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  متهيد    
ة تقريرها بشأن تنفيذ االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص         تقدم الدولة املكسيكي    -١

  .٢٩إىل الفقرة األوىل من املادة اً ، استناد ضمن اختصاصها اإلقليميمن االختفاء القسري
الدويل يف حلظة تشهد أوجه تقدم هامة يف جمال النهوض      ذا االلتزام   وتفي املكسيك هب    -٢

نظـام  لل البلد، بفضل عملية حتول هيكلي وحتـديث         حبقوق اإلنسان واحترامها ومحايتها يف    
  .قانوين هتدف إىل تعزيز سياسة الدولة يف هذا امليدان وتوطيدهاالدستوري وال
أوجه التقدم تلك بفضل موافقة ومواكبة خمتلف اجلهات السياسية الفاعلـة،         وأُحرزت  -٣

وبفضل .  عن حقوق اإلنسان   ومنظمات اجملتمع املدين، واملنظمات الدولية والوطنية، واملدافعني      
  . اجملهود اجلماعي هلؤالء، تسىن وضع برنامج عمل مشترك لصاحل حقوق مجيع مواطين املكسيك

وقد أقرت املكسيك يف خمتلف احملافل بالتحديات اهلامة اليت تواجهها يف جمال حقوق             -٤
 ر وعواقـب  ا تنطوي عليه ظاهرة االختفاء القسري مـن آثـا          فهي مقتنعة مب   لذا،. اإلنسان

وتعي الدولة املكسيكية خطورة هذه اجلرميـة وطابعهـا         . ومدركة اللتزاماهتا يف هذا الصدد    
هنا متس باحلرية الشخصية، وبالسالمة البدنيـة، بـل ويف          إاإلجرامي املتعدد األوجه، حيث     

 .عن كوهنا تعيق وصول الضحايا وذويهـم إىل العدالـة           حاالت معينة باحلياة نفسها، فضالً    
  .كثفت الدولة جهودها بغية مكافحة االختفاء القسري لألشخاص ،ولذلك

مبـشكلة اختفـاء    اً  محيماً  ويرتبط أحد أهم التحديات اليت تواجهها املكسيك ارتباط         -٥
األشخاص ،كما تتمثل إحدى أدق املشاكل اليت تواجه مؤسسات الدولـة، وذوي الـضحايا              

متكاملة ُتعىن باالحتياجات والتحـديات     يف بناء سياسة    ،  ومنظمات ضحايا االختفاء القسري   
ما تفرضه هذه اإلشكالية مـن تقـدم يف اجملـال             عن حتقيق  فضالًاملتعلقة بالسياسات العامة،    

  .هذا املوضوع وحتليله يف إطار مرجعيات النظام الوطين لألمن العام لذا، جيري تداول. التشريعي

 قانون  ٢٠١٢أبريل  /ادية يف نيسان  من هذا املنطلق، أصدرت السلطة التنفيذية االحت      و  -٦
الـسجل الـوطين    إقامـة   السجل الوطين لبيانات األشخاص املفقودين أو املختفني، بغرض         

  .للبيانات املتعلقة بأولئك األشخاص وتنظيم عمل ذلك السجل وأدائه وإدارته
، حدد كذلك بند العمل املعنـون       ٢٠١٨-٢٠١٣طة التنمية الوطنية للفترة     خلاً  ووفق  -٧
ومن املواضيع  . "تخراج املعلومات اليت تساعد على حتديد مكان وجود األشخاص املفقودين         اس"

للسياسة العامة وبرامج العمل هتدف إىل تقدمي        رسم مسارات    حكومة اجلمهورية األولوية  اليت توليها   
 .هتمهويااملتكاملة ألفراد أسر املفقودين يف البحث عنهم وحتديد أماكن وجودهم وعاية لرالدعم وا

 /ويف إطار التعاون مع املنظمات الدولية، وقعت حكومـة اجلمهوريـة يف شـباط               -٨
، عن طريق وزارة الداخلية، على اتفاقية تعاون مع اللجنة الدوليـة للـصليب              ٢٠١٣ فرباير

قوق اإلنسان واملبادئ اإلنسانية     حل األمحر بغية وضع أسس للتكامل والنهوض بالقانون الدويل       
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 الدراسات والربوتوكوالت ووسائل املساعدة الفنية املتصلة بالبحث عـن           يتعلق بوضع  فيما
 عن القيام بأنشطة النشر والتـدريب يف     فضالًاألشخاص املفقودين وحتديد أماكن وجودهم،      

  .املواضيع ذات الصلة
 يف  ،٢٠١٣أكتوبر  /ومن األمهية التنويه بأن جملس شيوخ اجلمهورية قام يف تشرين األول            -٩

مة التشريعات، بعرض مبادرة رئاسية ملواءمة تصنيف جرمية االختفـاء القـسري            جمال مواء 
 ،لسلطة التشريعيةا  فإنويف إطار العملية الدستورية املكسيكية،. لألشخاص مع املعايري الدولية  

  .ذات الصلة سن القوانني ، مسؤولة عناليت تويل أمهية كربى هلذا املوضوع
فرباير / شباط٤نويه بأن جملس شيوخ اجلمهورية وافق يف وتود احلكومة املكسيكية الت   -١٠

املاضي، استجابة ملبادرة قدمتها السلطة التنفيذية االحتادية، على سحب التحفظ على اتفاقية            
البلدان األمريكية ملكافحة جرمية االختفاء القسري لألشخاص، بغية تعزيز مواءمـة قانوننـا             

   .الداخلي مع القواعد الدولية
 تكتمل تلك اجلهود إال بنموذج ُيعىن بذوي األشخاص املفقودين ويـستند إىل             وال  -١١

مواكبة هؤالء وإدارة املعلومات الكفيلة بضمان معاملة قائمة على االحترام وحفظ الكرامة،            
وقد انطلقت املكسيك من هـذا املبـدأ يف         . تلتزم باحلق يف معرفة احلقيقة والتعويض الكامل      

اءات اليت تقوم هبا املرجعيات االحتادية واحلكومات احملليـة خـالل      عملها على توحيد اإلجر   
 وقد أحرزت املكسيك خطوات هامة يف هذا االجتاه،. التحقيق يف قضايا األشخاص املفقودين

 يتعلق باملعاملة الكرمية، والثقـة،  فيما للمبادئ املنصوص عليها يف القانون العام للضحايا   وفقاً
ملتخصصة، وعدم التجرمي، واحلماية القصوى، والعمل املشترك، وعـدم         واملعاملة التفاضلية وا  

  . ال احلصرمعاودة التجرمي، ومراعاة األصول يف تنفيذ اإلجراءات، على سبيل املثال
النظـام الـوطين     ٢٠١٤يناير  / كانون الثاين  ١٥لتلك املساعي، أُنشئ يف       واستكماالً  -١٢

ىل كفالة محاية األشخاص الذين وقعوا ضـحايا        لرعاية الضحايا الذي يهدف بصورة رئيسية إ      
ومتثل اللجنـة   . جرائم وانتهاكات حقوق اإلنسان، وتعويضهم بالكامل عما حلق هبم من ضرر          

التنفيذية لرعاية الضحايا اهليئة املركزية هلذا النظام، ومهمتها وضع سـجل وطـين للـضحايا               
 عن حتديد التدابري اليت      فضالً كامل،وتعريف قواعد عمل صندوق املعونة واملساعدة والتعويض ال       

  .ينبغي للسلطات املسؤولة على مستويات احلكم الثالثة اختاذها يف جمال إسداء املشورة القانونية
مع االلتزام الضمين الوارد يف القانون واملتمثل يف الوفاء باملعـايري وأفـضل             اً  وانسجام  -١٣

 بضرورة االمتثال للتوصيات الواردة يف تقرير       املمارسات الدولية، حتدو حكومة اجلمهورية قناعة     
، حيث ُيـسلَّم بـأن      ٢٠١١الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري وغري الطوعي لعام          

  . حقوقه األساسية أيضاًاالختفاء يشكل أحد أخطر اآلثار املؤملة على كرامة اإلنسان واليت متس
ألطر القانونية مالءمـة حلقـوق اإلنـسان يف         بأكثر ا اً  وتتمتع الدولة املكسيكية حالي     -١٤

 عن إبـداء حكومـة       فضالً تارخيها، حيث وضعت سياسات عامة تستند إىل املعايري الدولية،        
  . للقانون الدويل وفقاًوثقة بضرورة منع جرمية االختفاء القسري واملعاقبة عليهااً اجلمهورية عزم
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  اإلطار القانوين العام  -أوالً  

 تورية واجلنائية واإلدارية املتصلة حبظر ظاهرة االختفاء القسري األحكام الدس  -١  

يسلّم الدستور السياسي للواليات املكسيكية املتحدة حبق مجيع األشـخاص بعـدم              -١٥
من احلرية، وهو ينطوي على ذلك احلـق ويـنص، يف حـاالت             اً  التعرض للحرمان تعسفي  

  .نبغي احترامهااالحتجاز، على سلسلة من الضمانات األساسية اليت ي
 من الدستور تنص على أنه ال جيوز حتت أي ظرف من الظروف حرمان              ١٤فاملادة    -١٦

أي شخص من األشخاص من حريته أو من حقوقه ما مل يسبق ذلك حكم صادر عن احملاكم           
  . لألصول واإلجراءات املعمول هبا مبوجب القانون وفقاًاملختصة،

 من الدستور على عدم جواز مضايقة أي إنـسان،          ١٦على النحو ذاته، تشري املادة        -١٧
سواء يف شخصه هو أو شخص أي من أفراد أسرته، أو يف مسكنه، أو وظيفته، أو ممتلكاته،                 

  .إال مبوجب إذن صادر عن السلطة املختصة يربر الدافع القانوين هلذا اإلجراء ويفنده
جاز واليت تنطلق مـن      من الدستور فتنصان على شروط االحت      ١٩ و ١٨أما املادتان     -١٨

عدم جواز حرمان أي شخص من حريته إال يف حال ارتكابـه جرميـة واالرتيـاب يف أن                  
وتنص هاتان املادتـان علـى      . الشخص املعين قد ارتكب تلك اجلرمية أو شارك يف ارتكاهبا         

