملاد يف إحدى ي ي ه يملاب مبجاي اي امج ق اي.
ادعاء عام
و لت ان صالي وثوقا لُادع ي هال جاوي عابالت أ الم ن اذ
 -٥٤ا يق ال يق ل
يإلعاالن يملت ا امللا مج ا يألشاخلص ان يافت اال يقاسااي يف صاا .قااد أح ا ييعال عاالم
إىل حكو ا صااا يف  9شاالن يأل ف/أكتااوبا  .2٠17لاكااز يايعاال يق االم (ينظااا يملايا يأل ف)
ع حلات عشا أيايي يفت وي قسايً مث قُت وي أ ُحكم ع هم ابإلعديم يف ق اح .
نشرة صحفي
 -٥٥يف  1٥أل وف/سبتمرب  ،2٠17أصاد يق الا يق ل ا نشاا صاح بشاأن حلقا إباايه م
عبد يملن م توىل حجلزي (ينظا يق اا (٤٦ي) أعاله) ،يقذي أُ قا يف  12أل وف/سبتمرب ب نمل
كلن توجهال إىل يجتمال ا يق الا يق ل ا يف ي اه  .113شادي يق الا يق ل ا ع ا أن هاذي
يقتوق ا لادف ع ا عما ينتاال ي قت ال ن يقسا د تاوىل ا آق ا ان آق الت يأل ام يملتحاد حلااو
يإلنسلن ،ع عاق ت مد قنشلطه يملشا يف جملف حاو يإلنسلن يقاي ي إىل حتدلد صري
كلن جوي يبنه غريه ن يملخت ر يف صا(.)2

السلفادور
الرد على رسال طلب تدخل فوري
 -٥٦يف  22أاي  /االلو  ،2٠17أحلق ا حكو ا يقس ا لي ييً ع ا ساالق ط ااإ اادف
ي ااو ي و ف ا  1٦آذي  /اال س  2٠17بش ااأن ييع اال يت اااف إح اادى يمل ااديي لت ع اان حا ااو
يإلنساالن اعتاادي يت االلالت يف يقس ا لي  .قااد يحلكو ا يف يهاال زلااديً اان يقت لص ا
عن يحللق عن يخلطويت يملتخذ ق ملن أ ن يملديي عن حاو يإلنسلن أ ن أسا ل(.)3
__________

()2
()3
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غامبيا
اإلجراء العادي
 -٥7أحاالف يق الا يق ل ا إىل حكو ا غل ب اال ،يف إطاال إجايئااه يق االيي ،مثاالين حاالات ت ا
ابألشخلص يقتلق أمسلؤهم:
يياب ل لن اال ،يق ااذي ل اادع أن ااوني ر اان كلق ا ا يملخ االبايت يقوطن ا ا أ ق ااوه
(أ)
يف  27آذي  /ل س  2٠٠٦يف كتبه يف ابجنوف
(أ) كلن باال كاالين ،يقااذي ل ادع أن أي اايييً اان يقشاااط ابقاازي يقامسااي ابقاازي يملاادين
أيايييً ن مجلع "جلنغ از" ( هي حد سال ب قوكلقا يملخالبايت يقوطن ا ) يفتط اوه يف 18
أل وف/سبتمرب  2٠٠٦ن نزقه يف بونتو ،باال كو
(ج) هل ي شلم ،يقذي لدع أن أيايييً ابقزي يملدين ن مجلعا "جالنغ از" يفتط اوه
يف  1٥ن سلن/أبال  2٠13يف زلغ نشو ابقسنغلف
(ي) ند نغو بوأ ،يقذي لدع أن كلق يملخلبايت يقوطن أ ق ته يف  11ن سلن/
أبال  2٠٠٦يف اا إقل ته
(ه) أ االي صااالح ،يقااذي ل ادع أن عسااكالر أقا اوي يقااابض ع ااه يف  11ش االن
يقثلين/نويمرب  199٤يف ثكن يجل ي
االناليف كااو  ،يقااذي لاادع أن ااوني ر حكااو ر أقا اوي يقااابض ع ااه يف 2٥
()
آذي  /ل س  2٠٠٦يف اا يقاائس يف ابجنوف
(ز) جنلغاال جاالغ  ،يقااذي لاادع أن شخص الً ذي ص ا بااه ش الهده آفااا ااا يف 2٥
لست د ،يف سريلكوندي .ق إن يقس د جلغ قاد قُتا
شالن يقثلين/نويمرب  2٠1٤يف
أثناال ل ق ا ياناااالأ يق ايت حاادث يف  3٠كاالنون يأل ف/يلساامرب  ،2٠1٤مباال ُيياان يف ااارب
مجلع يف غلب نت نبل ،ح ث وجد يملز ع يق سكال  ،يف نطا يوين
(ح) إبااو قااوي ،يقااذي لاادع أن أياايييً اان يجلا ش يفتط ااوه يف آذي  /اال س 2٠٠٦
ن شاته يف ابكو.
املعلومات املقدم من املصادر
 -٥8قد يملصلي
غري كلي قتوض ح يحللات.

و لت عن أ ب حلات ّ لبا ي هال ب اد ،يعتاربت هاذه يمل و الت

مالحظ
 -٥9ل اااأ يق الا ا يق ل ا ا ع اان ق ا ااه إزي ع اادم ج ااوي و االت بش ااأن يفتب اال يت يحلم ااض
يخل ااوي يقصاابغي يق اايت أجال ا يف أاي  /االلو  2٠17قتحدلااد هااوايت أص ااحلأ يقاياالت يحملتم ا
يق اذي ُعثااا ع ااه يف غاالابت ت نباال ،إزي عاادم إح اايز ااادم يف يقتحا ااالت يجلنلئ ا ذيت يقص ا .
قااد أ ضااح يق ال ا يق ل ا  ،يف اااه يق االم قاام  1٠بشااأن يحل ا يف اي ا يحلا ا ا ي ماال لت ا
ابافت ل يقاساي ،أن يحل يف اي يحلا ا ل يحل يف اي سري يقتحا نتلئجه ،صاري
GE.17-20880
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يقشخ يملخت ي أ كلن جويه ،نيا ف يافت ال  ،هولا يجلالين (يجلنال ) (،A/HRC/16/48
يق اا .)39

غواتيماال
رسال طلب تدخل فوري
 -٦٠يف  12متوز/لوق ااه  ،2٠17أحاالف يق ال ا يق ل ا  ،اباش ا يك ا ثااالس آق االت أفاااى
قإلج ا ااي يت يخللص ا ا  ،س االق ط ا ااإ اادف يا ااو ي بشا ااأن اال لُوجا ااه إىل إيغ اال انا ااد ب ا ااو
كلستلن دي ،هو عا د يف يجل ش ،إىل أسا ه ن دلديت اه إ حسإ يايعال يت .لادع
أن هااذه أعماالف ينتال ا بساابإ نشااا كتاالأ أعااده يقس ا د كلسااتلن دي ،لت اامن ييعاال يت ت ا
بد يجل ش يقوط يف يانتهلكالت يجلسا م حلااو يإلنسالن يملا كبا أثنال يقنازي يملسا ح ،مبال يف
ذق حلات يافت ل يقاساي.

اهلند
اإلجراء العادي
 -٦1أحا االف يق ال ا ا يق ل ا ا إىل يحلكو ا ا  ،يف إطا اال إجايئا ااه يق ا االيي ،مثا االين حا االات ت ا ا
ابألشخلص يقتلق أمسلؤهم:
ياال أمحااد هباالت ،يقااذي ل ادع أن أي اايييً اان يق ااوج يأل ف اان كت ب ا يقا اال
(أ)
يش اي يقتلب ق ج ش يهلندي يفتط وه يف  1كلنون يأل ف/يلسمرب  1993يف جل و كشمري
(أ) ياال أمحااد فاالن ،يقااذي لادع أن أياايييً اان يقكت با يق لشااا اان يااوج ب هاال
يفتط وه يف  1كلنون يأل ف/يلسمرب  1992ن نزف يف قال غوندبو ي
مااد س ا م ز غااا ،يقااذي ل ادع أن أي اايييً اان كت ب ا يقا اال يش ا اي يفتط اوه
(ج)
يف  1٤أل وف/سبتمرب  199٥ن نزقه يف جل و كشمري
(ي) مد شليف شله ،يقذي لدع أن أيايييً ن يوج يقبنجالأ يفتط اوه يف  13أل اوف/
سبتمرب  1992يف اب ي وا ،يف جل و كشمري
مااد أشاااف يي  ،يقااذي لاادع أن أياايييً اان يااوج يقبنجاالأ يفتط ااوه يف 22
(ه)
أاي  /للو  199٤يف اب ي وا ،يف جل و كشمري
ايف أمحد ج كال  ،يقاذي لادع أن أياايييً ان كت با يقا ال يشا اي يفتط اوه
()
يف  2٥ن سلن/أبال  199٤يف جل و كشمري
ش ااتل أمح ااد يين ،يق ااذي ل اادع أن جن ااوييً ك االنوي ع ا
(ز)
يفتط وه يف  2٤آأ/أغسطس  199٤يف هلاين ،يف كوبوي ي

ااك اكب ا عس ااكال

(ح) ساالجد عمااا غااو  ،يقااذي لاادع أن أي اايييً اان ق اويت أ اان يحلااد ي يفتط اوه
يف  1٠حزلاين/لون ه  199٤ابقااأ ن ج هلنغري شوك ،يف سالنلجل .
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إندونيسيا
اإلجراء العادي
 -٦2أحاالف يق الا يق ل ا إىل يحلكو ا  ،يف إطاال إجايئااه يق االيي ،حلقا سا ي مشاال ر ،يقاايت
لدع أن أيايييً ن يألجهز يأل ن يقس طلت يحمل يفتط وهل يف  1٠أل وف/سبتمرب .2٠٠8

إيران (مج وري  -اإلسالمي )
اإلجراء العاجل
 -٦3يف  1٤متوز/لوق اه  ،2٠17أحاالف يق الا يق ل ا إىل حكو ا مجهو لا إلااين يإلسااال ،
يف إطل إجايئه يق لج  ،أ ب حلات ت ابألشخلص يقتلق أمسلؤهم:
ي اار حس اار ابانه ااي ،يق ااذي لا ادع أن أيا اايييً اان يحل اااس يقث ااو ي يفتط ا اوه
(أ)
يف  23حزلاين/لون ه  2٠17يف حي ش ملن يف سنلندج مبالط كايستلن
(أ) أيش اار حس اار ابانه ااي ،يق ااذي ل ادع أن أي اايييً اان يحل اااس يقث ااو ي يفتط اوه
يف  23حزلاين/لون ه  2٠17ن نزقه يف قال كري شلي
(ج) أمح ااد حس اار ابانه ااي ،يق ااذي ل اادع أن أيا اايييً اان يحل اااس يقث ااو ي يفتط ا اوه
يف  2٤حزلاين/لون ه  2٠17ن نزقه يف قال كري شلي
(ي) ز ب ااري حس اار ابانه ااي ،يق ااذي ل اادع أن أيا اايييً اان يحل اااس يقث ااو ي يفتط ا اوه
يف  2٤حزلاين/لون ه  2٠17ن نزقه يف قال كري شلي.
اإلجراء العادي
 -٦٤أح االف يق الا ا يق ل ا ا إىل يحلكو ا ا  ،يف إط اال إجايئا اه يق االيي ،ث ااالس ح االات ت ا ا
ابألشخلص يقتلق أمسلؤهم:
ضاال يتح ا  ،هااو اويطن إل اايين اان ي باال يق ا ااد يقبهلئ ا  ،يقااذي لاادع أن
(أ)
وني ر ن يقد يئا يأل ن أقاوي ع ه يقابض يف شبلط/يربيلا 2٠17
(أ) عبا ااد يقاضا اال أكبا اال ي ن ا اااي ،يقا ااذي لا اادع أنا ااه أ قا ااا يف طه ا ااين يف متا ااوز/
لوق ه  198٠أنه ُشوهد آفا ا يف سجن جوهل يش (يقذي لسام حلق الً يجالي شاها) يف
الط يقربز يف متوز/لوق ه 1988
(ج) ُق ا ا أكب اال ي ن اااي ،يق اايت ل اادع أ اال يفتط ا ا اان نزهل اال يف  2٥أل ااوف/
سبتمرب  1981أ ل ُشوهدت آفا ا يف سجن إل ر ،بطهاين ،يف متوز/لوق ه .1988
املعلومات املقدم من املصادر
 -٦٥ق اادم أح ااد يملص االي و االت دث ا ع اان ح االقتر ّ لُب ا ي هم ال ب ا ُاد ،يعتُااربت ه ااذه
يمل و لت غري كلي قتوض ح يحللقتر.
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رسال طلب تدخل فوري
 -٦٦يف  1٤حزلاين/لون ااه  ،2٠17أحاالف يق ال ا يق ل ا  ،اباش ا يك ا أ ب ا آق االت أفاااى
قإلجااي يت يخللصا  ،ساالق ط ااإ اادف يااو ي بشااأن يقتهدلااديت ب ا يت سااجن إضاالي يقناا
إىل سجن ب د يملوجه إىل امي أكبل ي ن اي ،هي ديي ا عان حااو يإلنسالن ساجون ناذ
كاالنون يأل ف/يلساامرب  ،2٠٠9لاادع أ اال ُسااجن قكااي ُمتن ا اان كتلب ا ساالئ توح ا عاان
صري أ لكن جوي عاد آاف ان يقساجنل يقس لسا ر يقاذلن أعاد وي فال ج نطال يقا ال يف
ص ا ا عاالم  .1988ابإلضاالي إىل ذق ا  ،أشاال ت يقاساالق أل الً إىل يمل و االت يق اوي ي بشااأن
دن س ويق البا مجلع يف يألهويز شهد ح ث لوجاد يالت ال ا لاا عان 17٠ 18٤
شخصلً ع يقتوي  ،كلنوي قد أُعد وي فل ج نطل يقا ل فالف ص ا علم .1988
الرد على نداء عاجل مشرتك
 -٦7يف  29آأ/أغس ااطس  ،2٠17أ س ا ا حكو ا ا مجهو ل ا ا إل ا ااين يإلس ااال ييً ع ا ا
يقندي يق لج يملش ك يقذي أ س إق هل يف  ٥ن سلن/أبال  2٠17بشأن ييعل يت وق ا عادي
ان يملاديي ر عاان حااو يإلنسالن يقصااح ر ،مبال يف ذقا ييعال يفت ال يثناار انهم .قااد
يحلكو يف يهل لص عن يقتهم يملوجه إىل أحد يألشخلص يحملتجزلن.
 -٦8يف  11آأ/أغسطس  ،2٠17أحلق يحلكو ييً ع يقندي يق لج يملش ك يقذي
أ س ا إق هاال يف  1٤حزلاين/لون ااه  2٠17بشااأن يقتهدلااديت ب ا يت سااجن إضاالي يقنا ا إىل
سجن ب د يملوجه إىل ديي عن حاو يإلنسلن .قد يحلكو يف يهال ب اض يمل و الت
عن نيا ف يحتجلزهل.

