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*1517104*  

ياةمعنيليباالختفاءياةقسريياةلجنل ييي
مةةنيي1قائمةةلياةقيةةاياياةمتبةةلليبةةاةتقريرياةمقةة بيمةةنيتةةرة يبمر ةة ياةفقةةر ييي

ي*منياالتفاقيلي29اةماد ي
 

يمعلرماتيعاملي-أ الايي
 
مــا اف قملة،ــل  عــم  لتــةا اطدوطــل اطعــاع افعــ   عــا اع ا  ــمل  32و 31عمــ ب حكامــملا املــمل     -1

 حملختصملص اطلجنل حتلقي وحبث ح غملت األ اا  وح غملت  وطل طاع حشك   وطل أخاى طاع؟
ـــل اطعـــاع  مـــا  قالـــا اطد 20و 18 ،مـــمل لتللـــق حـــملطققا    -2 (  عـــم  مـــا CED/C/TUN/1وط

افاتجــــملح حكامــــملا اف قملة،ــــل أمــــملا ااــــملتم أو غةعــــمل مــــا اط ــــلعملت امل تصــــل؟ وعــــم  مــــا  ــــ   
اجل ــملت أ   ع ــق  لــا األامــملا؟ األا تــمل  األمــا تــ طا  عــم عنــملق أمضلــل علــ  أ   ــملحقل ة ــمل ،ل 

 صل األخاى أو ط قت مل ع   اجل ملت؟ااُتجَّ  ، مل حكامملا اف قملة،ل أمملا ااملتم أو اط لعملت امل ت
 ،مــمل مــا  قالــا اطدوطــل اطعــاع  مــمل عــز اطتقــدا ااــا   38اىل  35 ،مــمل لتللــق حــملطققاات مــا  -3

متتضـــم امتضـــملفب  ملمـــملب طلم ـــمل   علـــ  أ  ا ،ئـــل اطلل،ـــمل إلقـــزو افي ـــمل  واإلالـــملت األ مل ـــ،ل حَبمـــم   لتللـــق
اقــزو افي ــمل   م ــمل   حــملللت(؟ وعــم  لقــ  ا ،ئــل  املتللقــل كاتــة املت  ــملت اطزطن،ــل طتلةلــة و مللــل

اطلل،ــمل أ  اــمملوى  تللــق حــملإلقزو واطزاا ــملت اطــزال ة و اف قملة،ــل؟ واألا تــمل  األمــا تــ طا  مــمل عــي 
 افاااءات اطيت اخت هتمل واطنتمل ج اطيت  زصل  اط، مل؟

يي
ي(7-1تعريفياالختفاءياةقسريي تجريمهي)اةمراديي-ثاةياايي

 
مــا مشــاو   1مـا  قالــا اطدوطــل اطعـاع  لــ،  اطلجنــل علمـملب حململــمل ة  47ققاة  ،مـمل لتللــق حــملط -4

اطقــــمليز  املقــــ   املتللــــق  ا ــــل افختقــــملء اطق ــــا   املا ــــق حتقالــــا اطدوطــــل اطعــــاع  و علــــ   ز ــــ،  
اأ أو عــدا اف ــتقاال شــا اإلــاإلــاأ أو اطت دلــد ح احّــمل للــيه عــم ا،ــة افطــملل اطقــمليز  اطــزط    مــمل
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ــ داخلي أو أ  املطــل أخــاى مــا اــملفت اطعــزال  اطلملمــل  عــدا اطتق،ــد حــك   مــا اإلقــزو اط ،مل ــي اط
و/أو اط ــممليملت افااا ،ــل اطــيت ةــد  مــز   ــمل صــلل كنــء ومممل حــل افختقــملء اطق ــا  و ــن  عل، ــمل 
اطتشاللملت اطزطن،ل أو اطصمزق اطدوط،ـل إلقـزو افي ـمل  اطـيت  مـز   ـزيت طا ـملب  ، ـمل؟ األا تـمل  األمـا  

مـــمل عـــي اإلقـــزو و/أو اط ـــممليملت افااا ،ـــل اطـــيت ا،ـــة اطقـــمليز  عـــدا اطتق،ـــد  ـــمل  ومـــمل عـــي تـــ طا  
 (؟1ظاوع ع ا اف تضنملء واألامملا اطقمليزي،ل اطيت جت،ة  ومدة ازا    اململ ة 