  .ضوابط قانونية وقضائية متنع أي نوع من أنواع اإلساءة للشخص احملتجز
 من الدستور احلق يف الوصول إىل العدالة يف املكسيك،          ١٧ملادة  من جهتها، تكرس ا     -١٩

لكل شخص احلق يف الوصول إىل العدالة عن طريق احملاكم الـيت جتتمـع              "إذ تنص على أن     
هيئاهتا ألغراض إقامة العدل يف املهل والفترات الزمنية اليت حتددها القوانني، وُتصدر قراراهتـا         

  . "بشكل سريع وكامل وحمايد
 يتعلق بالقانون اجلنائي، تصنَّف جرمية االختفاء القـسري لألشـخاص يف            فيماأما    -٢٠

اً ألف من القانون اجلنائي االحتادي، وحملي     -٢١٥املكسيك على مستوى االحتاد يف إطار املادة        
 والقوانني اخلاصـة املعمـول هبـا        )١( اليت تتكون منها اجلمهورية    ١٧    يف قوانني الواليات ال   

 من هذا التقريـر     ٢ويتضمن اجلزء ذو الصلة من املادة       . )٢(ن واليات اجلمهورية  واليتني م  يف
  .معلومات تفصيلية عن تصنيف اجلرمية يف كل نظام من األنظمة اجلنائية

__________ 

 العاصـمة،  ومنطقـة  وكواويال، وكوليما، وتشيواوا، وكامبيتشي، كاليفورنيا، وباخا كالينتيس، أغواس )١(
 وسـان  وبـويبال،  وأواخاكا، اكان،وميشوو ليون، ونويفو وناياريت، وإيدالغو، وغواناخواتا، ودورانغو،

 .وزاكاتيكاس ،بوتوسي لويس
 .وتشياباس غويريرو )٢(
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 فيها اً  املكسيك طرف تكوناملعاهدات الدولية ذات الصلة اليت  -٢  

محاية األشخاص مـن    املكسيك طرف يف الصكوك الدولية التالية اليت تكرس مبدأ            -٢١
  : ممارسة االختفاء القسري

 ١٦العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، الذي فُتح باب التوقيع عليه يف              •
 ٢٣ والذي وقعت املكـسيك وصـدقت عليـه يف           ١٩٦٦ديسمرب  /كانون األول 

  ؛١٩٨١ يونيه/حزيران
الذي اعتمدته اجلمعية   اإلعالن املتعلق حبماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري،          •

  ؛١٩٩٢ديسمرب / كانون األول١٨العامة لألمم املتحدة يف 
اتفاقية البلدان األمريكية املتعلقة باالختفاء القسري لألشخاص، اليت فُتح باب التوقيـع             •

  ؛٢٠٠٢أبريل / نيسان٩ وصدقت املكسيك عليها يف ١٩٩٤ يونيه/ حزيران٩عليها يف 
ع األشخاص من االختفاء القسري، اليت اعتمدهتا اجلمعية        االتفاقية الدولية حلماية مجي    •

، ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٢٠ املؤرخ   ٦١/١٧٧العامة لألمم املتحدة بقرارها     
  ؛٢٠٠٨مارس / آذار١٨واليت صدقت عليها املكسيك يف 

نظام روما األساسي اخلاص باحملكمة اجلنائية الدولية، الذي صدقت املكسيك عليه            •
منه فعل االختفاء القسري    ) أ()١(٧، والذي تصنف املادة     ٢٠٠٥أغسطس  /يف آب 

جرمية ضد اإلنسانية، حني يرتكب يف إطار اعتداء عام أو منتظم على أفـراد مـن                
  .السكان املدنيني

  االتفاقية يف النظام القانوين الداخلي  -٣  

دسـتوري يف   من األمهية التنويه بأن نص املادة األوىل اليت تقع يف صلب اإلصالح ال              -٢٢
 تويل تراتبية دستورية يف النظام القانوين املكسيكي جلميـع قواعـد            )٣(جمال حقوق اإلنسان  

مجيع األشخاص يتمتعون حبقوق    "حقوق اإلنسان الواردة يف املعاهدات، حيث تنص على أن          
  ."فيهااً اإلنسان املعترف هبا يف الدستور ويف املعاهدات اليت تدخل الدولة املكسيكية طرف

وبناء على ما تقدم، تشكل االتفاقية، إىل جانب سائر املعاهدات الدولية اليت تـنص                -٢٣
ال يتجزأ من اإلطار القانوين املكسيكي وتكتسي أحكامها        اً  على محاية حقوق اإلنسان، جزء    

  .تراتبية دستورية

__________ 

 ٩٣و ٩٢و ٣ الفقـرات  األساسية، الوثيقة انظر اإلنسان، حقوق جمال يف الدستوري باإلصالح يتعلق فيما )٣(
 .١٠٣-١٠٠و
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 من الدستور على أن الدستور، وقوانني كونغرس االحتاد         ١٣٣كذلك، تنص املادة      -٢٤
 ومجيع املعاهدات اليت تنسجم وأحكامه يف إطار ما سبق لرئيس اجلمهورية إبرامه             ،نبثقة عنه امل

  . )٤(القانون السامي لالحتاد بأسرهاً أو هو بصدد إبرامه مبوافقة جملس الشيوخ، تشكل مجيع
 لالحتاد نص املوافقة    اجلريدة الرمسية ، نشر يف    ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٨ويف    -٢٥

  .)٥(فاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسريعلى االت
 لالحتـاد   اجلريدة الرمسية أما املرسوم املتعلق بدخول الصك حيز النفاذ، فقد نشر يف             -٢٦

  .)٦(٢٠١١ يونيه/ حزيران٢٢بتاريخ 

  حظر االختفاء القسري يف التشريع الداخلي ضمان عدم جواز االستثناء من  -٤  

  . من هذا التقرير مسألة عدم جواز إبطال حظر االختفاء القسري١ادة تتناول امل  -٢٧

 تطبيق أحكام االتفاقية من جانب احملاكم أو السلطات اإلدارية   -٥  

من النظام القانوين الداخلي، جيوز  اً   يتعلق بسريان االتفاقية، كوهنا تشكل جزء      فيما  - ٢٨
 مجيع القضاة الوطنيني التزام ممارسـة      بل إن على  . للقضاة الوطنيني التذرع جبميع أحكامها    

الرقابة على سالمة االنضمام إىل املعاهدات، أي النظر يف األحكام القانونية الداخليـة يف              
يف ذلك االتفاقية املتعلقـة حبـاالت       اً  فيها، مب اً  ضوء املعاهدات اليت تدخل املكسيك طرف     

  .االختفاء القسري
يف اً  لألمة نظرت بكامل هيئته   اً  حمكمة العدل العلي  الصدد، جيدر التنويه بأن     اً  ويف هذ   -٢٩

حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنـسان إىل الـسلطة القـضائية،     اً  االلتزامات اليت وجهته  
، قررت  )٨(من تلك الدراسة  اً  وانطالق. )٧(روسيندو راديا واملنبثقة من احلكم الصادر يف قضية       

واحملليني على السواء، ممارسة الرقابة حبكم منصبهم       احملكمة أن على مجيع القضاة، االحتاديني       
  .على سالمة االنضمام إىل املعاهدات الدولية

__________ 

 .١٣٣ املادة املتحدة، املكسيكية للواليات السياسي الدستور )٤(
: وقعامل على عليه االطالع ميكن )٥(

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5010695&fecha=18/12/2007.  
 املوقع على عليه االطالع ميكن )٦(

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5197494&fecha=22/06/2011. 
ضـات األوليـة،   االعترا. دعوى راديا باتشيكو ضد املكـسيك . حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان   )٧(

السلـسلة  . ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين  ٢٣احلكم الصادر يف    . وموضوع الدعوى، والتعويضات والنفقات   
C N° 209. 

 .٢٠١١ يونيه/حزيران يف لألمة العليا العدل حمكمة فيه نظرت الذي ٩٩/٢٠١٠ رقم املختلفة القضايا ملف ) ٨(
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حددت حمكمة العدل العليا لألمة معايري تطبيق الرقابة على االنضمام إىل املعاهدات              -٣٠
  :الدولية، حبيث حكمت بوجوب تضمني ما يلي

باالسـتناد إىل املـادتني     (مجيع حقوق اإلنسان املنـصوص عليهـا يف الدسـتور            •
  ؛)١٣٣و األوىل

مجيع حقوق اإلنسان املنصوص عليها يف املعاهدة الدوليـة الـيت تـدخل الدولـة               •
  ؛)باالستناد إىل املادة األوىل من الدستور(فيها اً املكسيكية طرف

املعايري امللزمة املنبثقة عن حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان واملنصوص عليها            •
  .فيهااً كام أي اتفاقيات تدخل املكسيك طرفيف أح

 شكل انطباق أحكام االتفاقية على مجيع األجزاء املكونة لواليات االحتاد   -٦  

تتناول الوثيقة األساسية املقدمة بصورة تكميلية يف هذا التقرير مسألة تطبيق أحكام              -٣١
  . األجزاء املكونة للدولةاالتفاقية واملعاهدات الدولية اخلاصة حبقوق اإلنسان على مجيع 

 املسائل اليت تتناوهلا االتفاقية ختصة أو املكلفة بوالية النظر يفالسلطات امل  -٧  

 يتعلق باختصاص الـسلطات املكـسيكية إزاء بنـود          فيماينبغي بادئ ذي بدء،       - ٣٢
ختـصة  االتفاقية، التنويه بنظام إقامة العدل، وهو نظام تتواله النيابة العامة للجمهوريـة امل     

 عن مكاتب االدعاء العام يف الكيانات التابعة لالحتـاد، والـيت             فضالً باجلرائم الفدرالية، 
اختصاص النظر يف اجلرائم العامة، وهي تتوىل التحقيـق يف اجلـرائم واالدعـاء يف                 لديها

  .اجلنائية  القضايا
 العنف  وينطوي هيكل اإلدارة العامة للجمهورية على مكتب االدعاء اخلاص جبرائم           -٣٣

، الذي أنشئ بغرض التحقيق يف اجلرائم االحتاديـة         )٩(املمارس ضد املرأة واالجتار باألشخاص    
  .للعنف املمارس ضد املرأة واالجتار باألشخاص ومالحقة تلك اجلرائم

