
A/57/140األمــم املتحـدة 

 

Distr.: Generalاجلمعية العامة 
2 July 2002
Arabic
Original: English/Spanish

120802    120802    02-46043 (A)
*0246043*

الدورة السابعة واخلمسون 
البند ١١١ (ب) من القائمة األولية* 

مسائل حقوق اإلنســان: مســائل حقــوق اإلنســان 
مبا يف ذلك النهج البديلة لتحسني التمتــع الفعلــي 

   حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية 
 مسألة حاالت االختفاء القسري أو غري الطوعي 

  تقرير األمني العام 
موجز 

وجهت اجلمعية العامة يف قرارها ١٠٣/٥٥ بشأن مسـألة حـاالت االختفـاء القسـري 
أو غري الطوعي، طلبات إىل احلكومات وإىل الفريـق العـامل املعـين حبـاالت االختفـاء القسـري 
أو غري الطوعي التابع للجنة حقوق اإلنسان، وإىل األمني العام، ومنها طلـب إىل األمـني العـام 
أن يقدم إليها يف دورا السابعة واخلمسني تقريرا عن اخلطوات املتخذة لتنفيذ القـرار. ويقـدم 

هذا التقرير وفقا لذلك الطلب. 
ودعا األمني العام احلكومات، يف مذكرة شفوية مؤرخـة ١٥ أيـار/مـايو ٢٠٠٢، إىل 
تقـدمي أيـة معلومـات تتعلـق بتنفيـذ القـرار ١٠٣/٥٥. ويف تـاريخ ٢٦ حزيـران/يونيــه ٢٠٠٢، 
كـانت قـد وردت ردود مـن احلكومـات التاليـة: األرجنتـني وغواتيمـاال وكوبـا. ويضـــم هــذا 
التقرير نسخا من الردود بصيغتها اليت وردت ا. وسيتم جتميع أية ردود إضافة ترد وتقدميـها 

يف إضافات إىل هذا التقرير. 

 
 

 .A/57/50/Rev.1 *



202-46043

A/57/140

وأبـرز الفريـق العـامل يف تقريـره املقـدم إىل جلنـــة حقــوق اإلنســان يف دورــا الثامنــة 
واخلمسـني التطـورات املتعلقـة جبـانبني أساسـيني مـن جوانـب حالـة االختفـاء القسـري أو غـــري 
الطوعي يف العامل: ممارسة االختفاء، اليت يستمر حدوثـها يف عـدد مـن البلـدان، وعمليـة جـالء 
احلاالت، وخاصة تلك اليت أبلغ عنها قبل مـا يزيـد علـى ١٠ سـنوات. وأهـاب الفريـق جمـددا 
جبميع احلكومات التعاون معه، وبأن متتنع، على األخص، مـن ممارسـة احلبـس االنفـرادي وأن 
تطلـق فـورا ســـراح مجيــع األشــخاص احملتجزيــن بصــورة ســرية. واســتمر الفريــق يف تذكــري 
احلكومات بالتزاماا مبوجب اإلعالن املتعلق حبماية مجيع األشـخاص مـن االختفـاء القسـري، 
الـيت ال تنطبـق فقـط علـى جـالء احلـاالت الفرديـة، بـل كذلـك ختـص منـع حـــدوث االختفــاء 
القسـري. وأوصـى الفريـق باختـاذ جمموعـة مـن التدابـري الوقائيـة، مبـا فيـها مـا يتعلـق باألطفــال، 
وأوصى بأن تنهي اللجنـة وضـع الصيغـة النهائيـة لصـك نـاظم ملـزم قانونـا ألجـل احلمايـة مـن 

االختفاء القسري.  
ويف عـام ٢٠٠١ أـى الفريـق العـامل عمليـة اسـتعراض طويلـة ألسـاليب عملـه وقــدم 

النتائج إىل اللجنة. 
وأعرب الفريق العامل عن قلقه البالغ بسبب ما يواجهه يف الوقت احلاضر مـن مـوارد 
ـــدد املوظفــني، وكــرر نــداءه إىل اللجنــة لتخصيــص املــوارد  ماليـة حمـدودة ونقـص حـاد يف ع

املالئمة. 
وأخـريا، فـإن هـذا التقريـر يتضمـن معلومـات عـن األنشـطة الـيت تضطلـــع ــا األمانــة 

مبوجب الطلبات الواردة يف القرار ١٠٣/٥٥. 
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مقدمة  أوال -
أكـــدت اجلمعيـــة العامـــــة مــــن جديــــد يف قرارهــــا  - ١
١٠٣/٥٥ املعنون �مسألة حاالت االختفـاء القسـري أو غـري 
الطوعــي�، أن كــل عمــل يــؤدي إىل حالــة اختفــاء قســـري 
يشــكل إهانــة لكرامــة اإلنســان وانتــهاكا خطــريا وصارخــــا 
حلقــوق اإلنســان واحلريــات األساســية الــــواردة يف اإلعـــالن 
العاملي حلقوق اإلنسان اليت أعادت تأكيدها وطورا صكـوك 
دوليـة أخـرى صـادرة يف هــذا الشــأن، كمــا يشــكل انتــهاكا 
لقواعـد القـانون الـدويل. ووجـهت اجلمعيــة العامــة يف القــرار 
نفسه طلبات إىل احلكومات وإىل الفريق العامل املعين حباالت 
االختفــاء القســري أو غــري الطوعــــي التـــابع للجنـــة حقـــوق 

اإلنسان، وإىل األمني العام. 
ـــات  ويف ذلـك القـرار ذكّـرت اجلمعيـة العامـة احلكوم - ٢
ـــتمرار هــذه الظــاهرة  بـأن اإلفـالت مـن العقـاب يسـهم يف اس
ويشكل عقبة أمام الكشف عن مظاهرهـا، وأنـه ينبغـي كفالـة 
تقدمي مرتكــيب هـذه اجلرميـة للمحاكمـة يف حالـة ثبـوت صحـة 
االدعـاءات. وشـجعت الـدول علـــى تقــدمي معلومــات حمــددة 
ــع  عمـا اختذتـه مـن تدابـري إلعمـال اإلعـالن املتعلـق حبمايـة مجي
األشخاص من االختفاء القسري وعما واجهها من عقبات. 

وطلبــت اجلمعيــة العامــة إىل مجيــع الــدول النظـــر يف  - ٣
إمكانية نشر نص اإلعالن، كل بلغتها الوطنية، وتيسـري نشـره 
باللغات احمللية. وأعربت أيضا عن جزيل شكرها للحكومــات 
العديدة اليت تعـاونت مـع الفريـق العـامل، واسـتجابت لطلباتـه 
ـــات الــيت  املوجهـة إليـها للحصـول علـى معلومـات، وللحكوم
ــــارة بلداـــا، وطلبـــت إليـــها أن تـــويل  دعــت الفريــق إىل زي
ـــق كــل االهتمــام الــالزم، ودعتــها إىل إبــالغ  توصيـات الفري

الفريق بأي إجراءات تتخذها بشأن تلك التوصيات. 
ووفقا لذلك، دعا األمني العام احلكومات يف مذكـرة  - ٤
شفوية مؤرخة ١٥ أيار/مايو ٢٠٠٢، إىل تقدمي أية معلومات 
تتعلق ذا املوضوع. ويف تـاريخ ٢٦ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢، 

كـانت قـــد وردت ردود مــن احلكومــات التاليــة: األرجنتــني 
وغواتيمـاال وكوبـا. ويتضمـن اجلـزء الثـــاين مــن هــذا التقريــر 
نسخا من الردود بصيغتها اليت وردت ـا. وسـيتم جتميـع أيـة 

ردود إضافية ترد وتقدميها يف إضافات إىل هذا التقرير. 
وإضافة إىل ذلك، أشـارت اجلمعيـة العامـة يف قرارهـا  - ٥
ـــامل املعــين حبــاالت االختفــاء  ١٠٣/٥٥ إىل أمهيـة الفريـق الع
ـــه أن يضــع يف االعتبــار  القسـري أو غـري الطوعـي وطلبـت إلي
األحكام الواردة يف اإلعالن وأن يقوم بتعديل أساليب عملـه، 
إذا اقتضـى األمـــر ذلــك؛ وأن يــويل االهتمــام البــالغ حلــاالت 
األطفــال املعرضــــني لالختفـــاء القســـري وأبنـــاء األشـــخاص 
املختفني، وأن يتعاون بشـكل وثيـق مـع احلكومـات املعنيـة يف 

البحث عن هؤالء األطفال والتعرف عليهم. 
وأخـريا، طلبـت اجلمعيـــة العامــة إىل األمــني العــام يف  - ٦
ـــــق العــــامل جبميــــع  القـــرار نفســـه أن يواصـــل تزويـــد الفري
التسـهيالت الـيت حيتـاج إليـها ألداء مهامـــه؛ وأن يبقيــها علــى 
علـم بـاخلطوات الـيت يتخذهـا لكفالـة نشـر اإلعـــالن وتروجيــه 
علـــى نطـــاق واســـع؛ وأن يقـــدم إليـــها يف دورـــا الســـابعة 
ـــذا  واخلمســني تقريــرا عــن اخلطــوات الــيت اختــذت لتنفيــذ ه
القـرار. ويقـدم هـذا التقريـــر إىل اجلمعيــة العامــة وفقــا لذلــك 

الطلب. 
 

