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 الدورة الثالثة والستون
 *من جدول األعمال املؤقت) ب (٦٧البند 

ــها  ــز حقـــوق اإلنـــسان ومحايتـ ــسائل حقـــوق : تعزيـ مـ
اإلنسان، مبا يف ذلك الـُنهج البديلـة لتحـسني التمتـع             

     حبقوق اإلنسان واحلريات األساسيةالفعلي
 **األشخاص املفقودون  

 
 تقرير األمني العام  

 

 موجز 
 بـــشأن األشـــخاص ٦١/١٥٥طلبـــت اجلمعيـــة العامـــة إىل األمـــني العـــام، يف قرارهـــا  

املفقــودين، أن يوجــه انتبــاه مجيــع احلكومــات، وهيئــات األمــم املتحــدة املختــصة والوكــاالت    
ــك     املتخصــصة واملنظمــات   ــة إىل ذل ــسانية الدولي ــة واملنظمــات اإلن ــة اإلقليمي ــة الدولي احلكومي

القرار، وأن يقدم تقريرا شامال عن تنفيذ هذا القرار، مبـا يف ذلـك التوصـيات ذات الـصلة، إىل       
. جملس حقوق اإلنـسان يف دورتـه ذات الـصلة وإىل اجلمعيـة العامـة يف دورهتـا الثالثـة والـستني                     

 .٦١/١٥٥قا للقرار وقد أُعد هذا التقرير وف
 
 

 

 * A/63/150 و ،Corr.1. 
 .قدم هذا التقرير بعد األجل احملدد من أجل إدراج أحدث املعلومات املمكنة ** 
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 مقدمة -أوال  
، أن قضية األشخاص املعتربين يف عـداد        ٦١/١٥٥الحظت اجلمعية العامة، يف قرارها       - ١

 سـيما األشـخاص الـذين وقعـوا ضـحية           املفقودين فيما يتـصل بالرتاعـات املـسلحة الدوليـة، وال          
انتهاكات خطرية للقانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان، ال يـزال هلـا تـأثري سـليب يف                   
اجلهود الرامية إىل وضع حد هلذه الرتاعات وأهنـا تـسبب املعانـاة ألسـر املفقـودين، وأكـدت يف         

وحثـت اجلمعيـة   . ة أمـور أخـرى   هذا الصدد ضرورة معاجلة املسألة من منظور إنـساين، يف مجلـ           
العامة الدول على أن تراعي وحتتـرم بـشكل دقيـق قواعـد القـانون اإلنـساين الـدويل، كمـا هـي                       

ــة يف اتفاق ــمبينـ ــة  يـ ــف املؤرخـ ــسطس /آب ١٢ات جنيـ ــافيني  ١٩٤٩أغـ ــا اإلضـ  وبروتوكوليهـ
 .، وأن تكفل احترام هذه القواعد بدقة١٩٧٧ لعام
ــدول    - ٢ ــة العامــة بال ــدابري    وأهابــت اجلمعي ــع الت ــزاع مــسلح أن تتخــذ مجي األطــراف يف ن

املالئمــة للحيلولــة دون فقــدان أشــخاص بــسبب الــرتاع املــسلح، وأن تــبني مــصري األشــخاص    
ــة، يف الوقــت         ــدابري الالزم ــع الت ــغ عــن فقــداهنم نتيجــة هلــذا الوضــع، وأن تتخــذ مجي ــذين يبل ال

فقــودين فيمــا يتــصل بــالرتاع املناســب، لتحديــد هويــة ومــصري األشــخاص املعتــربين يف عــداد امل
ــسلح ــداد        . امل ــربين يف ع ــا املعت ــة مــصري أقارهب ــضا حــق األســر يف معرف ــد أي ــن جدي وأكــدت م

املفقودين فيما يتصل بالرتاعات املسلحة، وواجـب كـل طـرف مـن أطـراف الـرتاع املـسلح أن                    
ليـة،  انتـهاء أعمـال القتـال الفع      يقوم، حاملا تـسمح الظـروف بـذلك، وعلـى األكثـر اعتبـارا مـن                 

 .بالبحث عن األشخاص الذين يبلغ أحد األطراف املعادية عن فقداهنم
وطلبت اجلمعية العامـة أيـضا إىل الـدول أن تـويل أقـصى درجـة مـن االهتمـام حلـاالت                   - ٣

األطفال املعتربين يف عداد املفقودين فيما يتصل بالرتاعات املسلحة، وأن تتخذ التـدابري املناسـبة    
ودعت أيضا الدول األطراف يف نـزاع مـسلح إىل   . ال وحتديد هويتهمللبحث عن هؤالء األطف 

التعاون تعاونا كامال مع جلنة الصليب األمحـر الدوليـة يف حتديـد مـصري األشـخاص املفقـودين،                    
واتباع هنج شامل إزاء تلك املسألة، مبا يف ذلـك إقامـة مجيـع اآلليـات العمليـة وآليـات التنـسيق                      

 .استنادا إىل االعتبارات اإلنسانية وحدها اليت قد تدعو إليها احلاجة،
 إىل اجلمعيـة العامـة   ٦١/١٥٥وطُلب إىل األمني العام أن يقدم تقريرا عن تنفيذ القـرار    - ٤

 .خالل دورهتا الثالثة والستني
ووردت معلومــات مــن حكومــات كــل مــن أذربيجــان، وأوكرانيــا، ومجهوريــة إيــران   - ٥

 وغواتيماال، وكوستاريكا، واملغرب، ومونـاكو، واليابـان،        اإلسالمية، والبحرين، والسلفادور،  
ــران ١٠ردا علــى مــذكرة شــفوية مؤرخــة   ــه /حزي ووردت أيــضا معلومــات مــن  . ٢٠٠٨يوني

ــيين       ــة لألشــخاص املفقــودين والفريــق األرجنت ــة الدولي ــة للــصليب األمحــر واللجن ــة الدولي اللجن
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ردت حتـت أربعـة موضـوعات عامـة         وميكن جتميع الـردود الـيت و      . ألنثربولوجيا الطب الشرعي  
تــدابري احليلولــة دون فقــدان األشــخاص؛ واحلــق يف املعرفــة؛ والتطــورات يف علــوم الطــب : هــي

وسـيعاجل كـل موضـوع مـن هـذه املوضـوعات علـى              . الشرعي؛ ومـسألة اإلفـالت مـن العقـاب        
 .حدة يف الفروع من الثاين إىل اخلامس أدناه

 
  األشخاصتدابري احليلولة دون فقدان -ثانيا  

 بالدول األطراف يف نزاع مسلح أن تتخـذ         ٦١/١٥٥أهابت اجلمعية العامة يف قرارها       - ٦
مجيع التـدابري املالئمـة للحيلولـة دون فقـدان أشـخاص بـسبب الـرتاع املـسلح، وأن تـبني مـصري              

 .األشخاص الذين يبلغ عن فقداهنم نتيجة هلذا الوضع
ــسألة احل    - ٧ ــى مـ ــدان علـ ــات وبلـ ــدة منظمـ ــزت عـ ــخاص ركـ ــدان األشـ ــة دون فقـ . يلولـ

