األمــم املتحـدة

االتفاقي ة ةةلياة ةية ة ةةليةحماي ة ةةلي مي ة ة ة
األشخاصيمنياالختفاءياةقسري

CED/C/TUN/Q/1
Distr.: General
15 October 2015
Arabic
Original: English
Arabic, English, French and
Spanish only

اةلجنلياةمعنيليباالختفاءياةقسري ي

يي
ي

ي يقائمةةلياةقيةةاياياةمتبةةلليبةةاةتقريرياةمق ة بيمةةنيتةةرة يبمر ة ياةفقةةر ي1يمةةني
اةماد ي29يمنياالتفاقيل* ي
يأ يالا -يمعلرماتيعامل ي
 -1عمـ ب حكامـملا املـمل  31و 32مــا اف قملة،ــل عــم لتــةا اطدوطــل اطعــاع افعـ عــا اع ا ـمل
حملختصملص اطلجنل حتلقي وحبث ح غملت األ اا وح غملت وطل طاع حشك وطل أخاى طاع؟
،م ــمل لتلل ــق ح ــملطققا  18و 20م ــا قال ــا اطدوط ــل اطع ــاع  )CED/C/TUN/1ع ــم م ــا
-2
افاتج ــملح حكام ــملا اف قملة ،ــل أم ــملا اا ــملتم أو غةع ــمل م ــا اط ــلعملت امل تص ــل؟ وع ــم م ــا ـ ـ
اجل ــملت أ ع ــق لــا األامــملا؟ األا تــمل األمــا ت ـ طا عــم عنــملق أمضلــل عل ـ أ ــملحقل ة ــمل ،ل
ااتُ َّج  ،مل حكامملا اف قملة،ل أمملا ااملتم أو اط لعملت امل تصل األخاى أو ط قت مل ع اجل ملت؟

يي

،مــمل لتللــق حــملطققاات مــا  35اىل  38مــا قالــا اطدوطــل اطعــاع مــمل عــز اطتقــدا ااــا ،مــمل
-3
لتللــق حبَمــم ا ،ئــل اطلل،ــمل إلقــزو افي ــمل واإلالــملت األ مل ــ،ل عل ـ أ متتضــم امتضــملفب ملم ـملب طلم ــمل
املتللقــل كاتــة املت ــملت اطزطن،ــل طتلةلــة و مللــل اقــزو افي ــمل م ــمل حــملللت)؟ وعــم لقـ ا ،ئــل
اطلل،ــمل أ اــمملوى تللــق حــملإلقزو واطزاا ــملت اطـزال ة و اف قملة،ــل؟ واألا تــمل األمــا ت ـ طا مــمل عــي
افاااءات اطيت اخت هتمل واطنتمل ج اطيت زصل اط ،مل؟