العراق
اإلجراء العادي
 -٦9أحلف يق ال يق ل حلق يحد إىل حكو يق اي بشاأن ع اي حسان ع اي يق الحي،
يقااذي لاادع أن أي اايييً اان يجل ا ش يق ايقااي يفتط ااوه يف  1٦كاالنون يأل ف/يلساامرب  2٠٠7اان
نزقه يف يقالط .
 -7٠أحلف يق ال يق ل  ،ياالً ألسالق إ عم اه ،نساخ ان اا يحللقا أل الً إىل حكو ا
يقواايت يملتحد يأل الك .

األردن
اإلجراء العاجل
 -71يف  3متوز/لوق ااه  ،2٠17أح االف يق الا ا يق ل ا ا إىل حكو ا ا يأل ين ،يف إط اال إجايئ ااه
يق لج ا  ،حلق ا ازي س ا ملن ،يقااذي لاادع أن جمموع ا اان  1٥ياااييً ابقاازي يملاادين اان دلال ا
يملخلبايت يق ل يفتط وه يف  23أاي  /للو  2٠17ن ص دق ته يف عملن.
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توضيح حال استنادا إىل املعلومات املقدم من املصادر
 -72بن اال ع ا ا يمل و االت يملاد ا ا اان يملص ااد  ،ق ااا يق الا ا يق ل ا ا وضا ا ح حلقا ا
س ملن .ياد أيليت يقتال لا أبن هذي يقشخ ق د ياحتجلز.

اازي

كينيا
رسال ادعاء مشرتك
 -73يف  11متوز/لوق ااه  ،2٠17أحاالف يق ال ا يق ل ا  ،اباش ا يك ا ثااالس آق االت أفاااى
قإلج ااي يت يخللص ا  ،ساالق ييعاال ش ا ك بشااأن يسااتماي يجتااله يإلعااديم فاال ج نطاال يقا اال
ياستخديم يمل اط ق او ن قب يقشاط يقك ن ا غريهال ان يألجهاز يأل ن ا يف سا ل كليحا
يإلج اايم يإل هاالأ ،نت ج ا قالسااتخديم يمل اااط ق اااو عنااد يقت ل ا ا يملظاالهايت .كماال شااري
يقتال لا إىل قو حلات يفت ل قساي يف س ل كليح يإل هلأ يف ك ن ل.

الكويت
املعلومات املقدم من احلكوم
و االت ت ا ا الق ا ا
 -7٤يف  12 8حزلاين/لون ااه  ،2٠17أ س ا ا حكو ا ا يقكول ا ا
يحد ّ لب ي هل ب د .يعتُربت يمل و الت يملاد ا بشاأن يحللقا غاري كلي ا قتوضا حهل .ل ااأ
يق الا يق ل ا عان ااادلاه ق جهاوي يقاايت باذهلل يحلكو ا قتوضا ح يحللقا ان فااالف إ حا إ كلن ا
ال ن ع نلت ن يحلمض يخل وي يقصابغي ا قلعاد ب الانت حاد حتدلاد يهلولا يقتلب ا قاإليي
يق ل قأيق يجلنلئ .

لبنان
اإلجراء العادي
 -7٥أحاالف يق ال ا يق ل ا إىل يحلكو ا حلق ا يحااد ت ا بنج ااإ لوسااا يجلا االين ،يقااذي
لدع أن أيايييً ابقزي يملدين ن يجل ش يق بنلين أقااوي ع اه يقاابض يف نزقاه يف  2٤كالنون يقثالين/
لنللا .1997
 -7٦أح االف يق الا ا يق ل ا ا  ،ياا الً ألس االق إ عم ااه ،نس ااخ اان ااا يحللقا ا إىل حكو ا ا
يجلمهو ل يق اب يقسو ل .

ليبيا
اإلجراء العاجل
 -77يف  1حزلاين/لون ااه  ،2٠17أح االف يق ال ا يق ل ا ا إىل حكو ا ق ب اال ،يف إط اال إجايئ ااه
يق لج ا  ،حلق ا طاال ا الي مااد يقاااذييف ،يق اذي لاادع أن أي اايييً اان ق اويت يقتاادف يقتلب ا
ق شاط يفتط وه يف  3٠أاي  /للو  2٠17ن هد يق بلس يف طايب س.
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 -78يف  2٠حزلاين/لون ااه  ،2٠17أحاالف يق الا يق ل ا إىل حكو ا ق ب اال ،يف إطاال إجايئااه
يق لجا  ،حلقا مااد يقاج ااي غو ا عبااد يقااامحن ،يقااذي لاادع أن أياايييً اان قاويت كت با يقنصااا
يقتلب قوزي يقديف يفتط وه يف  2٥ن سلن/أبال  2٠17ن سو طال يجلم يف طايب س.

اإلجراء العادي
 -79أح االف يق الا ا يق ل ا ا إىل يحلكو ا ا  ،يف إط اال إجايئ ااه يق االيي ،ث ااالس ح االات ت ا ا
ابألشخلص يقتلق أمسلؤهم:
أنس عباد يقاازي وسا يقتت اي ،يقاذي لادع أن أياايييً ان كت با يملشال يأل ىل
(أ)
يفتط وه يف  9آأ/أغسطس  2٠1٤يف بنغلزي يجلدلد
(أ) عم االي يق اادلن ع سا ا م ااد ع ااي ،يق ااذي ل اادع أنا اه يفتُط ااا يف  ٤ش اابلط/
يربيلا  2٠1٦يف ط بنزلن يف يقزي ل ع ألدي أ ب س حر جمهو يهلول لالف إ م لنتمون
إىل ش ل لا ااهل يف طايب س م يمس لً حت س ط يقد ق
(ج) عز يقدلن أمحد عما يقتو بكيت ،يقذي لادع أناه يفتطاا يف  1كالنون يقثالين/
لنااللا  ،2٠1٥عنااد ل كاالن علئ اديً إىل ب تااه يف حااي أبااو س ا م ،ع ا ألاادي أي اايي اان يجلملعاالت
يملس ا ح يقاايت تخااذ اان ت ا ا ا اايً هلاال ،مباال ي هاال قااو يقاااي يخللص ا  ،ث اوي ط اايب س ،كت ب ا
يقشااه د لوسااا يقبااوين ،يقاايت لااالف إ اال ا إلش اايف زي يقديف ا س ا طلت يسااتخبل ي
أفاى ب ق حكو يجمل س يقاائسي.

ماليزاي
اإلجراء العادي
 -8٠أحلف يق ال يق ل حلق يحد إىل يحلكو بشأن أ اي شي الت ،يقاذي لادع أن
أيايييً ن يقاويت يخللص يفتط وه يف  2٤شالن يقثلين/نويمرب  2٠1٦ابقااأ ن ب ته يف الا
بريق س.
املعلومات املقدم من املصادر
 -81قاادم أحااد يملصاالي و االت دثا عاان حلقا يحااد ّ لُبا ي هاال ب ا ُاد ،يعتُااربت هااذه
يمل و لت غري كلي قتوض ح يحللق .

ملديف
املعلومات املقدم من احلكوم
 -82يف  1٠آأ/أغسطس  ،2٠17أ سا حكو ا ادلا و الت ت ا القا يحاد
ّ لب ي هل ب د .يعتُربت يمل و لت يملاد بشأن يحللق غري كلي قتوض حهل.

18

GE.17-20880

A/HRC/WGEID/113/1

املكسيك
اإلجراء العادي
 -83أحلف يق ال يق ل إىل يحلكو حلقتر بشأن يقشخصر يقتلق لن

يمسلمهل:

فوس ا ه ل ا س االلو يف جو لغ ااوي ،يمل ااا ف أل الً ابس اام ياينس س ااكو ف االي ري
(أ)
اال ن س ،يقااذي لاادع أنااه أُ قااا يف  23آأ/أغسااطس  1977يف نزقااه يف غويييافاال ي ،يف
جلق س ااكو ،ع ا ا أل اادي أيا اايي اان يإليي ياحتليلا ا قأ اان ،ش اااط الا ا فلق س ااكو يقال ا ا ،
يقشاط يقا لئ ق وال  ،جهلز يستخبل يت غويييافل ي ،شاط يملا يف فلق سكو
(أ) يين ا أغ ااريي إسب نوس اال ،يمل ااا ف أل ا الً ابس اام "ب ب ااو " ،يق ااذي ل اادع أن ااه
يفتُطا يف  2٠أاي  /للو  2٠1٦ن لسل الن ،يف س نلقوي ،ع ألدي س حر ابقازي يملادين
عايوي أن سهم أب م أيايي ن يقشاط يقوزي ل .
املعلومات املقدم من املصادر
 -8٤قدم أحد يملصلي

و لت عن حلق يحد ّ لب ي هل ب د.

نداء عاجل مشرتك
 -8٥يف  18أاي  /ا ا االلو  ،2٠17أحا ا االف يق ال ا ا ا يق ل ا ا ا  ،اباش ا ا ا يك ا ا ا آق ا ا االت أفا ا اااى
قإلجا ااي يت يخللصا ا  ،ن اادي ع االجالً بش ااأن يمل و االت يقا اوي ي ع اان قتا ا يق ااد ي ا ااأ ةت ا ا اان
يملديي لت عن حاو يإلنسلن.
رسال ادعاء مشرتك
 -8٦يف  1٤متوز/لوق ا ا ااه  ،2٠17أحا ا االف يق ال ا ا ا يق ل ا ا ا  ،اباش ا ا ا يك ا ا ا آق ا ا االت أفا ا اااى
قإلج ااي يت يخللصا ا  ،س االق ييع اال ت ا ا ابمل و االت يقا اوي ي ع اان يس ااتخديم ك االات حكو ا ا
قتكنوقوج االت يملايقب ا اان أج ا يسااتهديف أع اال يال ا يخل اربي يملسااتا ر يملت اادي يقتخصصاالت
يقتلب ق جن يقب دين يأل الك حلاو يإلنسلن ،يملديي ر عن حاو يإلنسلن ،مبن ي هم أع ال
اك ااز غ ا أغوس ااتر ب ااا ف اوي لس حلا ااو يإلنس االن ( اك ااز ب ااا ي) ،يقص ااح ون ،غ ااريهم اان
أع ل يجملتم يملدين يف يملكس  .أشل هذي يايعل أل لً إىل فطلأ ئ س يملكس  ،يقذي
يألي لف.
ط إ ي ه يتح حتا الت ا ن ندي ي اكو يملكس ابعتبل هل سو ق عن
ادعاء عام
و لت ان صالي وثوقا لُادع ي هال جاوي عابالت أ الم ن اذ
 -87ا يق ال يق ل
يإلع ااالن يملت ا املل ا مج ا ا يألش ااخلص اان يافت اال يقاس اااي يف يملكس ا  .يف  2شا االن
يأل ف/أكت ااوبا  ،2٠17أح االف يق الا ا يق ل ا ا ييع اال ً عل ا الً إىل حكو ا ا يملكسا ا (ينظ ااا يملايا ا
يأل ف) ي ماال لت ا ابق اباالت يملزعو ا يقاايت ل االين نهاال ضااحلاي يافت اال اان يألط االف يملاايهار
ق تمت ااوقهم ،يق ك از بوجاه فالص ع ا يحللقا يقايت لويجههال يألط الف يملايهااون يف سا ل
يهلجا .
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املغرب
اإلجراء العادي
 -88أحا االف يق ال ا ا يق ل ا ا إىل يحلكو ا ا  ،يف إطا اال إجايئ ا اه يق ا االيي ،مثا االين حا االات ت ا ا
ابألشخلص يقتلق أمسلؤهم:
ابسااو أ س اط ح ،يقااذي لاادع أن ثالث ا اان جاالف يقااد ك يفتط اوه يف آذي /
(أ)
ل س  1973يف غ غلش
(أ) أمحد مد سالّ يق اايب ،يقاذي شاوهد آفاا اا يف متوز/لوق اه  197٦يف اكاز
يقد ك يمل كي يف يقسمل يف يقسجن يحمل ي "يألسوي" يف يق ون ب د أن يفتط ه يثنلن ن جلف
يقد ك يمل كي ن نزقه يف يقسمل
(ج) ع ي مد بل ك ،يقذي لدع أن أيايييً ن يقاويت يملسا ح يملغاب ا يفتط اوه
يف كلنون يأل ف/يلسمرب  197٥ن نزقه يف يقسمل
(ي) غا االل ي يقربه ما ااي ،يقا اايت لا اادع أن أي ا اايييً ا اان يقشا اااط يملغاب ا ا ابقا اازي يملا اادين
يفتط وهل يف  22شبلط/يربيلا  198٥ن نزهلل
(ه) محليي اباب س دي محلي (يملوسال ي) ،يقاذي لادع أن جناوييً غل با يفتط اوه
يف آذي  /ل س  197٦يف يق ون
( ) مهل بال
يف متوز/لوق ه 197٦

مد سلّ ،يقذي لدع أن يثنار ان جالف يقاد ك يمل كاي يفتط اوه

(ز) مللم بشري يحلريش ،يقذي لدع أناه شاوهد آفاا اا يف  22أاي  /اللو 1977
يف ثكن ا جمموع ا يقتاادف يقس اال ب ااد ل يفتط ااه أي اايي اان يألجهااز يأل ن ا اان يكلنااه يف حااي
كوقو نل جل ،يف يق ون
مد يقبشري (بشل ) مد إبايه م يخل
(ح)
يفتط وه يف شالن يقثلين/نويمرب  197٥يف يقسمل .