ــدت ــة، يف   واعتمــ ــة العامــ ــانون ٢٠اجلمعيــ ــسمرب / األولكــ ــة  ٢٠٠٦ديــ ــة الدوليــ ، االتفاقيــ
ــة ــدابري خاصــة جيــب          حلماي ــى أن ت ــنص عل ــيت ت ــسري، ال ــاء الق ــن االختف ــع األشــخاص م مجي
انظـر  (الدول أن تتخذها للحيلولـة دون اختفـاء األشـخاص ومعاجلـة املـسائل ذات الـصلة                   على
 ).٦١/١٧٧ر القرا
وقــد اختــذ االحتــاد الربملــاين الــدويل يف مجعيتــه اخلامــسة عــشرة بعــد املائــة، قــرارا بــشأن   - ٨

األشخاص املفقودين حدد فيه تدابري ملعاجلة املسألة وتـسويتها، وأهـاب بالربملانـات الوطنيـة أن                
ص تتخــذ إجــراء، وطلــب إليهــا بــصفة خاصــة أن توجــه انتبــاه حكوماهتــا إىل مــشكلة األشــخا  

املفقودين باسـتخدام مجيـع الـسبل الـيت يف حوزهتـا، كيمـا تعتمـد سياسـات وطنيـة شـاملة حلـل                        
مشكلة األشخاص املفقودين، وتعزيز املساعدات املقدمة ألسر الـضحايا واحليلولـة دون وقـوع            

وأشــار قــرار االحتــاد إىل أن الــسياسات الوطنيــة ينبغــي أن يتبعهــا . مزيــد مــن حــاالت االختفــاء
 قوانني وطنية بشأن األشخاص املفقودين، وأن تواكبها التـدابري التنظيميـة واإلداريـة              مترير وسن 

الالزمة؛ وإنشاء آليات وطنية للتنفيـذ والتنـسيق، ال سـيما مـن خـالل جلـان وطنيـة يعهـد إليهـا                        
بتنفيذ القانون اإلنساين الدويل؛ والنظر يف مسألة األشخاص املفقودين ووضع حل منـهجي هلـا        

، إذا اقتـضى  مء املنازعات يف إطـار عمليـة هتـدف إىل إقامـة سـالم دائـم وصـونه والقيـا              بعد انتها 
ــدة، ذات طبيعــة قــضائية أو غــري قــضائية،       ــة مالئمــة مــستقلة وحماي ــذ آليــات وطني األمــر، بتنفي
تستهدف إلقاء الضوء على مصري األشخاص املفقودين وتلبيـة احتياجـات األسـر واجلماعـات؛               

مثلني عن الدول يف جمال القانون اإلنساين الـدويل والتـشريعات الوطنيـة       وتوفري تدريب مالئم مل   
 .املتعلقة باألشخاص املفقودين وتنفيذها
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ــة يف     - ٩ ــة ملنظمـــة الـــدول األمريكيـ ــة العامـ وعلـــى الـــصعيد اإلقليمـــي، اعتمـــدت اجلمعيـ
 بــشأن األشــخاص الــذين AG/RES.2416 (XXXVIII-O/08)، قــرارا ٢٠٠٨يونيــه /حزيــران ٣

وا وتقــدمي املــساعدة ألفــراد أســرهم، حثــت فيــه مجيــع األطــراف الــضالعة يف الــصراعات    اختفــ
املــسلحة والعناصــر الفاعلــة يف حــاالت أخــرى مــن العنــف املــسلح علــى احليلولــة دون اختفــاء   
أشخاص، وفقا للقانون الدويل الساري، وشجعت الدول األعضاء على مواصلة التحرك قـدما             

اعتمـاد  يف   القـسري لألشـخاص عـن طريـق النظـر، عنـد االقتـضاء،                حنو احليلولة دون االختفـاء    
أو تعليمـــات تتطلـــب إنـــشاء ســـجالت رمسيـــة حتفـــظ فيهـــا ملفـــات مجيـــع /قـــوانني وأنظمـــة و

ــراد أســرهم         ــضاء، ألف ــسماح، حــسب االقت ــها ال ــن بين ــدة أســباب م األشــخاص احملتجــزين لع
ات ذات الوالية املعترف هبـا يف       أو اهليئ /وغريهم من األشخاص املعنيني، والسلطات القضائية و      

محاية احملتجزين، باإلحاطة علما بـأي حـاالت احتجـاز حتـدث، بعـد فتـرة قـصرية مـن وقوعهـا                      
 .وبكل ما سبق ذلك دون التدخل يف االتصاالت املالئمة بني احملتجزين وأسرهم

 أن وحيث قـرار اجلمعيـة العامـة ملنظمـة الـدول األمريكيـة أيـضا الـدول األعـضاء، علـى               - ١٠
تــضاعف جهودهــا إللقــاء الــضوء علــى مــصري األشــخاص املخــتفني، وأن تكفــل حتقيقــا لتلــك   
الغايــة، تنــسيق العمــل بــني الــسلطات ومجيــع اآلليــات املــشاركة والتعــاون فيمــا بينــها وحتقيــق    

ويــشجع القــرار الــدول األعــضاء علــى النظــر يف ســن قــوانني حمليــة، حــسب . تكامــل جهودهــا
أســر ضـحايا عمليــات االختفـاء، آخــذة بعـني االعتبــار االحتياجــات    االقتـضاء، تعتــرف بوضـع   

اخلاصة واملصاحل احملددة لربات األسر املعيشية واألطفال، مبا يف ذلك مـا يترتـب علـى عمليـات             
ــة      ــإدارة املمتلكــات، وحــضانة األطفــال، وحقــوق األبــوين، واحلال االختفــاء مــن آثــار تتعلــق ب

 .ئمة للتعويضاتاالجتماعية، فضال عن وضع برامج مال
 

 اعتماد القوانني واألنظمة  
ما برح وضع تشريعات وطنيـة وتعزيزهـا علـى النحـو املـبني يف القـرارات الـيت اختـذهتا                      - ١١

املنظمات الدولية واحلكومية الدولية يعد أمرا ضروريا للتعامل مع قضية األشخاص املفقـودين،             
قـودين، والتأكـد مـن حـسن سـالمة إدارة          واحليلولة دون اختفاء األشخاص، ومعرفة مـصري املف       

ويف هـذا الـصدد، أعـدت جلنـة الـصليب األمحـر       . املعلومات املتعلقة هبم وتقدمي الدعم ألسـرهم      
الــدول علــى وضــع واعتمــاد الدوليــة قانونــا منوذجيــا مــع تعليــق علــى كــل مــادة فيــه، ملــساعدة  

يعيا، أو مقتـرح عمـل،   ويعـد القـانون النمـوذجي إطـارا تـشر      . تشريعات داخلية يف هذا الـصدد     
ــوير       ــا لتطـ ــا أو جزئيـ ــتخدامه كليـ ــن اسـ ــة؛ وميكـ ــات الوطنيـ ــسب االحتياجـ ــه حـ ــن تعديلـ ميكـ

 .استكمال تشريعات داخلية قائمة تتعلق مبوضوعات شىت أو
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ويتضمن القانون النموذجي الذي وضـعته جلنـة الـصليب األمحـر الدوليـة مثانيـة فـصول           - ١٢
أقـارب  ” و“ األشـخاص املفقـودين  ”طلحات مـن قبيـل   تعريفات ملص: تغطي عددا من املسائل 