يثاةييا -يتعريفياالختفاءياةقسريي تجريمهي(اةمرادي )7-1ي
،مـمل لتللــق حــملطققاة  47مـا قالــا اطدوطــل اطعـاع لــ ،اطلجنــل علمـملب حململــمل ة  1مــا مشــاو
-4
اطق ــمليز املقـ ـ املتلل ــق ا ــل افختق ــملء اطق ــا املا ــق حتقال ــا اطدوط ــل اطع ــاع و علـ ـ ز ــ،
مــمل للــيه عــم ا،ــة افطــملل اطقــمليز اطــزط احـّـمل اإلــاأ أو اطت دلــد حشــا اإل ـاأ أو عــدا اف ــتقاال
* اعتمدهتمل اطلجنل و ولهتمل اطتمل لل  18-7أللزل /تمرب .)2015
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اط ،مل ــي اط ـداخلي أو أ املطــل أخــاى مــا اــملفت اطع ـزال اطلملمــل عــدا اطتق،ــد حــك مــا اإلقــزو
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
ت ـ طا م ــمل ع ــي اإلق ــزو و/أو اط ــممليملت افااا  ،ــل اط ــيت ا ،ــة اطق ــمليز ع ــدا اطتق ،ــد ــمل وم ــمل ع ــي
ظاوع ع ا اف تضنملء واألامملا اطقمليزي،ل اطيت جت،ة ومدة ازا اململ ة )1؟
 -5ع ــم م ــا ق ــد مللزم ــملت ع ــا عمل ،ــل ص ــ،ملغل مش ــاو اطق ــمليز املتلل ــق ا ــل افختق ــملء
اطق ــا املا ــق حتقال ــا اطدوط ــل اطع ــاع وع ــا ا ،ئ ــملت اإلمزم ،ــل املش ــمللتل و ع ـ ـ اطلمل ،ــل؟ وع ــم
أُاــات اجل ــملت امللن،ــل مــا اينتمــء املــد و ع ـ اطلمل،ــل؟ ومــمل عــي عخــا امل ــتجدات عــا اطز ــء
اط ـااعا ملشــاو ع ـ ا اطقــمليز ؟ وعــم ةُــدا حملطقلــم اىل اطربملــمل أو يــزة  ،ـ وم ـ ُ تمــم اعتمــمل ؟
وخبصــزص مش ــاو اطقــمليز املق ـ املتللــق ا ــل افختق ــملء اطق ــا املا ــق حتقالــا اطدوط ــل اطع ــاع
ممل عي امللمللة املت لـل طتحدلـد اطلقزحـملت املنصـزص عل ،ـمل و املـمل ة  5ومـمل لل ،ـمل مـا مشـاو اطقـمليز
وف ،ممل أ ملأ اطن عل عقزحل افعداا كزا اململ ة  12املزا  2و 4و 6و)7؟

يي

،مــمل لتللــق حــملطققاة عــملء مــا املــمل ة  11مــا مشــاو اطقــمليز املق ـ املتللــق ا ــل افختقــملء
-6
اطق ا املا ق حتقالا اطدوطل اطعاع مـمل عـي أ ـ ملأ اعت ـملل افختقـملء اطق ـا اا ـلب ـد افي ـملي،ل
وف ـ ــ،ممل عنـ ــدممل ُا م ـ ـ اجلا ـ ــل و ظـ ــاوع مشـ ــمل ل طل ـ ــاوع امل ـ ـ تزلة و املـ ــمل ة  6مـ ــا مشـ ــاو
اطقــمليز اطــيت ــن عل ـ ي ــملا م ــتوط،ل اطاو ــملء؟ وعــم لــن مشــاو اطقــمليز املتللــق حــملجلاا م ــد
افي ــملي،ل اط ـ أعد ـ و الة اطلــدل واقــزو افي ــمل واطلداطــل افيتقملط،ــل واملشــملل اط ،ـ و اطققــاة 67
مــا قالــا اطدوطــل اطعــاع عل ـ لالــق افختقــملء اطق ــا حملعت ــملل اا ــل ــد افي ــملي،ل؟ وو اــملل
تمل األما ت طا ممل عز ع ا اطتلالق اململ ة )5؟