(اباي) ،يقذي لدع أن جنوييً غل ب

 -89أحالف يق الا يق ل ا  ،ياالً ألسالق إ عم اه ،نسااخ ان
يق ايب محليي اباب س دي محلي (ملوسل ي) إىل حكو إسبلن ل أل لً.

اي حالقيت أمحاد ماد ساالّ

موزامبيق
املعلومات املقدم من احلكوم
 -9٠يف  3٠أاي  /اللو  11أل وف/سابتمرب  ،2٠17قااد حكو ا يقرب غاالف و الت عاان
حلق يحد ّ لب ي هل ب د يف إطل سجالت وزي ب  .يعتربت يمل و لت يملاد ا غاري كلي ا
قتوض ح هذه يحللق .
 -91أح االف يق الا ا يق ل ا ا  ،ياا الً ألس االق إ عم ااه ،نس ااخ اان ااا يحللقا ا إىل حكو ا ا
يقرب غلف أل لً.
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نيبال
اإلجراء العادي
 -92أح االف يق ال ا ا يق ل ا ا إىل يحلكو ا ا  ،يف إط اال إجايئا ااه يق االيي ،عشا ااا ح االات ت ا ا
ابألشخلص يقتلق أمسلؤهم:
ش ااو الف ش ااويهل ي ،يق ااذي ل اادع أن جمموعا ا اان أي اايي يقش اااط يفتط ا اوه
(أ)
يف  18أل وف/سبتمرب  2٠٠2يف كلنشلنبو
(أ) ييك ابه االي ابس اان  ،يق ااذي ل ادع أن أي اايييً اان يجل ا ش يقن ب اال يفتط اوه
يف  1٥آذي  /ل س  2٠٠2ن نزقه يف ابغ ون
(ج) غاالن ش ك.س ،.يقااذي لاادع أن أياايييً اان يجل ا ش يقن باال أقا اوي ع ااه يقااابض
يف  27شالن يقثلين/نويمرب  199٦يف قال أي ل ل غل
(ي) ابف اثنا ا ا ا ا اال ،يق ا ااذي ل ا اادع أن يقش ا اااط يقن بلق ا ا ا يفتط ت ا ااه يف  1٦أاي /
للو  1999ن أ لم ستش كلمتلند يقنموذجي
(ه) اقتو شوي ي ،يقذي لدع أنه أُ قاا يف  2٤آذي  /ال س  2٠٠2يقت اد إىل
اكز شاط كالشنلبو يف كلنشلنبو
( ) بايكاالش غ مااري ،يقااذي لاادع أن أياايييً اان يجلا ش يقن باال يفتط ااوه اان نزقااه
يف  22شالن يقثلين/نويمرب 2٠٠٤
يج كو اال اثاب لغ اال  ،يق ااذي ل اادع أن ااه أُ ق ااا يف  29آذي  /اال س 2٠٠3
(ز)
أثنل غل ن ذهل أيايي ن يجل ش يقن بل
(ح) ساالغون شالسااثل ،يقااذي لاادع أن أي اايييً اان يجل ا ش يقن باال يفتط ااوه يف 3٠
كلنون يأل ف/يلسمرب  2٠٠٤ن ناط يقت ت ش يأل ن يف سو ايب نلايك
(ط) يل ابهلي اثاب ،يقذي لدع أن أياايييً ان يجلا ش يقن بال أقااوي ع اه يقاابض
يف  9ن سلن /أبال  2٠٠3يف ابزي شو ي
(ي) كملف يهلف ،يقذي لدع أن أياايييً ان يجلا ش يقن بال يفتط اوه يف  1كالنون
يقثلين/لنللا  2٠٠٠ن كلن عم ه يف ن بلقغونج.

رسال أخر
 -93يف  27متوز/لوق ااه  ،2٠17أح االف يق الا ا يق ل ا ا  ،اباشا ا يك ا ا أ با ا آق االت أف اااى
قإلج ااي يت يخللص ا  ،بالغ الً إىل حكو ا ن ب االف بش ااأن يقا االنون يملت ا ب جن ا يحلا ا ا يملص االحل
يقتحا ا يف حاالات يألشااخلص يملخت اار ،يقااذي يعتُمااد يف  2٥ن ساالن/أبال  2٠1٤بشااأن
عاادم إحاايز ااادم كبااري يف أعمالف جلنا يحلا اا يملصاالحل جلنا يقتحا ا يف حاالات يألشااخلص
يملخت اار قساايً بشااأن يحللجا إىل زلااز شاالك يق ااحلاي يقشااهوي ضااملن محااللتهم ع ا ااو
أي .
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عمان
املعلومات املقدم من احلكوم
 -9٤يف  1٦حزلاين/لون ه  ،2٠17قد حكو عملن
ي هل ب د .يعتُربت يمل و لت يملاد غري كلي قتوض ح يحللق .

و لت عن حلق يحد ّ لب

 -9٥بنال ع ا يمل و الت يملااذكو أعااله ،قاا يق الا يق ل ا إحلقا هاذه يحللقا إىل حكو ا
يقا من .أحالف يق الا يق ل ا  ،ياالً ألسالق إ عم اه ،نساخ ان اا يحللقا أل الً إىل حكاو يت
عملن يإل ل يت يق اب يملتحد .

ابكستان
اإلجراء العاجل
 -9٦فالف يق ق اد ياسات ايف ،أحالف يق الا يق ل ا إىل حكو ا ابكساتلن  21حلقا يف
إطل إجايئه يق لج (ينظا يملاي يقثلقث).
اإلجراء العادي
 -97أحلف يق ال يق ل  32حلق إىل يحلكو (ينظا يملاي يقثلين).
املعلومات املقدم من املصادر
 -98قدم أحد يملصلي و لت دث عن ثاالس حالات ّ لبا ي هال ب اد ،يعتُاربت هاذه
يمل و لت غري كلي قتوض ح يحللات.
توضيح حال استنادا إىل املعلومات املقدم من املصادر
 -99بناال ع ا يمل و االت يملاد ا اان يملصاالي  ،قااا يق ال ا يق ل ا وض ا ح حاالات وي ا
أبا  ،ع ي ي ت لز ،عبد يقويحد ب وش .ياد أيليت يقتال لا أبن هوا يأليايي أياج عنهم.
توضيح
 -1٠٠بناال ع ا يمل و االت يقاايت سااب أن قااد تهل يحلكو ا  ،قااا يق ال ا يق ل ا وض ا ح حلق ا
يح ا ا ا ا ااد ب ا ا ا ا ااد ينا ا ا ا ا اال يق ا ا ا ا ا يملنص ا ا ا ا ااوص ع ه ا ا ا ا اال يف قلع ا ا ا ا ااد يألش ا ا ا ا ااها يقس ا ا ا ا اات (ينظ ا ا ا ا ااا
 ،A/HRC/WGEID/111/1يق اا .)1٠3
رسال طلب تدخل فوري
 -1٠1يف  27متوز/لوق ااه  ،2٠17أح االف يق الا ا يق ل ا ا  ،اباشا ا يك ا ا أ با ا آق االت أف اااى
قإلجا ااي يت يخللصا ا  ،س االق ط ااإ اادف ي ااو ي بش ااأن أي االف يقتهدل ااد يق ه ااإ يق اايت ل اادع
ثل سااتهل ع ا عااليف غ اال  ،هااو االم ااديي عاان حاااو يإلنساالن لت اال ن بنشاالط ا آق االت
يأل م يملتحد حلاو يإلنسلن مبل ي هل يق ال يق ل غريه ن يإلجاي يت يخللص .
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ادعاء عام
و لت ن صلي وثوق بشأن يق ابلت يملب عنهل يقيت ف
 -1٠2ا يق ال يق ل
ن ذ يإلعالن يملت املل مج يألشخلص ن يافت ال يقاسااي يف ابكساتلن .أح ا ييعال
عاالم (ينظااا يملايا يأل ف) إىل يحلكو ا يف  12ش االن يأل ف/أكتااوبا  ،2٠17كااز ع ا يسااتماي
ينتشل ثل س يافت ل يقاساي ،ي ل عدي يحللات يملب عنهل يف يقسند.

بريو
تطبيق قاعدة األش ر الست
و لت عن حلقا يحاد ّ لبا ي هال
 -1٠3يف  21حزلاين/لون ه  ،2٠17قد يحلكو
ب د .يستنلييً إىل يمل و لت يملاد  ،قا يق ال يق ل طب قلعد يألشها يقست .
املعلومات املقدم من املصادر
 -1٠٤قاادم أحااد يملصاالي و االت دثا عاان حلقا يحااد ّ لبا ي هاال ب ااد ،يعتُااربت هااذه
يمل و لت غري كلي قتوض ح يحللق .

اململك العربي السعودي
اإلجراء العاجل
 -1٠٥يف  3متوز/لوق ه  ،2٠17أحلف يق ال يق ل إىل حكو يملم ك يق اب ا يقسا ويل  ،يف
إطل إجايئه يق لج  ،حلقيت مد حسر ع ي يخل اي ي موي ع ي يقبشري يج ،مهل ويطنالن
ق ب لن لدع أن أيايييً ن أ ان يقد قا يفتط لمهال يف  2٥حزلاين/لون اه  2٠17ان قلعا يملغالي
مبطل جد .
 -1٠٦أحلف يق ال يق ل  ،يالً ألسلق إ عم ه ،نسخ ن
ق ب ل.

ي يحللقتر أل لً إىل حكو

 -1٠7يف  3متوز/لوق ااه  ،2٠17أحاالف يق الا يق ل ا إىل حكو ا يملم ك ا يق اب ا يقس ا ويل ،
يف إطاال إجايئااه يق لجا  ،حلق ا سا ملن يقااد لش ،يق اذي لاادع أنااه شااوهد آفااا ااا يف ن ساالن/
أبال  2٠17يف سجن يحللئا ابقاايف ب د يفتطليه يف  22ن سلن/أبال  2٠1٦يف ك .
اإلجراء العادي
 -1٠8أحلف يق ال يق ل حلق يحد إىل يحلكو ت ب بد يقغ و فلن ،يقاذي لادع أن
ش اااط يملدلن ا أقا ا ع ااه يقا اابض يف  2٠آأ/أغس ااطس  2٠1٦ابقا اااأ اان يقبويب ا ق اام 2٠
ق مسجد يقنبوي.
 -1٠9أحلف يق ال يق ل  ،ياالً ألسالق إ عم اه ،نساخ ان اا يحللقا أل الً إىل حكو ا
ابكستلن.
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توضيح حال استنادا إىل املعلومات املقدم من املصادر
 -11٠بنل ع يمل و لت يملاد ن يملصلي  ،قا يق ال يق ل وض ح حلقيت مد حسر
ع ااي يخل ا ااي ي م ااوي ع ااي يقبش ااري يج .يا ااد أي االيت يقتا اال لا أب م اال ُسا اِّمل إىل ق ب اال أ م اال
تجزين حلق لً يف سجن قاانيي.
نداء عاجل مشرتك
 -111يف  28متوز/لوق ااه  ،2٠17أح االف يق الا ا يق ل ا ا  ،اباشا ا يك ا ا س ااب آق االت أف اااى
قإلجا ااي يت يخللصا ا  ،ن اادي ع االجالً شا ا كلً لت ا ا ابإلع ااديم يقوشا ا ق  17شخصا الً ا لُ ا َااف
صريهم ا كلن جويهم.

جنوب أفريقيا
اإلجراء العادي
 -112أحا ا ا االف يق ال ا ا ا ا يق ل ا ا ا ا حلق ا ا ا ا يحا ا ا ااد إىل يحلكو ا ا ا ا بشا ا ا ااأن ابيب يلنس ا ا ا ان ب ا ا ا ااو
ج االكوأ وب االس ،يق ااذي ل اادع أن ض االبطلً اان يقش اااط ااوني ر حك ااو ر يفتط ا اوه يف ٦
شبلط/يربيلا  2٠1٦يف س بوكن .

جنوب السودان
اإلجراء العادي
 -113أح االف يق الا ا يق ل ا ا إىل يحلكو ا حلقا ا يح ااد بش ااأن االث و نغ ااو يق ااذي ل اادع أن
أي اايييً اان يجل ا ش يقش ا قتحالااا يقسااويين ،يقش ا ب ساات (ج ا ش جنااوأ يقسااويين) ،أقا اوي ع ااه
يقابض يف  18كلنون يقثلين/لنللا  2٠1٦يف نزقه يف اي ب و.

إسبانيا
تطبيق قاعدة األش ر الست
 -11٤يف  17متوز/لوق ااه  ،2٠17قااد يحلكو ا و االت عاان حلق ا يحااد ّ لب ا ي هاال
ب د .يستنلييً إىل يمل و لت يملاد  ،قا يق ال يق ل طب قلعد يألشها يقست .