؛ واحلقوق األساسية والتـدابري املتعلقـة باألشـخاص احملـرومني           “أحكام عامة ”حتت  “ املفقودين
مـــن حريتـــهم وحـــق ذويهـــم يف معرفـــة مـــصريهم؛ والوضـــع القـــانوين لألشـــخاص املفقـــودين  

تــوفني؛ واملــسؤولية يتــصل بــذلك مــن حقــوق؛ وتعقــب األشــخاص املفقــودين؛ واحتــرام امل ومــا
وتقوم جلنة الصليب األمحر الدولية أيـضا بـإجراء ودعـم دراسـات عـن توافـق القـانون                    . اجلنائية

وقـد  . احمللي مع القـانون اإلنـساين الـدويل مـن حيـث تـأثريه علـى مـسألة األشـخاص املفقـودين                 
رجيــا أُجريــت مثــل هــذه الدراســات بالفعــل يف كــل مــن أذربيجــان وأرمينيــا وإندونيــسيا وجو  

 .وسري النكا وغواتيماال
وعلــى الــصعيد الــوطين، جيــري اختــاذ إجــراءات ملموســة هبــدف احليلولــة دون فقــدان    - ١٣

 قوانني تتعلق مبعاقبة االنتـهاكات      ٢٠٠٤وعلى سبيل املثال، سنت اليابان، يف عام        . األشخاص
ومبوجـب قـانون   . للقـانون اإلنـساين الـدويل، ومعاملـة أسـرى احلـرب ومحايـة املـدنيني        اجلسيمة  

محاية املدنيني، تلتـزم احلكومـات احملليـة بإرسـال معلومـات بـشأن سـالمة الـسكان وأمنـهم إىل                     
كما بدأ العمل بنظام للمعلومات احلاسوبية مصمم السـتخدامه يف حـاالت            . احلكومة املركزية 

اهلجــوم املــسلح، ممــا يــسمح جبمــع معلومــات عــن ســالمة األشــخاص املتــضررين وإتاحــة هــذه  
وشاركت اليابان مـع جلنـة الـصليب األمحـر الدوليـة            . علومات جلمعية الصليب األمحر الياباين    امل

ملــوظفي مجعيـة الـصليب األمحــر   “ تعقـب األشـخاص املفقـودين   ”يف تنظـيم حلقـة دراسـية عــن    
وقــد ســاعدت هــذه . اليابانيــة والوفــد اإلقليمــي للجنــة الــصليب األمحــر الدوليــة يف كواالملبــور 

ة املنظمــات احملليـة ذات الــصلة، مبــا فيهـا املؤســسات العامــة احملليـة، علــى تعزيــز    احللقـة الدراســي 
جهودهــا مــن أجــل كفالــة تبــادل املعلومــات املتعلقــة بــسالمة املــدنيني وأمنــهم أثنــاء الرتاعــات    

 .املسلحة
وتـشمل هـذه    . واختذت حكومة العراق خطوات ملعاجلة مـسألة األشـخاص املفقـودين           - ١٤

 بإنشاء مركـز وطـين لألشـخاص املفقـودين واملخـتفني        ٢٠٠٥سوم يف عام    اخلطوات إصدار مر  
 .ووضع مشاريع قوانني بشأن األشخاص املفقودين وبشأن محاية املقابر اجلماعية

 
 استخدام القوات املسلحة وقوات األمن لوسائل حتقيق الشخصية  

ا علـى حنـو     يف أوقات الـرتاع، يكـون إلصـدار وسـائل لتحقيـق الشخـصية واسـتخدامه                - ١٥
. سليم من جانب القوات املسلحة وقوات األمن دور مهم يف احليلولـة دون فقـدان األشـخاص      

وتقــع علــى عــاتق احلكومــات يف هــذا الــصدد املــسؤولية الرئيــسية عــن إصــدار قواهتــا املــسلحة   
 .وسائل مثل بطاقات اهلوية وجعل استخدامها إجباريا عليها



A/63/299  
 

08-46367 7 
 

، إىل الـدول أن تـويل أقـصى درجـات االهتمـام             ٦١/١٥٥وطلبت اجلمعية، يف قرارها      - ١٦
ــسلحة، وأن تتخــذ        ــصل بالرتاعــات امل ــودين فيمــا يت ــربين يف عــداد املفق ــال املعت حلــاالت األطف

وتتــسم ســبل إصــدار بطاقــات . التــدابري املناســبة للبحــث عــن هــؤالء األطفــال وحتديــد هويتــهم
ا لكوهنم عرضة يف أوقات الـرتاع       هوية لألشخاص القصر، باألمهية للحيلولة دون فقداهنم، نظر       

وينبغــي علــى ســلطات الــدول، يف هــذا الــصدد، أن  . جلملــة أمــور، وخاصــة للتجنيــد القــسري
 .تتخذ تدابري فعالة لتزويد القصر بوسائل حتقيق الشخصية، هبدف احليلولة دون اختفائهم

 
 حق األسر يف املعرفة -ثالثا  

، حـق األسـر يف معرفـة مـصري أقارهبـا            ٦١/١٥٥أكدت اجلمعية من جديد، يف قرارها        - ١٧
املعتربين يف عداد املفقودين فيما يتصل بالرتاعات املسلحة؛ وحاجة أطـراف الـرتاع املـسلح إىل                

وأهابــت أيــضا . البحــث عــن األشــخاص الــذين يبلــغ أحــد األطــراف املتخاصــمة عــن فقــداهنم  
يف الوقـت املناسـب، لتحديـد    بالدول األطراف يف نزاع مسلح أن تتخذ مجيع التدابري الالزمـة،          

هوية ومصري األشخاص املعتربين يف عداد املفقودين فيما يتصل بالرتاع املـسلح، وتزويـد أفـراد                
 .أسرهم بكل ما لديها من معلومات ذات صلة مبصريهم

 
 البحث عن املفقودين  

ــرار   - ١٨ ــة ومــصري     ٦١/١٥٥حــسبما ورد يف الق ــد هوي ــة لتحدي ــدابري فعال ، جيــب اختــاذ ت
وتقــع هــذه املــسؤولية علــى عــاتق ســلطات الــدول    . شــخاص املعتــربين يف عــداد املفقــودين األ

ــا          ــا فيه ــة، مب ــة الدولي ــصكوك القانوني ــذ ال ــا بتنفي ــستتبع، أوال، التزام ــسلحة، وت ــات امل واجلماع
اتفاقيات جنيف األربع وبروتوكوالهتـا اإلضـافية، والعهـد الـدويل للحقـوق املدنيـة والـسياسية،            

وميكن التعبري عن االلتزام أيضا مـن خـالل التوقيـع والتـصديق علـى               . هضة التعذيب واتفاقية منا 
 .االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري

وتشمل اجلهود امللموسة يف هـذا الـصدد أنـشطة البحـث الـيت تقـوم هبـا جلنـة الـصليب                       - ١٩
وتـشمل هـذه األنـشطة      .  حـاالت العنـف    األمحر الدولية أثنـاء الـصراعات املـسلحة وغريهـا مـن           

مجع املعلومات بـشأن األشـخاص جمهـويل املـصري وظـروف اختفـائهم، مـن أسـرهم، والـشهود                    
ويــتم ختــزين هــذه املعلومــات مركزيــا . املباشــرين والــسلطات وأي مــصادر أخــرى موثــوق هبــا