عــــم  مــــا  قــــد  مللزمــــملت عــــا عمل،ــــل صــــ،ملغل مشــــاو  اطقــــمليز  املتللــــق  ا ــــل افختقــــملء  -5
ــــا اطدوطــــل  ــــل؟ وعــــم اطق ــــا  املا ــــق حتقال ــــل املشــــمللتل و عــــ   اطلمل، اطعــــاع  وعــــا ا ،ئــــملت اإلمزم،

أُاــات  اجل ــملت امللن،ــل مــا اينتمــء املــد  و عــ   اطلمل،ــل؟ ومــمل عــي عخــا امل ــتجدات عــا اطز ــء 
اطـــااعا ملشـــاو  عـــ ا اطقـــمليز ؟ وعـــم ةُـــدا حملطقلـــم اىل اطربملـــمل  أو يـــزة   ،ـــ   ومـــ  ُ تمـــم اعتمـــمل  ؟ 

قـــ   املتللـــق  ا ـــل افختقـــملء اطق ـــا   املا ـــق حتقالـــا اطدوطـــل اطعـــاع  وخبصـــزص مشـــاو  اطقـــمليز  امل
ومـمل لل، ـمل مـا مشـاو  اطقـمليز    5عي امللمللة املت لـل طتحدلـد اطلقزحـملت املنصـزص عل، ـمل و املـمل ة  ممل

 (؟7و 6و 4و 2 املزا   12وف  ،ممل أ  ملأ اطن  عل  عقزحل افعداا كزا  اململ ة 
مــا مشــاو  اطقــمليز  املقــ   املتللــق  ا ــل افختقــملء  11عــملء مــا املــمل ة  ،مــمل لتللــق حــملطققاة  -6

اطق ا  املا ق حتقالا اطدوطل اطعاع  مـمل عـي أ ـ ملأ اعت ـملل افختقـملء اطق ـا  اا ـلب  ـد افي ـملي،ل  
مــــا مشــــاو   6وف  ــــ،ممل عنــــدممل  ُا مــــ  اجلا ــــل و ظــــاوع مشــــمل ل طل ــــاوع املــــ تزلة و املــــمل ة 

علــ  ي ــملا م ــتوط،ل اطاو ــملء؟ وعــم لــن  مشــاو  اطقــمليز  املتللــق حــملجلاا م  ــد  اطقــمليز   اطــيت  ــن 
 67افي ــملي،ل  اطــ   أعد ــ  و الة اطلــدل واقــزو افي ــمل  واطلداطــل افيتقملط،ــل واملشــملل اط،ــ  و اطققــاة 

مــا  قالــا اطدوطــل اطعــاع  علــ   لالــق افختقــملء اطق ــا  حملعت ــملل  اا ــل  ــد افي ــملي،ل؟ وو اــملل  
 (؟5ما ت طا  ممل عز ع ا اطتلالق  اململ ة تمل  األ

يي
ي(15-8اإل راءاتياةقيائيلي اةتعا نيفيياةمسائلياةجنائيلي)اةمراديي-ثاةثاايي

 
مـا اطقـمليز  األ مل ـي  9ما  قالا اطدوطل اطعـاع  عـم  نع ـق املـمل ة  76 ،ممل لتللق حملطققاة  -7

املطـــــل مـــــا اـــــملفت علـــــ  أ   2013تـــــمليز  األول/ ل ـــــمرب   24املـــــتل   2013ط ـــــنل  53عـــــد  
افختقـــملء اطق ـــا  حظـــن اطن ـــا عـــا  مـــمل  ال مـــملأ اجلا ـــل  أا أوـــمل  قتصـــا علـــ  اجلـــاا م املشـــمزطل 
حملطقمليز  امل تزل؟ وو ع   اإلملطل  عم  ما  قـد  مللزمـملت مقصـلل عـا ي ـملا اطتقـمل ا اطـ   ل ـا  

 ــي؟ و ،مــمل لتللـــق املط،ــملب علــ  اــملفت افختقــملء اطق ــا  املا م ــل خـــمللح  ــ،ملو عــ ا اطقــمليز  األ مل
مــا مشـاو  اطقــمليز  املقــ   املتللـق  ا ــل افختقـملء اطق ــا  املا ــق حتقالـا اطدوطــل اطعــاع   19حململـمل ة 