ومن بني صالحيات مكتب االدعاء اخلاص التحقيق يف اجلرائم املنصوص عليهـا يف               -٣٤
 ٢٧ لالحتاد بتاريخ    اجلريدة الرمسية شخاص ومعاقبتها، املنشور يف     قانون منع جرمية االجتار باأل    

 عن أفعال العنف املرتكبة يف البلد،        فضالً ، ومعاقبة تلك اجلرائم،   ٢٠٠٧نوفمرب  /تشرين الثاين 
  .واليت تدخل يف إطار االختصاص االحتادي

__________ 

 القـرار  مبوجـب  باألشـخاص  واالجتـار  رأةامل ضد املرتكب العنف جبرائم اخلاص االدعاء مكتب أنشئ )٩(
A/024/08  الثـاين  كانون ٣١ يف لالحتاد الرمسية اجلريدة يف واملنشور للجمهورية، العام املدعي  الصادر عن/ 

 . ٢٠٠٨ يناير
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ـ           ١وتنص املادة     -٣٥ ق يف   من القرار على أن ملكتب االدعاء اخلاص صـالحيات التحقي
اجلريدة اجلرائم املنصوص عليها يف قانون منع جرمية االجتار باألشخاص ومعاقبتها، املنشور يف             

، ومالحقة تلك اجلـرائم، باسـتثناء       )١٠(٢٠٠٧نوفمرب  / كانون الثاين  ٢٧ لالحتاد يف    الرمسية
لقانون  من ا  ٨ و ٢اجلرائم املرتكبة على أيدي أفراد اجلرمية املنظمة وفق ما تنص عليه املادتان             

 عن أفعال العنف املرتكبة ضد املرأة يف البلد والـيت            فضالً االحتادي ملكافحة اجلرمية املنظمة،   
  .تدخل يف اختصاص االحتاد

 من االتفاق على منح مسؤول مكتب االدعاء اخلاص جبرائم          ٣كذلك، تنص املادة      -٣٦
 املـدعي العـام     العنف املمارس ضد املرأة أو االجتار باألشخاص صالحيات أفراد مكتـب          

االحتادي، مشرية إىل اختصاصه من حيث ختويلها إياه مهمة التحقيق يف اجلـرائم االحتاديـة               
 عن األفعال املتـصلة باالجتـار        فضالً املتصلة بأعمال العنف املرتكبة ضد املرأة ومالحقتها،      
  . باألشخاص، يف ضوء األحكام القانونية السارية املفعول

 من القانون االحتادي لإلجراءات اجلنائية على أنه        ١٠ة من املادة    وتنص الفقرة الثاني    -٣٧
يف حال وقوع أكثر من جرمية، يكون ملكتب املدعي العام االحتادي اختصاص النظر             [...] "

اختصاص البت  [...] يف اجلرائم العامة املرتبطة باجلرائم االحتادية، ويكون للقضاة االحتاديني          
 جيوز ملكتب االدعاء اخلاص جبرائم العنف املمارس ضـد املـرأة            وبناء على ما تقدم،   . "فيها

واالجتار باألشخاص ممارسة صالحية ربط أي قضية متعلقة جبرمية ذات صلة جبرمية االجتـار              
على اً  باألشخاص أو جبرمية ممارسة العنف ضد املرأة، دون أن يكون مثة أي بند ينص خصيص              

  .هذا اجلانب، يف حال اشُتبه بوجود جرمية
ومن ناحيته، يتوىل مكتب االدعاء املتخصص بالنظر يف جرائم مناهضة حرية التعبري،              -٣٨
 للنيابة العامة للجمهورية، صياغة برنامج فرعي ملعاجلة املعلومات املتعلقة حبـاالت   أيضاً التابع

القتل العمد للصحفيني واختفائهم، هبدف حصر املعلومات املتصلة حباالت القتـل العمـد             
  فضالً يني املبلغ عن اختفائهم من جانب هيئات محاية حقوق اإلنسان والدفاع عنها،           للصحف

  .عن نقابات الصحافة، وحتديد مكان تلك املعلومات وتصنيفها ومعاجلتها وأمتتتها
 لالحتـاد القـرار     اجلريدة الرمسيـة  ، ُنشر يف    ٢٠٠١نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٧ويف    -٣٩

A/01/02      مكتب االدعاء اخلاص بالنظر يف األفعال الـيت حيتمـل أن           " الذي مت مبوجبه إنشاء
تشكل جرائم احتادية ارتكبها موظفون عامون بصورة مباشرة أو غري مباشرة حبق أشـخاص              

__________ 

 يرتكب جرمية االجتار باألشخاص كل من يقوم، سواء بنفسه أو عن طريق طرف ثالث، بالترويج                :٥املادة   )١٠(
أو التماس ذلك الشخص أو عرضه أو تسهيله أو احلصول عليه أو نقله أو حتويلـه                لشخص من األشخاص    

استالمه، سواء عن طريق ممارسة العنف البدين أو املعنوي، أو اخلداع أو استغالل السلطة إلخضاع ذلك                 أو
الشخص لالستغالل اجلنسي أو للخدمات الشاقة أو الرق أو املمارسات الـشبيهة بـالرق، أو الـسخرة،                 

ويف حال ارتكبت اجلرمية حبـق أشـخاص تقـل          . الستئصال أحد أعضائه أو أنسجته أو أحد مكوناهتا        وأ
أعمارهم عن الثامنة عشرة أو ال يتمتعون بالقدرة على إدراك معىن الفعل املرتكب أو مقاومتـه، ال لـزوم                   

 .إلثبات وسائل ارتكاب اجلرمية
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، واملعروف بإجياز مبكتب االدعـاء اخلـاص   "ارتبطوا يف السابق حبركات اجتماعية وسياسية  
  .للجمهورية تابعة للنيابة العامةباحلركات االجتماعية والسياسية املاضية، وهو هيئة 

تلك اليت ارتكبت خـالل فتـرة مكافحـة         اً  حلاالت االختفاء، وخصوص  اً  وتوضيح  -٤٠
اجملموعات التخريبية يف السبعينات وبداية الثمانينات، قامت احلكومة االحتادية برفع السرية عن            

  .ذات الصلة بتلك احلقبةحمفوظات أجهزة أمن الدولة املكسيكية على حنو أتاح مراجعة امللفات 
لتقدم التحقيقات اليت أجراها مكتب االدعاء اخلاص باحلركات االجتماعيـة          اً  ونظر  -٤١

والسياسية املاضية، ارتئي من املالئم إحالة التحقيقات السابقة واإلجراءات اجلنائية العالقـة            
 أن يعين ذلـك إلغـاء       ، دون  التابعة للنيابة العامة للجمهورية    على املنسقية العامة للتحقيقات   

التحقيقات أو التغاضي عن اإلجراءات اجلنائية املتصلة بنطاق اختصاص مكتـب االدعـاء             
  .اخلاص، ما دامت متابعة تلك اإلجراءات تتم بنفس اجلهد املكرس

، أعلنت النيابة العامة للجمهوريـة، مبوجـب    ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٣٠ويف    -٤٢
A/317/2006القرار  

ل مكتب االدعاء اخلاص باحلركات االجتماعيـة والـسياسية         ، إقفا )١١(
ـ    التابعـة  اتاملاضية، وأحيلت التحقيقات اليت سبق اإلشارة إليها إىل املنسقية العامة للتحقيق

  .)١٢(للنيابة العامة للجمهورية
للقرار الصادر عـن اهليئـة التنفيذيـة      اً  ومن جهة أخرى، أنشأت وزارة الداخلية، تنفيذ        -٤٣

اللجنـة  "، ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين٢٧ لالحتاد بتاريخ اجلريدة الرمسية ية، الذي نشر يف     االحتاد
املتعددة التخصصات املعنية بتعويض ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ارتكبها أفراد مرتبطون            
باحلركات االجتماعية والسياسية اليت كانت ناشطة يف الستينات والسبعينات عما حلقهـم مـن              

، واليت هتدف إىل دراسة وحتليل وتقدمي اقتراحات لتحديد شكل وإجراءات وشروط تقدمي             "رارأض
  . التعويضات اإلدارية املنصفة للضحايا واملتضررين من أفعال املاضي، عند االقتضاء

واللجنة مكونة من وزارات الداخلية، واخلارجية، والتنمية االجتماعية، واإلسـكان            -٤٤
 عن النيابة العامة للجمهورية، ومكتب حمفوظات        فضالً املواصالت والنقل، واالئتمان العام و  

األمة ومعهد الدراسات التارخيية لثورات املكسيك، مبثابة مدعوين، ومفوضية األمم املتحـدة          
  .السامية يف املكسيك مبثابة هيئة استشارية خارجية

__________ 

 ٢٦ لالحتـاد يف     اجلريدة الرمسيـة  مهورية، املنشور يف     الصادر عن النائب العام للج     A/317/16ينص القرار    )١١(
، يف ديباجته، أن مكتب االدعاء اخلاص باحلركات االجتماعية والسياسية املاضية أجرى            ٢٠٠٧مارس  /آذار

عن قيامه بتجميع األدلة اليت أيدت خطوط التحقيق، وهي األدلـة الـيت               حتقيقات تارخيية ووثائقية، فضالً   
خاص الذين حيتمل أن يكونوا مسؤولني عن ارتكاب اجلرائم املتـصلة باحلركـات             أفضت إىل تسليم األش   

 .السياسية واالجتماعية اليت كانت ناشطة يف الستينات والسبعينات
 سوى حتقيقات عالقـة سـبق       ٢٠٠٧ التابعة للنيابة العامة للجمهورية يف عام        اتمل تتلق املنسقية العامة للتحقيق     ) ١٢(

.  حتقيقـاً  ٥٦٩كات االجتماعية والسياسية املاضية النظر فيها، وقد بلـغ عـددها            ملكتب االدعاء اخلاص باحلر   
 .ويعكف مالك النيابة العامة امللحق حالياً باملكتب على اختاذ ما يلزم من تدابري إلجناز تلك التحقيقات والبت فيها
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امل هيئتها ومن خالل    وتنعقد اللجنة املتعددة التخصصات للتعويض عن األضرار بك         -٤٥
اإلدارية الكفيلـة بـالتعويض     وأفرقة عمل تتمثل مهمتها يف حتليل واقتراح اآلليات القانونية          

