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 مذكرة أولية

سلفادور يف الفترة من  ببعثته األوىل إىل الالفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعيقام  -١
وكان الغرض األساسي لتلك البعثة هو مجع معلومات تكون مبثابة أساس لتوضيح . ٢٠٠٧ فرباير/شباط ٧ إىل ٥

 . أكرب عدد ممكن من احلاالت اليت ال تزال مدرجة فعلياً يف سجالته

 الرتاع املسلح يف هذا  حالة اختفاء قسري يعود تارخيها إىل٢ ٦٦١وُعرض على الفريق العامل منذ إنشائه  -٢
 حالة غري حمسومة تنتظر توضيح مكان وجود أو مصري الضحايا          ٢ ٢٧٠وال تـزال لدى الفريق العامل       . الـبلد 

ويقلل ذلك بالطبع من عدد حاالت االختفاء القسري يف السلفادور اليت ميكن أن تكون قد جتاوزت                . املعنـيني 
 . املعنية بتقصي احلقائق يف السلفادور حالة وفقاً للتقرير الصادر عن اللجنة ٥ ٥٠٠

وعقد الفريق العامل اجتماعات أثناء البعثة مع وزير اخلارجية، ورئيس احملكمة العليا، وأعضاء جلنة العدل  -٣
وحقوق اإلنسان، وجلنة العالقات اخلارجية يف اجمللس التشريعي، ومنظومة التكامل ألمريكا الوسطى، واملغتربني             

نائب وزير األمن العام والعدل، واملدعي املعين بالدفاع عن حقوق اإلنسان، ونائب املدعي العام السلفادوريني، و
لـلجمهورية، ووزير الدفاع الوطين، وأعضاء اللجنة املشتركة بني املؤسسات املعنية بالبحث عن األطفال الذين               

 . اختفوا بسبب الرتاع املسلح يف السلفادور

 . امتنانه للحكومة على حفاوهتا وتعاوهنا أثناء زيارة الفريقويعرب الفريق العامل عن  -٤

كمـا اجتمع الفريق العامل بأعضاء العديد من منظمات اجملتمع املدين وبأسر ضحايا االختفاء القسري،                -٥
 . وأجرى معهم مناقشات صرحية وموضوعية

رمسية وغري احلكومية من أجل البقاء وأعرب الفريق العامل عن الرغبة يف تعزيز قنوات االتصال باملصادر ال -٦
وقدم الفريق قائمة إىل مجيع املعنيني تضم كل        . على اتصال بأسر الضحايا هبدف توضيح أكرب عدد من احلاالت         

 .احلاالت املشار إليها أعاله وتوضح املعايري الواجب تطبيقها العتبار احلاالت املعلقة حاالت متت تسويتها

البلدان األمريكية املتعلقة حباالت اتفاقية  على السلفادور، مع االحترام، أن تنضم إىلواقترح الفريق العامل  -٧
، الذي ُيعرف جرمية االختفاء     نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية     ، و االخـتفاء القسـري لألشخاص    

 العامل السلفادور   كما أوصى الفريق  . القسـري الدولـية على أهنا جرمية جتسد خصائص اجلرمية ضد اإلنسانية           
، اليت تنص على أن اجلرائم ضد        اتفاقية عدم تقادم جرائم احلرب واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية         باالنضـمام إىل  

كما أوضح الفريق العامل آراءه بشأن حتضري مراسم . اإلنسانية ختضع للمقاضاة بصرف النظر عن تاريخ ارتكاهبا 
، وأعرب عن أمله يف  حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسريلية اجلديدةالتوقيع يف باريس على االتفاقية الدو

أن حتظـى هـذه االتفاقية يف القريب العاجل بأكرب عدد ممكن من املصدقني عليها، مبا يف ذلك السلفادور، بغية    
 . ضمان دخوهلا حيز النفاذ يف املستقبل القريب جداً

يشار إليه فيما يلي    ( محاية مجيع األشخاص من االختفاء القسري        وفـيما يتعلق بتنفيذ السلفادور إلعالن      -٨
 :، قدم الفريق العامل املالحظات التالية")اإلعالن "ب
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يصف القانون اجلنائي السلفادوري االختفاء القسري لألشخاص على أنه جرمية مستقلة، وفقاً ملا  )أ( 
يقوم اجمللس التشريعي بإعادة النظر يف األحكام       وطلب الفريق العامل، مع االحترام، أن       . يـنص علـيه اإلعالن    

القانونية ذات الصلة، خصوصاً فيما يتعلق بالعقوبة اليت حتددها مقارنة جبرائم أخرى أقل فداحة، حبيث تنص هذه 
 األحكام القانونية على عقوبات أشد من تلك احملددة جلرمية االختفاء القسري؛ 

د إىل طابع استمرارية هذه اجلرمية، حبيث يصبح القانون قابالً   أشـار الفريق العامل يف هذا الصد       )ب( 
للتطبيق على حاالت االختفاء القسري حىت إذا ارُتِكبت قبل سريان القانون، مبعىن أنه ال ينتهك مبدأ عدم رجعية 

االت ويترتب على ذلك، يف ضوء االمتثال الصارم للقانون الدويل، أن ح          . القـانون اجلنائي بصورة تضر املتهم     
. االختفاء القسري اليت مل توضح بعد تعترب قائمة ألن اجلرمية املعنية ال تزال مستمرة وليست مسألة تتعلق باملاضي