ا ــل ومــ  لمــز  يملاــئملب عــا لااــ   ز ــ،  مــمل للــيه  أ( مــ  لمــز  افختقــملء اطق ــا  يملاــئملب عــا ا
 (؟8 أ( ممل عي املدة اطيت   ق  حلدعمل اجلا ل  اململ ة انحل؟ 

للضمــمل لُلتمــد مشــاو  اطقــمليز  املتللــق  ا ــل افختقــملء اطق ــا  املا ــق حتقالــا اطدوطــل اطعــاع   -8
مـــا  قالـــا اطدوطـــل اطعـــاع  عـــم  مـــا طلمحـــملتم  82لااـــ  ح،ـــمل  مـــمل للـــيه  أ(  ،مـــمل لتللـــق حـــملطققاة 
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زاطا مـا اف قملة،ـل و اـملل  للـق األمـا كـ 9مـا املـمل ة  1اطتزي ،ل أ  متمللس اختصملص مل و قملب طلققـاة 
 زي ــــي ُ عــــم أيــــ  ال مــــ  اا ــــل اختقــــملء ة ــــا  و حلــــد عخــــا   ُاــــّاا افختقــــملء اطق ــــا  حملعت ــــملل  

مــا  قالــا اطدوطــل اطعــاع  عــم لــتإا عــدا ولو  ااــمللة و  137م ــتقلل؟  أ(  ،مــمل لتللــق حــملطققاة  اا ــل
و ممملل ــل اختصملصــ مل اطقــمليز  االــي اىل افختقــملء اطق ــا  حملعت ــملل  اا ــل م ــتقلل علــ  صــ ا،ل ااــملتم 

مـــا  28مـــا اف قملة،ـــل؟ وعـــ وة علـــ  ألطـــا  مـــمل عـــز يعـــملو املـــمل ة  9ط طتةامـــملت اطـــزال ة و املـــمل ة  و قـــملب 
 (؟9مشاو  اطقمليز  املق   املتللق  ا ل افختقملء اطق ا  املا ق حتقالا اطدوطل اطعاع  اململ ة 

ملء اطق ـا  و/أو لـملتم عل، ـمل؟ عم حإمممل  اط ـلعملت اطل ـمالل أ  ُلقـق و مـةاعم افختقـ -9
 (؟11واألا تمل  األما ت طا  ممل عز اطتشالء املنع ق  اململ ة 

مـــا مشـــاو  اطقـــمليز  املقـــ   املتللـــق  ا ـــل افختقـــملء اطق ـــا   22لـــ،  اطلجنـــل علمـــملب حململـــمل ة  -10
و املا ـــق حتقالـــا اطدوطـــل اطعـــاع  و علـــ   ز ـــ،  مـــمل للـــيه ت،ـــق ُل ـــما طل ـــلعملت امللن،ـــل حـــملطتحق،ق 

اـــملفت افختقـــملء اطق ـــا  ااتملـــل اطزصـــزل  ـــزلاب اىل أ  ممـــمل  مـــا أمـــملتا افاتجـــمل  أو أ  ممـــمل  
عخــا لُلتقـــد أل ـــ ملأ ملقزطــل أ  ا صـــملب نتق،ـــملب ةـــد لمــز  مزاـــز اب  ،ـــ ؟ وو عــ ا اطصـــد   عـــم لـــن  

تــ طا  اطقــمليز  االــي علــ  أ  ة،ــز  مــا اــكومل أ   لــزو اطزصــزل اىل عــ   األمــملتا؟ واألا تــمل  األمــا  
 (؟12عم  ما  قد  مللزمملت مقصلل  اململ ة 

لااـــ  ح،ـــمل  مـــمل للـــيه  أ( عـــم لـــن  اطقـــمليز  االـــي علـــ  اطتزة،ـــق عـــا اطلمـــم خـــ ل  ـــ ة  -11
اطتحق،ق و املطل اختقملء ة ا  م لـ  عن ـمل األا تـمل  اجلـمل  املةعـزا مزظقـملب امزم،ـملب؟  أ( عـم  زاـد 

