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 مذكرة أولية

    ٣١          فترة من     َّ                                                                                          نظَّم الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي بعثته إىل هندوراس يف ال               - ١
                                                               وكان الغرض الرئيسي هلذه البعثة هو مجع معلومات قد تستخدم            .     ٢٠٠٧       فرباير   /       شباط  ٢           يناير إىل    /            كانون الثاين 

  .                                        ُ                  كأساس لتوضيح أكرب قدر ممكن من احلاالت اليت مل ُتحسم بعد يف ملفاته

ِ                                          وُعِرض على الفريق العامل، منذ إنشائه،        - ٢  ُ         َ       ندوراس، َيرجع                                          حالة من حاالت االختفاء القسري يف ه          ٢٠٢ 
                              حالة بانتظار توضيح مكان        ١٢٥                                وال تزال أمام الفريق العامل        .     ١٩٨٤       إىل       ١٩٨١            ً                   تارخيها أساساً إىل الفترة من      

  .                             وجود ضحايا هذه احلاالت أو مصريهم

                                                                                                          وعقد الفريق العامل أثناء البعثة لقاءات مع ممثلني عن املفوضية الوطنية حلقوق اإلنسان، ووزارة األمن،                - ٣
                                                                                                      لنائب العام، واحملكمة العليا، مبا يف ذلك احملكمة الدستورية، وجلنة حقوق اإلنسان التابعة للكونغرس،                        ومكتـب ا  

  .                                      ووزارة الداخلية والعدل، ووزارة اخلارجية

                                                        َّ                                               وأعـرب الفريق العامل عن تقديره العميق للدعم الكبري الذي قدَّمته حكومة هندوراس من أجل ضمان                 - ٤
  .                                                               ً      ً  االرتياح واالمتنان الشديدين أن األجواء اليت سادت املقابالت كانت وديةً وصرحيةً                        جناح هذه البعثة، والحظ مع 

                     ّ                                                                                           والحظ الفريق املوقف البّناء ملسؤويل الدولة إزاء املهمة املتمثلة يف استحداث جهاز قانوين وسياسات عامة ترمي                
                                وتطبيق سياسة تتمثل يف احترام                                                                                      إىل توضـيح حـاالت االختفاء القسري اليت يعود تارخيها إىل فترة الثمانينيات،              

  .                    حقوق اإلنسان بشكل عام

                        ً                              ُ                                               وأجرى الفريق العامل أيضاً مقابالت مع أعضاء منظمات خمتلفة ُتمثل اجملتمع املدين ومع أقارب ضحايا                - ٥
                                                             ولتكوين صورة متوازنة، يرى الفريق العامل أنه يلزم عقد           .                                ً         ً        االخـتفاء القسري، وكان احلوار صرحياً وموضوعياً      

                                                                                      جلمـع املعلومات مع املصادر الرمسية ومصادر اجملتمع املدين، خاصة املصادر اليت تركز على البحث عن             لقـاءات   
  .                    ضحايا االختفاء القسري

                                                                                                  وفـيما يـتعلق بتطبـيق دولة هندوراس لإلعالن املتعلق حبماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري                 - ٦
  :                                     ، يعرب الفريق العامل عن آرائه التالية  ")     اإلعالن  ("

                                                         ٌ                                 ال يذكر قانون هندوراس اجلنائي أن االختفاء القسري لألشخاص جرميةٌ منفصلة، مثلما يشترط               ) أ ( 
  .                                                                                                         اإلعـالن واتفاقـية البلدان األمريكية املتعلقة حباالت االختفاء القسري لألشخاص، اليت هندوراس طرف فيها              

                               خطوات ضرورية لتدارك هذا اخللل يف                                                                               ويناشد الفريق العامل السلطة التشريعية يف هندوراس أن تتخذ ما يلزم من            
                                                                                                ويف هذا الصدد، أشار الفريق العامل إىل أن تعريف اجلرمية جيب أن يعكس طبيعتها الدائمة أو                  .                 قانوهنـا اجلنائي  

                                             ُ                               ُ                                 املسـتمرة، ليسري على حاالت االختفاء القسري اليت ارُتكبت قبل سريان مفعول النص الذي ُيحدد هذا اجلرم                 
                                                          بدأ عدم رجعية القانون اجلنائي على حساب مرتكب اجلرمية املزعوم؛    ً                   أيضاً، لتجنب حدوث خرق مل

                ُ                                                                              مع أن الدستور ال ُيجيز اعتماد قوانني العفو عن اجلرائم اليت ترتكب ضد الدولة كاالختفاء القسري،         ) ب ( 
               عفو حبكم الواقع                                                                                                 فإن ذلك مل مينع الفريق العامل من اإلعراب عن قلقه من وجود بعض التدابري املشاهبة، اليت تسفر عن ال        