 أساسـية عنـد     وتكـون هلـذه املعلومـات أمهيـة       . وتداوهلا وفقا لقـوانني محايـة البيانـات الشخـصية         
وجتري عمليات البحث هـذه يف أمـاكن االحتجـاز          . البحث عن الشخص وحتديد ما حدث له      

وتتـضمن أنـشطة    . وخميمات النازحني داخليا والالجئني، ومستودعات اجلثث واألماكن النائيـة        
البحــث أيــضا إمــداد الــسلطات بقــوائم بأمســاء األشــخاص جمهــويل املــصري، مرفقــة باملعلومــات   
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بظـروف اختفــائهم، مـع طلــب معلومـات عـن مواقــع القبـور، ومطالبــة الـسلطات بــأن       املتعلقـة  
وتشمل عملية البحث أيضا احلفاظ على حـوار        . تأذن باستخراج اجلثث والتعرف على هويتها     

 .مستمر مع السلطات أو اجلماعات املسلحة بغية استيضاح مصري املفقودين
فقودين بأنـشطة حبـث يف البوسـنة واهلرسـك          وتضطلع أيـضا اللجنـة الدوليـة املعنيـة بـامل           - ٢٠

وكرواتيا وصربيا واجلبل األسود ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، ال سيما من خـالل             
مساعدة السلطات يف استعادة األشخاص املفقودين والتعرف علـى هويتـهم منـذ شـهر تـشرين                 

 .٢٠٠١نوفمرب /الثاين
 

 ودينآليات الستيضاح مصري األشخاص املفق  
وتتطلب أنـشطة البحـث والتحقيـق يف القـضايا وإدارة املعلومـات، كـي تكـون فعالـة،                    - ٢١

ــة          ــات املطلوب ــدمي املعلوم ــا وتق ــاء األطــراف بالتزاماهت ــن وف ــات هتــدف إىل التأكــد م وضــع آلي
 ٦١/١٥٥ يف القـرار     اجلمعيـة ويف هـذا الـصدد، سـلّمت        . قـضايا األشـخاص املفقـودين      لتسوية

البيانات عن األشخاص املفقـودين ومحايتـها وإدارهتـا، وفقـا للقواعـد واملعـايري       باحلاجة إىل مجع    
القانونية الدولية والوطنية، وحثت الدول على التعـاون مـع بعـضها بعـضا ومـع اجلهـات املعنيـة                    
األخـــرى العاملـــة يف هـــذا اجملـــال، بـــسبل منـــها تقـــدمي كـــل املعلومـــات املناســـبة ذات الـــصلة   

 .باألشخاص املفقودين
وتوجد تلك اآلليات اليت تشمل أهدافها استيضاح مصري األشخاص املفقـودين ودعـم              - ٢٢

علـى أن إنـشاء   . أسرهم يف بعض البلدان، منها أذربيجان وشيلي وغواتيمـاال والعـراق واليابـان     
مكاتــب وطنيــة لالســتعالم وإدارات تــسجيل املقــابر، علــى النحــو املنــصوص عليــه يف القــانون    

 .ن األمور اليت يوصى هبااإلنساين الدويل، م
ويف غواتيماال، ُعرض مشروع قانون على الكونغرس هبدف إنشاء جلنـة مـسؤولة عـن                - ٢٣

وتـسعى هـذه اللجنـة إىل       . البحث عن ضحايا االختفـاء القـسري وغـريه مـن أشـكال االختفـاء              
وضع وتقييم وتنفيذ خطط للبحث عن األشخاص املفقودين، فضال عـن تعزيـز تـدابري التعامـل                 

وتتمثل املبادئ التوجيهية للجنـة يف الـسعي لتنفيـذ عـدة أمـور مـن بينـها                  . مع الضحايا وأسرهم  
 .احلق يف الوصول إىل احلقيقة، واحترام كرامة الضحايا وذويهم، واحترام التنوع الثقايف

 هبـدف   لقـانون اإلنـساين الـدويل     با عنيـة أنشأت كوستاريكا اللجنة امل   ،  ٢٠٠٤يف عام   و - ٢٤
درجـت مـسألة األشـخاص       أُ ،٢٠٠٧مـارس   /ومنذ آذار . اعاتم ومنع نشوب الصر   تعزيز السل 

وتعتـزم اللجنـة إجـراء حتليـل لإلطـار القـانوين احلـايل مـن         . املفقودين ضـمن خطـة عمـل اللجنـة       
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  فــضال عــن االســتجابة فقــدان األشــخاص ملنــع يف منتــصف الفتــرة،ةسنأجــل اقتــراح آليــات حمــ
 . يف كوستاريكا مفقودينا أن تشمل أشخاص ُيحتمل اليتللحاالت

 مبـساعدة اللجنـة الدوليـة       ، معهـد األشـخاص املفقـودين      نـشئ  أُ ،ويف البوسنة واهلرسـك    - ٢٥
ــامل  ــة ب ــل. فقوديناملعني ــد  ويتمث ــسية للمعه ــام الرئي ــشاء أحــد امله  ســجل مركــزي موحــد    يف إن

  الوثـائق الـيت     مجيـع   للـسجالت   مركزي ضم مكتب وسي. قدوا خالل الرتاع  لألشخاص الذين فُ  
 ةات أسـر املفقـودين واللجنـة الدوليـ    رابطـ  ووكاالت واملؤسسات املعنيـة بالكيانـات   هبا ال حتتفظ

 القائمــة خــضعوست. وغريهــا مــن املنظمــاتالدوليــة لــصليب األمحــر ااملعنيــة بــاملفقودين وجلنــة 
ــها و    ــة حتقــق صــارمة تــضمن دقت ــة لعملي ــعاملركزي  يف أعــداد ةسياســيألغــراض  أي تالعــب متن

ــوديناألشــخاص امل ــدى و. فق ــة كوســوفو  ل ــودين لجلن ــويضألشــخاص املفق  بالبحــث عــن   تف
 .األشخاص املفقودين من جراء الرتاعات بغض النظر عن أصوهلم الوطنية أو العرقية أو الدينية

 
 األشخاص املفقودون واحملفوظات  

 ليم وجتهيزها على حنو سـ     ملعلومات واملتعلقة باألشخاص املفقودين   ا إدارة    أيضا تطلبي - ٢٦
نظـام سـليم للملفـات واحملفوظـات يلتـزم مبعـايري احملافظـة علـى سـرية املعلومـات                    وحفـظ   إنشاء  

 جتهيــزبــإدارة املعلومــات والدوليــة لــصليب األمحــر ا تقــوم جلنــة ،ويف هــذا الــصدد. الشخــصية
وتتـيح تطبيقـات   . ا النـواحي الـيت تعمـل هبـ      امللفات املتعلقة باألشخاص املفقودين يف العديد مـن       

إمكانيـة ختـزين    الدوليـة   لـصليب األمحـر     الجنـة   ل ، ميكن تكييفها لكـل الـسياقات      ،ية أساسية برجم
 مــن ســالمة  مــع كفالــة مــستوى عــال املعلومــات عــن األشــخاص املفقــوديندة واســتعاجتهيــزو

 .البيانات وسرية املعلومات
ئق  تعمل احلكومـة حاليـا علـى مجـع وحفـظ وتنظـيم احملفوظـات والوثـا                 ،ويف غواتيماال  - ٢٧

 القـــسري وغريهـــا مـــن انتـــهاكات تـــسهم يف حـــل قـــضايا عمليـــات االختفـــاءميكـــن أن الـــيت 
 .اإلنسان حقوق