 عـن احملـورين    فضالًالكامل عن األضرار واليت تراعي املعايري الوطنية والدولية على السواء،    
سـات والتعـويض    األساسيني للتعويض عن األضرار، واملتمثلني يف ضمان عدم تكرار املمار         

  . وأدبياً واجتماعياًعنها مادياً
وتعمل اللجنة املتعددة التخصصات على حتديد املعـايري والـشكل واإلجـراءات              -٤٦

 اليت أشارت إليها    ٢٧٥    والشروط اليت ميكن من خالهلا التعويض عن األضرار يف احلاالت ال          
  .٢٦/٢٠٠١ية حلقوق اإلنسان يف توصيتها اللجنة الوطن

تستحوذ حكومة منطقة العاصمة على مركـز لـدعم         اً،   سياق إقامة العدل حملي    ويف  -٤٧
األشخاص املختفني أو املفقودين أو الغائبني، وهي هيئة خمتصة بالنظر يف املسائل املتصلة حباالت              

واملركز جزء من نظام مساعدة الضحايا التابع    . الغياب أو الفقدان اليت حتصل يف منطقة العاصمة       
  . ضحايا اجلرمية وخدمة اجملتمع التابع ملكتب املدعي العام ملنطقة العاصمةلقسم رعاية

 / أيلـول ٦ يتعلق باملؤسسات اإلدارية، فقد مت يف إطار النيابـة العامـة يف           فيماأما    -٤٨
، بواسطة مرسوم مجهوري، إنشاء مكتب املدعي العام االجتماعي لرعاية          )١٣(٢٠١١ سبتمرب

المركزية لإلغاثة تابعة لإلدارة العامة االحتادية، هتدف إىل تقدمي         ضحايا اجلرائم، ليكون هيئة     
الرعاية املتكاملة يف حينها إىل ضحايا اجلرائم، ومساعدة السلطات املختصة يف تنفيذ مهامها             

، وتصميم وتنفيذ سياسات وبرامج وخطط للتعاون والتنسيق املؤسسي ملـصلحة            فعاالً تنفيذاً
ملتعددة اليت متارسها اهليئة تقدمي املساعدة الكافية واملتكاملـة يف          ومن املهام ا  . تلك السلطات 

  . حينها إىل األسر يف البحث عن األشخاص املفقودين
ويقدم املالك امللحق مبكتب املدعي العام االجتماعي لرعاية ضحايا اجلرمية العنايـة              -٤٩

 أو غري املعثور عليهم،      عن أسر األشخاص املفقودين     فضالً للضحايا واملتضررين من اجلرائم،   
مع مراعاة مبادئ اجملانية، واحلساسية، والتعاطف واإلنصاف يف املعاملة اليت تستلزمها حالـة             

م إىل ضمان رفـاههم البـدين والنفـسي         اكل من أولئك األشخاص، مبا يفضي على الدو       
  عليهم، ويعىن املكتب املذكور مبن يبحث عن األشخاص املفقودين أو غري املعثور          . والعاطفي

  . عن ضحايا جرائم القتل العمد، واالختطاف وابتزاز األشخاص واالجتار هبمفضالً
وتتمثل خدمات رعاية ضحايا اجلرمية أو املتضررين منها بصورة رئيسية يف العنايـة               -٥٠

  .الطبية، واملساعدة النفسية واملتخصصة، واإلرشاد واملشورة القانونية
نامج دعم أسر األشخاص املفقودين أو املخطوفني        بر ١٩٩٤ يف عام    ئكذلك، أنش   -٥١

أو الغائبني، وهو برنامج منبثق عن النيابة للجمهوريـة يهـدف إىل تقـدمي املـساعدة إىل                 
األشخاص املفقودين سواء من أجل العثور على أولئك األشخاص أو تقدمي خدمات الـدعم              

  .القانوين والنفسي هلم
__________ 

 .٢٠١١ أكتوبر/األول تشرين ١٠ يف الرمسية العمليات استهلت )١٣(
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ل، تتوىل هذه املهمة على مستوى االحتـاد حمكمـة           يتعلق بنظام إنفاذ العد    فيماأما    -٥٢
ـ  .العدل العليا لألمة، وحماكم املناطق وهيئات التحكيم واحملاكم االنفرادية            ٣٢اً  وتوجد حالي

ومن جهته، يستحوذ كل    . دائرة قضائية تغطي إقليم واحدة أو اثنتني من واليات اجلمهورية         
ا تتوىل مهمة إنفـاذ العـدل يف خمتلـف          كيان من الكيانات االحتادية على حمكمة عدل علي       

  .الشؤون، مبا يف ذلك الشأن اجلنائي
وعلى املستوى احمللي، يتم حتديد املسؤوليات اجلنائية املنوطة بكل كيـان احتـادي،              -٥٣

وجيوز، يف حال عدم متكن السلطات من االمتثال للمعايري الدستورية ألصول احملاكمـات،             
  .عن طريق استصدار حكم باحلماية القضائيةالتماس تدخل السلطة االحتادية 

جيدر التنويه باللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان املنشأة مبرسـوم رئاسـي يف   اً،  وأخري  - ٥٤
 لتكون هيئة عامة وطنية تتوىل باقي الشكاوى، والنظر يف االدعاءات املتعلقـة             ١٩٩٠  عام

ـ           ة املعنيـة أو حبكـم      بانتهاكات حقوق اإلنسان والتحقيق فيها بناء على طلب من اجله
 عن البالغات والشكاوى املقدمة أمـام      فضالً املنصب، وصياغة توصيات عامة غري ملزمة،     

  .السلطات املعنية
 هيئة عامة للحماية منشأة يف مجيع الكيانات االحتادية يف البلـد،            ٣٢كذلك، توجد     -٥٥

  . من شأهنا االطالع على الشكاوى املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان
وجيدر اإلشارة إىل أن آخر إصالح دستوري يف جمال حقوق اإلنسان أناط باللجنـة       -٥٦

  :  صالحيات جديدة هي)١٤(الوطنية حلقوق اإلنسان
صالحية التحقيق يف حاالت االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان، حني ترى السلطة       •

 حاكم كيان   أو تطلبه هي أي من جملسي كونغرس االحتاد، أو        اً  االحتادية ذلك مالئم  
احتادي، أو رئيس حكومة منطقة العاصمة أو السلطات التـشريعية يف الكيانـات             

 عن صالحية تقدمي الشكاوى على أثر ما جتريه من حتقيقـات             فضالً ،)١٥(االحتادية
  ؛)، اجلزء باء من الدستور١٠٢املادة (

ومنطقة صالحية تقدمي طعون بعدم دستورية القوانني على مستوى االحتاد والواليات  •
 عن املعاهدات الدولية اليت تنتهك حقـوق اإلنـسان املكرسـة يف      فضالً العاصمة،

، اجلزء  ١٠٥املادة  (فيها  اً  الدستور ويف املعاهدات الدولية اليت تدخل املكسيك طرف       
  ). من الدستور) ز(البند اً، ثاني

__________ 

 .العامة ةاألساسي الوثيقة أنظر )١٤(
اً منصوص وكان العليا، العدل مبحكمة منوطة ٢٠١١ يونيه/حزيران ١٠ إصالح قبل الصالحية هذه كانت )١٥(

 .الحقاً ألغيت واليت الدستور من ٩٧ املادة من الثالثة الفقرة يف عليها



CED/C/MEX/1 

15 GE.14-42569 

   الدولية اليت طُبقت يف إطارها أحكام االتفاقية القضائيةالسوابق  -٨  

 يتعلق بأكثر القضايا صلة حباالت االختفاء القسري اليت خضعت إلجراءات شبه فيما  -٥٧
 ضد الواليـات    راديا باتشيكو روسيندو  قضائية أمام هيئات دولية، جيدر اإلشارة إىل قضية         

خيـسوس أخنيـل    قضية  و  أمام حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان،      املكسيكية املتحدة 
  . أمام جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان غوتيرييس أولفريا

   ضد الواليات املكسيكية املتحدةراديا باتشيكوروسيندو قضية   )أ(  
على أيدي أفـراد   راديا باتشيكوتشري القضية إىل االختفاء القسري للسيد روسيندو       -٥٨

  . ١٩٧٤أغسطس / يف آبغويريروعسكريني يف والية 
ية طويلة، أحيلت هذه القضية إىل حمكمة البلدان األمريكية         فبعد إجراءات حملية ودول     -٥٩

عن انتـهاكات   اً   مسؤولية الدولة املكسيكية دولي    ٢٠٠٩حلقوق اإلنسان اليت قررت يف عام       
االختفـاء  : ويتناول احلكم ثالثة بنـود أساسـية      . حقوق اإلنسان اخلاصة بالضحية وذويها    

  .باملعاهدة الدوليةالقسري، والوالية العسكرية ومراقبة االلتزام 
وقد أجنـزت معظـم التـدابري       .  على تنفيذ احلكم   والدولة املكسيكية عاكفة حالياً     -٦٠

ط االتصال، وتنفيذ   ئ ونشر احلكم يف وسا    )١٦(التعويضية، من قبيل االعتراف العلين باملسؤولية     
ـ              سان برامج ودورات دائمة بشأن حتليل انتهاك نظام البلدان األمريكية حلماية حقـوق اإلن

راديـا  يتعلق حبدود االختصاص اجلنائي العسكري، ونشر نبذة عن السيد روسـيندو             فيما
  .وتعويضه باتشيكو

ويتعلق األمر حبكم فريد بالنسبة للدولة املكسيكية، إذ مت علـى أساسـه إطـالق                 -٦١
 عن قصر الوالية العـسكرية   فضالًإصالحات هيكلية ملكافحة االختفاء القسري لألشخاص،     

  . ائم انتهاك االنضباط العسكري من جانب غري املدنينيعلى جر

  خيسوس أخنيل غوتيرييس أولفرياقضية   )ب(  
 أوقف السيد خيـسوس أخنيـل غـوتيرييس أولفـريا،        ٢٠٠٢مارس  / آذار ١٤يف    -٦٢
وقد أحيلت قضيته إىل جلنة البلدان األمريكية حلقـوق         . يعرف مكان وجوده حىت اآلن     ومل