          وقد أحيط    .                                                                                               عـن أشخاص مسؤولني عن انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان مبا يف ذلك االختفاء القسري يف هندوراس               
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                  ً                                                                                                 الفـريق العامل علماً بأن املرتكبني املزعومني لالنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك االختفاء، ليسوا مطلقي                 
             واألهم من ذلك   .                                                      لى ذلك، مبنأى عن أي حتقيق فعلي ومن اإلدانة أمام أية حمكمة                             السراح فحسب، ال بل إهنم، عالوة ع

         ً                                                                                                          أنـه، وفقاً لتقارير موثوق هبا، ال يزال بعض املرتكبني املزعومني جلرائم االختفاء القسري نشيطني، ويشغلون يف بعض                  
   ن؛         من اإلعال  ١٦           من املادة  ١                                                  احلاالت مناصب سياسية رفيعة، وهو ما يتعارض مع الفقرة 

               ُ          ُ                      ً                                         وفيما يتصل مبا ذُكر أعاله، أُحيط الفريق العامل علماً  بأنه مل تصدر حىت اآلن أية أوامر بالقبض   ) ج ( 
                          ُ                                                                                 يف حـاالت االختفاء القسري، ومل ُيبت بعد يف احلاالت املوجودة ضمن ملفات الفريق العامل، مما يتعارض مع                  

            من اإلعالن؛  ١٣           من املادة  ٦       الفقرة 

                       من اإلعالن، باإلضافة     ٥                                                     عامل انتباه حكومة هندوراس إىل أنه، مبوجب املادة                            واسترعى الفريق ال    ) د ( 
                        َّ                                                                                             إىل العقوبات اجلنائية املطبَّقة، يتحمل مرتكبو جرائم االختفاء القسري املزعومون املسؤولية املدنية العامة، أي أنه               

     من  ١             ً         وظائفهم، وفقاً للفقرة                                          ّ                             يتوجب عليهم تعويض الضحايا عن اإلساءة اليت سّببوها هلم، كما جيب تنحيتهم من 
                                                                    ً                  وحيدث هذا األمر دون اإلخالل باملسؤولية القانونية اليت تتحملها هندوراس وفقاً ملبادئ              .             من اإلعالن    ١٦       املادة  

                         من اإلعالن املذكورة أعاله؛ ٥                           القانون الدويل، يف ضوء املادة 

                      من أجل البحث عن                                                   ً                          ووجـد الفـريق العامل أن حكومة هندوراس تبذل جهوداً تستحق الثناء             )ه ( 
                                    وينبغي أن تنطوي هذه اخلطة على مشاركة   .                                                           املختفني، رغم أهنا تفتقر خلطة شاملة أو لربنامج شامل يف هذا الصدد

  ،   ١٣              من املادة     ٤    و  ١               َّ                                                ً                      اجملتمع املدين املنظَّم، خاصة مشاركة أقارب وأحباء األشخاص املفقودين، عمالً بالفقرتني            
                ة على هذه اخلطة؛    َّ                           ويفضَّل أن تصادق السلطة التشريعي

                                                                                  والحظ الفريق العامل ما بذلته حكومة هندوراس من جهود تستحق الثناء من أجل ضمان احترام   ) و ( 
                               ومع ذلك، رأى الفريق العامل       .                                                                         حق أقارب ضحايا االختفاء القسري يف احلصول على تعويضات عادلة ومالئمة          

                                              قة، ال بد من تطبيق برنامج شامل جلرب الضرر، يشمل،                                                      أنه، يف سياق برنامج البحث الشامل املقترح يف الفقرة الساب
                                                                                من اإلعالن، التعويض املالئم وغري ذلك من وسائل اجلرب مثل رد االعتبار على أكمل وجه ممكن،   ١٩   ً         عمالً باملادة 

                                            ً      ً   مع مراعاة احلق يف اإلنصاف ومعرفة احلقيقة مراعاةً كاملةً؛

                                                      كومية على تعزيز التعاون من أجل حسم املشاكل ذات                                                         وناشـد الفريق العامل احلكومة واهليئات غري احل        - ٧
                                             كما أوصى الفريق العامل بأن حتافظ منظمات         .                                                              الصلة حباالت االختفاء القسري اليت ال تزال حباجة إىل التوضيح         

                                                                                             أقارب األشخاص املختفني وغريها من منظمات حقوق اإلنسان على الصالت الوثيقة والتنسيق فيما بينها من أجل 
  .                        شطتها وضمان حتقيق أهدافها        تعزيز أن

                                                                                                 وسـوف يتـناول الفريق العامل مبزيد من التفصيل املسائل الواردة أعاله وغريها من املسائل النامجة عن         - ٨
                                       ً                                                ُ                        أنشطة مجع املعلومات أثناء هذه البعثة، فضالً عن جمموعة من التوصيات واملالحظات، يف التقرير الذي سُيعده يف                 

  .                      أعقاب بعثته إىل هندوراس

  ـ ـ ــ ـ