 ثانيا - الردود الواردة من احلكومات 
األرجنتني  ألف -

[األصل: باإلسبانية] 
 

ـــل علــى احلصــول  مـا فتئـت مجهوريـة األرجنتـني تعم - ٧
على تأييد املنظمات الدولية بشأن هذه املسألة. 

وقد شجعت األرجنتـني علـى وضـع صـك دويل ملنـع  - ٨
االختفاء القسري لألشخاص واملعاقبة عليه. 
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ـــــخاص املختفـــــني يف  آليــــات حتديــــد مصــــري األش
مجهورية األرجنتني   

اللجنة الوطنية املعنية باختفاء األشخاص 
مبوجـــب مرســـوم رئاســـي رقـــم ١٨٧ (الصــــادر يف  - ٩
كانون األول/ديسمرب١٩٨٣)، أنشئت اللجنـة الوطنيـة املعنيـة 
باختفـاء األشـخاص وهـي مكونـة مـــن شــخصيات اجتماعيــة 
بـارزة، وعـرف عنـها التزامـــها بالدفــاع عــن القيــم اجلوهريــة 

الالزمة ألي تعايش حضاري. 
وقـد عـهد إىل اللجنـة بـإجالء الوقـائع احمليطـة حبـاالت  - ١٠
اختفــاء األشــخاص يف األرجنتــني (املــادة ١ مــــن املرســـوم). 
ولبلوغ هذا اهلدف أوكلت إليها املهام التالية: تلقي اإلفـادات 
وأدلة اإلثبات املتعلقـة بتلـك الوقـائع وتسـليمها إىل العدالـة يف 
احلاالت اليت تتصل بـاجلرائم املدعـى ارتكاـا، وحتديـد مصـري 
ــــك مـــن  األشــخاص املختفــني أو مكــان وجودهــم وغــري ذل
الظــروف الــيت قــد تســاعد علــى حتديــد أمــاكن وجودهــــم؛ 
وحتديد أمـــــاكن وجود األطفـال الذيـن انـتزعوا مـن والديـهم 
أو القيمــني عليــهم بدعــوى مكافحــــة اإلرهـــاب؛ والتدخـــل 
لفــائدم عنــد االقتضــاء، لــدى مؤسســــات وحمـــاكم محايـــة 
القصر، وإبالغ السلطات، بـأي حماولـة حلجـب أو سـحب أو 
إتــالف أدلــة إثبــات الوقــائع املطلــــوب جالؤهـــا والقيـــام يف 
غضون ١٨٠ يوما من تاريخ تشكيلها بـإصدار تقريـر ختـامي 

يتضمن وصفا مفصال للوقائع اليت حققت فيها. 
وتولـت اللجنـــة ٤٠٠ ٨ حالــة مــن حــاالت اختفــاء  - ١١
ــــق  األشـــخاص أو اغتيـــاهلم. ومل تكـــن مجيـــع احلـــاالت تتعل
بشـخص واحـد علـى سـبيل احلصـر وإمنـا قـد تتعلـق مبجموعــة 
أشخاص وأفعال مجاعية ومـا إىل ذلـك. وقـامت اللجنـة أيضـا 
مبعاينة ما يسمى مبراكـز االحتجـاز السـرية. وقدمـت يف شـهر 
أيلول/سبتمرب من عـام ١٩٨٤ تقريرهـا اخلتـامي املعنـون �لـن 
ــــذا مـــرة أخـــرى أبـــدا� مشـــفوعا مبرفـــق بأمســـاء  حيــذف ه
األشــخاص الذيــن اختفــوا واألشــخاص الذيــن شــــوهدوا يف 

مراكز االحتجاز السري وقائمة بأمساء املراكز السرية. ويقـدر 
أن عدد املختفني أو الذين اغتيلوا يفـوق عـدد الشـكاوى الـيت 
تلقتها اللجنة ويعزى ذلك، يف مجلة أمور، إىل أنه مل يبلغ عـن 
ــــد منعـــت أقربـــاء  مجيــع احلــاالت وإىل أن أســاليب القمــع ق
الضحايـــا مـــن التقـــــدم بالشــــكاوى. وحــــىت اآلن ال تــــزال 
الشكاوى املتعلقة حباالت االختفـاء القسـري لألشـخاص تـرد 
إىل أمانة حقوق اإلنسان واجلهاز املكلـف اآلن بتـويل ملفـات 

اللجنة. 
وأصبـح تقريـر اللجنـة وعنوانـه رمزيـــن حلــق الشــعب  - ١٢
األرجنتيـين يف معرفـة احلقيقـة. ويصـف التقريـر سياسـة القمـــع 
الـيت سـلكتها الدولـة وأسـاليبها الـيت تقشـعر هلـا األبـدان والــيت 
مشلــت حــاالت االختطــاف والتعذيــب واالختفــاء، واملقــــابر 

السرية واختطاف األطفال ومراكز االحتجاز السرية. 
 

احلق يف معرفة احلقيقة ومعرفة مصري املختفني 
مــا إن بــدأ تنفيــذ قوانــني طــــي الصفحـــة إىل األبـــد  - ١٣
والطاعة الواجبة وتوقيع مراسيم العفو، حىت مجدت وحفظـت 
القضايـا يف احملـاكم، وقطعـت سـبل احلصـول علـى املعلومـــات 
املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان واألشخاص الذين اختفـوا 
يف فـترة إرهـاب الدولـة. بيـد أنـه لعـدد مـن األسـباب املختلفـة 
هنــاك معلومــات معينــة بشــــأن مـــا اســـتجد معروفـــة لـــدى 

اجلمهور. 
ومن مث، طالب أقرباء الضحايا بالتحقيق وبـأن تتخـذ  - ١٤
احلكومة اإلجراءات الالزمـة للحصـول علـى مجيـع املعلومـات 
املمكنـة بشـأن مـا حصـل ومعرفـة مصـري ذويـهم الذيـــن قتلــوا 
أو اختطفوا. وطرحت هذه املطالبات أيضا يف منتديات دولية 

ويف اللجنة األمريكية حلقوق اإلنسان على وجه التحديد. 
وبعد كثري من النقاش بشـأن أفضـل سـبيل للـرد علـى  - ١٥
هذه املطالبات، استقر رأي احلكومـة يف األخـري علـى اإلجابـة 
عليها بطريقتني:�حماكم تقصـي احلقيقـة� مـن ناحيـة، وعمـل 

أمانة حقوق اإلنسان من الناحية األخرى. 
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حماكمات تقصي احلقيقة 
عقدت حماكمات تقصي احلقيقة يف مجيع أحناء البلد.  - ١٦
واتبعت فيها إجراءات شاملة ومفتوحة ليتسـىن احلصـول علـى 

أكرب قدر من املعلومات بشأن ما حصل. 
وهناك حاليا قرابة ٦٧٠ ٣ حالة من حـاالت انتـهاك  - ١٧
حقوق اإلنسان واالختفاء القسري وقعـت أثنـاء فـترة إرهـاب 
الدولــة وجيــري التحقيــق فيــها يف خمتلــف حماكمــات تقصـــي 
احلقيقة اليت تجريها الدوائـر واحملـاكم االحتاديـة يف مجيـع أحنـاء 