اطقــمليز  أو ةــزة أمن،ــل  مدي،ــل تمليــ  أا ع ــمالل  مــا أ  عط،ــملت ف ــت لمل  ا ــل مل،نــل مملقــل حإيقــملأل 
اطتحق،ــق و املطــل اختقــملء ة ــا  م لــ  عن ــمل عنــدممل  مــز  هتمــل ال مــملأ عــ   اجلا ــل أو املشــمللتل و 

 (؟12ال ممل مل مزا ل اىل ع ز وااد أو أتضا ما أع مل  مل  اململ ة 
  املتللــق  ا ــل افختقــملء مــا مشــاو  اطقــمليز  املقــ   25و 23لــ،  اطلجنــل علمــملب حململــمل     -12

اطق ـــا  املا ـــق حتقالـــا اطدوطـــل اطعـــاع  و علـــ   ز ـــ،  مـــمل للـــيه عـــم لـــن  اطقـــمليز  االـــي  خـــمللح 
  علــ  عط،ــملت أخــاى  2013تــمليز  األول/ ل ــمرب   24املــتل   53 ــ،ملو اطقــمليز  األ مل ــي عــد  

ل  ط ــممل  اصــزل املشــتمي مــا ةلــل افاــااءات اجلةا ،ــ 65حملف ــمل ل اىل ايط،ــملت امل ،نــل و املــمل ة 
واطشـــ ز  وأةـــمللأ اطشـــ   امل تقـــي ومـــا لتـــزىل اطـــد مل  عـــن م   ـــ ب عـــا األاـــ ملص املشـــمللت  و 
اطتحق،ـــق و املطـــل اختقـــملء ة ـــا   علـــ   مللـــل  لل،ـــل مـــا اطتلـــاج ط ـــزء امللململـــل واطت زلـــق يت،جـــل 

 (؟12 قد  اطشمزى أو اف فء حك  أ طل  اململ ة 
مــا  44ملت ا ــمل ،ل عــا اإلــملفت اطــض ري اطــيت أاــة اط، ــمل و اطققــاة عــم  مــا  قــد  مللزمــ -13

 قالـــا اطدوطـــل اطعـــاع  كـــمل و ألطـــا املاالـــل اطـــيت حلظت ـــمل عـــ   اإلـــملفت و اطزةـــ  اطـــااعا  واجل ـــز  
امل  وطــــل طلتض ــــ  مــــا مصــــة األاــــ ملص امل تقــــ  وممــــمل  واــــز عم؟ وعــــم ُاــــد ت عزلــــل أ  مــــا 

ــــز  مــــا اجلــــاا م؟ اجلنــــملة؟ وو اــــملل تــــمل  األمــــا تــــ طا   عــــم طقــــي عــــتفء عقــــمل م وو اطــــملل أ  ي
ُمنحـــ   لزل ـــملت طااـــ ملص اطـــ لا إلـــق  ـــم  ـــال يملاـــ؟ م ملاـــاة عـــا اـــملفت افختقـــملء؟  وعـــم
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 وعـــم  ـــتحقق ع،ئـــل اإلق،قـــل واطماامـــل و عـــ   اإلـــملفت؟ واألا تـــمل  األمـــا تـــ طا  عـــم  تزاصـــم ااـــملتم
 (؟24و 12ل ملب  اململ  مل  اطيت  ن ا و ع   اطق مللمل املط،ملب اطتحق،ق  ، مل أ

مــا  قالــا اطدوطــل اطعــاع  عــم  لقــ  ع،ئــل اإلق،قــل واطماامــل  134و 130 ،مــمل لتللــق حــملطققا    -14
أ  اــــمملوى حشــــك  افختقــــملء اطق ــــا  واققــــ   ، ــــمل و/أو أاملطــــ  ملقــــملت  تللــــق  ــــ   اإلــــملفت اىل 

حملطلداطــل افيتقملط،ــل اطن ــا و أ  املطـــل اطن،ملحــل اطلمزم،ــل؟ وعــم حملاـــات اطــدوا ا اطق ــمل ،ل املت صصــل امللن،ـــل 
 تللــق حملفختقــملء اطق ــا ؟ واألا تــمل  األمــا تــ طا  مــمل عــز اطتقــدا ااــا ؟ ومــمل عــز عــا يــز  اجلــاا م اطــيت 
 ــتدل ح  ، ــمل اطــدوا ا اطق ــمل ،ل املت صصــل اــملفت افختقــملء اطق ــا  طــدى اطن ــا  ، ــمل؟ ومــمل عــي اطتــداحة 