 
ــشرعي ااســتخدام أســاليب   -رابعا   ــشرعي  لطــب ال ــوم الطــب ال ــة وعل   التقليدي

ــ ــاحلاملتـــ ــودين  الـــــصبغي يف البحـــــث عـــــن ويلـــــمض اخلصل بـــ  املفقـــ
 هويتهم ديدوحت
وسائل الطـب   ب فإن االستخدام الفعال     ،٦١/١٥٥ ها قرار  سلّمت اجلمعية يف   ماحسبو - ٢٨

علـوم الطـب الـشرعي      ، وكـذلك    الشرعي التقليدية يف البحـث عـن املفقـودين وحتديـد هويتـهم            
ــاملتــصلة بــاحلمض اخللــوي الــصبغي  ساعد بــشكل ملمــوس يف اجلهــود الراميــة إىل  ، ميكــن أن ت

 .حتديد هوية املفقودين
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قــودين قــد لقــوا حــتفهم، يكــون مــن الــضروري  ويف احلــاالت الــيت ُيعتقــد فيهــا أن املف - ٢٩
ويلـزم القـانون    . استعادة جثثهم أو رفاهتم والتعرف على هويتها والتعامل معها على حنـو كـرمي             

اإلنساين الدويل الدول وسـائر أطـراف الـرتاع املـسلح أو غـريه مـن ضـروب العنـف املـسلح أن                 
وقــد . تيــضاح مــصري املفقــودينتكفــل التعامــل الــسليم والكــرمي مــع املــوتى، وأن تــساعد يف اس

بـشأن األشـخاص     ٢٠٠٣اعتمد املؤمتر الدويل للخرباء احلكوميني وغري احلكوميني املنعقد عام          
 .ته اللجنة الدولية للصليب األمحر، مالحظات وتوصيات يف هـذا الـصدد            الذي نظم  ،املفقودين

 تــشمل ،تعلقــة بــاملوتىاملعلومــات املإدارة وفيمــا يتعلــق مبــسألة التعامــل مــع الرفــات البــشرية و  
ــة  ك التــدابري املقترحــة ــة اختــاذ مجيــع التــدابري العملي   للمــوتى للتعــرف علــى الرفــات البــشرية فال

ــهم؛  ــسجيل هويت ــشرية أو التــ       ووت ــات الب ــى الرف ــرف عل ــة التع ــل عملي ــب تعطي ــا جتن دخل فيه
 كفالــة احتــرام مجيــع األشــخاص املــشاركني يف تلــك   ووإصــدار شــهادات الوفــاة؛  عرقلتــها أو

العملية للقواعد القانونية واألخالقيات املهنية املطبقة فيمـا يتعلـق بالتعامـل مـع الرفـات البـشرية                  
 يف جمال الطب الشرعي، كلمـا أمكـن،          األخصائيني كفالة قيام  و واستخراجها والتعرف عليها؛  

ــرام األخالقيــات املهبعمليــات اســتخراج الرفــات البــشرية والتعــرف عليهــا؛   ــة ومعــايري  واحت ني
 دوليــة؛ت االجمــملمارســة وتطويرهــا مــن جانــب املتخصــصني يف الطــب الــشرعي العــاملني يف   ا

 توفري التدريب املناسب جلميع األشخاص الذين يقومـون جبمـع املعلومـات عـن املـوتى                 وضمان
 .أو التعامل مع الرفات البشرية

  علـى عـدم     اخلـرباء  الرفـات والتعـرف عليهـا، اتفـق       اسـتخراج   عمليـة   بـدء   وفيما يتعلق ب   - ٣٠
طـار  اإل وأن يـشمل  املعنيني، مجيع بني  عمل إال بعد االتفاق على إطار   إمكان الشروع يف ذلك   

 :ما يلي
وضع بروتوكوالت الستخراج الرفات ومجع بيانات عن فترة ما قبـل الوفـاة،              )أ( 

 اهبـ  صاحلة وموثوق     وتقنيات وإجراء عمليات التشريح والتعرف على اهلوية باستخدام أساليب       
ــة مــن ــة العلمي ــة / و الناحي ــة أو أو أدل ــرب ســليمة واتُ  عرفي ــة تعت ــة أو ظرفي ــل يف   طبي ــن قب بعــت م

 األوساط العلمية؛
ــاليب و )ب(  ــتخدام أسـ ــةاسـ ــراك مالئمـ ــات يف إشـ ــر يف  اجلماعـ ــراء واألسـ ات إجـ
  الرفات وتشرحيها والتعرف عليها؛استخراج
 . الرفات البشرية لألسروإجراءات تسليم )ج( 

 املـسؤول   ،عمل املعهد الوطين لعلوم الطـب الـشرعي       معلومات عن   تيماال   غوا وقدمت - ٣١
 .عن إجراء التحقيقات التقنية
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الطـب الـشرعي يف التحقيقـات املتعلقـة         ب  النواحي املتعلقـة   نظمات أن بعض امل ذكرت  و - ٣٢
ورغم أن الفجوة التكنولوجيـة     .  من العامل   كثرية  يف مناطق   مل ُتطبق  بانتهاكات حقوق اإلنسان  

 منـاطق اجلنـوب، مـا زالـت        جمال الطب الشرعي تضاءلت خالل العقدين املاضيني يف بعـض            يف
وتعـد  . ى يف كـثري مـن األحيـان       لطب الـشرعي متثـل مـشكلة كـرب        ل ؤسسات الرمسية املمصداقية  

 . لتحسني النتائج واملصداقية ذات أمهية حيويةعملية حتديث املعدات وتوفري التدريب
هـم للغايـة، وإن كـان بـالغ          يظـل مـن امل     ، يف هـذا اجملـال     سنحـ ورغم حدوث بعـض الت     - ٣٣

 خـرباء مـستقلني      مرافقـة   الطـب الـشرعي أو      باستخدام  إجراء حتقيقات مستقلة   الصعوبة، كفالة 
ــذين حيققــون يف انتــهاكات حقــوق اإلنــسان   ملــسؤويل  حتقيقــات  ذلــك أن. الطــب الــشرعي ال

كون هلـا مـصاحل     ا ميكن أن ت   هبوثوق  الطب الشرعي اليت جيريها فقط خرباء أو مؤسسات غري م         
 ،اجملتمـع بأسـره    وأ ال تشفي غالبا غليل أسر الـضحايا         ، موضع التحقيق  ائماجلرب متضاربة تتعلق 

 .إجراء مزيد من التحقيقاتبمما يؤدي إىل نشوء طلبات 
 ر الــضحايا يف الوصــول إىل احلقيقــة،وفيمــا يتعلــق بالتــدابري الراميــة إىل تيــسري حــق أســ - ٣٤
هـذه األسـر كلمـا أمكـن عـن طريـق             على احملققـني مـن رجـال الطـب الـشرعي مـساعدة               ينبغي

 وأثناءها وبعـدها، وإبـالغ هـذه     الطب الشرعيات إجراء اختاذتقدمي معلومات أساسية قبل  )أ(
مثـل  ( بأكرب قدر ممكن من النتائج الـيت ميكـن أن تترتـب علـى حتقيقـات الطـب الـشرعي                      األسر