البلد. 
وأجريت �حماكمات تقصي احلقيقـة� وفقـا للقـانون  - ١٨
اإلنســاين الــدويل. وكــان عمــل اللجنــــة األمريكيـــة حلقـــوق 
ـــذ الشــرط الــوارد يف تقريرهــا  اإلنسـان امتثـاال اللتزامـها بتنفي
٩٢/٢٨ الذي ورد فيه أا: �توصي حكومة األرجنتـني بـأن 
تتخـذ التدابـري الالزمـة جلـــالء الوقــائع وحتديــد هويــة األفــراد 
املسـؤولني عـن انتـهاكات حقـوق اإلنسـان الـيت وقعـــت أثنــاء 
ـــاتوري�.  الفــترة املاضيــة يف عــهد احلكــم العســكري الديكت
وفيما يتعلق بالقضية الفردية اليت رفعت بشـأن حالـة االختفـاء 
ـــة  القســري لكالوديــا البــاكو، توصلــت احلكومــة األرجنتيني
والسيدة كارمن أغيلر دي الباكو، إىل حل ودي يقضـي بـأن 
تتخـذ احلكومـة التدابـري الالزمـة لكفالـــة أن يكــون للمحــاكم 
اجلنائية الوطنية واإلصالحية يف كامل حال البلـد االختصـاص 
اخلـالص يف مجيـع أحنـاء البلـد إلصـدار األحكـام يف حماكمـــات 

تقصي احلقيقة. 
وميكــن إجــراء حماكمــات لتقصــي احلقيقــــة بصـــورة  - ١٩
تلقائية مببادرة من جلنة املدعني املخصصة الـيت أنشـأها مكتـب 

النائب العام أو بناء على طلب من الطرف املعين. 
 

مهمة أمانة حقوق اإلنسان 
ـــة حقــوق اإلنســان الــيت تتــوىل مســؤولية  دأبـت أمان - ٢٠
سجالت اللجنة الوطنية املعنية باملختفني والشـكاوى الالحقـة 
األخـرى، علـى مـد �حماكمـات تقصـي احلقيقـة� باملعلومــات 

املوضوعيــة عــــن حـــاالت االختفـــاء القســـري واالغتيـــاالت 
ومراكــز االحتجــاز الســرية وبــأي معلومــات أخــرى تتصــل 
بنتائج إرهاب الدولة. ومجيع هـذه املعلومـات متاحـة إلطـالع 

الضحايا وأقربائهم بكل حرية. 
وبفضــل أعمــال األمانــة، واملعلومــات الــيت مل تكـــن  - ٢١
متيسـرة قبـل ٢٥ ســـنة خلــت، أمكــن التعــرف علــى مراكــز 

احتجاز سرية أخرى. 
وهنـاك باإلضافـة إىل ذلـك مـــا أدى إىل إجنــازه عمــل  - ٢٢
أمانة حقوق اإلنسان بشـأن سياسـات تعويـض أقربـاء ضحايـا 
االختفــــاء القســــــري (املـــــادة ١ مـــــن القـــــانون ٢٤٤١١) 
واألشخاص الذين قتلوا بفعل أعمـال القمـع للدولـة (املـادة ٢ 
من القانون ٢٤٤١١) وحـاالت االحتجـاز دون وجـه قـانوين 

(القانون ٢٤٠٤٣). 
وانتـهت حتقيقـات حماكمـــات تقصــي احلقيقــة وعمــل  - ٢٣
األمانة إىل بعض من هذه املنجزات ومنها: التعرف علـى هويـة 
أفـراد اسـتخرجت رفـام مــن مقــابر مجاعيــة أو قبــور ســرية، 
والتعرف على هوية أشخاص صدرت بشـأم شـهادات وفـاة. 
وآخرين دفنوا على أم جمهولو اهلوية وكشف عن موقع دفنهم 
بعد رفع دعاوى لدى احملاكم حيث أمرت بتسجيلهم يف عداد 
األمــوات، وأشــخاص توجــد أدلــة كافيــة علــى وفــام جتـــيز 
تسجيلهم يف عداد األموات. ويؤخـذ ـذا اإلجـراء يف حـاالت 
كثرية حىت وإن مل يكن قد حدد بعد مكان وجود رفام كأن 
يكونوا قد دفنوا علـى أـم جمـهولو اهلويـة يف موقـع مـن املقـربة 
تعرض يف وقت الحق لتغيريات أو نقلـت رفـام بقـرار إداري 
ـــع آخــر دون أي  إىل مكـان مشـترك حلفظـها أو نقلـت إىل موق

إثبات بذلك يف سجالت املقابر. 
 

ــــات الرقميــــة يف مســــك احملفوظــــات  األخـــذ بالتقني
والوثائق املتعلقة بإرهاب الدولة 

تعكف أمانة حقـوق اإلنسـان علـى األخـذ بالتقنيـات  - ٢٤
الرقمية بشأن صور حمفوظات اللجنة الوطنية املعنيـة بـاملختفني 
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وحمفوظـات اللجنـة املودعـة لـدى أمانـة حقـوق اإلنسـان (الــيت 
حولت بعد إاء أنشطة اللجنة إىل املصادر التكميلية) وسجل 
حمفوظات املختفني واألموات الغائبني) فضـال عـن احملفوظـات 
اليت نشأت نتيجة للتدابـري والقوانـني التعويضيـة. ومـن املتوقـع 
أن تتم يف املرحلة األوليـة للعمليـة حتويـل ٠٠٠ ٨٠٠ صفحـة 
إىل الشـكل الرقمـي. ويتمثـل اهلـدف النـهائي لذلـــك يف إقامــة 
نظام بيانات شامل جلمع وتوحيـد خمتلـف جمموعـات امللفـات 
علــى البيانــات املتاحــة حاليــا ويف املســتقبل واالحتفــــاظ مبـــا 
تتضمنـه حمفوظـات أمانـة حقـوق اإلنسـان مـــن معلومــات هلــا 
قيمتها التارخيية ولتحويل الصور إىل شـكل رقمـي واالسـتغناء 

عن الطريقة اليدوية. 
وسيتوفر للنظام حمـرك حبثـي قـوي مـن طـراز، ايكـس  - ٢٥
كليـرب، يســـاعد علــى مقارنــة البيانــات املســتقاة مــن خمتلــف 
املصــادر يف ضــوء األمســاء والظــروف واملالبســــات وطرائـــق 
التنفيذ وما إىل ذلك. وستسـتغرق مـدة تنفيـذ املشـروع ١٨٠ 

يوما. 
 

اللجنة الوطنية املعنية باحلق يف اهلوية 
السند التشريعي إلنشـاء اللجنـة الوطنيـة املعنيـة بـاحلق  - ٢٦
يف اهلوية يف الالئحة رقم ٩٢/١٣٢٨ ألمانـة حقـوق اإلنسـان 
واحلقوق االجتماعية التابعة لوزارة الداخليـة، القاضيـة بإنشـاء 
جلنـة تقنيـة تكـون مسـؤولة عـن تنسـيق البحـث عـــن األطفــال 
املختفني املعروفة هويام واألطفـال الذيـن ولـدوا ألمـهات يف 
السـجن. واللجنـة مسـؤولة أيضـا عـــن كفالــة امتثــال االلــتزام 
الذي قطعته الدولة على نفسها بتصديقـها علـى اجلـزء املتعلـق 

باحلق يف اهلوية من االتفاقية الدولية حلقوق الطفل. 
وأنشئت يف وقت الحق مبوجب قرار وزارة الداخلية  - ٢٧
ــــة الوطنيـــة املعنيـــة بـــاحلق يف اهلويـــة  رقــم ٩٨/١٣٩٢ اللجن
وأسندت إليها املهام نفسها اليت كانت مسندة للجنـة السـابقة 
واحتفظ فيها باألعضاء أنفسهم الذيـن كـانوا يف تلـك اللجنـة 

وهم: ممثالن ملكتب املدعي العـام أحدمهـا مـن مكتـب النـائب 
العام وممثالن لـــ Asociación Abuelas de Plaza de Mayo؛ 
وممثالن لالحتاد الدويل للعلم يعينان بناء على اقتراح من أمانـة 
ـــوق  حقــوق اإلنســان. ويــرأس اللجنــة عضــو مــن أمانــة حق

اإلنسان. 
ـــال  وتتمثــل األهــداف العامــة للجنــة يف تــأمني االمتث - ٢٨
لالتفاقية الدولية حلقوق الطفل وال سيما األحكـام الـواردة يف 