سريي النكا
اإلجراء العادي
 -11٥أحلف يق ال يق ل  ٤٤حلق إىل يحلكو (ينظا يملاي يقثلين).
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اجلم وري العربي السوري
اإلجراء العاجل
 -11٦يف  2٠متوز/لوق ه  ،2٠17أحلف يق ال يق ل ا إىل حكو ا يجلمهو لا يق اب ا يقساو ل ،
يف إطاال إجايئااه يق لج ا  ،حلق ا حساالم يملااد ك يقااذي لاادع أنااه شااوهد آفااا ااا يف  ٦ن ساالن/
أبال  2٠17يف يا يملخلبايت يجلول يف سجن طل يملز .
اإلجراء العادي
 -117أحلف يق ال يق ل إىل يحلكو مثلين حلات ت

ابألشخلص يقتلق أمسلؤهم:

ي ا ااز يقا اادلإ ،يقا ااذي ل ا ادع أن أي ا اايييً ا اان يقشا ااب ح  ،ها ااي ش ا ا ل ويق ا ا
(أ)
ق حكو ا ا  ،ا اان يجل ا ا ش يقسا ااو ي أقا ا اوي ع ا ااه يقاا اابض يف  1٥آأ/أغسا ااطس  ،2٠12عنا ااد ل
يقتحموي قال ز يحل ص
(أ) فلق ااد ع ااي يل ااإ ،يق ااذي ل اادع أن أي ا اايييً اان ش ا ا ب يملخ االبايت يق س ااكال
يفتط اوه يف  2٦شاالن يقثاالين/نويمرب  2٠11ان ناطا يقت تا ش يقويق ا يف يقساالح يقائ سا يف
حي يقا يجلنويب
(ج)
مد بشل ع ي يلإ ،يقذي لدع أن أيايييً ن يق ا ( 23٥يمل اا ف أل الً
ابسم "يا ي سطر") قش ب يملخلبايت يق ساكال يفتط اوه يف  2٦شاالن يقثالين/نويمرب 2٠12
ن حديئ يقزهاي
(ي) ن االف ش ا ر مااوي ،يقااذي لاادع أن أي اايييً ابقاازي يقامسااي ابقاازي يملاادين اان
يقاويت يجلول أقاوي ع ه يقابض يف  1٦آذي  /ل س  2٠1٥عند ناط تا ش ق ااويت يجلولا يف
دلن طاطوس
(ه) إبايه م يحلمليي ،بشل يحلمليي ،يلض يحلمليي ،يقذلن لدع أ م أُ ق اوي
يف  1٥آذي  /اال س  2٠1٤ع ا ا أل اادي أيا اايي اان يملخ االبايت يجلولا ا يق اايت سا ا طا ع ا ا ناطا ا
يقت ت ش يف يق اق س ،يف ليظ مح
( ) فلق ااد يقن ازيف ،يق ااذي ل اادع أن أي اايييً اان ش ا ب يملخ االبايت يق س ااكال أ ق ااوه
يف  1٦كلنون يقثلين/لنللا  2٠1٤يف نزقه ابقااأ ن د س يقشملق يف قال ا ييتر.
املعلومات املقدم من املصادر
 -118قد يملصلي
غري كلي قتوض ح يحللات.
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اتيلند
اإلجراء العادي
 -119أحلف يق ال يق ل إىل يحلكو أ ب حلات بشأن سوث بون ،ي يون ط همل
يقصغريلن ،هم أسا يقتمس يق جو يف ل ند ،لدع أن يقشااط يقتلل ندلا يفتط اتهم يف 27
آأ/أغسطس  ،2٠1٦ذق مبل ابقت ل ن يقشاط يقكمبويل .
 -12٠أحلف يق ال يق ل  ،يالً ألسلق إ عم ه ،نسخ ن
حكو كمبوياي.

الت هاذه يحلالات أل الً إىل

املعلومات املقدم من احلكوم
 -121يف  17متوز/لوق ااه  ،2٠17قااد حكو ا ل نااد
ي هل ب د .يعتربت يمل و لت يملاد غري كلي قتوض ح يحللق .

و االت عاان حلق ا يحااد ّ لب ا

تونس
املعلومات املقدم من احلكوم
 -122يف  22حزلاين/لون ااه  ،2٠17أ سا ا كلق ا ا ح اااس يحل ااد ي يقسا اويح يأل ب ا ا ييً
بشأن عشا حلات ّ لب ي هل ب د .يعتربت يمل و لت يملاد غري كلي قتوض ح يحللات.
 -123يف  18آأ/أغس ا ااطس  ،2٠17أ سا ا ا حكو ا ا ا إلطلق ا اال و ا االت ت ا ا ا ب ش ا ااا
حلات ّ لب ي هل ب د .يعتربت يمل و لت يملاد غري كلي قتوض ح يحللات.
 -12٤أحلف يق ال يق ل  ،يالً ألسلق إ عم ه ،نسخ ن الت هاذه يحلالات أل الً إىل
حكو ا إلطلق اال إىل كلق ا حاااس يحلااد ي يقس اويح يأل ب ا (ينظااا ،A/HRC/WGEID/112/1
يق اا .)9٤

تركيا
اإلجراء العاجل
 -12٥يف  1٦حزلاين/لون ااه  ،2٠17أحاالف يق الا يق ل ا إىل حكو ا اك اال ،يف إطاال إجايئااه
يق لج ا  ،حلق ا صااط أ زباان ،هااو االم أكااليري ل ادع أن جمموع ا اان يقاجاالف ل تاااد أ اام
لنتمون إىل يقاويت يحلكو يفتط وه يف  9أاي  /للو  2٠17يف أناا .
املعلومات املقدم من احلكوم
 -12٦يف  17متوز/لوق ااه  19حزلاين/لون ااه  ،2٠17أحلق ا حكو ا اك اال
القتر ّ لب ي همل ب د .يعتربت يمل و لت يملاد غري كلي قتوض ح يحللقتر.
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توضيح
 -127يسااتنلييً إىل يمل و االت يقاايت سااب أن قااد تهل يحلكو ا  ،قااا يق ال ا يق ل ا وضا ح أ ب ا
حا ا ا ا االات ب ا ا ا ا ااد ينا ا ا ا ا اال يق ا ا ا ا ا يملنصا ا ا ا ااوص ع ها ا ا ا اال يف قلعا ا ا ا ااد يألشا ا ا ا ااها يقسا ا ا ا اات (ينظا ا ا ا ااا
 ،A/HRC/WGEID/111/1يق اا .)13٠
الرد على نداء عاجل مشرتك
 -128يف  ٦حزلاين/لون ااه  ،2٠17أ سا ا حكو ا ا اك اال ييً ع ا ا يقن اادي يق لجا ا يملشا ا ك
يقذي أ س إق هل يف  1٠ن سلن/أبال  2٠17بشأن ينتهلكلت حاو يإلنسالن يملادع ي كلهبال
يف س ل يق م لت يأل ن يف الط لت أ ري نوساللبر أ وك او مبحليظا ال يلن يف جناوأ
شااا اك اال .ااادم يحلكو ا يف يهاال و االت ص ا عاان هاادف يق م االت يأل ن ا يملااذكو
سل هل.
مالحظ
 -129ل ا ف يق الا يق ل ا متل الً ابقتحاادايت يأل ن ا يخلطااري يقاايت ويجههاال اك اال حلق الً (ينظااا
 ،A/HRC/33/51/Add.1يق ااا  .)1٠لاذكِّا يف يقوقا ن سااه أبنااه ،ياالً ق ماالي  7اان يإلعااالن
يملت املل مج يألشخلص ن يافت ل يقاساي ،ا وز يقتاذ أبي نياا ف همال كلنا ،
سوي ا يأل اا ابقتهدلاد ابنادا حااأ أ ق الم حلقا حااأ أ عادم يساتااي س لساي ييف اي
أ أي حلقا طاوي م عل ا أفاااى ،مباال يف ذق ا يقظااا ف يملت اا بتااديبري كليحا يإل هاالأ ،اان
أج ربلا حلات يافت ل يقاساي.

تركمانستان
اإلجراء العادي
 -13٠أحاالف يق ال ا يق ل ا إىل يحلكو ا حلق ا يحااد بشااأن اب ااري بايل ااا يقااذي لاادع أن
ااوني ر اان ييئااا يقتحا ا يجلناالئي أي اايييً اان أجهااز يأل اان يخللص ا أقا اوي ع ااه يقااابض يف 7
كاالنون يأل ف/يلساامرب  2٠٠2يف نزقااه يف أشااغلابت ،قااد شااوهد آفااا ااا يف اكااز يحتجاالز
سلب ق محلكم يف  9كلنون يأل ف/يلسمرب .2٠٠2
تطبيق قاعدة األش ر الست
و لت عن حالقتر ّ
 -131يف  22أاي  /للو  2٦حزلاين/لون ه  ،2٠17قد يحلكو
لب ي همل ب د .يستنلييً إىل يمل و لت يملاد  ،قاا يق الا يق ل ا طب ا قلعاد يألشاها يقسات
ع ك تل يحللقتر.
مالحظ
 -132لشكا يق ال يق ل حكو اكملنستلن ع يمل و الت يملاد ا بشاأن ب اض يحلالات
يقاايت ّ لب ا ي هاال ب ااد .اان يملشااج ق ال ا يق ل ا زايي اال ن يحلكو ا اه ،هااو لتط ا إىل
ويص حوي ه يقبنل هل.
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أوغندا
رسال ادعاء مشرتك
 -133يف  23آأ/أغسطس  ،2٠17أحلف يق ال يق ل  ،اباش يك مخس آق لت أفاى
قإلجاي يت يخللصا  ،سالق ييعال شا ك بشاأن يايعال يت يملت اا أبعمالف يقاتا فال ج نطال
يقا ل  ،ياستخديم يمل اط ق او  ،ياحتجلز يقت س ي ،يافت ل يقاساي يقيت يستهدي أيايي
ش إ ابكونز يإلث يف وسس لنز يقثالي  ،مبن ي هم يألط لف ،يقيت ن ذهل أيايي ج ش
شاط أ غندي أثنل عم لت ش ك يف كلس سي بغاأ أ غندي ،لاو ي  27 2٦شاالن يقثالين/
نويمرب  ،2٠1٦بشأن يق ابلت يقيت ف يقتحا يف هذه يألحديس.

اإلمارات العربي املتحدة
وقف النظر
 -13٤قا يق ال يق ل  ،بصو يستثنلئ يالً ق اا  28ن أسلق إ عم ه ،قا يقنظا يف
يحللات يقثالس يقيت ّ لب ي هل ب د .غري أنه وز إعلي يتح هذه يحللات يف أي ق .

الوالايت املتحدة األمريكي
اإلجراء العادي
 -13٥أحاالف يق ال ا يق ل ا إىل حكو ا يقااواايت يملتحااد يأل الك ا حلق ا االزن يق اازي ،هااو
اويطن عايقااي لاادع أن أي اايييً اان ج ا ش يقااواايت يملتحااد أقا اوي ع ااه يقااابض يف  1٠كاالنون
يقثلين/لنللا  2٠٠٤يف بغديي.
 -13٦أحاالف يق ال ا يق ل ا  ،يا الً ألساالق إ عم ااه ،نسااخ اان ااا هااذه يحللق ا أل الً إىل
حكو يق اي .
املعلومات املقدم من احلكوم
و لت ت
 -137يف  17آأ/أغسطس  ،2٠17أحلق يحلكو
ي هل ب د .يعتربت يمل و لت يملاد غري كلي قتوض ح يحللات.

أب ب حالات ّ لبا

أوروغواي
الرد على رسال طلب تدخل فوري
 -138يف  27حزلاين/لون ه  ،2٠17أ سا حكو ا أ غاويي ييً ع ا سالق ط اإ ادف
ي ااو ي و فا ا  18أاي  /االلو  2٠17بش ااأن يقتهدل ااديت ابقاتا ا يق اايت ل اادع وج هه اال إىل 13
شخصلً ن يملديي ر عن حاو يإلنسلن يقنلشطر يف جملف حاو يإلنسلن يقذلن لشلكون يف
زلاز حاااو يإلنساالن كليحا يإليااالت اان يق ااالأ يف أ غاويي .قااد يحلكو ا يف يهاال
زلديً ن يقت لص عن يحللق عن يقتحا الت يجلل ل .
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فنزويال (مج وري  -البوليفاري )
تطبيق قاعدة األش ر الست
 -139يف  1٠متوز/لوق ااه  ،2٠17قااد حكو ا مجهو ل ا ينااز لال يقبوق ل ل ا و االت عاان
حلق يحد ّ لبا ي هال ب اد .يساتنلييً إىل يمل و الت يملاد ا  ،قاا يق الا يق ل ا طب ا قلعاد
يألشها يقست ع هذه يحللق .

فييت انم
تطبيق قاعدة األش ر الست
 -1٤٠يف  1٠آأ/أغسطس  ،2٠17قد حكو ي انم و لت عن حلق يحاد ّ
لبا ي هاال ب ااد .يسااتنلييً إىل يمل و االت يملاد ا  ،قااا يق الا يق ل ا طب ا قلعااد يألشااها يقساات
ع هذه يحللق .