  .٢٠٠٣اإلنسان يف عام 
ومبوازاة اإلجراء الدويل، حققت املرجعيات الوطنية يف القضية وحددت املـسؤولية             -٦٣

، الرتكابه جرمية االختفاء القسري حبق ٢٠١٠ يونيه/ حزيران٣٠اجلنائية ألحد األشخاص يف 
  . خيسوس أخنيل غوتيرييس أولفريا

__________ 

 .٢٠١٢ نوفمرب/الثاين تشرين ١٧ يف مت )١٦(
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مراجعة النمط اجلنائي   ومن األمهية التنويه بأن املعيار الذي اعتمده القاضي الوطين يف             -٦٤
أن اجلانب ذا األمهية احلقيقيـة للنظـر يف         "لفعل االختفاء القسري يف هذه القضية يتمثل يف         

شـرعيته، هـو أن      جرمية االختفاء القسري، بصرف النظر عن شرعية فعل االحتجاز أو ال          
  ."الشخص املعين بارتكاب اجلرمية يهدف إىل إخفاء مصري الشخص أو مكان وجوده

 يف موضوع   ٢٠١٢مايو  / أيار ٤وإزاء نظر حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان يف           -٦٥
والتزمـت  . القضية، بعد حوار مكثف مع مقدمي الطلب، مت التوصل إىل اتفاق بإجياد حل ودي             

ويف مجلة اإلجراءات اليت اختـذهتا      .  للمعايري الدولية   وفقاً الدولة املكسيكية بتعويض ذوي الضحية    
اً ، وإتاحة الفرصة للضحايا من أجل الوصول فـور        )١٧(باملسؤوليةاً  املكسيكية االعتراف علن  الدولة  

  . وباجملان إىل برامج الصحة والربامج احلكومية للرعاية النفسية، وسداد التعويضات هلا

 عـن    فضالً  انتهاكات االتفاقية،  اليت كشفت وجود   السوابق القضائية الوطنية    -٩  
  ت والتدابري املتخذة ملعاجلة احلالةأسباب تلك االنتهاكا

  وفقـاً  أفتت حمكمة العدل العليا لألمة بأن جرمية االختفاء القسري لألشخاص تعد،            -٦٦
 من االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفـاء          ٨هو منصوص عليه يف املادة       ملا

 .)١٨(غـري معـروف   القسري، جرمية ذات طابع دائم ومستمر ما دام مكان وجود الضحية            
  .)١٩(كذلك، قررت أن مفعول اجلرمية ينتهي حلظة ظهور الضحية أو حتديد مصريها

ومن جهتها، قررت حمكمة العدل العليا لألمة أن اإلجراء اجلنائي املالئـم جلرميـة                -٦٧
. االختفاء القسري لألشخاص والعقوبة املفروضة على مرتكبها ال خيضعان ملفهـوم التقـادم       

وز ألي سلطة من السلطات أن تقرر، إزاء احتمال ارتكاب جرميـة االختفـاء              أنه ال جي   أي
  .)٢٠(القسري، بأنه قد مر زمن معني على إمكانية مثول اجلاين أو لتطبيق إجراءات معينة

للـنمط اجلنـائي لفعـل      اً  مكوناً   يتعلق باحلرمان من احلرية بوصفه عنصر      ماأما في   -٦٨
ـ          االختفاء القسري، أشارت حمكمة العد     اً ل العليا لألمة إىل أن املوضوع يتعلق جبرمية تتم فعلي

كمـا مت   . حلظة احتجاز الضحية بصورة غري مشروعة وتستغرق مدة احتجاز تلك الضحية          
سبق يف ضوء ما هو منصوص عليه يف االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من               حتديد ما 

  .االختفاء القسري
__________ 

 .٢٠١٢ أكتوبر/األول تشرين ١ يف إعالن نشر مت )١٧(
 مـن  ٩٦٨ الصفحة هيئتها، بكامل املنعقدة لألمة العليا العدل حمكمة عن الصادرة P./J. 48/2004 الفتوى )١٨(

 .التاسعة الدورة ،٢٠٠٤ يوليه/متوز العشرون، اجمللد وجريدته، لالحتاد القضائية األسبوعية
 يف نـشورة امل هيئتـها،  بكامـل  املنعقدة لألمة العليا العدل حمكمة عن الصادرة P./J. 87/2004 (9ª) الفتوى )١٩(

 .١١٢١ ص ،٢٠٠٤ سبتمرب/أيلول العشرون، اجمللد وجريدته، لالحتاد القضائية األسبوعية
 ،VIII.2º.P.A.3 P (10ª) :الثامنـة  للـدائرة  التابعـة  واإلدارية اجلنائية القضايا يف الثانية التحكيمية الفتوى )٢٠(

 . العاشرة الدورة ،٢٠١٢ سبتمرب/لولأي السابع، الكتاب وجريدته، لالحتاد القضائية األسبوعية يف املنشورة
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العدل الدولية حلقوق اإلنسان، أشارت حمكمة العـدل        وبالعودة إىل اجتهاد حمكمة       -٦٩
حلقوق اإلنـسان يـضع     اً  متعدداً  العليا لألمة إىل أن جرمية االختفاء القسري تشكل انتهاك        

الضحية يف حالة من االنعدام الكامل للقدرة على الدفاع عن النفس، وأهنا تعترب جرمية بالغـة     
يف حال تعلق األمر مبمارسة تغـض الدولـة         اخلطورة عندما ترتكب يف إطار منط منتظم أو         

ويف هذا الصدد، حددت حمكمة العدل العليا لألمة أنه ينبغي يف حال التعامـل             . الطرف عنها 
مع االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان ضمان وصول ذوي الضحية إىل التحقيقات األولية            

  .)٢١(وعدم جواز التذرع بسرية املعلومات
حق الضحية أو اجلهة املتضررة من اجلرميـة طلـب احلمايـة            كذلك، تقرر أن من       -٧٠

والغرض من ذلك السماح للضحية أو اجلهـة        . القضائية من احلكم النهائي الذي يربر املتهم      
   .املتضررة باملطالبة بإعمال املعيار الدستوري يف القرار

مة النظر  ويف معرض حتليل ملف قضية رادّيا باتشيكو، كرست احملكمة اهتمامها مله            -٧١
يف االلتزامات املنبثقة عن حكم حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، مقـررة أن مـن               

. واجب السلطة القضائية لالحتاد ممارسة الرقابة حبكم منصبها علـى االمتثـال لالتفاقيـات      
كذلك، قررت تنفيذ تدابري إدارية، من مجلتها تدريب املوظفني على أصول احملاكمـات يف              

االختفاء القسري، مع التركيز بوجه خاص على العناصر القانونية والفنيـة والعلميـة             جرمية  
الالزمة إلجراء تقييم متكامل لظاهرة االختفاء القسري، وإعمال املعيار نفسه لدى استخدام            

  .أدلة معينة وتقييم تلك األدلة
ص احملروم مـن    أن جرمية االختفاء القسري تؤثر ال يف الشخ       اً  وأعلنت احملكمة الحق    -٧٢

 للمعايري الدولية املتبعـة يف       وفقاً ، على حنو جعلها تعترف،     أيضاً احلرية فحسب، بل يف ذويه    
  .)٢٢(هذا الصدد، باملصلحة املشروعة لذوي الشخص املفقود

البيانـات اإلحــصائية املتعلقـة بالــشكاوى واألحكـام الــصادرة يف جــرائم      -١٠  
  القسري االختفاء

 على املستوى االحتـادي  ٢٠١٣ و٢٠٠٦مة للجمهورية بني عامي   قامت النيابة العا    -٧٣
   . قضية يف جرائم االختفاء القسري لألشخاص٩٩ جمموعه فيمابالتحقيق األويل 

ومن جهتها، قامت مكاتب النيابة العامة التابعة للكيانات االحتادية خـالل الفتـرة               -٧٤
   . قضية١٩٢نفسها بالتحقيق األويل يف 

__________ 

الفتـاوى املـستقلة    . ، الدائرة األوىل حملكمة العدل العليا لألمة      ١٦٨/٢٠١١قانون احلماية القضائية املنقح      )٢١(
1ª IX/2012 (10ª)1 وª X/2012 (10ª)1 وª. XI/2012 (10ª)1 وª XII/2012 (10ª) األسبوعية القضائية لالحتاد ،

 ٦٥٢ و ٦٥٠، الدورة العاشـرة، الـصفحات       ١، اجمللد   ٢٠١٢فرباير  / شباط وجريدته، الكتاب اخلامس،  
 . على التوايل٦٦٧ و٦٥٤و

 السابع، الكتاب وجريدته، لالحتاد القضائية األسبوعية من ٣٦٨ الصفحة ،P. I/2013 (10ª) املستقلة الفتوى )٢٢(
 .العاشرة الدورة ،١ اجمللد ،٢٠١٣ مارس/آذار
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  املوضوعية لالتفاقيةاملواد  -ثانياً  

    ١املادة     
  احلظر املطلق لالختفاء القسري لألشخاص

 ألحكـام   وفقـاً يصنف فعل االختفاء القسري يف املكسيك يف خانة اجلرائم اخلطرية،    -٧٥
 عن ذلك،    فضالً . احتادياً  كياناً ١٩    أو القوانني اخلاصة ل   /القانون اجلنائي االحتادي واملدونات و    

ياسي للواليات املكسيكية املتحدة على حظر االختفاء القسري بوصف ذلك          ينص الدستور الس  
  .إحدى الفرضيات اليت متنع الدولة من التذرع بتعليق الضمانات يف أي حال من األحوال

 من الدستور السياسي للواليات املكسيكية املتحدة، ال جيوز     ٢٩ألحكام املادة   اً  فوفق  -٧٦
 االجتياح أو زعزعة األمن األهلي على حنو خطـري أو أي            إال لرئيس اجلمهورية، يف حاالت    

ظرف آخر يعرض اجملتمع خلطر جسيم أو يضعه يف حالة نزاع خطري، أن يبـادر يف مجيـع                  
أرجاء البلد، أو يف مكان حمدد،، باالتفاق مع املسؤولني عن وزارات الدولة والنيابة العامـة               