املادتني ٧ و ٨ من االتفاقية. 
أمـا أهـداف اللجنـة حتديـدا، فـهي: التدخـــل يف حالــة  - ٢٩
الشباب الذين يتصلـون باللجنـة مـن تلقـاء أنفسـهم، وكشـف 
حـاالت اختفـاء احلوامـل الـيت يبلـــغ عنــها والتحقيــق يف تلــك 
احلــاالت واســتكمال اإلجــراءات املتعلقــة ــا، والتدخــــل يف 
حـــاالت االجتـــار باألطفـــال، والتدخـــــل يف حــــاالت عــــدم 
اسـتكمال إثبـات النسـب كتلـك الـيت نشـأت نتيجـة إلرهــاب 
ـــون  الدولـة، وتقـدمي املشـورة القانونيـة يف حـاالت اهلويـة املطع
فيـها وتلقـي الشـكاوى وإجـــراء التحقيقــات بشــأا، وتقــدمي 
املشـورة يف املســـائل التشــريعية بطلــب مــن الفــرع التنفيــذي 
أو احملـاكم الوطنيـــة أو التابعــة للمقاطعــات؛ والتشــجيع علــى 
ـــــاحلق يف اهلويــــة يف حلقــــات دراســــية ودورات  التعريـــف ب
وحلقــات عمــل وبرامــج تليفزيونيــة وإذاعيــة، ويف الصحافـــة 
املطبوعة واإلنترنت وحضور اجللسات القضائية أو غريها مـن 
جماالت نشاط الدولة املتعلقـة بـانتزاع القُصـر وتكليـف البنـك 

الوطين للبيانات اجلينية بإجراء الفحوص املختربية. 
 

كوبا  باء -
[األصل: باإلسبانية] 
ــــا ضـــرورة التصـــدي حلـــاالت االختفـــاء  تــرى كوب - ٣٠
القسري أو غري الطوعي على حنو يراعي مجيـع اجلوانـب ذات 
الصلة ا، وذلك باختاذ إجـراءات وتدابـري متنـع ارتكـاب هـذه 
اجلرائـم الشـنيعة يف أي بقعـــة مــن العــامل. ولــذا، تؤيــد كوبــا 
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اجلـهود الراميـة إىل وضـع اتفاقيـة دوليـة يف هـذا الشـأن تكــون 
ـــد أن ذلــك لــن يتســىن إال بــاألخذ أوال  متكاملـة وشـاملة. بي
وأخـريا بنـهج يراعـي جـانيب املنـع والتوعيـة وإقامـة العدالـة مــع 

توخي الصرامة يف تنفيذ العقوبات. 
ومن اجلوانب اهلامة األخرى الـيت ال بـد مـن مراعاـا  - ٣١
ضـرورة ربـــط مــا يرتكــب حاليــا ويف املســتقبل مــن أعمــال 
مبكافحـة ظـاهرة إفـالت املسـؤولني عـن ارتكـاب أعمـــال مــن 

هذا القبيل يف املاضي من العقاب. 
وينبغـي أال يغيـب عـن األذهـان أن ممارســـة االختفــاء  - ٣٢
القسري أو غري الطوعـي، قـد غـدت يف اآلونـة األخـرية نوعـا 
من السياسة املؤسسية يف بعض البلدان. وإن ما تبع ذلـك مـن 
إخفاق تلك البلدان يف اختاذ إجراءات ملموسة وتدابري كفيلـة 
بإنفاذ القانون على النحو الواجـب، واعتمـاد تلـك البلـدان يف 
بعـض احلـاالت قوانـني تكفـل للمسـؤولني عـــن تلــك اجلرائــم 
اإلفــــالت من العقاب، جدير بأن يقـوم اتمـع الـدويل، دون 

ما حتفظ، بإدانته وباختاذ إجراءات عاجلة وملموسة. 
وهنـاك عـدد ال حيصـى مـن أقربـــاء ضحايــا االختفــاء  - ٣٣
القسري وغري الطوعـي، ممـن يطـالبون بتحقيـق العدالـة وكثـري 

منهم ال يعلمون حىت اآلن أي شيء عن مصري ذويهم. 
ومن األمثلة الصارخة والفظيعة للوحشية اجلنائية الـيت  - ٣٤
متيزت ا السياسة املنهجية لالختفـاء القسـري وغـري الطوعـي 
ما شهدته منطقة أمريكـا الالتينيـة حتـت حكـم الدكتاتوريـات 
العسكرية الدامي اليت تولت السـلطة طـوال عقـدي السـتينات 
والسبعينات، ويف بعض احلاالت، حىت عقد الثمانينـات. وقـد 
ســلكت هــذه النظــم الدكتاتوريــة خططــــا موضوعـــة ســـلفا 
ووجهتـها وأيدـا بشـــىت الطــرق حكومــة الواليــات املتحــدة 
األمريكية دف وقف زحـف األفكـار الدميقراطيـة والتقدميـة 

يف املنطقة. 
وحـــىت تدريـــب �رأس املـــال البشـــري� املســـــؤول  - ٣٥
عمـا ارتكــب علــى نطــاق واســع يف املنطقــة مــن انتــهاكات 

صارخة حلقوق اإلنسان أيام حكم األنظمة الدكتاتوريـة كـان 
مـن صنـع الواليـات املتحـــدة وال ســيما مدرســة األمريكيتــني 

السيئة الذكر. 
ولقـد جـرى علـى مـر السـنني تدريـب ضبـاط معظـــم  - ٣٦
بلـدان أمريكـا الالتينيـــة، يف مــا يســمى مبدرســة األمريكيتــني 
ــــادئ األمـــر يف املنشـــآت  وهــي مدرســة كــانت توجــد يف ب
العسكرية التابعة للواليات املتحدة يف منطقة قنال بنمـا، مث يف 
الواليـات املتحـدة نفسـها. وقـد شـكل خرجيـو هـذا املركــز يف 
خمتلف البلدان النواة الرئيسية اليت اعتمد عليها إلقامة األنظمـة 

الدكتاتورية. 
وقد وفرت كتب هـذه املدرسـة وحصصـها التطبيقيـة  - ٣٧
التدريب والتوجيه والتشجيع الرتكاب أشنع املمارسـات الـيت 
انتـهكت ـا حقـوق اإلنسـان مـن قبـــل دكتاتوريــات أمريكــا 

الالتينية الناشئة حديثا وخاصة يف السبعينات. 
وعلـــى هــــذا األســــاس جــــرت ممارســــة التعذيــــب  - ٣٨
واالغتيـــاالت السياســـية وحـــاالت االختطـــــاف واالختفــــاء 
القســري وغــري الطوعــي بصــورة منتظمــــة لقمـــع حركـــات 

املعارضة الشعبية والسياسية. 
ـــرت الواليــات املتحــدة التمويــل واملســاعدة  وقـد وف - ٣٩
التقنيــة واملاديــــة لقمـــع تلـــك احلركـــات. ومتكنـــت أجـــهزة 
املخابرات ملختلف بلدان املنطقة من أن تنسق أنشطتها نتيجـة 
خلدمـات املستشـارين األمريكيـني والدعــم اللوجيســيت املقــدم 
من الواليات املتحدة مما يســر هلـا تبـادل املعلومـات والسـجناء 

واالشتراك يف االغتياالت. 
وأحـد األدلـة الـيت ال لبـس فيـها والشـاهدة علـى هــذا  - ٤٠
التعـاون املشـؤوم بقيـادة الواليـات املتحـــدة مــا مســي �بعمليــة 
الكوندور� اليت مل تكن سـوى مؤامـرة بـني أجـهزة املخـابرات 
يف خمتلــــف بلــــدان أمريكــــا الالتينيــــة، ومنــــها األرجنتــــــني 
وأوروغـواي وبـاراغواي وشـيلي، لتبـادل املعلومـات والتعــاون 
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ـــد أتــاح هــذا  علـى اضطـهاد مـن يعتـربوم عنـاصر خمربـة. وق
العمـل القمعـي املشـترك لعمـالء املخـابرات والقـوات املســلحة 
ــــة يف أراضـــي الـــدول  التابعــة للبلــدان املشــاركة التنقــل حبري

األخرى خلطف مواطنيهم أو إخفائهم أو اغتياهلم. 
وكـانت نتيجـة هـذه املمارسـات الـيت ميكـــن وصفــها  - ٤١
بإرهـاب الدولـة آالف حـــاالت القتــل والتعذيــب واإلخفــاء، 
ــــوض إذ عجـــزت  ومعظمــها حــاالت ال يــزال يكتنفــها الغم