افختقــملء اطق ــا  و ااــااءات ع،ئــل اإلق،قــل واطماامــل واطــدوا ا املت ــ ة ط ــممل  و  ــ ،م مشــمللتل  ــحمللمل 
 (؟24و 12اطق مل ،ل املت صصل  اململ  مل  

يي
ي(23إةىيي16ت ابيريمن يحاالتياالختفاءياةقسريي)اةمراديمنيي-رابعاايي

 
مـــمل عـــز افاـــااء املت ـــء و طلـــ  اطلجـــزء و اطدوطـــل اطعـــاع؟ ومـــمل عـــي اطعـــاو املت لـــل عمل،ـــملب  -15

مج،ــء طل ــملت اطلجــزء طقحــ   ة،ــق مــا أاــم منــء ااتمــملل وةــز  أ  املطــل اختقــملء  ط ــممل  خ ــز 
 (؟16ة ا  و املل طا  اطش   املل   اململ ة 

مــا  قالــا اطدوطــل اطعــاع  مــمل عــز اطتقــدا ااــا  و  لــدلم ةلــل  157و 98 ،مــمل لتللــق حــملطققا    -16
و ايملحــــل مــــملا منــــ  اطلح ــــل األوىل  افاــــااءات اجلةا ،ــــل ط ــــممل  متتــــء األاــــ ملص م ــــلز  اإلالــــل حــــملإلق

ــــل  وطتقلــــ،  مــــدة اطتزة،ــــق اىل  ــــك  املللزمــــملت املتملاــــل  48ط ــــل  اإلال ــــل علمــــملب ح  ــــملعل؟ ولــــ،  اطلجن
( 2015-22 اطقــــمليز   2015متز /لزط،ــــ   24ح ــــا ةــــمليز  ادلــــد لتللــــق كممل حــــل افلعــــملأ و   ق،ــــد
لزمـــملب  كزا قــــل  15مللاي ملـــدة  صـــم اىل كلــــةل عـــا اطلـــمل  ا ـــ  ،ـــ ل ـــم  حـــك  لتجـــة اطشـــاطل املشـــت   و 

ــــ . وو عــــ ا اط ــــ،ملو    ــــل مــــملا و/أو اف صــــملل ح ول املــــدعي اطلمــــزمي  ف لُ ــــم  طلشــــ   خ  ــــمل حإيملح
لتزا ـــق عـــ ا اطقـــمليز  مـــء امللـــمللة اطـــزال ة و اف قملة،ـــل وغةعـــمل مـــا ململعـــدات اقـــزو افي ـــمل  اطـــيت  ت،ـــق

 (؟20و 18و 17مل حل افختقملء اطق ا   املزا  اي م  اط، مل  زيت وةد  مز   مل صلل كنء ومم
مــمل عـــي اطتـــداحة املت ـــ ة اطـــيت   ـــما عمل،ـــملب أ   ُلَلـــم  ـــزلاب أُ ـــُا األاـــ ملص م ـــلز  اإلالـــل  -17

ح ــل  االــل اطشــ   أو يقلــ  مــا ممــمل  ااتجــمل  اىل عخــا؟ وحملف ــمل ل اىل ألطــا  عــم ةُــد م  أ  
ع م ــــمل؟ واألا تــــمل  األمــــا تــــ طا  مــــمل عــــي اــــمملوى  تللــــق حإغقــــملل اعــــ ا األ ــــا أو اطتــــكخا و ا

 (؟17افاااءات اطيت حزاات  وممل عي اجلةاءات اطيت ُ ا    ا  اةت   األما  اململ ة 
ما  قالا اطدوطـل اطعـاع  عـم  مـا  قـد  مللزمـملت مقصـلل عـا  206و ،ممل لتللق حملطققاة  -18

 د افاتجـمل  اط ـملحق طلمحملتمـلاأل  ملأ واطشاوط اطقمليزي،ل اطيت جت،ـة طلقمل ـي منـء ا صـملل اطشـ   ة،ـ
 (؟17ألملا ةملحلل طلتجدلد ماة واادة  اململ ة  10حملطلمل  ا مللاي ملدة 
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مــــــا  قالــــــا  175و 172و 164و 156و ،مــــــمل لتللــــــق حململللزمــــــملت املقدمــــــل و اطققــــــاات  -19
اطدوطــل اطعــاع  عــم لــتق  األمــملتا األخــاى اطــيت  مــا ااتجــمل  األاــ ملص  ، ــمل و قــملب طلمللزمــملت 