يثاةثيا -ياإل راءاتياةقيائيلي اةتعا نيفيياةمسائلياةجنائيلي(اةمرادي )15-8ي
،ممل لتللق حملطققاة  76ما قالا اطدوطل اطعـاع عـم نع ـق املـمل ة  9مـا اطقـمليز األ مل ـي
-7
عـ ــد  53ط ـ ــنل  2013املـ ــتل  24تـ ــمليز األول /ل ـ ــمرب  2013عل ـ ـ أ املطـ ــل مـ ــا اـ ــملفت
افختق ــملء اطق ــا حظ ــن اطن ــا ع ــا م ــمل ال م ــملأ اجلا ــل أا أو ــمل قتص ــا علـ ـ اجل ـاا م املش ــمزطل
حملطقمليز امل تزل؟ وو ع اإلملطل عم ما قـد مللزمـملت مقصـلل عـا ي ـملا اطتقـمل ا اطـ ل ـا
املط ،ـملب عل ـ اــملفت افختقــملء اطق ــا املا م ــل خــمللح ــ،ملو ع ـ ا اطقــمليز األ مل ــي؟ و ،مــمل لتللــق
حململـمل ة  19مــا مشـاو اطقــمليز املقـ املتللـق ا ــل افختقـملء اطق ــا املا ــق حتقالـا اطدوطــل اطعــاع
لاا ـ ز ــ ،مــمل للــيه أ) م ـ لمــز افختقــملء اطق ــا يملاــئملب عــا اا ــل وم ـ لمــز يملاــئملب عــا
انحل؟ أ) ممل عي املدة اطيت ق حلدعمل اجلا ل اململ ة )8؟
 -8للضمــمل لُلتمــد مشــاو اطقــمليز املتللــق ا ــل افختقــملء اطق ــا املا ــق حتقالــا اطدوطــل اطعــاع
لاا ـ ح ،ــمل مــمل لل ــيه أ) ،مــمل لتلل ــق حــملطققاة  82م ــا قالــا اطدوط ــل اطعــاع ع ــم مــا طلمح ــملتم
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اطتزي ،ل أ متمللس اختصملص مل و قملب طلققـاة  1مـا املـمل ة  9مـا اف قملة،ـل و اـملل للـق األمـا كـزاطا
زي ــي ُع ــم أيـ ـ ال مـ ـ اا ــل اختق ــملء ة ــا و حل ــد عخ ــا ُا ـ ّـاا افختق ــملء اطق ــا حملعت ــملل
اا ــل م ــتقلل؟ أ) ،م ـمل لتللــق ح ـملطققاة  137مــا قالــا اطدوطــل اطعــاع عــم ل ـتإا عــدا ولو اا ـمللة و
اطقـمليز االــي اىل افختقـملء اطق ــا حملعت ـملل اا ــل م ــتقلل علـ صـ ا،ل ااـملتم و ممملل ــل اختصملصـ مل
و قـ ـملب ط طتةامـ ـملت اطـ ـزال ة و املـ ـمل ة  9م ــا اف قملة ،ــل؟ وعـ ـ وة علـ ـ ألط ــا مـ ـمل ع ــز يعـ ـملو املـ ـمل ة  28م ــا
مشاو اطقمليز املق املتللق ا ل افختقملء اطق ا املا ق حتقالا اطدوطل اطعاع اململ ة )9؟
 -9عم حإمممل اط ـلعملت اطل ـمالل أ ُلقـق و مـةاعم افختقـملء اطق ـا و/أو لـملتم عل ،ـمل؟
واألا تمل األما ت طا ممل عز اطتشالء املنع ق اململ ة )11؟
 -10لــ ،اطلجنــل علم ـملب حململ ـمل ة  22مــا مشــاو اطق ـمليز املق ـ املتللــق ا ــل افختق ـملء اطق ــا
املا ــق حتقالــا اطدوطــل اطعــاع و عل ـ ز ــ ،م ـمل للــيه ت،ــق لُ ــما طل ــلعملت امللن،ــل ح ـملطتحق،ق و
ا ـملفت افختق ـملء اطق ــا ااتمل ــل اطزص ــزل ــزلاب اىل أ مم ـمل م ــا أم ـملتا افاتج ـمل أو أ مم ـمل
عخــا لُلتقــد أل ـ ملأ ملقزطــل أ ا ص ـملب نتق ،ـملب ةــد لمــز مزاــز اب  ،ـ ؟ وو ع ـ ا اطصــد عــم لــن
اطقـمليز االــي علـ أ ة،ــز مــا اــكومل أ لــزو اطزصــزل اىل عـ األمـملتا؟ واألا تـمل األمــا تـ طا
عم ما قد مللزمملت مقصلل اململ ة )12؟
 -11لاا ـ ح،ــمل مــمل للــيه أ) عــم لــن اطقــمليز االــي عل ـ اطتزة،ــق عــا اطلمــم خ ـ ل ـ ة
اطتحق،ق و املطل اختقملء ة ا م لـ عن ـمل األا تـمل اجلـمل املةعـزا مزظقـملب امزم،ـملب؟ أ) عـم زاـد
أ عط،ــملت ف ــت لمل ا ــل مل،نــل مملقــل حإيقــملأل اطقــمليز أو ةــزة أمن،ــل مدي،ــل تمليـ أا ع ــمالل مــا
اطتحق،ــق و املطــل اختقــملء ة ــا م لـ عن ــمل عنــدممل مــز هتمــل ال مــملأ عـ اجلا ــل أو املشــمللتل و
ال ممل مل مزا ل اىل ع ز وااد أو أتضا ما أع مل مل اململ ة )12؟
 -12لــ ،اطلجنــل علم ـملب حململــمل  23و 25مــا مشــاو اطقــمليز املق ـ املتللــق ا ــل افختقــملء
اطق ــا املا ــق حتقالــا اطدوطــل اطعــاع و عل ـ ز ــ ،مــمل للــيه عــم لــن اطقــمليز االــي خــمللح
ــ،ملو اطقــمليز األ مل ــي عــد  53املــتل  24تــمليز األول /ل ــمرب  2013عل ـ عط،ــملت أخــاى
حملف ــمل ل اىل ايط،ــملت امل ،نــل و املــمل ة  65مــا ةلــل افا ـااءات اجلةا  ،ـل ط ــممل اصــزل املشــتمي
امل تقــي ومــا لتــزىل اطــد مل عــن م ـ ب عــا األا ـ ملص املشــمللت و
واطش ـ ز وأةــمللأ اطش ـ
اطتحق،ــق و املطــل اختقــملء ة ــا عل ـ مللــل لل،ــل مــا اطتلــاج ط ــزء امللململــل واطت زلــق يت،جــل
قد اطشمزى أو اف فء حك أ طل اململ ة )12؟
 -13عــم مــا قــد مللزمـملت ا ــمل ،ل عــا اإلــملفت اطــض ري اطــيت أاــة اط ،ــمل و اطققــاة  44مــا
قال ــا اطدوط ــل اطع ــاع ك ــمل و ألط ــا املاال ــل اط ــيت حلظت ــمل عـ ـ اإل ــملفت و اطزةـ ـ اطـ ـااعا واجل ــز
امل وط ــل طلتض ـ ـ م ــا مص ــة األاـ ـ ملص امل تقـ ـ ومم ــمل وا ــز عم؟ وع ــم ُا ــد ت عزل ــل أ م ــا
اجلن ــملة؟ وو ا ــملل ت ــمل األم ــا ت ـ ـ طا ع ــم طق ــي ع ــتفء عق ــمل م وو اط ــملل أ ي ــز م ــا اجل ـ ـاا م؟
وعــم ُمنح ـ لزل ــملت طاا ـ ملص اط ـ لا إلــق ــم ــال يملاــ؟ م ملاــاة عــا اــملفت افختقــملء؟
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وعــم ــتحقق ع،ئــل اإلق،قــل واطماامــل و ع ـ اإل ـملفت؟ واألا ت ـمل األمــا ت ـ طا عــم تزاصــم اا ـملتم
اطيت ن ا و ع اطق مللمل املط،ملب اطتحق،ق  ،مل أل ملب اململ مل  12و)24؟