العدالة عن وضع يدها على مرتكبيها. 
ومل تـؤد ايــة الديكتاتوريــات العســكرية يف أمريكــا  - ٤٢
الالتينيـة والتحـول إىل مـا يســـمى بالدميقراطيــات التمثيليــة يف 
معظـم بلداـا إىل القضـاء علـى املمارسـات الراسـخة النتـــهاك 
حقـوق األفـراد والشـعوب، إمـا لوجـود قوانـــني تشــجع علــى 
اإلفالت من العقـاب أو لصـدور قـرارات بـالعفو عـن مرتكـيب 

اجلرائم البالغة اخلطورة. 
وقد سامهت القوانني واألحكام اليت اعتمدهـا خمتلـف  - ٤٣
حكومات أمريكا الالتينية اليت تعاقبت على السلطة بعـد ايـة 
حكم �االس العسكرية� وحكومات األمر الواقع من قبيـل 
ما مسي بــ �قـانون الطاعـة الواجبـة� و �طـي الصفحـة�، أو 
ـــيت أقــرت يف األرجنتــني، وكذلــك  مراسـيم العفـو الرئاسـية ال
ـــيت ســنت يف أوروغــواي وشــيلي، يف إضفــاء  قوانـني العفـو ال

طابع الشرعية على اإلفالت من العقاب يف هذه البلدان. 
إن ترك املسؤولني عـن هـذه األفعـال دون حماكمـة أو  - ٤٤
عقاب يعين التسامح عن اهلياكل واملواقف اليت جتعـل احتمـال 
تكرار هذه اجلرائم أمرا ممكنا وإبقاءهـا علـى حاهلـا كمـا يعـين 
ـــايش  أساسـا التنصـل مـن مسـؤولية محايـة القيـم األساسـية للتع
ضمن جمتمع من اتمعات وأحد حقـوق اإلنسـان الـيت تتسـم 
بأكرب أمهية أساسية، أال وهو احلق يف احليـاة. وال شـك يف أن 
اإلفالت من العقاب يشـجع علـى عـودة هـذه املمارسـات إىل 

الظهور وحيول دون سيادة احلق والعدل. 

وتـــود كوبـــا أن تعيـــــد تــــأكيد أمهيــــة أال يســــتفيد  - ٤٥
املسـؤولون عـن جرائـم االختفـاء القسـري وغـري الطوعـي مــن 
العفو، أو ســقوط املسـؤولية بالتقـادم أو اإلعفـاء أو أي قـانون 
أو تدبري مماثل آخر يؤدي إىل إعفائهم من احملاكمة أو العقوبـة 

اجلنائية. 
ويشــكل االلــتزام باملســاءلة عــن انتــهاكات حقـــوق  - ٤٦
اإلنســان هــذه أحــد العنــاصر األساســية ألي تعويــض فعـــال 
ـــوع  لضحايــا هــذه االنتــهاكات، وعــامال رئيســيا ال ملنــع وق
ـــوع فحســب بــل ولتحقيــق نظــام عدالــة  أعمـال مـن هـذا الن
منصف يفضي يف اية املطاف إىل املصاحلـة واالسـتقرار علـى 
املسـتويني القطـري والـــدويل. وإن االلــتزام بالنــهوض حبقــوق 
ــــن اخلطيئـــة  اإلنســان ومحايتــها يســتتبع التزامــا بــالتعويض ع

واألذى النامجني عن االنتهاكات املرتكبة. 
ويف هـذا الصـدد، تـود كوبـا أن تكـرر تـأكيد األمهيــة  - ٤٧
احلامسة ألن تبادر البلدان الـيت لديـها عـدد كبـري مـن احلـاالت 
املعلقـة أمـام فريـق العمـل املعـين حبـاالت االختفـاء القســري أو 
غري الطوعي التابع للجنة حقوق اإلنسان إىل بذل جهود ثابتة 
وفعالة من أجل حتديد مصري األشخاص املفقوديـن، مبـن فيـهم 
مئات القُصر الذين اختطفوا مع ذويهم أو الذين ولدوا خـالل 
فترة اعتقال أمهام يف مراكـز احتجـاز سـرية، وأن يصـار إىل 
ــــذه اجلرائـــم ومعاقبتـــهم حســـب  حماكمــة املســؤولني عــن ه

األصول. 
ويف ما يتعلق بوضع اتفاقية دولية يف هـذا اـال، تـرى  - ٤٨
كوبـا أن حـاالت االختفـاء القســري وغــري الطوعــي جيــب أن 
ـــة مــن هــذا القبيــل بوصفــها جرائــم ضــد  تصنـف يف أي وثيق
اإلنسانية، وأن تصنف أيضا بوصفها جرائم غري قابلـة للتقـادم. 
وينبغي ألي صك من هـذا القبيـل أن ينـص أيضـا علـى بطـالن 
ـــيت تســهل إفــالت  أي حكـم مـن األحكـام السـابقة املعتمـدة ال

املسؤولني عن هذه اجلرائم من العقاب أو العفو عنهم. 
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وينبغي أن تتضمن االتفاقية املتوخى وضعـها، مـن بـني  - ٤٩
العوامل احملددة للمسؤولية عن حاالت االختفاء القسري وغـري 
الطوعـي يف أي جـزء مـن أجـزاء العـامل، أي عمـل مـــن أعمــال 
السياسية اخلارجية اليت متارسها دولة من الدول، والـيت تنطـوي 
بصـورة علنيـة أو سـرية، علـى رعايـة السـلطات املســـؤولة عــن 
املمارسـات الـيت تـؤدي إىل حـــاالت االختفــاء القســري وغــري 
الطوعـي يف دولـة أو دول أخـــرى، أو اإلحيــاء هلــذه الســلطات 

بالقيام ذه األعمال ومحايتها ومتويلها وتدريبها. 
 

جيم - غواتيماال 
[األصل: باالسبانية] 
اإلجـــراءات الراميـــة إىل منـــع ممارســـات االختفـــاء 

واملعاقبة عليها 
ـــى  أدت املواجهـة املسـلحة الـيت شـهدا غواتيمـاال عل - ٥٠
مدى أكثر من ثالثة عقود إىل وقــوع عـدد كبـري مـن حـاالت 
ـــق العــامل املعــين حبــاالت  االختفـاء القسـري، وقـد أبلـغ الفري
االختفـاء القســـري أو غــري الطوعــي بذلــك. وطلــب الفريــق 
العـامل املذكـــور مــن دولــة غواتيمــاال أن تقــوم بالتحقيقــات 
الالزمـة للبحـث عـن هـؤالء األشـخاص، وهـو مـــا قــامت بــه 
احلكومـة عـن طريـق وحـدة متخصصـة تابعـة للجنـــة الرئاســية 
لتنسـيق سياسـات السـلطة التنفيذيـة يف جمـال حقـوق اإلنســـان 
ـــق العــامل بأمســاء  الـيت دأبـت طيلـة سـنوات علـى تزويـد الفري

األشخاص الذين كان يتم العثور عليهم. 
ويف حالة التحقيقات اليت أجريـت دون توفـر الوثـائق  - ٥١
ذات الصلة، كان مـن الصعـب احلصـول علـى معلومـات عـن 
األشخاص املفقودين. وكـان ذلـك بسـبب عـدم القـدرة علـى 
التعـــرف علـــى دالئـــل ميكـــن أن تكشـــــف مكــــان وجــــود 
ـــالقوائم الــيت وفرهــا الفريــق العــامل.  األشـخاص املشـمولني ب
ورغم ذلك يبدو أنه  مت حتقيق نتائج مرضيـة، ولـو بـدت غـري 
كافيـة، يف مـا يتعلـق باحلـاالت الــيت أبلــغ عنــها حيــث تســىن 
اإلبـالغ بالوثـائق عـن ظـهور مـا جمموعـه ٤١٩ شـخصا علــى 

النحو التايل: ٣٨٣ من األحياء و ٣٦ من املتوفني. 