مـــا  قالـــا اطدوطـــل اطعـــاع  مضـــم مااتـــة الـــزاء امل ـــملاالا وملتم ـــي اطلجـــزء  150مـــل و اطققـــاة املقد
واط ائـ   ح ــج ت و/أو مقزظــملت أل ــملب؟ واألا تــمل  األمــا تــ طا  عــم  ت ــما عــ   اط ــج ت 

ـــــزال ة و اطققـــــاة  ـــــء املللزمـــــملت اط ـــــل؟ وعـــــم ةُـــــد م   17مـــــا املـــــمل ة  3وااقزظـــــملت مج، مـــــا اف قملة،
شــك   ــكخا املــزظق  أو  قصــةعم و   ــج،م املطــل مــا اــملفت  ــل  اإلالــل أو أ  اــمملوى ح أ 

مللزمــــملت أخــــاى ألات صــــلل و اط ــــج ت املتللقــــل حملألاــــ ملص م ــــلز  اإلالــــل؟ واألا تــــمل  األمــــا  
تـــ طا  مـــمل عـــي افاـــااءات اطـــيت حزاـــات  واجلـــةاءات اطـــيت ُ ا ـــ   ا  اةت ـــ  األمـــا  ومـــمل عـــي 

 (؟22و 17ماال ع ا اطنز  ما اطتقصة  اململ  مل  اطتداحة اطيت اختخ ت ملنء  
عــم حملاــات ا ،ئــل اطزطن،ــل طلزةمللــل مــا اطتلــ ل  عمل ــمل حملطقلــم؟ وعــم طــدل مل مــمل لمقــي مــا  -20

مـــا  قالـــا  195املـــزال  اململط،ـــل واط شـــالل واطتقن،ـــل ط  ـــع   ك ملم ـــمل حقلملط،ـــل؟ و ،مـــمل لتللـــق حـــملطققاة 
مـمل عـي لاط ـلعملت امللن،ـلل اطـيت اـز   ـمل افعـ اج علـ   اطدوطـل اطعـاع  لااـ   ز ـ،  مـمل للـيه  أ(

 لمللة ا ،ئل اطزطن،ل ألاد أمملتا  ل  اإلالل؟  أ( مـمل عـي اجل ـل اطـيت  ُقـّ،م مشـاوع،ل األ ـ ملأ اطـيت 
 للــــم  ــــمل لاط ــــلعملت امللن،ــــلل افعــــ اج علــــ  اطةلــــمللة؟  ح( ت،ــــق  مــــا  ــــممل  عــــدا  ــــكإخا ا ،ئــــل 

 ــكإخااب  ــل ،ملب حقــدلة لاط ــلعملت امللن،ــلل علــ  افعــ اج علــ  حقلملط،ــل ت ــمل ا ــع ع مل حزفل عنــداطزطن،ــل 
ك  ع   ا ،ئل ةـد  مـز  مق،ـدة و منـء اـملفت افختقـملء اطق ـا  و ـمل ا ايت ملتـملت حاطةلمللات  علمملب 

 (؟17اقزو افي مل  وافطتةامملت املنصزص عل، مل و اف قملة،ل  اململ ة 
الــا اطدوطــل اطعــاع  مــمل عــي افاــااءات اطــيت لن ظــي أ  لت ل ــمل مــا  ق 208و ،مــمل لتللــق حــملطققاة  -21

أ  اـ   طـ  مصـلحل مشـاوعل  تكةـمللأ اطشــ   م ـلزأ اإلالـل أو ممضلـ، م أو مـملم، م  طلحصــزل 
مــا اف قملة،ــل؟ وعــم اــز   ــاج أ  ة،ــز   18مــا املــمل ة  1علــ  املللزمــملت املنصــزص عل، ــمل و اطققــاة 
 ــ،ممل خــ ل  ــ ة اط ــجا؟ واألا تــمل  األمــا تــ طا  مــمل عــي علــ  اإلصــزل علــ   لــا املللزمــملت  ف 