اليمن
اإلجراء العاجل
 -1٤1يف  1٤متوز/لوق ااه  ،2٠17أح االف يق الا ا يق ل ا ا إىل حكو ا ا يقا ا من حلقا ا ص ااط
حسر مد يملتوك  ،يقذي لدع أن قويت "يقشاع " يفتط ه يف  27ن سلن/أبال  2٠17ن
حلي يف ناط ت ش يأليالج مبحليظ أ أ ،يف مشلف شا صن ل .
املعلومات املقدم من املصادر
 -1٤2قاادم أحااد يملصالي و االت دثا عاان حلقا يحااد ّ لبا ي هاال ب ااد ،يعتااربت هااذه
يمل و لت غري كلي قتوض ح يحللق .
 -1٤3أحلف يق ال يق ل  ،ياالً ألسالق إ عم اه ،نساخ ان اا يحللقا أل الً إىل حكو ا
يملم ك يق اب يقس ويل .
املعلومات املقدم من احلكوم
 -1٤٤بن اال ع ا ا يمل و االت يملاد ا ا اان حكو ا ا عم االن يف  1٦حزلاين/لون ااه  ،2٠17ق ااا
يق ال يق ل إحلق حلق يحد إىل حكو يق من.
 -1٤٥أحلف يق ال يق ل  ،يالً ألسلق إ عم ه ،نسخ ان اا يحللقا أل الً إىل حكاو يت
عملن يإل ل يت يق اب يملتحد .
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Annex I
[English/Spanish only]
General allegations
Colombia
1.
The Working Group received information from credible sources alleging obstacles
encountered to implement the Declaration on the Protection of All Persons from Enforced
Disappearance in Colombia.
2.
Las fuentes han informado que se han resuelto muy pocos casos de desapariciones
forzadas ocurridas entre 1938 y 2013. De los 20,944 casos estimados, 19,638 siguen sin
resolverse.
3.
Se dice que las presuntas desapariciones forzadas han sido cometidas por, o con la
autorización, el apoyo o la aquiescencia de agentes del Estado, o con la colaboración de
grupos paramilitares.
4.
Las fuentes también informaron de nuevos casos de desapariciones forzadas o
involuntarias de niños, como Juan Esteban Moreno Pachón, Brayan Andrés Montaño y
Henry Mauricio Castillo Soche, que se cree que desaparecieron el 20 de febrero de 2017 en
el Barrio San Cristóbal Norte. Estos nuevos casos muestran la persistencia de las
desapariciones forzadas o involuntarias en Colombia, independientemente del fin del
conflicto armado, y amenazan el principio de no repetición como parte del derecho a
obtener reparación.
5.
Las fuentes también expresaron su preocupación por el mandato de la Unidad de
Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD), que es facilitar la búsqueda e identificación
de personas desaparecidas “en el contexto y en razón del conflicto armado”. A las fuentes
les preocupa que esta definición sea demasiado restrictiva y pueda excluir muchas
categorías de casos de desapariciones forzadas que no estén íntimamente relacionadas con
el conflicto armado. Como resultado, las fuentes se preguntan si todos los casos de
desapariciones, independientemente de su contexto, deben ser abordados en el mandato de
la UBPD en particular, y por las autoridades colombianas en general.
6.
De acuerdo con las fuentes, la UBPD es fruto del Acuerdo Final para la Terminación
del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera entre el Gobierno Nacional
y las FARC-EP, recogido en el punto 5.1.1.2. “(…) con el fin de establecer lo acaecido a las
personas dadas por desaparecidas como resultado de acciones de Agentes del Estado, de
integrantes de las FARC-EP o de cualquier organización que haya participado en el
conflicto, y de esa manera contribuir a satisfacer los derechos de las víctimas a la verdad y
la reparación”.
7.
El texto señala que se tratará de una unidad especial de alto nivel con carácter
excepcional y transitorio, con fuerte participación de las víctimas, para la búsqueda de todas
las personas desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. Esta Unidad hará
parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) y
tendrá un carácter humanitario (los procesos y procedimientos que adelante tendrán carácter
humanitario y extrajudicial).
8.
El Acuerdo le otorga a la UBPD independencia y autonomía administrativa y
financiera para dirigir, coordinar y contribuir a la implementación de las “acciones
humanitarias encaminadas a la búsqueda y localización de personas dadas por
desaparecidas que se encuentren con vida, y en los casos de fallecimiento, cuando sea
posible, la identificación y entrega digna de los restos de las personas dadas por
desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado”.
9.
La UBPD fue creada mediante el artículo 3 del acto legislativo 01 de 2017 y
organizada mediante el Decreto Ley 589 de 2017. Dichas disposiciones han solventado
algunas de las dudas preliminares que surgieron sobre la existencia de la Unidad, pero no
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han superado de manera definitivas otras que siguen generando incertidumbre y que no han
sido definidas.
10.
Ahora el Ministerio de Justicia trabaja en una propuesta de estructura de la UBPD,
cuyos elementos iniciales fueron recientemente presentados a las organizaciones de
sociedad civil, pero hasta el momento tampoco resuelven las inquietudes existentes.
11.
Entre los asuntos definidos en las normas existentes y aquellos por consolidarse con
ocasión de la revisión automática que adelanta la Corte Constitucional, se resaltan los
siguientes:
(a)
De acuerdo con las fuentes, aunque el Decreto Ley no lo mencione, el que la
UBPD sea denominada como “entidad del Sector Justicia de naturaleza especial” significa
que depende jerárquicamente del Ministerio de Justicia y de la Presidencia de la República.
De esta manera, si bien la Unidad podría contar con autonomía administrativa y financiera,
como cualquier otra entidad pública, no cuenta con autonomía de rango constitucional que
le permitiera actuar sin dependencia jerárquica en el sector de la administración pública.
Durante la presentación de la propuesta de estructura para la UBPD no se
hicieron nuevas clarificaciones sobre este asunto. El Gobierno sigue insistiendo que la
Unidad será autónoma, pero al pertenecer al sector justicia esta autonomía se ve limitada
por su ubicación y su dependencia del Ministro de turno. También se mencionó en la
reunión que en el decreto de estructura no se indicará que la Unidad está adscrita o
vinculada al Ministerio, sino que se insistirá en la idea de tener una naturaleza jurídica
especial. Ello significará, por ejemplo, en relación con la planta de personal, que los cargos
serán de libre nombramiento y remoción.
Por su parte, el director o la directora de la entidad será quien le imprima el
carácter de independencia a la labor que debe adelantar, impidiendo la limitación por parte
de los mencionados superiores jerárquicos o de otros intereses (hasta donde las normas lo
permitan). En esa medida, se espera que la labor de la Unidad se vea menos afectada por su
vinculación al nivel central de la administración pública.
Sin embargo, el asunto de la autonomía de la UBPD sigue en manos de la
decisión e interpretación que de este tema haga la Corte Constitucional en la sentencia que
surja de la revisión automática del Decreto Ley.
(b)
Acceso a información que pueda tener relación con las desapariciones
forzadas, incluyendo archivos de inteligencia y otra información reservada
Inicialmente el Acuerdo planteaba que la UBPD “tendrá acceso a las bases de
datos oficiales y podrá suscribir convenios con organizaciones de víctimas y de derechos
humanos para tener acceso a la información de que dispongan. […] el Gobierno Nacional
se compromete a facilitar la consulta de la información que requiera la UBPD para el
cumplimiento de sus funciones, y la UBPD, por su parte, le dará el tratamiento legal
correspondiente”.
El Decreto Ley 589 plantea en el artículo 12 que la UBPD podrá acceder a la
información relacionada con violaciones de los derechos humanos e infracciones al derecho
humanitario, pero adicionalmente permite solicitar información a las diversas entidades
públicas sin que se le pueda oponer reserva.
Tratándose de información reservada, señala la norma, en todo caso debe
garantizarse el acceso a la información con el compromiso de guardar la reserva respectiva.
De acuerdo con las fuentes, es indispensable que la Corte avale esta fórmula de acceso a la
información que protege la finalidad de la reserva y a la vez permite el acceso a
información indispensable para el proceso de búsqueda, localización, recuperación,
identificación y entrega digna. La misma lógica debe seguirse en el proceso de
reglamentación. Sin poder acceder a la información, la UBPD tendría serias dificultades
para cumplir las expectativas de las víctimas.
(c)
Traslado de información a procesos judiciales. Relación con los demás
mecanismos del Sistema Integral.
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Dentro de las funciones que el Acuerdo le adjudica a la UBPD está la de
entregar a los familiares un reporte oficial detallado de la información que haya logrado
obtener sobre lo acaecido a la persona dada por desaparecida, al término de la ejecución del
plan de búsqueda correspondiente. También se señala que habrá que entregar una copia de
dicho reporte a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No
Repetición.
El mismo Acuerdo señala que la UBPD se desarrollará en el marco
SIVJRNR, “como complemento y sin asumir las funciones de los demás componentes
mismo. En particular las actividades de la UBPD no podrán ni sustituir ni impedir
investigaciones de carácter judicial a las que haya lugar en cumplimiento de
obligaciones que tiene el Estado”.

del
del
las
las

De acuerdo a las fuentes, se dice explícitamente que la búsqueda de restos
por parte de la UBPD no inhabilitará a la Jurisdicción Especial para la Paz y demás órganos
competentes para adelantar las investigaciones que considere necesarias para esclarecer las
circunstancias y responsabilidades de la victimización del caso asumido por la UBPD, y
que en todo caso tanto los informes técnico forenses como los elementos materiales
asociados al cadáver que se puedan encontrar en el lugar de las exhumaciones, podrán ser
requeridos por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y otros órganos que sean
competentes.
Sin embargo, las fuentes hacen notar que el Acuerdo también establece que:
“Con el fin de garantizar la efectividad del trabajo humanitario de la UBPD
para satisfacer al máximo posible los derechos a la verdad y la reparación de las víctimas, y
ante todo aliviar su sufrimiento, la información que reciba o produzca la UBPD no podrá
ser utilizada con el fin de atribuir responsabilidades en procesos judiciales o para tener
valor probatorio, a excepción de los informes técnico forenses y los elementos materiales
asociados al cadáver”.
La contribución con información a la UBPD podrá ser tenida en cuenta para
recibir cualquier tratamiento especial en materia de justicia. Los funcionarios de la UBPD
no estarán obligados a declarar en procesos judiciales y estarán exentos del deber de
denuncia respecto al trabajo que desempeñen en la Unidad, aunque podrán, de ser requerido
por la JEP, por otras autoridades competentes o por la Comisión para el Esclarecimiento de
la Verdad, ratificar y explicar lo concerniente a esos informes y los elementos materiales
asociados al cadáver.
Durante el tiempo de funcionamiento de la Comisión para el Esclarecimiento
de la Verdad, la UBPD atenderá sus requerimientos y lineamientos, para lo que
establecerán un protocolo de cooperación e intercambio de información y coordinarán sus
actuaciones.
Por su parte el Gobierno señala que existirá una dependencia denominada
“Oficina de Coordinación y Cooperación Interinstitucional” que se encargaría de adelantar
el relacionamiento con otras instancias del SIVJRNR. De acuerdo a las fuentes, esto es
positivo en términos generales, aunque los asuntos concretos sobre las condiciones de
traslado de información o documentos no se van a definir en la estructura de la Unidad, sino
que se van a dejar a protocolos de confidencialidad o colaboración entre los mecanismos.
Las organizaciones de derechos humanos y víctimas han planteado la necesidad de fijar
algunos principios o delimitar ese relacionamiento desde las normas generales.
12.
Además de los puntos de preocupación mencionados, la fuente resalta tres asuntos
adicionales:
(a)
Es urgente consolidar la estructura de la Unidad lo antes posible, para que no
vea perjudicada por la aplicación de la ley de garantías durante el período electoral que se
avecina, expidiendo los decretos de planta de personal y estructura interna, y asignando el
presupuesto correspondiente
(b)
Es necesario que la UBPD sea robusta en el número de funcionarios y su
operación territorial. La propuesta de estructura del Ministerio menciona un estimado de
cerca de 100 personas en los territorios inicialmente, este número difícilmente podrá
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atender la cantidad de lugares por valorar y las actividades que se desprenden de la
localización de uno o varios cuerpos (sin capacidad la Unidad no generará resultados
alentadores en el corto plazo).
(c)
El decreto ley estableció que el Instituto de Medicina Legal realizará todos
los exámenes médico legales de los cadáveres, custodiará los cuerpos no identificados o no
reclamados y, en suma, será el apoyo técnico científico de la Unidad. Esta situación genera
la necesidad de revisar la relación entre la UBPD y el Instituto, teniendo en cuenta que este
último debe atender todos los procesos medico forenses del país, y los de la UBPD son solo
una parte de estos.
13.
La fuente concluye que la expedición del Decreto Ley resolvió algunas de las
preocupaciones planteadas, pero las preguntas más estructurales permanecen. Mientras
tanto, la propuesta de estructura que está elaborando el Ministerio de Justicia no permite
disipar las dudas sobre los asuntos complejos de operación que siguen abiertos. Será
entonces la Corte Constitucional la que jugará un papel definitivo en aclarar muchas de las
inquietudes que prevalecen respecto a los alcances de la UBPD, así como sobre sus límites
y la articulación con otras instituciones y con las organizaciones de víctimas y derechos
humanos.

Egypt
14.
The Working Group received information from the source concerning reported
obstacles encountered in the implementation of the Declaration on the Protection of All
Persons from Enforced Disappearance in Egypt.
15.
According to the information received, the following 10 individuals have been
forcibly disappeared and later either killed or sentenced to death:
(a)
June 2017;

Mr. Lotfy Ibrahim Ismail Khalil, 23, whose death sentence was upheld on 19

(b)
Mr. Ahmed Abdul Hadi Al Sehemy, 28, whose death sentence was upheld on
19 June 2017;
(c)
Mr. Sameh Abdullah Mohamed Youssef, 32, whose death sentence was
upheld on 19 June 2017;
(d)
Mr. Ahmed Abd Al Moenem Salama Ahmed Salama, 41, whose death
sentence was upheld on 19 June 2017;
(e)
Ms. Samia Mohamed Dawood Shanan, 56, who was sentenced to death on 2
December 2014;
(f)
Mr. Tarek Saad Hassan Shanan, 37, who was sentenced to death on 2
December 2014;
(g)
Mr. Abdulsalam Shoaib Abdulsalam Shoaib, 59, who was sentenced to death
on 20 May 2014;
(h)

Mr. Ali Sami Fahim El Far, 27, who was executed on 9 July 2017;

(i)

Mr. Imad El Din Sami El Far, 21, who was executed on 18 July 2017; and

(j)

Mr. Omar Adel Mohamed Abdelbaki, 20, who was executed on 23 July 2017.