الدائمة يف حال عدم انعقاد هذا األخـري، إىل  للجمهورية ومبوافقة كونغرس االحتاد أو اللجنة     
أمام التصدي على حنو سريع     اً  تقييد أو تعليق ممارسة احلقوق والضمانات اليت قد تشكل عائق         

قي فترة زمنية حمددة، وأن ينفـذ       اً  وينبغي أن يكون إجراء التعليق هذا حمصور      . وفعال للحالة 
  . شخص بعينهبواسطة موانع عامة دون أن يؤدي إىل تقييد حرية 

بيد أن الدستور نفسه ينص على عدم جواز املبادرة يف أي حال من األحوال إىل تقييـد                   -٧٧
تعليق ممارسة احلق يف عدم التمييز، واالعتراف بالشخصية القانونية وبالسالمة الشخصية وحبماية  أو

عقيـدة الدينيـة،    األسرة واالسم واجلنسية، وحقوق الطفل، واحلق يف الفكر واملعتقد وممارسة ال          
كانت، ومبدأ الشرعية واملفعول الرجعي، وحظر عقوبة اإلعدام، وحظر الـرق والـسخرة،              اًأي

  .، والتعذيب، والضمانات القانونية الالزمة حلماية تلك احلقوقاالختفاء القسري وحظر
وتتوىل حمكمة العدل العليا لألمة، حبكم منصبها وعلى الفور، مراجعـة املراسـيم               -٧٨
الضمانات أو تعليقها، وتصدر أحكامهـا       درة عن السلطة التنفيذية خالل عملية تقييد      الصا

 ق ما هو منصوص عليـه على أسرع حنو ممكن بشأن دستورية تلك األحكام وصالحيتها، وف        
  .٢٠١١ يونيه/يف اإلصالح الدستوري املتعلق حبقوق اإلنسان، الصادر يف حزيران

     ٢املادة     
  ي يف القانون الداخليتعريف االختفاء القسر

 ألف-٢١٥ يف إطار املادة     ٢٠٠١ يف عام    صنفت جرمية االختفاء القسري لألشخاص      -٧٩
، "اجلرائم املرتكبة من جانب املوظفني العـامني      "من الباب العاشر    اً  من الفصل الثالث مكرر   

  :الوارد يف الكتاب الثاين من القانون اجلنائي االحتادي، بالصيغة التالية
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 جرمية االختفاء القسري لألشخاص أي موظف عـام يـساهم،           يرتكب"  
بصرف النظر عما إذا كان قد شارك يف عملية احتجاز شخص واحـد أو أكثـر                
بصورة قانونية أو غري قانونية، يف إخفاء الشخص أو األشـخاص املعنـيني حتـت               

شكل من أشكال االحتجاز، أو مواصلة ذلك االحتجاز رغم إرادة الـشخص             أي
  ."اص املعنينياألشخ أو

  :ويبني هذا التصنيف العناصر املنصوص عليها يف االتفاقية  -٨٠
التوقيف، أو االحتجاز، أو االختطاف، أو أي شكل من أشكال احلرمـان              )أ(  

 أو من جانب أشخاص أو جمموعات تتصرف بـإذن مـن   من احلرية على أيدي أفراد الدولة 
ألف املذكورة على الطابع اجلنـائي      -٢١٥ة  بدعمها أو موافقتها، حيث تنص املاد      الدولة أو 

، أي حرمانه من احلرية على أيدي فـرد         "االحتجاز الشرعي أو غري الشرعي لشخص ما      "  ل
  .)٢٣(لدولةل تابع
 يتعلق مبشاركة شخص أو جمموعة من األشخاص تتصرف بدعم من الدولـة             فيماو  -٨١
 الـذي يرتكـب     وظف العام امل"ألف على أن    -٢١٥بإذن منها أو موافقتها، تنص املادة        أو

   .)٢٤(يف النمط اجلنائي فاعالًاً  يعد عنصر"جرمية االختفاء القسري
 على مـسؤولية ال مـن       )٢٥( من القانون اجلنائي االحتادي    ٢١٢كذلك، تنص املادة      -٨٢

يؤدي دور املوظف العام فحسب، بل من يشارك خبالف ذلك يف اجلرائم املرتكبة من جانب               
  .املوظفني العامني

 عن شكل املشاركة املنطوي على النمط اجلنائي         فضالً وتتيح هذه املسؤولية املباشرة،     -٨٣
املسؤولية املباشرة، واملشاركة فيها، والتوسط بشأهنا، والتحريض عليها، والشراكة األوليـة           (

، وفق ما هو "اختفاء قسري"تصنيف اجلرمية على حنو كاف يعّرفها بأهنا جرمية     ) والثانوية فيها 
يرتكبها أفـراد تـابعون للدولـة       " من االتفاقية، مبعىن أهنا جرمية       ٢صوص عليه يف املادة     من
  ." تتصرف بإذن منها أو بدعمها أو مبوافقتهاأشخاص أو جمموعات أشخاص أو

__________ 

وحيـدد  .  يف املكسيك بني االحتجاز القانوين واالحتجاز غري القـانوين         مييز النمط اجلنائي املنصوص عليه     )٢٣(
الدستور السياسي للواليات املتحدة املكسيكية الشروط اليت ال بد منها إلجراء أي عملية احتجاز، وعليـه                

 من الدسـتور    ١٦كذلك، تنص املادة    . تعد أي عملية احتجاز جتري خارج إطار هذه الشروط غري قانونية          
 كل عملية احتجاز ينبغي أن تتم بإذن من القاضي املختص، وأن تكون مربرة وحمـددة الـدوافع،                  على أن 

ويتوجب . ومبنية على بالغ أو شكوى بشأن أفعال يعتربها القانون جرمية يعاقب عليها باحلرمان من احلرية              
 .على السلطة اليت تنفذ أمر االحتجاز إحضار املتهم بصورة فورية أمام القاضي

 من القانون اجلنائي االحتادي، يقصد باملوظف العام أي شـخص           ٢١٢ من الدستور و   ١٠٨للمادتني   اًوفق )٢٤(
تشريعية أو تنفيذيـة أو قـضائية   اً أو مهمة يف هيكل الدولة، سواء كان ميارس مهام اً  يشغل وظيفة أو منصب   

 .دولةأي مهام أخرى، وينتمي إىل احلكومة االحتادية أو إىل شعبة إقليمية تابعة لل أو
 يف ارتكاب   أي شخص ءات نفسها املنصوص عليها بالنسبة للجرمية اليت تنطوي على مشاركة           اتفرض اجلز  )٢٥(

 .أي من اجلرائم املنصوص عليها يف هذا الباب أو الباب التايل
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إخفاء مكان وجود الشخص املفقود وبالتايل وضعه خارج إطار احلمايـة             )ب(  
نائي تنص على أن أحد عناصر النمط اجلنـائي         ألف من القانون اجل   -٢١٥فاملادة  . القانونية

املسامهة يف عملية اإلخفاء حتت أي شكل من أشكال االحتجاز أو اإلبقاء عليـه              "تتمثل يف   
  ."على حنو متعمد

ويف هذه احلالة، يتمثل فعل التعمد يف معرفة املوظف بأنه يساهم يف إخفاء الشخص                -٨٤
  . ذلك اإلجراء متعمداحتت أي شكل من أشكال االحتجاز أو يستمر يف

فاملعيار األهم إذن يف اعتبار السلوك النمطي هو مسامهة الشخص املسؤول على حنو               -٨٥
متعمد يف إخفاء الشخص املعين حتت أي شكل من أشكال االحتجاز، أو استمراره يف هـذا              

  .التصرف مبا ينطوي على وضع الشخص املعين خارج إطار احلماية القانونية
 ملا هو منصوص عليه      وفقاً ل االختفاء القسري يف خانة اجلرائم اخلطرية،      ويصنف فع   -٨٦

وينص القانون اجلنائي على عقوبـة      .  من القانون االحتادي لإلجراءات اجلنائية     ١٩٤يف املادة   
  .بالسجن تتراوح بني مخس سنوات ومخسني سنة ملن يرتكب تلك اجلرمية

  تصنيف اجلرمية يف الكيانات االحتادية    
ـ  ١٩يف إطـار    اً  يندرج تصنيف جرمية االختفاء القسري حالي       -٨٧ . )٢٦(احتاديـاً اً   كيان

أغواس كالينتيس، باخـا    : والواليات اليت صنفت هذه اجلرمية يف قوانينها اجلنائية هي التالية         
واويال، منطقة العاصمة، دورانغو، غواناخواتو،     ككاليفورنيا، كامبيتشي، تشيواوا، كوليما،     

يت، نويفو ليون، ميتشواكان، أواخاكا، بـويبال، سـان لـويس بوتوسـي             إيدالغو، نايار 
  .)٢٧(وتستحوذ واليتا تشياباس وغواريرو على قانون خاص هبذا الشأن. وزاكاتيكاس

 االمتثال لاللتـزام بتـصنيف      غويريرووال يعكس القانونان اخلاصان لوالييت تشياباس و        -٨٨
 إنشاء آلية متكاملة هتدف إىل استئـصال هـذه          جرمية االختفاء القسري فحسب، بل يتعداها إىل      

  .املمارسة
ففي والية تشياباس، ينص القانون صراحة على معاقبة األشخاص الذين يتـصرفون              -٨٩

 عن احلاالت اليت ميكن يف إطارهـا         فضالً بدعم من املوظفني العامني أو بإذهنم أو موافقتهم،       
، )مات لتحديد مكان وجـود الـضحية      من قبيل ما يقدمه املتهم من معلو      (ختفيف العقوبة   

  ).من قبيل احلاالت اليت تكون فيها الضحية قد تعرضت ألذى جسيم(تشديدها  أو
وينص هذا القانون على التدابري املتعلقة مبعاملة الفئات الضعيفة، من قبيل األطفـال،          -٩٠

نهوض بأوضـاع   كما ينص على تدابري ال    . وحيدد التدابري الكفيلة حبماية مصلحة الطفل العليا      
__________ 

 ).االحتادية الكيانات يف القسري االختفاء جرمية تصنيف (املرفق نظرا )٢٦(
) ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول ١٠ (غويريروعاقبة عليه يف والية     قانون منع االختفاء القسري لألشخاص وامل      )٢٧(