اطقـــ ة اطةمن،ـــل اطـــيت ل ـــتظاة مل عـــ ا اطتق،،ـــد ومـــمل عـــي اط ـــلعملت اطـــيت  قا ـــ ؟ ومـــمل عـــي  ـــ م افيتصـــملع 
 (؟20و 18املتملال و املطل ل ن  قد  مللزمملت عا األا ملص م لز  اإلالل  اململ  مل  

يي
ي24ليمةنياالختفةاءياةقسةريي)اةمادتةانيت ابيري برياةيةرري حمايةلياألافةاي-خامساايي

ي(25 
 
مــــا مشــــاو  اطقــــمليز  املقــــ   املتللــــق  ا ــــل  37اىل  35لــــ،  اطلجنــــل علمــــملب حــــململزا  مــــا  -22

افختقــملء اطق ــا  املا ــق حتقالــا اطدوطــل اطعــاع  و علــ   ز ــ،  مــمل للــيه عــم لــن  اطقــمليز  االــي 
 24مـا املــمل ة  5لـزلن  متملاـ،ملب مـء اطققـاة املط،ـملب علـ  أاـمملل أخـاى مـا اـرب اط ــال اىل امليـ  اطت

مــا اف قملة،ــل  وألطــا  ،مــمل لتللــق حملألاــ ملص اطــ لا ةــد للحــق  ــم  ــال يملاــ؟ م ملاــاة عــا املطــل 
تــــمليز  األول/   24املــــتل   2013ط ــــنل  53اختقــــملء ة ــــا  ف لشــــمل مل اطقــــمليز  األ مل ــــي عــــد  

ا  طلحصـــــزل علـــــ  اجلـــــرب ؟ وعـــــم  ـــــُتحدَّ  م لـــــلا  من،ـــــل ط ـــــحمللمل افختقـــــملء اطق ـــــ2013 ل ـــــمرب 
 (؟24ما مشاو  اطقمليز  اييق اط تا  اململ ة  37و 36واطتلزلن املنصزص عل، ممل و اململ    
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فاــااء اف ــ ملأ و ح،ــمل  امــا  قالــا اطدوطــل اطعــاع  عــم  مــا  253 ،مــمل لتللــق حــملطققاة  -23
 مــا أ   تــ،  ألةــمللأ املت ــء ط عــ اع حملطز ــء اطقــمليز  طلشــ   امل تقــي  واصــدال وإــمل ق ةمليزي،ــل 

اطشـــ   امل تقـــي ململجلـــل امل ـــمل م املتصـــلل حملطاعمللـــل افاتمملع،ـــل  واطشـــتو  اململط،ـــل  وةـــمليز  األ ـــاة  
 (؟24واقزو امللم،ل  اململ ة 

مـــا  قالـــا اطدوطـــل اطعـــاع  عـــم أعـــدَّت ع،ئـــل اإلق،قـــل واطماامـــل  248و ،مـــمل لتللـــق حـــملطققاة  -24
حملطقلم حايملةملب املم ب جلرب اط ال اطقا   واجلمملعي؟ واألا تملي  ةـد  للـ   مـمل عـي اجلزايـ  اطـيت ةـد 

عـ ا   مز   مل صلل كلملجلـل اطز ـء ا ـملص ح ـحمللمل افختقـملء اطق ـا   ف  ـ،ممل اطن ـملء واألطقـملل؟ وو
اطصد   عـم ا ـتقمل  اـ  اط،ـزا األاـ ملص اطـ لا إلـق  ـم  ـال يشـك م ملاـاة عـا املطـل اختقـملء ة ـا  
 مــــا أ   لــــزلن و/أو اــــرب طل ــــال؟ وعــــم ُو ــــء حايــــملمج فعــــمل ة  كع،ــــم  ــــحمللمل افختقــــملء اطق ــــا 

 (؟24  اململ ة
اطدوطــل اطعــاع   و ،مــمل لتللــق كشــاو  اطقــمليز  املتللــق  ا ــل افختقــملء اطق ــا  املا ــق حتقالــا -25

واو( -10مــمل عــز األ ــملس املنعقــي فعت ــملل اختعــملع طقــم ظا ــملب مــا ظــاوع  شــدلد اطلقزحــل  املــمل ة 
 (؟25أطق(  ل تزا  تم من ممل عقزحملت نتلقل  اململ ة -39واا لب م تقلل  اململ ة 

 