تـسهيل الوصـول إىل     و) ب(والنتـائج النهائيـة؛     ) التعـرف عليهـا   ت و إمكانية حتديد مكـان الرفـا     
مراعاة خمـاوفهم وشـكوكهم وأسـئلتهم واعتراضـاهتم         و) ج(ملواقع اليت جترى فيها التحقيقات؛      ا

هــذه مثــل وإذا مل توضــع .  الثقافيــة والدينيــة واجلنائزيــة، مــع إيــالء االعتبــار لعــاداهتمومعاجلتــها
هـذه  يكون مـصري   سـ ،روع يف التحقيقات املتعلقة بالطـب الـشرعي  املسائل يف احلسبان قبل الش   

 . وميكن أن تؤدي إىل مزيد من املعاناةشلفالاجلهود 
  املهمـة   األمـور   مـن  شجيعهملطـب الـشرعي وتـ     يف جمـال ا   يعد تدريب اخلـرباء احمللـيني       و - ٣٥
ن  يف عمليــات البحــث عــالــيت ســاعدتاألفرقــة الدوليــة للطــب الــشرعي  ففــي حــني أن .أيــضا

 قــد أســهمت اعات الداخليــة والــنظم القمعيــةن واملخــتفني مــن جــراء احلــروب والــصراملفقــودي
 فمــن املهــم أيــضا أال تقــصر جهودهــا علــى التحقيقــات والتحلــيالت املتعلقــة  مــسامهة رئيــسية،
  على العمل مع األفرقة احمللية وخرباء الطب الشرعي احمللـيني           كذلك  تركز ، بل بالطب الشرعي 
 :وهذا أمر ضروري لعدة أسباب، منها ما يلي. جيعهموتدريبهم وتش

 عمليات الطب الشرعي للتعرف علـى ضـحايا         تاج حت  املعنية، يف معظم البلدان   )أ( 
ــ.  إىل عقــود طويلــةاالنتــهاكات ــةوتق ــة حمــدودة يف ضي األفرقــة الدولي ــرة زمني ،  كــل مهمــة فت

 متاما للقيام هبذا العمل؛ن يتفرغ  ألفريق وطين  وال ميكن إال بضع سنواتتتجاوز عادة ال
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طــورا مــا زالــت علــوم الطــب الــشرعي أقــل تاملعنيــة، يف العديــد مــن البلــدان و )ب( 
م التقنيــات املتعلقــة بالتنقيــب   ويف معظــم احلــاالت يكــون اســتخدا ،لــيس هلــا وجــود تقريبــا  أو
ويكــون اســتخدام .  علــى اإلطــالقلــم اإلنــسان أو املورثــات غــري شــائع أو غــري موجــود   ع أو
ويــؤدي .  وتكــون معظــم الــشهادات شــفوية، بــصفة عامــة،رائن املاديــة يف احملكمــة حمــدوداالقــ

 ال يــستطيعونهــذا اجملــتخصــصني يف للطــب الــشرعي أو تــوفري تــدريب مل فريــق وطــين تــشكيل
ممارسـة   ومـن مث يف   التحقيـق اجلنـائي،    يف إجـراءات   ، عادة،  إحراز تقدم عام   معاجلة املشكلة إىل  

 سيادة القانون؛
ميكــن لألفرقــة الوطنيــة أن ختــدم أســر الــضحايا وجمتمعــاهتم علــى حنــو أكثــر    و )ج( 
 ويكونون غالبـا قـد      ، نفس الثقافة أو ثقافة مماثلة      إىل ونمتنيو ، يتحدثون نفس اللغة    ألهنم فعالية

 . بتحسني سيادة القوانني يف بلداهنم، ولديهم غالبا التزام قويمروا بتجارب مماثلة
 

 فقودون ومسألة اإلفالت من العقاباألشخاص امل -خامسا  
ووردت . ٦١/١٥٥مل تعاجل مسألة اإلفالت مـن العقـاب علـى حنـو صـريح يف القـرار                   - ٣٦

. فيــه إشــارة إىل مبــادئ القــانون اإلنــساين الــدويل وقواعــده واملعــايري الدوليــة حلقــوق اإلنــسان   
ة يف خمتلـف أرجـاء      والحظت اجلمعيـة يف القـرار، يف هـذا الـصدد، اسـتمرار املنازعـات املـسلح                

العــامل، وهــي منازعــات تــؤدي يف كــثري مــن األحيــان إىل انتــهاكات خطــرية للقــانون اإلنــساين  
والحظ القرار كذلك أن قـضية األشـخاص املعتـربين يف عـداد       . الدويل وقانون حقوق اإلنسان   

ة املفقودين فيما يتـصل بالرتاعـات املـسلحة الدوليـة، وال سـيما األشـخاص الـذين وقعـوا ضـحي                    
انتهاكات خطـرية للقـانون اإلنـساين الـدويل وقـانون حقـوق اإلنـسان، ال يـزال هلـا تـأثري سـليب                   
على اجلهود اهلادفة إىل وضع حد هلذه الرتاعـات وأهنـا تـسبب املعانـاة ألسـر املفقـودين، وأكـد                     

 . يف هذا الصدد ضرورة معاجلة املسألة من منظور إنساين، يف مجلة أمور أخرى
-AG/Res.2416(XXXVIIIية العامة ملنظمـة الـدول األمريكيـة يف قرارهـا            وحثت اجلمع  - ٣٧

 الدول األعضاء على معاقبة من تثبت إدانته بتهمة انتهاك أحكام القانون الـدويل حلقـوق            (0/08
أو القــانون اإلنــساين الــدويل، يف الــصراعات املــسلحة وغريهــا مــن حــاالت العنــف  /اإلنــسان و

ــا   ــسلح، داخــل جمــاالت تطبيقه ــاء، ال ســيما     امل ــات االختف ــيت حتمــي األشــخاص مــن عملي ، ال
وحـث القـرار أيـضا الـدول األعـضاء علـى التعـاون فيمـا بينـها يف                   . عمليات االختفـاء القـسري    

معاجلة اجلوانب املختلفة ملشكلة اختفاء األشخاص مبا يف ذلك تقـدمي الـدعم لألسـر، والبحـث                 
ــشرية واســ     ــات الب ــودين، ومجــع الرف ــادل   عــن األشــخاص املفق ــا، وتب تخراجها والتعــرف عليه

 . املساعدة يف اإلجراءات اجلنائية
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ــودين، إىل     - ٣٨ ــراره بـــشأن األشـــخاص املفقـ ــاد الربملـــاين الـــدويل، يف قـ وقـــد طلـــب االحتـ
الربملانات أن توجه انتباه حكوماهتـا إىل مـشكلة األشـخاص املفقـودين باسـتخدام مجيـع الـسبل                   

وطنية شاملة حلل مشكلة األشخاص املفقودين، وتعزيـز        اليت يف حوزهتا، حبيث ُتتخذ سياسات       
وطالب االحتاد بـأن    . املساعدة ألسر الضحايا واحليلولة دون وقوع مزيد من عمليات االختفاء         

تنطــوي تلــك الــسياسات الوطنيــة، يف مجلــة أمــور، علــى متريــر وســن قــانون وطــين بــشأن             
ــة واإلدار    ــدابري التنظيمي ــه الت ــودين، تواكب ــى وجــه     األشــخاص املفق ــيت تغطــي عل ــة ال ــة الالزم ي