يي

، -14مـمل لتللــق حـملطققا  130و 134مــا قالــا اطدوطــل اطعــاع عــم لقـ ع،ئــل اإلق،قــل واطماامــل
أ اـ ـمملوى حش ــك افختق ـ ـملء اطق ــا واقق ـ ـ  ،ـ ـمل و/أو أاملط ـ ـ ملقـ ـملت تلل ــق ـ ـ اإل ـ ـملفت اىل
اطن،ملحــل اطلمزم،ــل؟ وعــم حملاــات اطــدوا ا اطق ـمل ،ل املت صصــل امللن،ــل حملطلداطــل افيتقملط،ــل اطن ــا و أ املطــل
تللــق حملفختق ـملء اطق ــا ؟ واألا ت ـمل األمــا ت ـ طا م ـمل عــز اطتقــدا ااــا ؟ وم ـمل عــز عــا يــز اجل ـاا م اطــيت
ــتدلح  ،ـمل اطــدوا ا اطق ـمل ،ل املت صصــل ا ـملفت افختق ـملء اطق ــا طــدى اطن ــا  ،ـمل؟ وم ـمل عــي اطتــداحة
املت ـ ة ط ـممل و ـ ،م مش ـمللتل ـحمللمل افختق ـملء اطق ــا و اا ـااءات ع،ئــل اإلق،قــل واطماامــل واطــدوا ا
اطق مل ،ل املت صصل اململ مل  12و)24؟