 ).٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١١(لألشخاص واملعاقبة عليه يف والية تشياباس القسري وقانون منع االختفاء 
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املهاجرين، من قبيل تقدمي الدعم ألسر املهاجرين من ضحايا االختفاء القسري على حنو يتيح              
 هلم الوصول إىل العدالة، وبذل ما يلزم من جهود لتحديد مكان وجود الشخص أو رفاتـه،               

 عن التعاون مع سلطات بلدان منشأ املهاجرين يف البحث عن القّصر الذين نقلـوا إىل                فضالً
واليات تشياباس نتيجة االختفاء القسري آلبائهم أو أمهاهتم أو أولياء أمرهم أو األوصـياء              

  .عليهم، وحتديد هوياهتم وأماكن وجودهم وإعادهتم إىل ذويهم
ينص القانون على فصل خاص يتعلق بتعويض ضحايا جرميـة االختفـاء            اً،  وأخري  -٩١

  .القسري عما حلق هبم من أضرار
 ألحكـام قـانون واليـة        وفقاً  ختضع جرمية االختفاء القسري،    ومن جهتها، ال    - ٩٢

كذلك، . نوع من أنواع العفو وال هي تعترب جرمية سياسية ألغراض التسليم        ، ألي غويريرو
ما دامت اجلرمية تعترب مستمرة بفعل عدم معرفة مكان وجود الضحية، ال خيضع اإلجـراء               

  .اجلنائي ملعيار التقادم
 على أن جمرد انتزاع املفقـود مـن وسـطه           غويريرواص بوالية   وينص القانون اخل    -٩٣

  .االجتماعي واالستمرار يف إخفائه يشكالن يف حد ذاهتما فعل تعذيب

     ٣املادة     
  السلوكيات املكونة لفعل االختفاء القسري

ملا يترتب على فعل االختفاء القسري يف املكسيك من آثار خطرية واحلد مـن              اً  منع  -٩٤
جنائية هتدف إىل منع سـلوكيات أخـرى        اً  ، حيدد إطار القانون املكسيكي أمناط     تلك اآلثار 

تأييـدها   من االتفاقية مما يتم ارتكابه دون إذن من الدولـة أو             ٢منصوص عليها يف املادة     
موافقتها، من قبيل عمليات االختطاف أو االجتار باألشخاص أو التحريض على البغـاء،              أو

  .ت واملعاقبة عليهاوالتحقيق يف تلك السلوكيا

  االختطاف  )أ(  
 من القانون العام ملنع جرائم االختطاف واملعاقبـة عليهـا علـى أن              ٩تنص املادة     -٩٥
شخص يبادر إىل حرمان شخص آخر من احلرية هبدف احلصول على فدية أو أي منفعة                أي

احلرية أخرى لنفسه أو لطرف ثالث، أو احتجاز ذلك الشخص رهينة أو هتديده حبرمانه من               
سواء بتعريضه لألذى أو عدمه بغرض إلزام ذويه أو أي شخص آخر يبلغـه هبـذا الفعـل،                  

إحلاق الضرر أو األذى بالشخص احملروم من احلرية أو بأطراف ثالثة، أو اختطاف شخص               أو
أو جمموعة أشخاص دون معرفة هويتهم وحرماهنم منذ حلظة ارتكاب الفعل مـن حريتـهم               

قة أو االبتزاز، يعاقب بالسجن مدة تتراوح بني عشرين وأربعني سنة         بقصد ارتكاب فعل السر   
  . يوم من احلد األدىن لألجوريئة وألفاوبغرامة يتراوح جمموعها بني مخسم
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  .)٢٨( من النظام القانوين نفسه على تشديد عقوبة اجلرمية١١ و١٠وتنص املادتان   -٩٦

  احلرمان من احلرية بصورة غري قانونية  )ب(  
 على عقوبة تتراوح بني ستة أشـهر        ٣٦٤القانون اجلنائي االحتادي يف مادته      ينص    -٩٧

لكل مـن    من احلد األدىن لألجور   اً  وعشرين يوم اً  وغرامة تعادل مخس  اً  وثالث سنوات حبس  
ويف حال جتاوزت مدة فعل احلرمان      . يرتكب جرمية احلرمان من احلرية بصورة غري مشروعة       

  .فترة احملكومية مبعدل شهر واحد لكل يوم ساعة، ازدادت ٢٤  من احلرية ال

  التحريض على البغاء  )ج(  
يشري القانون اجلنائي االحتادي إىل أن جرمية التحريض على البغاء تتمثل يف استغالل               -٩٨

شخص ما جسد شخص آخر ألغراض جتارية، أو ممارسة تلك التجارة أو حتصيل منفعة مادية 
ملصلحة شـخص ثالـث     اً  استغالل جسده جتاري   عن حتريض شخص آخر على        فضالً ،منها
   .التماس ذلك منه، أو تيسري وسائل ممارسة البغاء أو

__________ 

  :يلي ملا  وفقاًالقانون هذا من ٩ املادة يف عليها املنصوص العقوبات تشدد. ١٠ املادة )٢٨(
 إىل أربعـة آالف     نيعشرين ومخس وأربعني سنة والغرامة من ألف      مخس و ني  تتراوح عقوبة السجن ب     -أوالً

  :يوم عمل يف حال ترافق فعل احلرمان من احلرية بأحد الظروف التالية
  يف حال حصل ذلك يف طريق عام أو يف مكان غري حممي أو معزول؛  )أ(  
  ر؛يف حال كان مرتكبو الفعل يعملون يف إطار جمموعة من شخصني أو أكث  )ب(  
  يف حال وقوع عنف؛  )ج(  
  يف حال السيطرة على املبىن الذي يوجد فيه الشخص املخطوف لدى حرمانه من احلرية؛  )د(  
أو أكثر من ستني عامـا،أو يف حـال         اً  يف حال كانت سن الضحية أقل من مثانية عشر عام           ) ه(  

  كانت الضحية عاجزة ألي سبب من األسباب عن فهم مغزى الفعل أو مقاومته؛
   .حامالً امرأة الضحية كانت حال يف  )و(  

تتراوح عقوبة السجن بني مخس وعشرين ومخسني سنة والغرامة من أربعة آالف إىل مثانية آالف يوم              -ثانياً
  :عمل يف حال وقع فعل احلرمان من احلرية يف ظل أي من الظروف التالية

 مؤسسات من مؤسسة ألي الفعل ارتكاب قبل تابعني مرتكبوه أو الفعل مرتكب كان حال يف  )أ(  
  اهلوية؛ تلك انتحاهلم حال يف أو املكسيكية، املسلحة للقوات أو القوانني إنفاذ مؤسسات أو العام األمن

يف حال كان ملرتكب الفعل أو مرتكبيه صلة قرابة أو صداقة أو تقدير أو ثقة أو عالقة عمل                    )ب(  
  بالضحية أو بالشخص ذي الصلة هبا؛

تعريض الضحية خالل احتجازها ألذى جسدي وفق ما هو منـصوص عليـه يف              يف حال     )ج(  
   من القانون اجلنائي االحتادي؛٢٩٣ إىل ٢٩١ املواد

  يف حال ممارسة أفعال تعذيب أو عنف جنسي ضد الضحية؛  )د(  
يف حال وفاة الضحية بعد احتجازها بسبب طارئ صحي ناتج عن حرماهنا مـن احلريـة                  ) ه(  

  . سابق مل يكن مرتكبو اجلرمية أو املشاركون فيها يعلمون بهإصابتها مبرض أو
وُتفَرض العقوبات املشار إليها يف هذه املادة دون املساس بأي عقوبات منـاظرة جلـرائم أخـرى                   

  .تستوجبها املمارسات املذكورة، أو مبعزل عن تلك العقوبات
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وينص القانون على عقوبة باحلبس تتراوح مدهتا بني سنتني وتسع سنوات وغرامـة               -٩٩
. ئة يوم عمل مواز للحد األدىن لألجور على ارتكاب تلك اجلرمية   اوح بني مخسني ومخسم   اتتر

اهبا حبق قاصر أو أشخاص عاجزين عن فهم الفعل، ترفـع عقوبـة الـسجن     ويف حال ارتك  
 عن إقفـال     فضالً  يوم عمل،  ٢ ٥٠٠ و ١ ٠٠٠إضافة إىل غرامة تتراوح بني      اً   عام ١٥ إىل

  .  هنائياًاملؤسسات ذات الصلة إقفاالً

  االجتار باألشخاص  )د(  
شخاص ومحاية ضحايا تلك     القانون العام ملنع جرائم االجتار باأل      من ١٠تنص املادة     -١٠٠

 على أن يصنف يف إطار هذه اجلرمية كل فعل أو إمهال متعمـد              اجلرائم وتقدمي املساعدة هلم   
يرتكبه شخص أو جمموعة من األشخاص هبدف جذب شخص أو جمموعة من األشخاص أو              

إسكاهنم بغرض   استدراجهم أو نقلهم أو ختويفهم أو استبقائهم أو تسليمهم أو استالمهم أو           
عشرة سـنة   سنوات ومخس   وتتراوح العقوبات ذات الصلة هبذا الفعل بني مخس         . ستغالهلما

  .وغرامة تتراوح بني ألف وعشرين ألف يوم من احلد األدىن لألجوراً سجن
 أو يبقي عليـه يف      )٢٩(يف حالة عبودية  اً   إىل أن كل من يضع شخص      ١١وتشري املادة     -١٠١

  .س عشرة وثالثني سنة سجناتلك احلالة، خيضع لعقوبة تتراوح بني مخ

     ٤املادة     
  االختفاء القسري بوصفه جرمية مستقلة

على حنو ما سلف ذكره، تصنف جرمية االختفاء القسري لألشخاص يف خانة اجلرائم               -١٠٢
اجلرائم املرتكبـة   "من الباب العاشر،    اً  الفصل الثالث مكرر  ألف  -٢١٥املادة  املستقلة يف إطار    
  .، املندرج يف إطار الكتاب الثاين من القانون اجلنائي االحتادي"عامنيعلى يد املوظفني ال

 من القانون اجلنائي االحتادي، يف إطار       ٢١٥بيد أنه مت عرض مشروع لتعديل املادة          -١٠٣
جهد قامت به الدولة املكسيكية ملواءمة تشريعها الداخلي مع املعايري الدولية وإنفاذ حكـم              