اخلصوص جوانب جترمي انتهاكات القواعد اإلنسانية الدولية واملعـايري الدوليـة حلقـوق اإلنـسان               
املطبقــة يف حــاالت االختفــاء ال ســيما جتــرمي عمليــات االختفــاء القــسري مبوجــب التــشريعات   

 التشريعات اجلنائيـة الوطنيـة،      اجلنائية الوطنية، وإنشاء آلية للتحقيق واملقاضاة تضمن إنفاذ تلك        
وعدم اللجوء إىل العفو أو التدابري السياسية املماثلة إلهناء املقاضاة اجلنائية أو املعاقبة على هـذه                
اجلـرائم؛ وعـدم صـالحية تـويل املناصـب العامــة عنـدما يعتـرب املتـهم، يف نظـر الـسلطة القــضائية           

وجيـب أن تـستتبع هـذه الـسياسات الوطنيـة           . الدستورية أو املختـصة مرتكبـا ملثـل هـذه اجلـرائم           
أيضا النظر يف مسألة األشخاص املفقودين وحلها على حنو منهجي يف هنايـة الـصراع، يف إطـار        
عملية هتدف إىل إقامة سالم دائم وصونه وتنفيذ آليات وطنية مناسبة تكـون مـستقلة وحمايـدة،           

صممة حبيـث تلقـي الـضوء علـى       إذا لزم األمر، وتكـون ذات طبيعـة قـضائية وغـري قـضائية، ومـ               
 .مصري األشخاص املفقودين وتليب احتياجات األسر واجلماعات

ويف تقريــر أعدتــه اللجنــة الدوليــة للــصليب األمحــر فيمــا يتعلــق بــاملؤمتر الــدويل الثــامن    - ٣٩
ديـسمرب  / كانون األول  ٦ إىل   ٢والعشرين للصليب األمحر واهلالل األمحر املعقود يف الفترة من          

أكــدت اللجنــة مــن جديــد مالحظــات وتوصــيات املــؤمتر الــدويل للخــرباء احلكــوميني ، ٢٠٠٣
وغري احلكوميني اليت الحظت، بشأن مسألة استيضاح مصري األشخاص اجملهـول مـصريهم، أن              
األســر واجلماعــات حتتــاج إىل الكــشف عــن األحــداث الــيت أدت إىل جعــل هــؤالء األشــخاص 

وتــشمل التــدابري الــيت اقُترحــت خــالل املــؤمتر، إنــشاء . جمهــويل املــصري، وإىل مــساءلة مرتكبيهــا
آليات تكميلية، إذا لزم األمر، قضائية أو غري قضائية، لتلبية احتياجات األسر ومعاجلـة املـسائل           

 . املتعلقة باإلصالح
ــه جيــب ربــط النــهج املتبعــة إزاء مــسألة األشــخاص      - ٤٠ وتــشري املــسامهات الــيت وردت أن

ن العقاب بالعمل األساسي الذي تقوم به األمم املتحـدة يف جمـال العدالـة    املفقودين واإلفالت م 
ومـن هـذا املنظـور، ال ميكـن معاجلـة معانـاة أسـر املفقـودين، الـذين               . االنتقالية وسـيادة القـانون    

 كثريا مـن االهتمـام، فقـط عـن طريـق الـصكوك واآلليـات الـيت              ٦١/١٥٥يوليهم قرار اجلمعية    
ومن األمهيـة مبكـان فيمـا يتعلـق مبـسألة األشـخاص املفقـودين        . نسانيةتركز على االعتبارات اإل   

املعقدة أن املشكلة غالبـا مـا تنـشأ يف سـياق الـرتاع املـسلح وتظـل قائمـة بعـد انتـهاء مثـل هـذه                  
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. الرتاعات بفترة طويلة، فتسبب الكرب املـستمر لألسـر وتـشكل عقبـة أمـام إقامـة سـالم دائـم                    
االســتقرار، الــيت تــشمل التطبيــق الكامــل لــسيادة القــانون، هــي  فعمليــة االنتقــال مــن نــزاع إىل 

عمليــة طويلــة، كمــا أن معاجلــة مــشكلة األشــخاص املفقــودين هــي جــزء ال يتجــزأ مــن تلــك     
وتتــسم مــسألة األشــخاص املفقــودين بطبيعــة . العمليــة وال ميكــن أن تتحقــق يف األمــد القريــب

صبح عليــه بعــد أعــوام أو حــىت عقــود، خمتلفــة خــالل الــرتاع أو بعــده مباشــرة عمــا ميكــن أن تــ 
عندما يكـون اجملتمـع قـد أحـرز تقـدماً يف إعـادة بنـاء املؤسـسات الـسلمية والعـودة إىل مـساءلة              

وبذلك تصبح مسألة األشـخاص املفقـودين جـزءا مـن عمليـة احلكـم الرشـيد، مبـا يف          . حكومته
. ء عملية اإلفالت مـن العقـاب      ذلك اإلدارة الدميقراطية، وتنفيذ سيادة القانون، مبا يف ذلك إهنا         

ويف . ومن املهم كجزء من عملية إهنـاء املعانـاة، أن تتلقـى أسـر األشـخاص املفقـودين إجابـات                   
ــدمي تلــك          ــوم بتق ــضا أن تق ــن املهــم أي ــصراع، م ــن ال ــضررة م ــاء اجملتمعــات املت ــادة بن إطــار إع

طريـق تقـدمي    وعـن   . اإلجابات املؤسسات نفـسها الـيت سـتحمي يف املـستقبل حقـوق املـواطنني              
اإلجابات، تثبت املؤسسات احملليـة املنـشأة بقـوانني أن التقـدم قـد أحـرز وميكنـها أن تـسهم يف                      

وغالبا ما يكون املفقودون ضـحايا جلـرائم مقيتـة، وغالبـا     . إعادة بناء الثقة يف املؤسسات العامة  
تعلـق بالعدالـة   وخبـالف البعـد امل    . ما تكون املواقـع الـيت يعثـر علـى رفـاهتم فيهـا مـسارح جلـرائم                 

اجلنائية، يكون ألسر املفقودين بعض االستحقاقات مبوجـب القـوانني املدنيـة والعامـة، ويكـون                
للمجتمع ككل مصلحة يف الوصـول إىل حقيقـة مـا حـدث، واسـتخدام مؤسـساته الدميقراطيـة                   

وتريــد أســر املفقــودين مــن حكوماهتــا ومؤســساهتا  . واإلداريــة والقــضائية لتحقيــق تلــك الغايــة 
 . لقانونية أن تعاجل آالمها وكرهبا كيما يتسىن يف هناية املطاف إعطاء اإلحساس بالعدالةا

وقــد قــام الفريــق العامــل املعــين بعمليــات االختفــاء القــسري أو غــري الطــوعي ببعثــة يف   - ٤١
 مـن أجـل مجـع معلومـات عـن الوضـع             ٢٠٠٨يوليـه   / متوز ٢٤ إىل   ٢١األرجنتني يف الفترة من     

وقـام الفريـق العـام ببعثـة تقـصي احلقـائق هـذه        . ت االختفاء القسري يف هذا البلد    املتعلق بعمليا 
اقتناعا منه بأنه ينبغي أال تقتصر مهامه على البلدان اليت تعاين مـن ظـروف عنـف سياسـي دائـر                     
أو صراعات مسلحة داخلية حالية ميكن أن تؤدي إىل عمليات اختفاء قـسري، بـل أن تـضاف                  