16.
It is alleged that, after a terrorist attack on 15 April 2015 that left three military
college students killed and two others injured, the Egyptian Security Police Force abducted
nine individuals and placed them in different detention centers around the country; such as
Al Sheikh Police Station 1 and the Lazoughly Headquarters of the State Security Police in
Cairo. Of these nine individuals were Mr. Lotfy Khalil, Mr. Ahmed Al Sehemy, Mr. Sameh
Youssef and Mr. Ahmed Salama. Their whereabouts were unknown for periods of time
ranging from 70 to 90 days. When family members inquired about their disappeared
relatives, police officers allegedly denied that their relatives were being held.
17.
The source argues that on 1 February 2017 these four individuals were sentenced to
death in violation of the international fair trial guarantees, in particular they were not
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allowed to provide exculpatory evidence to prove their innocence, and the basis to sentence
them collectively to death was their confessions to which they were reportedly forced
through subjecting them to prolonged acts of torture during periods of their enforced
disappearances. The source further asserts that the dates of arrest of Mr. Lotfy Khalil and
Mr. Ahmed Salama were fabricated by indicating that they have been arrested on 30 June
and 1 July 2015 respectively, whereas they have been disappeared since 19 April 2015.
18.
Regarding the cases of Ms. Samia Shanan and her son Mr. Tarek Shanan, it has been
alleged that, following the Raba’a Square demonstrations on 14 August 2013, Ms. Samia
Shanan was abducted from her home on 19 September 2013 in the course of a violent raid
conducted by members of the State Security Forces. She was taken to the “Kilo 10.5”
detention facility located on the Cairo-Alexandria Highway, where she was held
incommunicado for four months and tortured into confessing to the killing and mutilation
of police officers’ bodies during the riot. After she refused to confess, on 6 October 2013
her son Tareq was abducted from his home following a raid conducted by the State Security
and Special Forces. He was taken to the “Kilo 10.5” detention facility, held there
incommunicado for three months and tortured in front of her mother. Following brutal
torture and fearing for her and her son’s lives, Ms. Samia Shanan confessed to mutilating
the body of the police officer, confession that she later denied in Court. Both Ms. Samia
Shanan and Mr. Tareq Shanan were prosecuted before the Criminal Court of Giza and
sentenced to death. They currently await further decision regarding their death sentences.
19.
As for Mr. Abdulsalam Shoaib, it is contended that, since July 2013, he has been
harassed by State Security Forces, until he was arrested on 20 May 2014 in front of his
workplace in Fayoum. Following his arrest, Mr. Abdulsalam Shoaib was held
incommunicado for several months in different locations, including the National Security
facility in Fayoum, the Bandar Police Station in Fayoum, the Fayoum Public Prison, and
the Qasr Al Nil Police Department. Reportedly, he was tortured into confessing to
“belonging to a banned group.” Thereafter, he was charged accordingly and with
“organizing a gathering of more than five people”, and sentenced to death on the basis of
his forced confession. He is currently held at the high security wing of the Minya Prison
pending appeal.
20.
In the cases of the brothers Imad and Ali El Far, both individuals were abducted
from their home by State agents on 4 and 22 April 2017 respectively and taken to unknown
location. Their fate and whereabouts remained unknown in spite of several complaints filed
by their relatives with the Attorneys General of Damietta and Cairo, as well as the Ministry
of Interior. The Ministry of Interior announced their death on 9 and 18 July 2017
respectively, reportedly as a result of an exchange of fire during anti-terrorist operations.
The source, however, claims that family members identified several signs of torture upon
examining their bodies.
21.
Concerning Mr. Omar Abdelbaki, he was abducted on 13 July 2017 in front of his
football club, nearby his house, by several members of State Security Forces. He was
surrounded by the officers, forcibly put in a car and taken to an unknown location.
Following the incident, relatives of Mr. Omar Abdelbaki inquired about him at different
police stations, but the police officers denied holding him. No information about his fate
and whereabouts was received after filing complaints with the Attorney General and
General Prosecutor of the Al Shaqyiya governorate and the Ministry of Interior, either.
Shortly thereafter, the Ministry of Interior released a statement that Mr. Abdelbaki was
killed during an exchange of fire between State Security Forces and a group of terrorists
belonging to the Muslim Brotherhood. When relatives examined Mr. Abdelbaki’s body,
they identified several marks of torture.
22.
The source emphasizes that the common characteristics of all above cases are an
absence of arrest warrants for arrests carried out by the State Security (Amn Al Watany or
Amn Al Dawly) and Police Forces, followed by secret or incommunicado detentions which
placed arrested individuals outside the protection of the law, for days and weeks. During
their detention, all victims were subjected to sever forms of torture and ill-treatment.
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Mexico
23.
The Working Group received information from credible sources alleging obstacles
encountered to implement the Declaration on the Protection of All Persons from Enforced
Disappearance in Mexico.
24.
Según las fuentes, en lo que concierne específicamente a la situación de los niños,
niñas y adolescentes desaparecidos, de 2006 y hasta el 31 de marzo de 2017, el Registro
Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) reporta 3.217 niñas
y 2.235 niños de entre 0 y 17 años como desaparecidos. Esta cifra de 5,452 niñas, niños y
adolescentes representa según el Registro el 18 por ciento del total de los casos de
desaparición en México. El 59 por ciento de estos casos corresponde a mujeres y el 41 por
ciento a varones. En cuanto a la actualidad del fenómeno, las estadísticas aportadas
indicarían que cerca del 70 por ciento de niñas, niños y adolescentes desaparecieron en el
último quinquenio, mientras que la proporción restante habría ocurrido en el período
anterior.
25.
Según la alegación, esta estadística no sería comprensiva de la verdadera extensión
del fenómeno criminal, ya que existiría un importante subregistro de los casos de
desaparición, que se debería a diferentes razones, entre ellas amenazas u hostigamiento, y
afecta en particular a las personas migrantes, que enfrentan obstáculos adicionales a la hora
de denunciar estos hechos.
26.
A pesar del elevado número de personas desaparecidas, incluyendo a niños, niñas y
adolescentes, la fuente afirma que la crisis no ha sido reconocida ni asumida en su
verdadera magnitud por el Estado mexicano: “Hasta el momento las acciones emprendidas
continúan siendo esfuerzos desarticulados, sin que existan procedimientos accesibles y
transparentes para la búsqueda inmediata, localización y protección”.
27.
Entre el universo de personas migrantes desaparecidas, según la información
recibida sería posible apreciar que la mayoría de las personas migrantes desaparecidas son
jóvenes (182) en “edad productiva”, seguido de adultos (85) y niños, niñas o adolescentes
(45). En relación a la distribución por género, se ha destacado que las niñas migrantes se
encuentran sobre representadas al alcanzar los dos tercios del universo de víctimas.
28.
Las fuentes han hecho hincapié en constataciones realizadas por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, acerca de que muchos niños, niñas y adolescentes
que se encuentran en México en el contexto de la migración suelen ser utilizados por
integrantes de la delincuencia organizada para realizar actividades relacionadas con el
tráfico de personas o el tráfico de drogas. También se ha destacado la extendida práctica de
detener a este grupo especialmente vulnerable, exponiéndolo a mayores riesgos de ser
desaparecidos.
29.
De acuerdo a las fuentes, el Estado mexicano no ha adoptado medidas preventivas ni
políticas públicas eficaces y específicas en materia de búsqueda, investigación,
enjuiciamiento y sanción de los responsables y reparación del daño en casos de
desaparición de niños, niñas y adolescentes.
30.
En particular, afirman que no existen hasta la fecha medidas legislativas,
administrativas, judiciales ni de otra naturaleza que reflejen un enfoque específico que
responda a las características especiales de los niños, niñas y adolescentes y que se adapten
a su sensibilidad, tomando en cuenta las diferencias de género.
31.
Según la alegación, los mecanismos existentes operan en el orden local sin tomar en
cuenta que cada vez más las desapariciones de personas menores de edad se encuentran
vinculadas a la delincuencia organizada y a delitos federales como la trata de personas, así
como los delitos donde agentes del Estado están implicados, ya sea por una responsabilidad
de acción u omisión.
32.
Las fuentes han ejemplificado esta situación, al afirmar que en el estado de Jalisco,
en octubre de 2014 mientras se contabilizaban 141 niños desaparecidos, solo se había
utilizado el sistema de Alerta Ámber en 9 de los casos, lo que habría llevado a que fueran
familiares y vecinos quienes emprendieron acciones de localización, mientras la agencia del
ministerio público no activó la Alerta Ámber. La información destaca que la existencia de
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varias deficiencias en la activación de la Alerta Ámber fue evidenciada por la Comisión
Estatal de Derechos Humanos de Jalisco a través de la recomendación 10/2014 dirigida al
alcalde de Puerto Vallarta y al Fiscal Regional del Estado.
33.
La alegación afirma que las autoridades “se limitan a la emisión de Pre-Alertas, por
no considerar debidamente comprobada la existencia de un grave peligro para el niño, la
niña o la persona adolescente concernida, sin tomar en cuenta ni el contexto existente en el
país, ni la necesidad de adoptar medidas especiales de protección”, y que se impone a los
denunciantes la carga de demostrar un grave riesgo para la persona desparecida.
34.
En materia de investigaciones llevadas a cabo por las fiscalías, la fuente destaca que
los ministerios públicos encargados de la investigación penal no cuentan con un protocolo
que persiga también la búsqueda de niños, niñas o adolescentes desaparecidos.
35.
En este contexto, las alegaciones hacen referencia al especial impacto que tiene
sobre los niños, niñas y adolescentes la desaparición de sus familiares adultos, ya que ellos
eran frecuentemente los proveedores económicos de sus hogares, lo que habría motivado,
en muchos de los casos, una pobreza extrema que no permite cubrir las necesidades básicas
de estos menores de edad. Sin perjuicio de lo cual, el Estado no habría impulsado políticas
para el apoyo de las familias.
36.
Las fuentes indican haber detectado además que como consecuencia del impacto que
recae sobre las familias, las niñas, niños y adolescentes se ven obligados a asumir roles
parentales o maternales como buscar empleo o constituirse en el apoyo emocional de los
adultos, y que esta situación hace que en la comunidad sean víctimas de discriminación y
segregación. Sin embargo, la información recibida indica que no existe una política de
abordaje psicosocial para las familias víctimas de una desaparición, que incluya además un
enfoque específico de trabajo con niñas, niños y adolescentes, a pesar de que así lo
establece la Ley General de Víctimas.
37.
La información llama además la atención acerca de casos en los cuales el Registro
Civil niega a las madres la inscripción de niños o niñas que nacen luego de la desaparición
de su padre, lo que afectaría además sus derechos a la identidad.

Pakistan
38.
The Working Group received information from credible sources concerning reported
obstacles encountered in the implementation of the Declaration on the Protection of All
Persons from Enforced Disappearance in Pakistan.
39.
According to sources, the widespread practice of enforced disappearances has been
ongoing, and the number of cases is alarmingly increasing in Sindh in recent years. The
sources inform that, since 2010, 1,200 cases of enforced disappearances have been reported
in Sindh. Furthermore, since February 2017, over 160 people have disappeared. However,
no criminal charge has been registered against anyone, while the fates or whereabouts of
the disappeared are still unknown. According to sources, those taken away are men of all
ages, mainly political and human rights activists in Sindh.
40.
According to sources, enforced disappearances are taking place not only in
Balochistan, FATA (The Federally Administered Tribal Areas), Khyber Pakhtunkhwa, and
urban Sindh, but also in Punjab province and the capital Islamabad in Pakistan.
41.
The sources claim that the security agencies are involved in the abductions, and that
families of disappeared persons and human rights defenders including lawyers who work
on issues related to enforced disappearance are subject to threats, reprisals and harassment
by State agencies.
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Annex II
Standard procedure cases
Democratic People’s Republic of Korea
1.

The Working Group transmitted 26 cases to the Government, concerning:

(a)
Mr So Sung-kun, allegedly arrested from his home in the Republic of Korea
by staff members of the State Political Security Department of the Democratic People’s
Republic of Korea, in July 1950.
(b)
Mr. Lee Hyung-ho, allegedly abducted from his home in Seoul, Republic of
Korea on 6 July 1950, by the North Korean Security Bureau.
(c)
Mr. Hong Man-sik, allegedly abducted from the street in Seoul, Republic of
Korea by the North Korean military authorities, in late July 1950.
(d)
Ms. Choi Geum Sil, allegedly abducted from her home by the National
Security Agency of the Democratic People's Republic of Korea (DPRK), in the summer of
1996.
(e)
Mr. Choi Young Deok, allegedly abducted from his home in the winter of
2009, by the Hamheung City Security Agency.
(f)
Ms. Kim Oak Choon, allegedly repatriated from China and abducted by
Yangkang Provincial Security Agency in the spring of 2008.
(g)
Mr. Kim Sung-il, allegedly abducted following his interrogation by the
Jongsung Security Agency of the Democratic People's Republic of Korea, in August 1992.
(h)
Ms. Lim Geum Sun, allegledly abducted from her home by the Defense
Security Command of the Democratic People's Republic of Korea, in the summer of 2009.
(i)
Mr. Park Myeong Il, allegeldy abducted from his home by the Yoosun
Regional Security Agency of the Democratic People's Republic of Korea, in the winter of
2000.
(j)
Mr. Ahn Jongbok, allegedly abducted from his home in the Republic of
Korea, by North Korean soldiers, in late July 1950.
(k)
Mr. Known Doo-han, allegedly taken by force from his house in Seoul,
Republic of Korea on 30 June 1950, by officers of the Korean People’s Army (KPA).
(l)
Mr. Choi Hwi, allegedly abducted from his home in Seoul, Republic of
Korea on 27 July 1950, by the North Korean People's Army.
(m) Mr. Choi Jin, allegedly abducted from his home in Seoul, Republic of Korea
by the North Korean People's Army, in July 1950.
(n)
Mr.Na Sung-yu, allegedly abducted from his home in Seoul, Republic of
Korea on 14 August 1950, by a squad of the Korean Peoples’s Army.
(o)
Mr.Chung Hee Geun, allegedly taken from his house by agents of the
National Security Agency of the DPRK, in the summer of 1975.
(p)
Mr. Yeong Cheol Lee, allegedly abducted from his home in June 2016, by
security agents of the Yanggang Province State Security Department.
(q)
Mr.Min Hyo-sik, allegedly taken from his residence in Seoul, Republic of
Korea in July 1950, by North Korean police officers.
(r)
Mr.Lim Won-taek, allegedly abducted in June 1950 by members of the North
Korean Communist party.
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(s)
Mr. Kim Gil-won, allegedly abducted in Seoul, Republic of Korea, on 9
August 1950, by soldiers from the Democratic People’s Republic of Korea.
(t)
Mr. Lee Jong-gak, allegedly abducted by a North Korean soldier on 27
September 1950.
(u)
Mr. Kim Nosung, allegedly abducted from his home in Seoul, Republic of
Korea on 6 August 1950.
(v)
Mr. Kim Yong-jin, allegedly abducted from his home in the Republic of
Korea, in August, 1950, by soldiers from the Democratic People’s Republic of Korea.
(w) Mr. Kwong Hae-yong, allegedly abducted from his home in Seoul, Republic
of Korea on 25 August 1950, by policemen from the Democratic People’s Republic of
Korea.
(x)
Mr. Lee Dong-sik, allegedly last seen being held in custody by soldiers from
the Democratic People’s Republic of Korea, in September 1950.
(y)
Mr. Lee Kag-ui, allegedly abducted from his home in the Republic of Korea,
in December 1950, by North Korean agents.
(z)
Mr. An Ho-cheol, allegedly abducted from his home in the Republic of
Korea, on 17 August 1950, by North Korean soldiers.
2.
In accordance with the methods of work of the Working Group, the Government of
the Republic of Korea received a copy of the cases involving nationals of the Republic of
Korea.