وفصلت أسباب وفاة هؤالء األشـخاص الــ ٣٦ علـى  - ٥٢
النحـو التـايل: أسـباب جمهولـــة: ٣؛ وفــاة مفترضــة: ٧؛ وفــاة 
بالتسمم: ١؛ وفاة طبيعيـة: ٢١؛ وفـاة بعيـار نـاري: ١؛ وفـاة 

حبادث مرور: ١؛ وفاة بسالح قاتل: ٢. 
وفضال عن ذلك، ميكن توزيع احلاالت الـ ٤١٩ الـيت  - ٥٣
أبلغـت دولـة غواتيمـاال الفريـق العـامل ـا علـى النحـو التــايل: 
احلــاالت الــيت تثبــت منــها الفريــق العــامل: ١٩٨؛ احلـــاالت 
املرفوضـة (بسـبب نقـص املعلومـــات): ٨٢؛ احلــاالت الــيت مل 
يتسن للفريق العامل النظر فيها: ١٣٦؛ احلـاالت الـيت تعوزهـا 
املعلومات: ٣. ومن أصل احلاالت الـ ١٩٨ اليت قبلـها الفريـق 
العامل، أبلغ عن حالة وفاة واحدة فقط وجناة سائر من كانوا 

يف عداد املفقودين. 
ـــــارس  ويف الفـــترة مـــن عـــام ١٩٩٥ إىل ١٣ آذار/م - ٥٤
٢٠٠٠ قدمت غواتيماال ١٢ تقريرا إىل الفريق العـامل، وبـذا 
دللـت علـــى تعاوــا ورغبتــها يف تســليط األضــواء فظاعــات 

املاضي. 
ويف ٢٥ شــباط/فــرباير ٢٠٠٠، صدقــت غواتيمــــاال  - ٥٥
ــــاالت االختفـــاء  علــى اتفاقيــة البلــدان األمريكيــة املتعلقــة حب
القسـري الـيت أبرمتـها منظمـة الـــدول األمريكيــة. وبــالتصديق 
علــى هــذه االتفاقيــة، تكــون غواتيمــاال قــد برهنــت للـــدول 
األعضــاء يف منظمــة الــدول األمريكيــة وللعــامل أمجــــع علـــى 
التزامها أمام اتمـع الـدويل بـاحترام حقـوق اإلنسـان اخلاصـة 
جلميــع األفــراد، وبــالبحث عمــن وقعــوا ولألســــف ضحايـــا 
ألعمال العنف الـيت ختللـت احلـرب األهليـة، وبأنـه لـن تكـون 

على الصعيد املؤسسي طرفا يف انتهاك هذه احلقوق. 
 

اإلجراءات املتخذة لصاحل األطفال املفقودين 
تعكف وزارة الصحة العامة والرعاية االجتماعية منـذ  - ٥٦
أيـار/مـايو ١٩٩٩، عـن طريـق مجعيـــة الصحــة العقليــة، علــى 
التحقيـق يف حـاالت اختفـاء األطفـال مـن الذكـــور واإلنــاث، 
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ـــان الــرتاع  (سـواء بصـورة قسـرية أو ألي أسـباب أخـرى)، إب
الداخلي املسلح. 

ومن أهم األعمال اليت اضطلعت ـا اجلمعيـة برنـامج  - ٥٧
�الكـل مـن أجـل مجـــع الشــمل�، وهــو برنــامج يــهدف إىل 
البحث عن األطفال مـن الذكـور واإلنـاث ممـن فقـدوا خـالل 
الــرتاع الداخلــي املســلح يف غواتيمــــاال، ومجـــع مشلـــهم مـــع 
أســرهم. وحيــث أن ظــاهرة االختفــاء تنطــوي علــى نطــــاق 
ومـدى معقّديـن، فقـد صمـم برنـامج �الكـل مــن أجــل مجــع 

الشمل� للبقاء مدة ١٠ سنوات.  
وتغطـي املسـاحة اجلغرافيـة للمشـروع مـا ال يقـل عــن  - ٥٨
ــــيت تشـــكل جممـــوع  ١٠٠ بلديــة مــن البلديــات الـــ ٣٣١ ال
مجهوريــة غواتيمــاال. ويســتفيد مــن الربنــامج مباشــــرة أســـر 
األطفال املفقودين، وكثري من هؤالء من املناطق الريفية حيث 
يتجاوز عدد أفـراد األسـرة مخسـة أشـخاص، وهـي تنتمـي إىل 

جمموعات املايا والالدينو. 
وقــد مت توثيــق مــا يقــرب مــن ١٥٥ حالــة اختفــــاء  - ٥٩
وجـرت متابعـة هـذه احلـاالت عـن طريـق التحقيـق والبحـــث، 
ـــة  وكذلــك عــن طريــق إســداء املشــورة النفســية واالجتماعي
لألسـر الـيت تبحـث عـن معلومـات عـــن أطفاهلــا. كذلــك قــد 
تسىن يف إطار التحقيقـات اجلاريـة ضمـن برنـامج �الكـل مـن 
أجل مجع الشمل� مل مشل ثـالث أسـر يف ايـة عـام ٢٠٠١. 
ومت العثور على عشرة أطفال من الذكـور واإلنـاث كـانوا قـد 
فقدوا، وجيري التحضري حاليا جلمـع مشلـهم قريبـا مـع أسـرهم 

الطبيعية. 
وميول هذا الربنامج من منظمة األمم املتحدة للطفولة  - ٦٠
(اليونيسيف) وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة �أنقذوا 

الطفولة� يف السويد والنرويج. 
وقــد وقــع ٨٣ يف املائــة مــن حــاالت االختفــــاء، يف  - ٦١
منـاطق إيشـكان وتشـابول ونيبـاي وأبوسـبانتان وتشـــيكامان، 

ومجيعها تقع يف مقاطعة كيتشي. وأشار ســائر التقـارير إىل أن 
حاالت االختفاء حصلت يف مناطق كوبان وتشيسـيك، وألتـا 
فريابـــاس، وســـــان مــــارتني خيلوتيبيكــــي، وتشــــيمالتينانغو، 

وبارياس وو إتينانغو. 
 

زيارة ممثل األمم املتحدة اخلــاص لشــؤون الطفولــة 
والرتاع املسلح 

ـــذا العــام  زار غواتيمـاال يف كـانون الثـاين/ينـاير مـن ه - ٦٢
أوالرا أوتونو املمثل اخلاص لألمني العام لألمم املتحـدة كـويف 
عنان لشؤون الطفولة بالرتاع املسلح لتقييم مـا مت إحـرازه مـن 
تقدم منذ انتهاء الـرتاع الداخلـي املسـلح يف عـام ١٩٩٦ وأثـر 

الرتاع على حالة الطفولة والشباب. 
وأوصـى املقـرر السـيد أوتونـو احلكومـة بإنشـــاء جلنــة  - ٦٣
وطنية للكشف عن أماكن وجـود املئـات مـن األطفـال الذيـن 
اختفوا أثناء الرتاع الداخلي املسلح. وذلـك هـو أحـد مطـالب 
منظمـات حقـوق اإلنســـان. وطلــب أيضــا إىل رئيــس جملــس 
ممثلي اجلمهورية العمل ملصلحة األطفال املتضرريـن مـن جـراء 

الرتاع املسلح. 
وكـان أحـد االلتزامـات الـــيت أخذــا احلكومــة علــى  - ٦٤
عاتقها يف ضوء الزيارة الـيت قـام ـا املمثـل اخلـاص هـو إنشـاء 
جلنة رمسية وطنيـة للبحـث عـن األطفـال الذيـن اختفـوا خـالل 
الرتاع املسلح. وسوف تضـم هـذه اللجنـة منظمـات حكوميـة 
وغري حكومية، ويـأيت إنشـاؤها تنفيـذا لتوصيـات صـادرة عـن 
�جلنـة جـالء� التـاريخ، وهـي جلنـة أنشـئت يف إطـار اتفاقـات 

السالم. 
 

نشر نص اإلعالن املتعلــق حبمايــة مجيــع األشــخاص 
من االختفاء القسري على الصعيد الوطين 

وفقا ملا طلبه األمني العام لألمم املتحدة (يف الفقرة ٧  - ٦٥
من القرار ١٠٣/٥٥)، وضعت حكومة غواتيماال عـن طريـق 
اللجنـــة الرئاســـية حلقـــوق اإلنســـان خطـــة لتنســـــيق بعــــض 
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اإلجراءات الرامية إىل نشر حمتوى هذا القرار. ومـن بـني هـذه 
اإلجراءات ما يلي: ستنشر احلكومة حمتوى القـرار ١٠٣/٥٥ 
بشـأن حـاالت االختفـاء القسـري أو غـري الطوعـي عـن طريـق 
جلان استشارية تابعة لإلدارات وتشـكل حمـافل رمسيـة للحـوار 
تشارك فيها السلطات احمللية واملنظمات غري احلكومية العاملـة 
يف خمتلـف منـاطق البلـد. وستنشـر املعلومـات املتعلقـــة بــالقرار 
ـــات احملليــة والبلديــة واالســتعانة  ١٠٣/٥٥ عـن طريـق اإلذاع
بوسائل أخرى لالتصـاالت البديلـة، بغيـة توفـري تغطيـة أفضـل 
وأوسـع. وسـتنفذ التدابـري الالزمـة لنشـر اإلعـــالن عــن طريــق 
الشـــبكة الوطنيـــة لإلذاعـــات الرمسيـــة، ويف جريـــدة أمريكـــا 
الوســطى، واجلريــدة اإللكترونيــة، وجريــدة احلــائط اخلاصـــة 

بأمانة االتصال االجتماعي التابعة للرئاسة. 
 