يرابعيا -يت ابيريمن يحاالتياالختفاءياةقسريي(اةمراديمني16يإةىي )23ي
 -15مــمل عــز افا ـااء املت ــء و طل ـ اطلجــزء و اطدوطــل اطعــاع؟ ومــمل عــي اطعــاو املت لــل عمل ،ـملب
ط ــممل خ ــز مج،ــء طل ــملت اطلجــزء طقحـ ة،ــق مــا أاــم منــء ااتمــملل وةــز أ املطــل اختقــملء
املل اململ ة )16؟
ة ا و املل طا اطش
، -16مـمل لتللــق حـملطققا  98و 157مــا قالــا اطدوطــل اطعــاع مـمل عــز اطتقــدا ااــا و لــدلم ةلــل
افاـ ـااءات اجلةا  ،ــل ط ـ ـممل متت ــء األاـ ـ ملص م ــلز اإلال ــل حـ ـملإلق و ايملح ــل مـ ـملا منـ ـ اطلح ــل األوىل
ط ــل اإلال ــل وطتقل ــ ،م ــدة اطتزة ،ــق اىل  48ـ ـملعل؟ ول ــ ،اطلجن ــل علم ـ ـملب ح ــك املللزم ـ ـملت املتملا ــل
ق ،ــد ح ــا ةـ ـمليز ادل ــد لتلل ــق كممل ح ــل افلعـ ـملأ و  24متز /لزط،ـ ـ  2015اطقـ ـمليز )2015-22
ول ــم ح ــك لتج ــة اطش ــاطل املش ــت ،ـ ـ كل ــةل ع ــا اطلـ ـمل ا ـ ـمللاي مل ــدة ص ــم اىل  15لزمـ ـملب كزا ق ــل
خ ـ ـمل حإيملح ــل م ـ ـملا و/أو اف ص ـ ـملل ح ول ـ ـ  .وو ع ـ ـ ا اط ـ ـ،ملو
امل ــدعي اطلم ــزمي ف لُ ــم طلش ـ ـ
ت،ــق لتزا ــق ع ـ ا اطق ـمليز مــء املل ـمللة اط ـزال ة و اف قملة،ــل وغةع ـمل مــا ململعــدات اقــزو افي ـمل اط ــيت
اي م اط ،مل زيت وةد مز مل صلل كنء ومممل حل افختقملء اطق ا املزا  17و 18و)20؟
 -17مــمل عــي اطتــداحة املت ـ ة اطــيت ــما عمل ،ـملب أ ُللَــم ــزلاب أُ ـ ُـا األا ـ ملص م ــلز اإلالــل
أو يقلـ مــا ممــمل ااتجــمل اىل عخــا؟ وحملف ــمل ل اىل ألطــا عــم ةُــدم أ
ح ــل االــل اطشـ
ا ــمملوى تللـ ــق حإغق ــملل اع ـ ـ ا األ ــا أو اطتـ ــكخا و اع م ــمل؟ واألا تـ ــمل األم ــا ت ـ ـ طا م ــمل عـ ــي
ا اةت األما اململ ة )17؟
افاااءات اطيت حزاات وممل عي اجلةاءات اطيت ُا
 -18و ،ممل لتللق حملطققاة  206ما قالا اطدوطـل اطعـاع عـم مـا قـد مللزمـملت مقصـلل عـا
ة،ـد افاتجـمل اط ـملحق طلمحملتمـل
األ ملأ واطشاوط اطقمليزي،ل اطيت جت،ـة طلقمل ـي منـء ا صـملل اطشـ
حملطلمل ا مللاي ملدة  10ألملا ةملحلل طلتجدلد ماة واادة اململ ة )17؟
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 -19و ،م ـ ــمل لتلل ـ ــق حململللزم ـ ــملت املقدم ـ ــل و اطققـ ـ ـاات  156و 164و 172و 175م ـ ــا قال ـ ــا
اطدوطــل اطعــاع عــم لــتق األمــملتا األخــاى اطــيت مــا ااتجــمل األاـ ملص  ،ــمل و قـملب طلمللزمــملت