وعالوة على ذلك، أدرك الفريق العامل، من اإلفادات اليت استمع إليها، استمرار املعاناة الشديدة اليت تعيشها أسر 
رف حىت اآلن مصريهم أو أماكن وجودهم، مما يدل على استمرار قابلية        وأحباء األشخاص املفقودين الذين ال ُيع     

  من اإلعالن؛ ١ من املادة ٢تطبيق الفقرة 

تلقـى الفريق العامل معلومات مفادها أن اجلناة الذين ُيزعم قيامهم بارتكاب انتهاكات فادحة               )ج( 
سب، بل ال خيضعون أيضاً ألي حتقيقات حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك عمليات االختفاء القسري، ليس طلقاء فح  

والعقبة األساسية اليت تواجه السلفادور يف إعمال احلق يف العدالة ومعرفة           . فعلـية ومل تصدر حبقهم أية أحكام      
وذكّر الفريق العامل، مع    . ١٩٩٣احلقـيقة واجلـرب ورد االعتبار، تكمن يف استمرار سريان قانون العفو لعام              

 من اإلعالن تنص على أن املتورطني أو من ُيزعم ١٨شريعية وحكومة السلفادور بأن املادة االحترام، السلطات الت
تورطهم يف جرائم االختفاء القسري ينبغي أال يستفيدوا من أي قانون عفو خاص أو أي تدابري مماثلة قد تؤدي                   

 إىل إعفائهم من املالحقة القضائية أو العقاب؛ 

ة السلفادورية بأن مرتكيب جرائم االختفاء القسري تقع عليهم، عمالً ذكّر الفريق العامل احلكوم )د( 
 من اإلعالن وباإلضافة إىل العقوبات اجلنائية القابلة للتطبيق، مسؤولية عامة مبوجب القانون املدين تتمثل ٥باملادة 

 تويل املناصب   يف ضـرورة أن يدفعوا تعويضات للضحايا مقابل األضرار اليت حلقت هبم، كما ينبغي منعهم من               
وال خيل ذلك باملسؤولية الدولية للسلفادور وفقاً       . من اإلعالن ١٦ من املادة    ١الرمسـية، عمـالً بأحكام الفقرة       

  من اإلعالن اليت سبقت اإلشارة إليها؛ ٥ملبادئ القانون الدويل، كما ورد يف املادة 

. هود للبحث عن األطفال املختفني    الحظ الفريق العامل أن احلكومة السلفادورية تبذل بعض اجل          )ه( 
وكان ال بد من التوصية بأن      . بـيد أهنـا مل تضع خطة شاملة أو برناجماً شامالً للبحث عن األشخاص املختفني              

يشـارك اجملتمع املدين بصورة منظمة يف خطة البحث، ال سيما أسر وأحباء األشخاص املفقودين، وذلك عمالً                 
 فضل أن حتظى هذه املشاركة بدعم السلطات القانونية؛ ، وُي١٣ من املادة ٤ و١بالفقرتني 

يف هـذا اخلصوص، أُبلغ الفريق العامل بأن اللجنة املشتركة بني املؤسسات املعنية بالبحث عن                )و( 
  طفالً، منهم طفالن متوفيان     ١٧األطفال املختفني بسبب الرتاع املسلح يف السلفادور قد حددت أماكن وجود            

ويف هذا الصدد، أشاد الفريق العامل مبا أجنزته مجعية البحث عن األطفال املفقودين . ا إىل ذويهم طفالً أُعيدو١١و
مـن عمـل على مدى أكثر من عشر سنوات وما حققته من نتائج، إذ تشري سجالهتا إىل أهنا جنحت يف حتديد                      
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 من ٤٢كما عثرت على  .  حالة مت فيها مل مشل األسر      ١٨١ شخصاً على قيد احلياة، وحوايل       ٣١٧أماكن وجود   
 األطفال الذين توفوا؛ 

يف هذا الصدد، طالب الفريق العامل السلطات املختصة بأن ُتتيح لألشخاص املعنيني املعلومات              )ز( 
والوثـائق اليت ال تزال سرية بالنسبة لبعض احلاالت، وذلك من أجل تيسري العثور على األشخاص املفقودين من       

 ق يف معرفة املعلومات واحلقيقة؛ باب املمارسة التامة للح

، أن هناك    )ه(يـرى الفريق العامل، مبوجب برنامج البحث الشامل املقترح يف الفقرة الفرعية              )ح( 
 من اإلعالن، إىل برنامج شامل جلرب الضرر يشمل التعويض املالئم وغري ذلك من وسائل ١٩حاجة، عمالً بالفقرة 

 . جه ممكن واملراعاة التامة للحق يف اإلنصاف ومعرفة احلقيقةاجلرب مثل، رد االعتبار على أكمل و

وحث الفريق العامل احلكومة واهليئات غري احلكومية على تعزيز وشائج التعاون من أجل حسم املشاكل                -٩
 . املتعلقة حباالت االختفاء القسري اليت ال تزال حباجة إىل التوضيح

التفصيل املواضيع الواردة أعاله وغريها من املواضيع املستنتجة من وسوف يتناول الفريق العامل مبزيد من  -١٠
املعلومـات اليت مجعت أثناء هذه البعثة، إىل جانب تقدمي جمموعة من التوصيات واملالحظات، وذلك يف التقرير                 

 . الذي سوف يصدره كنتيجة للبعثة اليت قام هبا إىل السلفادور

- - - - - 

 