 حني أهنا شهدت عمليات اختفاء قسري يف املاضي، ومـا زال لـديها عـدد                إليها البلدان اليت يف   
كبري مـن القـضايا العالقـة مـع الفريـق العامـل، أصـبحت لـديها اآلن نظـم دميقراطيـة، كمـا هـو                          

ويضطلع الفريق العامل مبهمة إنسانية أساسـية تتمثـل يف قيامـه بـدور قنـاة                . احلال مع األرجنتني  
ملختفني وحكومات البلدان الـيت وقعـت فيهـا عمليـات االختفـاء             االتصال بني أسر األشخاص ا    

وإضافة إىل ذلك، يرصد الفريق العامل أيضا مدى احترام الـدول اللتزاماهتـا الناشـئة عـن                 . هذه
 . إعالن محاية مجيع األشخاص من االختفاء القسري
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رعي الـيت  ووفقا ملنظمات علوم الطب الشرعي، فـإن التحقيقـات املتعلقـة بالطلـب الـش         - ٤٢
يقوم هبا خرباء ميكن أال يكونوا أهـال للثقـة أو مؤسـسات تتـضارب مـصاحلها مـع اجلرميـة الـيت                       

ومـن الـضروري، يف     . تكون قيد التحقيق، ال تشفي غالبا غليـل أسـر الـضحايا واجملتمـع ككـل               
هــذا الــصدد، تعزيــز عمليــات التبــادل مبــا يف ذلــك يف ســياق تقــدمي البيانــات وتنظــيم حلقــات    

 للسلطات القضائية احمللية واحملامني احملليني لتقدمي معلومات أساسية عن كيفيـة مـسامهة              العمل،
علوم الطب الشرعي، وبشكل رئيسي أنثروبوجليا الطب الشرعي، وعلوم التنقيب واملورثـات،            

على أن تـوفر األدلـة علـى وقـوع انتـهاكات حلقـوق اإلنـسان ال يعـين              . يف التحقيقات القضائية  
 . كان حتقيق العدالة على حنو فوريبالضرورة إم

وجيــري التحقيــق يف العديــد مــن انتــهاكات حقــوق اإلنــسان يف إطــار قــضائي، لكــن      - ٤٣
ــات         ال ــشرعي يف العملي ــة الطــب ال ــد دور أدل ــيت تقي ــو ال ــوانني العف ــسبب ق جتــرى مقاضــاهتا ب

اجلنـائي الـدويل    غري أنه من املهم، نظرا للتوصل إىل آليـات جدبـدة يف جمـال القـانون                 . القضائية
 أن حتـتفظ احملـاكم واملنظمـات غـري احلكوميـة العاملـة             )١(وإعادة قضايا قدمية للنظر أمام احملـاكم      

ــا مـــن املؤســـسات الـــضالعة يف     ــائق وغريهـ يف ميـــدان حقـــوق اإلنـــسان، وجلـــان تقـــصي احلقـ
 وتقـارير   التحقيقات السابقة للمحاكمات أو املتصلة هبا باألدلة األساسية واحملفوظات الوثائقيـة          

ــيت ميكــن أن جتــرى يف         ــا، يف احملاكمــات ال ــد احلاجــة إليه ــستخدم، عن ــشرعي كــي ت الطــب ال
ويف اإلطــار نفــسه، مــن الــضروري دمــج الربوتــوكالت واملبــادئ التوجيهيــة الدوليــة  . املــستقبل

للطب الشرعي املـستخدمة يف التحقيقـات املتعلقـة حبقـوق اإلنـسان ضـمن اإلجـراءات اجلنائيـة                   
سيــضمن هــذا أن يكــون لــألدوات واآلليــات العلميــة الــيت طُــورت خلدمــة حتقيقــات     و. احملليــة

وينبغـي إدراج الوثـائق الـيت أصـدرهتا األمـم املتحـدة وجلنـة               . حقوق اإلنسان تأثري أطـول مـدى      
الصليب األمحر الدولية بشأن علوم الطب الشرعي وحقوق اإلنسان ضمن اإلجراءات اجلنائيـة             

 .احمللية
 
 نتاجات والتوصيات االست -سادسا  

يلزم اختاذ تدابري للحيلولة دون فقدان األشخاص؛ وإرساء احلق يف املعرفة وتطوير  - ٤٤
 .القدرات املتعلقة بعلوم الطب الشرعي والتصدي لإلفالت من العقاب

. وتعد مشكلة األشخاص املفقودين حادة بوجـه خـاص يف حـاالت الـرتاع املـسلح        - ٤٥
. للحد من هذه الظاهرة، مثل القيام بعمليات مناسبة لتحديـد اهلويـة        لذا ينبغي اختاذ تدابري     

وينبغي أيضا معاجلة هذه املسألة كجزء من عمليات بناء السالم فيما يتعلـق جبميـع آليـات                 
__________ 

 . تشكل األرجنتني وشيلي مثالني مالئمني يف هذا الصدد )١( 



A/63/299
 

16 08-46367 
 

العدالة وسيادة القانون، مبا يف ذلك اللجـان القـضائية والربملانيـة وآليـات تقـصي احلقـائق،              
 . لة، واملشاركة واملسامهة العامةعلى أساس من الشفافية، واملساء

 .ينبغي احترام حق األسر يف معرفة مصري ذويها من املفقودين يف مجيع األوقات - ٤٦
فيما يتعلـق بعلـوم الطـب الـشرعي، ينبغـي تقـدمي الـدعم لألعمـال املتعلقـة بالطـب               - ٤٧

ي وينبغــ. الــشرعي، بوصــفها مكونــا مــن مكونــات التحقيــق يف انتــهاكات حقــوق اإلنــسان
حتسني القدرة على إجراء حتقيقات مستقلة تستعني بالطـب الـشرعي يف انتـهاكات حقـوق                

وينبغي أيضا إنشاء اآلليات املناسبة ملواصلة عمليات اسـتعادة         . اإلنسان والقانون اإلنساين  
وينبغـي تعزيـز    . املفقودين وحتديد اهلوية بعد انتهاء والية اآلليات القـضائية وغـري القـضائية            

ت بـني خـرباء الطـب الـشرعي املـستقلني مـن ناحيـة واألجهـزة القـضائية ورجـال                     االتصاال
وينبغـي أيـضا، االعتـراف باحلاجـة إىل         . النيابة والقضاء واحملامني احمللـيني مـن ناحيـة أخـرى          

ويف هذا السياق، ميكن أن     . التدريب وتعزيز األفرقة احمللية وخرباء الطب الشرعي احملليني       
يمية على حتسني اسـتقالل وفعاليـة تطبيـق علـوم الطـب الـشرعي يف                تساعد املبادرات اإلقل  

 . جمال التحقيقات املتعلقة باملفقودين
ومن الضروري أن تكون هناك مساءلة عن انتهاكات حقوق اإلنسان مبا يف ذلـك               - ٤٨

ويف هذا السياق، فإن الدول مدعوة للتصديق على املعاهدات . عمليات االختفاء القسري
ــة ذات ــاء      الدولي ــع األشــخاص مــن االختف ــة مجي ــة حلماي ــة الدولي ــصلة، ال ســيما االتفاقي  ال

 . والدول مدعوة أيضا إىل مواءمة قوانينها وممارساهتا احمللية مع تلك االتفاقية. القسري
 