املقدم ــل و اطقق ــاة  150م ــا قال ــا اطدوط ــل اطع ــاع مض ــم ماات ــة ال ـزاء امل ــملاالا وملتم ــي اطلج ــزء
واط ائـ ح ــج ت و/أو مقزظــملت أل ـملب؟ واألا تــمل األمــا تـ طا عــم ت ــما عـ اط ــج ت
وااقزظ ـ ــملت مج ،ـ ــء املللزم ـ ــملت اط ـ ـزال ة و اطقق ـ ــاة  3م ـ ــا امل ـ ــمل ة  17م ـ ــا اف قملة ،ـ ــل؟ وع ـ ــم ةُـ ــدم
أ اــمملوى حشــك ــكخا املــزظق أو قصــةعم و ــج،م املطــل مــا اــملفت ــل اإلالــل أو أ
مللزم ــملت أخ ــاى ألات ص ــلل و اط ــج ت املتللق ــل حملألاـ ـ ملص م ــلز اإلال ــل؟ واألا ت ــمل األم ــا
تـ ـ طا م ــمل ع ــي افاـ ـااءات اط ــيت حزا ــات واجلـ ـةاءات اط ــيت ُا ـ ـ ا اةت ـ ـ األم ــا وم ــمل ع ــي
اطتداحة اطيت خاخت ت ملنء ماال ع ا اطنز ما اطتقصة اململ مل  17و)22؟
 -20عــم حملاــات ا ،ئــل اطزطن،ــل طلزةمللــل مــا اطتل ـ ل عمل ــمل حملطقلــم؟ وعــم طــدل مل مــمل لمقــي مــا
امل ـزال اململط ،ــل واط ش ـالل واطتقن ،ــل ط ــع ك ملم ــمل حقلملط ،ــل؟ و ،م ــمل لتلل ــق ح ــملطققاة  195م ــا قال ــا
اطدوطـل اطعـاع لااـ ز ـ ،مـمل للـيه أ) مـمل عـي لاط ـلعملت امللن،ـلل اطـيت اـز ـمل افعـ اج علـ
لمللة ا ،ئل اطزطن،ل ألاد أمملتا ل اإلالل؟ أ) مـمل عـي اجل ـل اطـيت ُقـّ،م مشـاوع،ل األ ـ ملأ اطـيت
لل ــم ــمل لاط ــلعملت امللن ،ــلل افعـ ـ اج علـ ـ اطةل ــمللة؟ ح) ت ،ــق م ــا ــممل ع ــدا ــكإخا ا ،ئ ــل
اطزطن،ــل عنــد ا ــع ع مل حزفلت ــمل حقلملط،ــل ــكإخااب ــل ،ملب حقــدلة لاط ــلعملت امللن،ــلل علـ افعـ اج علـ
اطةلمللات علمملب حك ع ا ،ئل ةـد مـز مق،ـدة و منـء اـملفت افختقـملء اطق ـا و ـمل ا ايت ملتـملت
اقزو افي مل وافطتةامملت املنصزص عل ،مل و اف قملة،ل اململ ة )17؟
 -21و ،مـمل لتللــق حـملطققاة  208مــا قالــا اطدوطــل اطعــاع مـمل عــي افاـااءات اطــيت لن ظــي أ لت ل ـمل
م ـلزأ اإلالـل أو ممضلـ ،م أو مـملم ،م طلحصــزل
طـ مصـلحل مشـاوعل تكةـمللأ اطشـ
أ اـ
علـ املللزم ـملت املنصــزص عل ،ـمل و اطققــاة  1مــا املـمل ة  18مــا اف قملة،ــل؟ وعــم اــز ــاج أ ة،ــز
عل ـ اإلصــزل عل ـ لــا املللزم ـملت ف ــ،ممل خ ـ ل ـ ة اط ــجا؟ واألا ت ـمل األمــا ت ـ طا م ـمل عــي
اطق ـ ة اطةمن،ــل اطــيت ل ــتظاة مل ع ـ ا اطتق،،ــد وم ـمل عــي اط ــلعملت اطــيت قا ـ ؟ وم ـمل عــي ـ م افيتص ـملع
املتملال و املطل ل ن قد مللزمملت عا األا ملص م لز اإلالل اململ مل  18و)20؟