ثالثـا - األنشـطة الـيت اضطلـــع ــا الفريــق العــامل 
ـــري  املعــين حبــاالت االختفــاء القســـري أو غ

الطوعي يف عام ٢٠٠١(١)   
واصـل الفريـق العـامل إبـراز التطـورات اإلضافيـة الــيت  - ٦٦
طرأت فيما يتعلق جبانبني أساسيني من جوانب حالة االختفـاء 
القســري أو غــري الطوعــي يف العــامل. ويتعلــق اجلـــانب األول 
مبسألة االختفاء الذي ما زال حيدث يف عدد من البلـدان. بيـد 
أن الســنوات األخــــرية شـــهدت اخنفاضـــا يف عـــدد حـــاالت 
االختفـاء الـيت أبلـغ عنـها الفريـــق. ويتعلــق اجلــانب األساســي 
الثاين بعملية جالء احلاالت، وال سيما تلك الـيت أحيلـت قبـل 
أكــثر مــن ١٠ ســــنوات. وقـــد قـــام الفريـــق العـــامل جبـــالء 
مـا جمموعـــه ٤١٩ ٤ حالــة اختفــاء قســري يف عــام ٢٠٠١، 
وهو أكرب عدد اضطلع الفريق العامل جبالئه يف العشـرين سـنة 
األوىل من وجوده، وختص األغلبية الساحقة من احلاالت الـيت 
مت جالؤهـــا (٣٩٠ ٤ حالـــة) احلـــاالت املســـجلة يف ســــري 
النكا. وشرع الفريق العامل يف هـذه العمليـة الـيت أفضـت إىل 
حتقيق هذا اجلالء يف البعثـات امليدانيـة الثـالث الـيت قـام ـا يف 

التسعينات، وهي متثل جهودا متضافرة بذلتـها حكومـة سـري 
النكـا، وأسـر األشـخاص املختفـــني وأقــارم، وجمموعــة مــن 
املنظمات غري احلكومية، والفريق العامل. وهـي تعكـس جـا 
جديدا أخذ به الفريق العـامل. ويف معـرض اإلشـارة أيضـا إىل 
األمثلة اإلجيابية األخرى للتعاون سـابقا مـع احلكومـات، مثـل 
حكوميت الربازيل واملكسيك، دعا الفريق احلكومات األخرى 

إىل االقتداء بتلك األمثلة. 
وفيما يتصل باألحداث اليت وقعت قبل ما يزيـد علـى  - ٦٧
١٠ سـنوات، أعـرب الفريـق العـامل عـن قلقـه لكـون األغلبيــة 
الســاحقة مــن احلــاالت الــيت مت جالؤهــــا تتعلـــق بأشـــخاص 
يفــترض أــم فــارقوا احليــاة. فمــن احلــاالت البــــالغ عددهـــا 
٧ ٩٢١ حالة اليت قام الفريق بإجالئها منـذ أن باشـر أنشـطته 
يف عــام ١٩٨٠، مل يكــــن بـــني األشـــخاص املعنيـــني ســـوى 
٢ ٣٩٨ شخصا على قيد احلياة، وهو عدد قليل جدا بالنسبة 
موع احلــاالت املعلقـة املسـجلة لـدى الفريـق العـامل والبـالغ 
عددها ٨٥٩ ٤١ حالة. ولذلـك أهـاب الفريـق العـامل جمـددا 
جبميـع احلكومـات املعنيـــة أن تتعــاون معــه وأن متتنــع، بصفــة 
خاصـة، عـن اســـتخدام احلبــس االنفــرادي، وأن تفــرج علــى 

الفور عن مجيع األشخاص احملتجزين يف معتقالت سرية. 
وما انفك الفريق العامل يذكّر احلكومـات بالتزاماـا  - ٦٨
مبوجب اإلعالن املتعلق حبماية مجيع األشـخاص مـن االختفـاء 
القسـري، وهـي التزامـات ال تتصـل جبـــالء حــاالت االختفــاء 
فحسب، بل كذلـك مبنـع حـدوث االختفـاء القسـري. وأكـد 
الفريق جمددا أن هدفه املنشود يف النهاية هو القضاء على هـذه 
الظاهرة باعتماد التدابري الوقائيـة املنصـوص عليـها يف اإلعـالن 
ويف اتفاقيـة البلـدان األمريكيـــة املربمــة يف عــام ١٩٩٤ بشــأن 
االختفاء القسري لألشـخاص، ويف مشـروع االتفاقيـة الدوليـة 
حلمايـة مجيـــع األشــخاص مــن االختفــاء القســري. ويف هــذا 
الصدد، أوصى الفريق بضـرورة اختـاذ عـدة تدابـري وقائيـة، مبـا 
فيها منع وقمع عمليات خطف األطفال الذين خيضـع آبـاؤهم 
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لالختفاء القسري واألطفال الذيـن يولـدون يف أثنـاء االختفـاء 
القسـري ألمـهام. وأوصـى أيضـا بـأن تبـذل اجلـهود لتحديـد 

هوية هؤالء األطفال وإعادم إىل أسرهم األصلية. 
واإلفـالت مـن العقـاب هـــو أحــد األســباب اجلذريــة  - ٦٩
لالختفاء القسري وهو عقبة كربى تعوق جالء احلـاالت الـيت 
وقعت يف املاضي. ولذا يلـزم اإلعـالن كافـة الـدول بـأن جتـرم 
يف قوانينها اجلنائية احمللية مجيع أفعال االختفاء القسري؛ وبـأن 
حتقق بسرعة ودقة ونزاهة يف أي ادعـاء حبـدوث حالـة اختفـاء 
ـــل اجلنــاة علــى القضــاء؛ وبــأن تضمــن أال  قسـري، وبـأن حتي
حيـــاكموا إال يف احملـــاكم املختصـــة العاديـــة دون أي حمكمـــة 
خاصـة أخـرى، وال سـيما احملـــاكم العســكرية؛ وبــأن تســتثين 
جرميـة االختفـاء القسـري مـن قوانـــني التقــادم وقوانــني العفــو 
اخلـاص ومـا شـابه ذلـك مـن تدابـري تسـمح بـاإلفالت مــن أي 
حماكمة جنائية أو عقوبة. وأوصى الفريق العامل جلنـة حقـوق 
اإلنسان بأن تعمل دون إبطاء على االنتهاء من وضـع الصيغـة 
النهائية لصك ناظم ملزم قانونا ألجل محاية مجيـع األشـخاص 
ـــو مــا تقــرر يف قــرار اللجنــة  مـن االختفـاء القسـري، علـى حن

 .٤٦/٢٠٠١
ويف عــــام ٢٠٠١، أــــى الفريــــق العــــامل عمليــــــة  - ٧٠
اسـتعراض طويلـة ألسـاليب عملـه، وعقـد أثنـاء هـــذه العمليــة 
عـددا مـن االجتماعـات مـــع منظمــات غــري حكوميــة. ويــرد 
تفصيــل أســـاليب العمـــل بصيغتـــها املنقحـــة يف ١٤ تشـــرين 
ـــره املقــدم للجنــة  الثـاين/نوفمـرب ٢٠٠١ يف املرفـق األول لتقري
حقـــــــوق اإلنســـــــان يف دورـــــــا الثامنـــــــة واخلمســــــــني، 

 .(E/C.N.4/2002/79)
وأخريا، أعرب الفريق العامل، يف تقريـره إىل اللجنـة،  - ٧١
عـن قلقـه البـالغ لعـدم متكنــه، بســبب مــا يواجهــه يف الوقــت 
احلاضر من موارد حمدودة ونقص حاد يف عدد املوظفـني، مـن 
تأدية الوالية الــيت كلفتـه ـا اللجنـة والوفـاء بالتزاماتـه. وكـرر 
الفريــق نــداءه املوجــه إىل اللجنــة لتلبيــة احتياجــــات األمانـــة 

بتخصيـص املـوارد املالئمـة الـيت بدوـا سـتواجه صعوبـــات يف 
ــق  تنفيـذ خمتلـف املـهام املوكولـة إليـها مسـتقبال. وأعـرب الفري
مرة أخرى عن خالص تقديره لألمانة لتفانيـها يف تأديـة املـهام 

الصعبة املنوطة ا رغم احلالة اليت ورد وصفها أعاله. 
 