Pakistan
3.

The Working Group transmitted 32 cases to the Government, concerning:

(a)
Mr. Riaz Khan, allegedly last seen in August 2016, at the Chakdara Army
Detention Centre located in Dir Lower, Khyber Pakhtunkhwa, after having initially been
abducted by army officials in 2013.
(b)
Mr. Abdul Ghafoor, allegedly abducted from Memon Goth, Karachi, on 22
February 2015, by members of an intelligence agency.
(c)
Mr. Muhammad Umer Tahir, allegedly abducted from Muzaffargarh, on 29
December 2015, by members of an intelligence agency.
(d)
Mr. Muhammad Hassan, allegedly abducted from his home on 18 october
2015, by army officials.
(e)
Mr. Mujeeb Rehman, from his home in Warah City District, Quambar
Shahdadkot, on 29 July 2016, by Pakistani rangers.
(f)
Mr. Majid Aslam, allegedly abducted on 21 May 2016, by members of the
Pakistan army at the military camp in Gajjar, Mashkey District, Awaran.
(g)
Mr. Taimoor Naeem, allegedly abducted on 21 May 2016, by members of the
Pakistan army at the military camp in Gajjar, Mashkey District, Awaran.
(h)
Mr. Latif Abdul, allegedly abducted in September 2016, by members of the
Pakistan army and the Frontier Corps.
(i)
Mr. Anwar Hussain, allegedly abducted from his home on 12 May 2016, by
members of the Frontier Corps and plain clothed agents of an intelligence agency.
(j)
Mr. Imran Wali Muhammad, allegedly abducted on 18 March 2016, by
members of the Frontier Corps (FC) at a farm in Tump, District Kech, Balochistan.
(k)
Mr. Muhammad Muavia Azam Muhammad Ahsan, allegedly arrested on 21
February 2016, in District Tando Allahayr, Sindh, by a group of armed persons who
introduced themselves as officials of the Counter Terrorism Department.
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(l)
Mr. Navaid Muhammad, allegedly arrested from in Karachi, on 30 May
2015, South, by ranger officials.
(m) Mr. Shadab Ahmed Rohela, allegedly arrested from his home in Karachi, on
15 September 2015, by ranger officials.
(n)
Mr. Mateen Khan Muhammad, aarrested from his home in Karachi, on 15
September 2015, by ranger officials.
(o)
Mr. Ijaz Ullah, allegedly arrested from his home in Khyber Pakhtunkhwa, on
31 March 2015, by persons believed to be from the Elite Force Police.
(p)
Mr. Alamgir Qambrani, allegedly abducted from his home in Arbab Karam
Khan, on 5 February 2015, by members of the Frontier Corps carrying out a raid.
(q)
Mr. Arafat Khan, allegedly detained in the Ghalanai camp, on 28 May 2015,
by officials of the Frontier Corps.
(r)
Mr. Dilshad Muhammad, allegedly abducted in Karachi on 15 October 2015,
by ranger officials.
(s)
Mr. Imran Ashraf, allegedly abducted from his home in Karachi on 18
October 2015, by ranger officials.
(t)
Mr. Sarfaraz Sheikh, allegedly abducted from his home in Karachi on 18
October 2015, by ranger officials.
(u)
Mr. Ubaidullah Quraishi, allegedly abducted from his home on 4 August
2015, by members of the army camp in Village Daager.
(v)
Ms. Zeenat Shehzadi, allegedly abducted from a bus top on Ashiyana Road in
Lahore on 19 August 2015, by members of an intelligence agency.
(w) Mr. Muhammad Farhan Muhammad Hassan, allegedly abducted from his
workplace in Gulshan Iqbal on 30 December 2016, by paramilitary rangers.
(x)
Mr. Farman Ali Mst Fehmida Khanam, allegedly abducted on 6 December
2016, by rangers under the alleged commandership of the Senior Superintendent of Police
and supported by authorities of the Agriculture University of Tando Jam.
(y)
Mr. Syed Khan Bacha, allegedly abducted from his home in Khyber
Pakhtunkhwa on 7 January 2016, by members of the army.
(z)
Mr. Khan Sarfaraz, allegedly abducted from his home in Khyber
Pakhtunkhwa on 17 May 2016, by members of the army, and taken to the Army Detention
Centre situated in village Daggar in Bunert.
(aa) Mr. Burdi Asif, allegedly arrested at Sakrand Highway, Shaheed Benazirabad
District in Sindh, on 12 August 2016, by men in police uniform.
(bb) Mr. Dawood Shah, allegdly abducted from the Behlola Bazar Charsadda on
10 August 2016, by members of an intelligenct agency.
(cc) Mr. Abdullah, allegedly abducted from Qadir pur Rawan, Multan, on 31
January 2016, by members of intelligence agency.
(dd) Mr. Sajid Mehmood, allegdly abducted from his home in Islamabad, on 14
March 2016, by members of an intelligence agency.
(ee) Mr. Ismail Khan, allegedly abducted from the Atta Bazar, Mohmand Agency,
on 8 March 2016, by members of an intelligence agency.
(ff)
Mr. Muhammad Khaqan, allegdly abducted from his house in Muzaffarabad
District on 3 May 2016, by members of an intelligence agency.