يي
يخامسيا -يت ابيري برياةيةرري حمايةلياألافةاليمةنياالختفةاءياةقسةريي(اةمادتةاني24ي
 )25ي
 -22لـ ــ ،اطلجنـ ــل علم ـ ـملب حـ ــململزا مـ ــا  35اىل  37مـ ــا مشـ ــاو اطقـ ــمليز املق ـ ـ املتللـ ــق ا ـ ــل
افختقــملء اطق ــا املا ــق حتقالــا اطدوطــل اطعــاع و عل ـ ز ــ ،مــمل للــيه عــم لــن اطقــمليز االــي
املط،ـملب علـ أاـمملل أخـاى مـا اـرب اط ــال اىل امليـ اطتلـزلن متملاـ،ملب مـء اطققـاة  5مـا املــمل ة 24
مــا اف قملة،ــل وألطــا ،مــمل لتللــق حملألا ـ ملص اط ـ لا ةــد للحــق ــم ــال يملاــ؟ م ملاــاة عــا املطــل
اختقـ ــملء ة ـ ــا ف لشـ ــمل مل اطقـ ــمليز األ مل ـ ــي عـ ــد  53ط ـ ــنل  2013املـ ــتل  24تـ ــمليز األول/
ل ـ ــمرب 2013؟ وعـ ــم ـ ــتُ َّ
حد م ل ـ ـلا من،ـ ــل ط ـ ــحمللمل افختقـ ــملء اطق ـ ـا طلحصـ ــزل عل ـ ـ اجلـ ــرب
واطتلزلن املنصزص عل ،ممل و اململ  36و 37ما مشاو اطقمليز اييق اط تا اململ ة )24؟
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، -23مــمل لتللــق حــملطققاة  253مــا قالــا اطدوطــل اطعــاع عــم مــا اف ـ ملأ و ح،ــمل افا ـااء
امل تقــي واصــدال وإــمل ق ةمليزي،ــل مــا أ تــ ،ألةــمللأ
املت ــء ط عـ اع حملطز ــء اطقــمليز طلشـ
امل تقــي ململجلــل امل ــمل م املتصــلل حملطاعمللــل افاتمملع،ــل واطشــتو اململط،ــل وةــمليز األ ــاة
اطش ـ
واقزو امللم،ل اململ ة )24؟
 -24و ،مــمل لتلل ــق ح ــملطققاة  248م ــا قالــا اطدوط ــل اطع ــاع ع ــم أعــدَّت ع،ئ ــل اإلق،ق ــل واطماام ــل
حملطقلم حايملةملب املم ب جلرب اط ال اطقا واجلمملعي؟ واألا تملي ةـد للـ مـمل عـي اجلزايـ اطـيت ةـد
مز مل صلل كلملجلـل اطز ـء ا ـملص ح ـحمللمل افختقـملء اطق ـا ف ـ،ممل اطن ـملء واألطقـملل؟ وو عـ ا
اطصد عـم ا ـتقمل اـ اط،ـزا األاـ ملص اطـ لا إلـق ـم ـال يشـك م ملاـاة عـا املطـل اختقـملء ة ـا
م ــا أ ل ــزلن و/أو ا ــرب طل ــال؟ وع ــم ُو ــء حاي ـ ـملمج فع ـ ـمل ة كع ،ــم ـ ـحمللمل افختق ـ ـملء اطق ــا
اململ ة )24؟
 -25و ،مــمل لتللــق كشــاو اطقــمليز املتللــق ا ــل افختقــملء اطق ــا املا ــق حتقالــا اطدوطــل اطعــاع
مــمل عــز األ ــملس املنعقــي فعت ــملل اختعــملع طقــم ظا ـملب مــا ظــاوع شــدلد اطلقزحــل املــمل ة -10واو)
واا لب م تقلل اململ ة -39أطق) ل تزا تم من ممل عقزحملت نتلقل اململ ة )25؟
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