رابعا - األنشطة اليت اضطلعت ا األمانة 
 

وفقـــا للقـــرار ١٠٣/٥٥، اضطلعـــت إدارة شـــــؤون  - ٧٢
ـــة لألمــم املتحــدة بعــدة أنشــطة، منــها  اإلعـالم باألمانـة العام
توزيع النص الكامل لإلعالن املتعلـق حبمايـة مجيـع األشـخاص 
ـــوق اإلنســان  مـن االختفـاء القسـري، الـذي نشـره مركـز حق
التابع لألمانة العامـة سـابقا(٢). وال يـزال توزيـع نـص اإلعـالن 
مسـتمرا عـن طريـق مراكـز اإلعـالم ومكـــاتب حفــظ الســالم 

والوكاالت املتخصصة. 
وعالوة على ذلـك، تتيـح دائـرة االتصـال اجلماهـريي  - ٧٣
يف إدارة شؤون اإلعالم يف املقر نص اإلعالن للجمـهور عامـة 
واملؤسسات التعليمية، بناء على الطلب. ونص اإلعالن متوفر 
ـــــم املتحــــدة علــــى شــــبكة اإلنــــترنت  أيضـــا يف موقـــع األم

(www.un.org)، وذلك حتت قرارات اجلمعية العامة. 
ـــات املرجعيــة التابعــة  أمـا يف امليـدان، فتتوفـر يف املكتب - ٧٤
لشـــبكة مراكـــز وخدمـــات اإلعـــالم التابعـــة إلدارة شــــؤون 
اإلعـــالم، وكذلـــك مكـــاتب األمـــم املتحـــدة، نســـــخ مــــن 
املنشورات اليت تتضمن نـص اإلعـالن ليسـتخدمه مـن يهمـهم 
األمر من طالب وباحثني وأكادمييني. كما تـوزع نسـخ علـى 
وسـائط اإلعـــالم واملنظمــات غــري احلكوميــة، ويف املناســبات 
اخلاصــة، مثـــل االحتفـــال الســـنوي بيـــوم حقـــوق اإلنســـان 
واألنشطة اليت تنفذ إلحياء الذكرى السنوية اخلمسني لصدور 

اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان. 
ويف عام ٢٠٠١، أعدت إدارة شؤون اإلعـالم نشـرة  - ٧٥
صحفيــة أساســية للفريــق العــــامل املعـــين حبـــاالت االختفـــاء 
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ــــه الســـنوية  القســري أو غــري الطوعــي وذلــك يف ايــة دورت
املعقـودة يف املقـر. وتنتـهز كـل فرصـة سـاحنة لـــترويج عنــاصر 
ـــة ومناســبات  اإلعـالن يف األمـم املتحـدة ويف جلسـات إعالمي
تتعلـق حبقـوق اإلنسـان يف املقـر يف نيويـــورك وجنيــف، وعــرب 

شبكة مراكز ودوائر اإلعالم التابعة لألمم املتحدة. 
وتقوم أيضا مفوضيـة األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنسـان  - ٧٦
ـــة بتوزيــع اإلعــالن علــى  بنشـاط، عـن طريـق مكاتبـها امليداني
املنظمـات غـري احلكوميـة احملليـة واألطـراف املهتمـة األخـــرى، 
ويتـاح اإلعـالن بوصفـه مـادة للمعلومـات األساســـية ملشــاريع 
التدريـب علـــى إقامــة العــدل، الــيت جيــري إعدادهــا يف إطــار 
اخلدمات االستشارية واملساعدات التقنيـة والـربامج اإلعالميـة 

املتعلقة حبقوق اإلنسان. 
 

خامسا - االستنتاجات والتوصيات 
 

ـــــرض اإلشـــــارة إىل األمثلــــــة اإلجيابيــــــة  فـــــي معـ - ٧٧
للتعاون الذي مت يف السابق مع احلكومات، كمـا هـو احلـال 
مـع الـربازيل واملكسـيك، دعـــا الفريــق العــامل احلكومــات 
األخـرى، وال سـيما حكومـات البلـدان الـيت ـا عـدد كبــري 

من احلاالت املعلقة، إىل اتباع هذه األمثلة. 
وفيمـا يتعلـق بـاألحداث الـيت وقعـت قبـل مـا يزيـــد  - ٧٨
علـى ١٠ سـنوات، أعـرب الفريـق العـامل عـن قلقـه لكــون 
األغلبية الساحقة من احلــاالت الـيت متكّـن مـن جالئـها تعـين 
أشخاصا يفترض أـم فـارقوا احليـاة. وكـرر الفريـق العـامل 
نداءه إىل مجيع احلكومات املعنية طالبا إليـها أن تتعـاون معـه 
وأن متتنع، بصفة خاصة، عن اسـتخدام احلبـس االنفـرادي، 
وأن تفـرج علـى الفـور عـن مجيـــع األشــخاص احملتجزيــن يف 

معتقالت سرية. 
وبعــد أن أعــاد الفريــق العــامل تــأكيد أن اهلــــدف  - ٧٩
ــــو القضـــاء علـــى ظـــاهرة االختفـــاء  املنشــود يف النهايــة ه

القسري أو غري الطوعي باعتماد تدابري وقائية مالئمـة علـى 
ــــة مجيـــع  النحــو املنصــوص عليــه يف اإلعــالن املتعلــق حبماي
ــــة البلـــدان  األشــخاص مــن االختفــاء القســري، ويف اتفاقي
األمريكيـــــة لعـــــام ١٩٩٤ بشـــــأن االختفـــــاء القســــــري 
لألشــخاص، ويف مشــروع االتفاقيــة الدوليــة حلمايــة مجيـــع 
األشخاص من االختفاء القسري، أوصى باختاذ عـدة تدابـري 
وقائيـة، منـها منـع وقمـع عمليـــات خطــف األطفــال الذيــن 
خيضع آباؤهم لالختفاء القسـري واألطفـال الذيـن يولـدون 
أثناء االختفاء القسري ألمهام وأوصى أيضا ببذل اجلهود 
لتحديد هوية هؤالء األطفال وإعادم إىل أسرهم األصلية. 
وأكــد الفريــق العــامل التزامــات الــدول القانونيـــة  - ٨٠
والقضائية مبوجب اإلعالن. وأوصـى جلنـة حقـوق اإلنسـان 
ـــة  بــأن تعمــل دون إبطــاء علــى االنتــهاء مــن وضــع الصيغ
النهائيـــة لصـــك نـــاظم ملـــزم قانونـــا ألجـــل محايـــة مجيــــع 

األشخاص من االختفاء القسري. 
وأعـرب الفريـــق العــامل مــرة أخــرى عــن خــالص  - ٨١
تقديـره لألمانـة لتفانيـها يف تأديـة املـهام الصعبـة املنوطـة ــا، 
ولكنـه أعـرب أيضـا عـن قلقـه البـالغ لعـدم متكنـه مـن تأديــة 
الواليـة الـيت كلفتــه ــا اللجنــة والوفــاء بالتزاماتــه بســبب 
ما يواجهه يف الوقت احلاضر من موارد حمدودة ونقص حاد 
يف عـدد املوظفـني. وبعـد أن أشـار الفريـق إىل مـا حـــدث يف 
السـنوات األخـرية مـن اخنفـاض ملحـوظ يف عـــدد املوظفــني 
العاملني يف أمانته، كـرر نـداءه املوجـه إىل اللجنـة مـن أجـل 

تلبية احتياجات األمانة بتخصيص املوارد الكافية. 
 

احلواشي 

انظـر تقريـر الفريـق العـامل املقـدم إىل جلنـة حقـوق اإلنســان يف  (١)
 .(A/CN.5/2002/79) ا الثامنة واخلمسنيدور

انظر صحيفة الوقائع رقم ٦ (التنقيح ٢).  (٢)