Sri Lanka
4.
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(a)
Mr. Vairamutthu Lokithan, allegedly last seen in the Maancholai Hospital, in
Matthalan, Mullaithivu District, on 22 March 2009, where he was treated for an injury after
having been allegedly abducted by members of the Liberation Tigers of Tamil Eelam
(LTTE).
(b)
Mr. Mariyathas Jesurasa, allegedly disappeared together with two persons
associated with him on 14 May 2009, in an area under the direct control of the Sri Lanka
Army.
(c)
Mr. Gnanaraj Gnanapragasam, allegedly last seen in March 2009, when
heading towards the combat zone in Ananthapuram, Mullaitivu District, Northern Province,
Sri Lanka.
(d)
Ms. Anusha Yogeswaran, allegldy forcibly recruited by members of the
Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) in December 2008 and last seen on 25 May
2009, at the Intensive Care Unit (ICU) of the Vavuniya Hospital with injuries on her leg.
(e)
Mr. Nishanth Dillinathan, allegedly last seen on 15 May 2009, while being
checked and registered at the Omanthai military checkpoint (Vavuniya District, Northern
Province, Sri Lanka), in an area controlled by the Sri Lanka military.
(f)
Mr. Jerome Antonyraj Michael, allegedly detained by members of the army
on 23 June 1990, at Alasthoddam when he was driving back home from Nilaveli.
(g)
Mr. Kohilavaratharaja Ehambaram, allegedly abducted from his home on 28
January 2008, by persons who identified themselves as members from the Trincomalee
Police Station.
(h)
Mr. Rajapandi Kabalamuthu, allegedly abducted on 19 July 2007, at
Anuradhapura junction close to Gandi Nagar in Trincomalee, by a person who claimed to
be from the Navy.
(i)
Mr. Sivamuralitharan Murugesu, allegedly abducted from his home on 31
December 2008, by persons believed to be from the Navy and who took him away in a
white van.
(j)
Ms. Kamalini Nanthapala, allegedly abducted near her home on 10 February
2002, by persons in a white army van with no license plate numbers.
(k)
Mr. Manicarasa Nadarasa, allegdy last seen on his boat at sea on 2 November
1991, and suspected to have been abducted by the Navy.
(l)
Mr. Pradeepan Nagenthiran, allegedly abducted from the playground on
Dockyard road in Trincomalee, on 27 May 2008, by a Navy informant in a white van and
other members of the Navy on motorcycles.
(m) Mr. Sotheeswaran Varnakulanathan, allegedly abducted from a bus on 20
February 2007, by two members of the Pillaiyan’s group, who came in a white van and
reportedly operating along with the Army.
(n)
Mr. Regan Sebastian, allegedly abducted on 19 March 2008, from a house in
Konesapuram, OrrsHill, Trincomalee, by two persons presumably from the army who came
in a motorcycle.
(o)
Mr. Berchman Sebastian, allegedly abducted from his home on 6 October
2007, by three armed persons presumably from the Navy who left with him in a van.
(p)
Mr. Karunaharan Seharan, allegedly abducted near Murugankovilady Road,
Palayootu, on 16 March 2008, by members of the Army of the Plantainpoint Army camp in
Trincomalee.
(q)
Mr. Thavachelvan Sinnathamby, allegedly abducted by members of the
military on 16 June 2006, while on night watch of the paddy land Peruveli, in Paddithidal.
(r)
Mr. Kesahan Vairamuthu, allegedly abducted on 16 June 2006, by army
personnel from Thoppur Army camp when he was on night shift guarding a paddy field.
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(s)
Mr. Edward Barnes Walter, allegedly abducted in Trincomalee on 3 February
2008, by members of the Army who were conducting a cordon and search operation.
(t)
Mr. Sivagurunathan Murugupillai, allegedly abducted from his home in
Trincomalee on 19 December 2007, by members of the paramilitary, possibly from the
Karuna group, who left with him in a white van.
(u)
Mr. Balachandran Rasaiah, allegedly abducted from the Kovilady Refugee
Camp in Thambalagamam, Trincomalee District, on 18 August 1990, by members of the
Sri Lanka military.
(v)
A 2 year old baby girl, allegedly taken away by the Army together with her
family, in Mullivaikkal, on 18 May 2009.
(w) A 5 year old girl, allegedly taken away by the Army together with her family,
in Mullivaikkal, on 18 May 2009.
(x)
Mr. Gajenthan Jeyaveerasingam allegedly disappeared from Mullivaikkal, on
16 May 2009, in the area controlled by the Sri Lankan military.
(y)
Mr. Ragenthan Jeyaveerasingam, allegedly disappeared from Mullivaikkal,
on 16 May 2009, in the area controlled by the Sri Lankan military.
(z)
Mr. Gnanasambanthan Amirhtalingam, allegedly arrested by the Sri Lanka
army on 17 May 2009, and never seen again.
(aa) Mr. Anusan Arul, allegedly arrested by the Sri Lanka Army on 13 May 2009,
when on his way home to Trincomalee at the end of the war.
(bb) Mr. Kirubakaran Kovintharasa, allegedly abducted from his work in Jaffna
on 4 March 2007, by the Sri Lankan Army.
(cc) Mr. Jeyakumar Thurairathinam, allegedly arrested by the Sri Lanka Army on
17 May 2009, at the Ramanathan refugee camp.
(dd) Mr. Sivanchandran Sivanantham, allegedly arrested from his home in
Varothaya Nagar, Trincomalee, on 11 July 2008, by members of the army.
(ee) Mr. Ravichandran Suntharalingam, allegedly arrested on 28 April 2006, by a
contingent of military personnel from the Thoppur, Iruthayapuram and Muthur Army
Camps, who reportedly took him to Thoppur Camp.
(ff)
Mr. Pushparaj Selvarasa, allegedly abducted in Trincomalee on 2 November
2008, reportedly by members of the Pillaiyan group, an alleged paramilitary unit working
with the government.
(gg) Mr. Prathaban Ramakrishnan, allegedly abducted from his home together
with his brother on 4 February 2008, by a group of men working for the Navy.
(hh) Mr. Jegaruban Ramakrishnan, allegedly abducted from his home together
with his brother on 4 February 2008, by a group men working for the Navy.
(ii)
Mr. Sotheeswaran Varnakulanathan, allegedly abducted while traveling by
bus from Trincomalee to Batticaloa on 20 February 2007, by two armed persons from the
Pillaiyan’s paramilitary group.
(jj)
Mr. Saseeswaran Thangarasa, allegedly last seen on 27 October 2006, when
he left his home to go to work in Trincomalee, and suspected to have been taken by the Sri
Lankan authorities.
(kk) Mr. Sivakaran Kanthasamy, allegedly last seen in September 2008, after an
incident in which he was injured and rescued by the Sri Lankan Armed Forces, who took
him away.
(ll)
Mr. Gowrisankar Kathirgamanathan, allegedly forcefully recruited by the
Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) on 14 December 2008, and supstected to have
been detained by the Sri Lanka military after having surrendered.
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(mm) Mr. Puvinthan Selvarasa, allegedly last seen on 17 May 2009, at
Mullivaiykal, Mullaithivu District, Northern Province, in an alleged government controlled
area, after having been allegedly abducted by members of the Liberation Tigers of Tamil
Eelam (LTTE).
(nn) Ms. Dojini Sivapatham, allegedly last seen in June 2009, at Kurunegala
Government Hospital, in the North Western Province, where she had been admitted for
injuries in her back, after having been allegedly abducted by members of the Liberation
Tigers of Tamil Eelam (LTTE).
(oo) Ms. Parameshwary Balasingham, allegedly last seen on 18 May 2009, at
Vattuvakal, Mullivaiykal, Northern Province, in an alleged Sri Lankan Government
controlled area, where she was queuing together with other persons to be registered as a
member of the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE).
(pp) Mr. Sritharan Thangarasa, allegedly abducted on 20 July 2009, by Civil
Security Officers (C.S.O) when travelling from Thaalvupadu to Pesalai.
(qq) Mr. Pemil Rosari Hitler Fareeth, allegedly last seen on 27 December 2006,
before leaving a shop in Pallimunai, Mannar, in an area allegedly controlled by the
Government.
(rr) Mr. Irudayarasa Jesuthasan, allegedly abducted on 7 June 2006, by members
of the military who came in a white van while he was buying fish on Pallimunai beach.
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Annex III
Urgent actions
Egypt
1.
The Working Group, following its urgent action procedure, transmitted 52 cases to
the Government concerning:
(a)
Mr. Ahmed Omar Makram Ali Sayed Ahmed, allegedly abducted on 8 July
2017 by the National Security Forces following his trial at the Court of Appeal of Kafr Al
Sheikh;
(b)
Mr. Abd-alrhman Yasser Nagib Dawod, allegedly arrested on 22 April 2017
from the street in Nasr City by police and national security officers;
(c)
Mr. Adel Mahdy Ibrahim Yassen, allegedly abducted on 15 May 2017 from
the Metopas police station by police officers;
(d)
Mr. Ibrahim Abdulrahman Mohamed Ahmed Abdel, allegedly abducted on
23 June 2017 at his apartment by members of Homeland Security and State Security
Forces;
(e)
Mr. Gabr el Sayed Mohamed El Sayed Heggy, allegedly arrested on 1 May
2017 in the street in Sidi Salem by a national security agent;
(f)
Mr. Ahmed Mohamed Abdelwahed Ragab, allegedly arrested on 9 May 2017
from his house in Balteim by police and National Security forces;
(g)
Mr. Mohamed Magdy Abdel Sadeq Zaki Issa, allegedly arrested on 14 May
2017 from his workplace in Qalioubia by National Security officers;
(h)
Mr. Ahmed Hamdy Ahmed Hussen, allegedly arrested on 18 May 2017 in the
street in Al Haram by agents of the Ministry of Interior and National Security officers;
(i)
Mr. Emad Hamdi Mandi Mohamed, allegedly arrested on 24 May 2017 in 6th
of October City by agents of the Ministry of Interior and State security personnel;
(j)
Mr. Ali Mohamed Hassan El Banwani, allegedly arrested on 23 June 2017
from his house in Medbol, Kafr El Sheikh Governorate, by agents of the Ministry of
Interior and National Security personnel;
(k)
Mr. Belal Mamdouh Al-azab, allegedly arrested on 4 July 2017 from his
work in Berket Alsabaa by police officers;
(l)
Mr. Mohamed Ahmed Mustafa Kamal Mahmoud, allegedly abducted on 6
April 2017 from his house in Maadi-Cairo by agents of the Ministry of Interior;
(m) Mr. Abdelrahmaan Ali Ali Mohamed Farag, allegedly abducted on 9 April
2017 in 6th of October City by agents of the National Security in plainclothes;
(n)
Mr. Mohamed Ismail Khalil El Gendy, allegedly abducted on on 26 April
2017 at his workplace in Zahraa Al Maadi, Cairo, by National Security and Investigations
agents;
(o)
Mr. Ahmed Mohamed Mourad Mohamed, allegedly abducted on 21 May
2017 by National Security officers at Faisal police station;
(p)
Mr. Abdelrahman Osama Mohamed Mohamed Al-Akeed, allegedly abducted
on 6 June 2017, at the First Assembly Police Station in Cairo by State Security agents;
(q)
Mr. Osama Ahmed Al Waleed Al Shal, allegedly abducted on 17 July 2017
from his home in Mishaal Square, Al Khalifa Tower, Mansoura Governate by National
Security Officers;
(r)
Mr. Ahmed Sabry Abdel Atty Mahmoud, allegedly abducted on 5 July 2017
from his home in El Talabiya, Giza by police officers;
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(s)
Mr. Mohamed Ali Mohamed Hamada, allegedly arrested on 23 June 2017
from Sadat Center of Monoufia Governorate, in front of the court, by State Security
personnel;
(t)
Mr. Muslim Gomaa Khedr Soliman, allegedly abducted on 13 July 2017
from his home in Al Saf City by State Security forces;
(u)
Mr. Mosaab Essam Mohamed Mohamed Ewais Al Khedeery, allegedly
abducted on 13 July 2017 from his home in Al Saf City by police officers and State
Security forces;
(v)
Mr. Abdul Rahman Osama Mohamed Akeed, allegedly last seen on 6 June
2017 at New Cairo Police Station 2;
(w) Mr. Ahmed Mahmoud Adel Mohamed Hassan, allegedly arrested on on 30
June 2017 from Street No.6, October accommodation, Alexandria Governorate, by national
security personnel and police officers;
(x)
Mr. Zaki Ramadan Ahmed Mohamed, allegedly arrested on 4 July 2017 from
his house in Alhamoul, Kafr El Sheikh Governorate by national security officers;
(y)
Mr. Ahmed Bakr Abdul Moneim Matwally and Mr. Amir Rida Abdul
Moneim Matwally, allegedly abducted on 28 July 2017 from their home in Abu Said
village by members of the National Security Forces and the Police;
(z)
Mr. Hussein Abdel Fattah Khalaf, allegedly abducted on 19 July 2017 from
his residence in Samalut City by members of the Army and of the Homeland Security;
(aa) Mr. Mohamed Hussein Abdul Fattah Alm Al Deen, allegedly abducted on 23
July 2017 from his house in Al Saff City by police and national security officers;
(bb) Mr. Mohammad Hashiem Al-Najily Mohammad, allegedly arrested on 8 July
2017 from his house by police and national security forces;
(cc) Mr. Mohammad Ayman Mohammad Rushdy Abdel-Ghany, allegedly
arrested on 8 August 2017 from his house in Moharram Bek, Alexandria by police and
national security forces;
(dd) Mr. Khaled Yousf Ab Allah Ahmed, allegedly abducted on 15 August 2017
from an apartment in Al-Omraniyah, Al Zahra Street, Giza, by police and national security
forces;
(ee) Mr. Akram Ibrahim Lotfy Ahmed Al Zaidy, allegedly abducted on 23 July
2017 from his residence in Al Elhsas District, Al Saf City by Special Forces Officers and
State Security Officers;
(ff)
Mr. Abo-Zaid Mohammad Mohammad Al-Tonobi, allegedly abducted on 5
August 2017 from a residential apartment in the Al Agamy neighborhood of Alexandria by
national security forces from Karf El Sheik and police officers from of the Al Amreya
Police Department 2, Alexandria;
(gg) Mr. Ibrahim Abdelwanis Ali Ismail Gad Allah, allegedly abducted on 12 July
2017 from his home in Awira village by members of the National Securit) and police
forces;
(hh) Mr. Shaker Al Sharkawy Mahmoud Al Sayed Boundouq, allegedly abducted
on 7 August 2017 from a market in Al Riyadh City by members of the Al Riyadh City
Police;
(ii)
Mr. Abdulrahman Osama Saad Al Taweel, allegedly arrested on 5 August
2017 from an apartment in El Soyof, behind City Litt, by members of the National Security
forces and the police;
(jj)
Mr. Ahmed Sami Abdel Hamid Abdel Aal and Mr. Ibrahim Sami Abdel
Hamid Abdel Aalon, allegedly abducted on 1 July 2017 from an apartment in Al Hada City,
Hadyek Helwan Cairo Governorate, by police officers;
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(kk) Mr. Jihad Al-Bastawi Al-Khadi Siam and Mr. Al-Bastawi Al-Khadi Siam,
allegedly arrested on 2 July 2017 from the street in Abu Zaabal area in Dakahlia
Governorate by police officers;
(ll)
Mr. Hisham Saeed Ahmed Mostafa Abdullah, allegedly abducted on 4 July
2017 from his place of work at the school in El Bagour Center, Monufia Governorate by
National Security forces;
(mm) Mr. Saleh Mohsen Bastawi Saleh, allegedly arrested on 8 July 2017 in El
Ibrahimeya District, Alexandria Tram Station, by police officers;
(nn) Mr. Mahmoud Abdel Badea Mohamed Ahmed, allegedly abducted on 2
August 2017 from his home in Al-Majaz Al-Sharqi, El-Hamoul, Kafr El-Sheikh by police
officers;
(oo) Mr. Ahmed Omar Makram Ali Sayed Ahmed, disappeared on 7 July 2017
while being transferred to Kafr El-Sheikh 1st police to complete the legal proceedings for
his release;
(pp) Mr. Hany Badr El Sayed, allegedly abducted on 17 July 2017 from the street
in Shoubra El Nakhla Village by police officers;
(qq) Mr. Ibrahim Samy Ibrahim Abdelrehem, disappeared on 25 July 2017 while
being transferred to Mansoura 1st police department to complete the legal proceedings for
his release;
(rr) Mr. Khalid Abdelazim Suleiman El Sayed Elnaggar, allegedly abducted on
20 July 2017 from his home in Banha by Police forces and national security personnel;
(ss) Mr. Magid Taha Hessin Ahmed Alshereay, a minor, allegedly arrested on 2
May 2017 in a mobile shop of Sharwin, Bani Swef by police officers;
(tt)
Mr. Sayed Zaki Ali Hussein, allegedly arrested on 8 August 2017 in front of
the Noor al-Islam Institute in Deirout by Police forces and National Security personnel;
(uu) Mr. Yousef Abdelmoneam Yousef Allbaan, allegedly abducted from his
workplace in Alkhanka center, Qaliubia governorate by police officers;
(vv) Mr. Yamen Zakaria Mohamed Selim, allegedly abducted on 6 August 2017
from a police checkpoint in Naser City by police forces;
(ww) Mr. Ebrahim Abdelmonem Metwally Hegazy, allegedly abducted on 10
September 2017 at Cairo International Airport by State Security forces.

Pakistan
2.
The Working Group, following its urgent action procedure, transmitted 21 cases to
the Government concerning:
(a)
Mr. Addel Ur Rehman Mallick Nehal Alam, allegedly abducted from the Ali
Garch University in Karachi on 22 May 2017, by rangers and members of the police.
(b)
Mr. Waseem Siddiq M Siddiq, allegedly abducted from his home in Karachi
on 18 May 2017, by rangers and members of the police.
(c)
Mr. Fareed Ahmed Yameen Ahmed, allegedly abducted from his home in
Karachi on 17 May 2017, by rangers and members of the police.
(d)
Mr. Gul Mohammad, allegedly abducted on 24 May 2017 by Pakistani
Intelligence agencies at Turbat Airport.
(e)
Mr. Raza Jarwar Ghulam Raza, allegedly abducted from his home in Badin
District, Sindh, on 24 May 2017, by members of the armed forces.
(f)
Mr. Ali Imtyaz, allegedly abducted in Quetta, Balochistan, on 9 June 2017,
by armed men from a secret intelligence agency.
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(g)
Mr. Khalid Hussain Ishraq Hussain Qureshi Qadri, allegedly abducted from
his home in Karachi, on 19 July 2017, by paramilitary rangers as well as agents of the InterServices Intelligence.
(h)
Mr. Abdul Aziz Ansari Abdul Sattar Ansari, allegedly abducted in Karachi,
on 25 July 2017, by members of local enforcement agencies and paramilitary rangers.
(i)
Mr. Muneer Ali Khan, allegedly abducted on his way to work in Karachi, on
21 July 2017, by paramilitary rangers as well as agents of the Inter-Services Intelligence.
(j)
Ms. Tasleen Bibi Tasaduq Hussain Shah, allegedly abducted from her home
in Mirpurkhas on 2 August 2017, by members of law enforcement agencies and Pakistan
Rangers.
(k)
Ms. Azra Baloch Siraj Uddin, allegedly abducted from her home in
Mirpurkhas on 2 August 2017, by members of law enforcement agencies and Pakistan
Rangers.
(l)
Mr. Naddem Khurshid Khurshid Ahmed, allegedly abducted by law
enforcement agents, after he participated in a peaceful protest at Mir Pur Khas Press Club,
on 2 August 2017.
(m) Mr. Mehmood Hassan Zaffar Ahmed, allegedly abducted by law enforcement
agents, after he participated in a peaceful protest at Mir Pur Khas Press Club, on 2 August
2017.
(n)
Mr. Ali Ahmed Bughio, allegedly abducted from his home in Badin on 24
May 2017, by armed men from the Anti-Terrorist Squad.
(o)
Mr. Aziz Ahmed Mansoor Ahmed, allegedly abducted in Badin on 24 May
2017, by armed men from the Anti-Terrorist Squad.
(p)
Mr. Punhal Sario, allegedly abducted from a car at the Sindh Museum in
Qasimabad, Hyderabad, on 3 August 2017, by armed police offciers.
(q)
Mr. Amir Panhwar Masroor Ahmed, allgedly abducted from his residence in
Sindh, on 5 August 2017, by persons dressed as rangers.
(r)
Mr. Zaheer Hussain Burfat, allegedly abducted in Jamshoro, Sindh, on 5
August 2017, by a group of rangers.
(s)
Mr. Ghulam Rasool Burfat, allegedly abducted in Jamshoro, Sindh, on 5
August 2017, by a group of rangers.
(t)
Mr. Asif Hussain Burfat, allegedly abducted in Jamshoro, Sindh, on 5 August
2017, by a group of rangers.
(u)
Mr. Inam Ullah Abbasi, allegedly abducted while driving his motorcycle on
Kiram Hospital Road, Karachi, on 5 August 2017, by rangers or the State police.
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