  .راديا باتشيكوحلقوق اإلنسان يف قضية حمكمة البلدان األمريكية 
، املتعلق بتنفيذ احلكم الـصادر يف       )٣٠(٢٠١١مايو  / أيار ١٩ففي قرارها الصادر يف       -١٠٤
، قـررت حمكمـة البلـدان     روسيندو راديا باتشيكو ضد الواليات املكسيكية املتحدة      قضية  

يتفـق  "فيذية االحتاديـة    األمريكية حلقوق اإلنسان أن اقتراح التعديل املقدم من السلطة التن         

__________ 

 مبالـه،  أو بشخصه التصرف على القدرة من حبرمانه آخر شخص على ما شخص سيطرة بالعبودية يقصد )٢٩(
 .عليه امللكية حلق الفعلية األوصاف وممارسة

 ١٩ احلكـم،  تنفيذ مراجعة ،املكسيك ضد كويباتش راديا قضية اإلنسان، حلقوق األمريكية البلدان حمكمة )٣٠(
 .٣٤٤و ٣٤٣ الفقرتان ،١١ القرار ،٢٠١١ مايو/أيار
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واملعايري الدولية من حيث مشوله العناصر املشار إليها يف احلكم ويف اتفاقية البلدان األمريكيـة     
  . " وافياً يتصل بتصنيف هذه اجلرمية تصنيفاًفيمااملتعلقة باالختفاء القسري لألشخاص 

  يل من القانون اجلنائي الدو٢١٥مشروع التعديالت املتعلقة باملادة     
، عرضت السلطة التنفيذية علـى كـونغرس        ٢٠١٣أكتوبر  / تشرين األول  ٢٢يف    -١٠٥

 من القـانون اجلنـائي   ٢١٥ األجزاء ألف وباء وجيم من املادة   تعديلمرسوم  االحتاد مبادرة   
  .)٣١(هاء-٢١٥االحتادي وإضافة املادة 

ائي االحتـادي   ألف وباء وجيم من القانون اجلن     -٢١٥وتقترح املبادرة تعديل املادة       -١٠٦
اليت تتضمن تصنيف جرمية االختفاء القسري لألشخاص بغية مواءمتها واملعايري الدولية يف هذا      

  :)٣٢(وتقترح املبادرة أن يكون النص كالتايل. الصدد

  ألف-٢١٥املادة     
يرتكب فعل االختفاء القسري لألشخاص أي موظف عام يساهم، بصرف النظـر              -١٠٧

جاز شخص ما بصورة قانونية أو غري قانونية، يف إخفاء الشخص           عما إذا كان شارك يف احت     
املعين أو استبقائه عن سابق إدراك حتت أي شكل من األشكال، أو رفض االعتراف حبرمانه               

  .من احلرية أو اإلبالغ عن مكان وجوده، بغية التستر على إخفائه
يف أي مـن   جرمية االختفاء القسري لألشخاص أي شخص يـشارك      أيضاً يرتكب  -١٠٨

السلوكيات املنصوص عليها يف الفقرة السابقة، بإذن من موظف عام أو مبوافقته أو بتأييـد               
  .دعم منه أو

  باء-٢١٥املادة     
خيضع كل من يرتكب جرمية االختفاء القسري لألشخاص لعقوبة بالسجن تتراوح             -١٠٩

يوم عمل، ومينع من    بني عشرين ومخسني سنة وغرامة تتراوح بني أربعة آالف ومثانية آالف            
  .مزاولة أي منصب أو مهمة أو وظيفة عامة

  جيم-٢١٥املادة     
خيضع أي موظف عام يدان جبرمية االختفاء القسري لألشخاص للعزل من منـصبه               -١١٠

  .وبصورة مستدمية أهليته ألي منصب أو مهمة أو وظيفة عامةاً ويفقد طيلة عشرين عام

__________ 

-http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/2/2013-10-22: املوقــع علــى متاحــة املبــادرة هــذه )٣١(

1/assets/documentos/Ley_art.215-A_CPF.pdf. 
 ."الحتاديا اجلنائي القانون تعديل القتراح املقارن اإلطار" املعنون املرفق أنظر )٣٢(
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  هاء-٢١٥املادة     
جراءات اجلنائية املتعلقة هبذه اجلرمية لعامل التقادم وال ألي نـوع مـن             ال ختضع اإل    -١١١

  .أنواع العفو أو الظروف التخفيفية السابقة لإلفراج، أو ألي إجراءات بديلة
وأحيلت املبادرة املقدمة من السلطة التنفيذية إىل جلان العدل والداخلية والتـشريع              -١١٢

   .التابعة جمللس الشيوخ بغية إقرارها
 إىل تصنيف اجلرمية يف حال أنكر الشخص املعين مباشرة هبـا             أيضاً ويهدف التعديل   -١١٣

فعل االختفاء القسري أو امتنع عن اإلبالغ عن مكان وجود الشخص، أو يف حال وجـود                
كذلك، تستهدف مبادرة التعديل زيادة     . جمموعة أشخاص سامهوا فيها مبوافقة املوظف العام      

ن مخس سنوات إىل عشرين سنة والقصوى من أربعني إىل مخسني سـنة             مدة العقوبة الدنيا م   
، وتقرير عدم جـواز      دائماً وتوسيع نطاق عقوبة احلرمان من التأهيل للوظيفة حرماناً       اً،  سجن

تطبيق معيار التقادم إزاء اإلجراءات اجلنائية، أو أي شكل من أشكال العفو، أو االستفادة من             
  .فراج عن احملكوم عليه، أو اإلجراءات البديلةالظروف التخفيفية السابقة لإل

     ٥املادة     
  تصنيف فعل االختفاء القسري جرمية ضد اإلنسانية

يتمثل أحد التحديات اليت ال تزال تواجهها املكسيك يف مواءمة التـشريع اجلنـائي                -١١٤
جلنائية الدوليـة   الوطين مع املعايري اجلنائية الدولية الواردة يف نظام روما األساسي للمحكمة ا           

، ومن بني هذه املعايري     ا فيه وسواه من صكوك القانون الدويل اإلنساين اليت يدخل بلدنا طرفاً         
 ملا هو منصوص     وفقاً تصنيف فعل االختفاء القسري يف خانة اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية،         

  . القسري من االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء٥عليه يف املادة 
ونظر كونغرس االحتاد يف خمتلف املبادرات اليت تقترح تصنيف اجلرائم الدوليـة يف               -١١٥

   .التشريع اجلنائي الوطين
، وضعت جلنة القانون الوطين اإلنساين املشتركة بني الوزارات،         ٢٠١١وخالل عام     -١١٦

مـسودة مـشروع    ،  وهي هيئة استشارية وفنية معنية هبذا الشأن تابعة للحكومة االحتاديـة          
وقد شاركت يف العملية    .  يتعلق باجلرائم الدولية   فيماتعديالت على التشريع اجلنائي االحتادي      

وزارة اخلارجية، ووزارة الدفاع الوطين، ووزارة البحريـة ووزارة         : أربع وزارات معنية وهي   
  .ين عن وزارة األمن العام والنيابة العامة للجمهورية بصفة مدعو فضالًالداخلية،
للمعايري الدولية، تقترح مسودة املشروع مواءمة تـصنيف جـرائم احلـرب            اً  ووفق  -١١٧

. واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية وجرمية إبادة األجنـاس يف التـشريع اجلنـائي االحتـادي              
يتعلق بتصنيف فعل االختفاء القسري لألشخاص يف خانة اجلـرائم املرتكبـة ضـد               فيماو

ة املشروع إدماجها بشكل متساوق على حنـو يتوافـق ومبـادرة            تقترح مسود  اإلنسانية،
  .٢٠١٣أكتوبر / تشرين األول٢٢التعديالت املقدمة من السلطة التنفيذية إىل الكونغرس يف 
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    ٦املادة     
  نظام املسؤولية اجلنائية

 من القـانون اجلنـائي االحتـادي، املقدمـة إىل           ٢١٥تنطوي مبادرة تعديل املادة       -١١٨
أكتوبر املاضي، على اقتراح بتصنيف املـسؤولية اجلنائيـة         /األول تشرين   ٢٢يف  الكونغرس  

ويتـيح ذلـك    . يف حال عدم استعماله سلطته ملنع ارتكاب اجلرمية       اً  للموظف املسؤول تراتبي  
على أفعال  اً  معاقبة أي موظف، بصرف النظر عن مشاركته يف ارتكاب اجلرمية، يكون مطلع           

  .ها مرؤوسوهاالختفاء القسري اليت يرتكب
كذلك، ينص التعديل على املسؤولية اجلنائية ألي شخص يساهم يف جرمية االختفاء              -١١٩

  .القسري لألشخاص مبوافقة موظف عام أو تأييده أو دعمه
يعفي املرؤوس  اً  وال ينص التشريع اجلنائي املكسيكي على اعتبار الطاعة الواجبة ظرف           -١٢٠

بل يعترب مرتكيب اجلرمية والـشركاء      ،   اليت يتلقاها من رئيسه    من املسؤولية اجلنائية عن األوامر    
   .فيها مسؤولني جنائياً

إىل جملس شيوخ اجلمهوريـة تتـوخى       اً  ، يشار إىل أن املبادرة املقدمة مؤخر      وأخرياً  -١٢١
 يتعلق جبرميـة االختفـاء      فيما من القانون اجلنائي االحتادي تنص،       ٢١٥إضافة بند إىل املادة     

خاص، على أنه ال جيوز بأي شكل من األشكال تطبيق معيار تقادم اإلجراءات             القسري لألش 
. اجلنائية أو العفو، أو االستفادة من الظروف التخفيفية السابقة لإلفراج أو أي إجراء بـديل              

وينسجم ذلك مع اجتهاد حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان اليت حكمت، يف حـال              
 اإلنسان، كما يف حالة االختفاء القسري، على عدم جـواز           وقوع انتهاكات خطرية حلقوق   

  .)٣٣(التذرع بأحكام العفو والتقادم واإلعفاء من املسؤولية

    ٧املادة     
  العقوبات املالئمة للمعاقبة على أفعال االختفاء القسري

يصنف فعل االختفاء القسري لألشخاص يف املكسيك يف خانة اجلرائم اخلطرية وفق              -١٢٢
وتتـراوح  .  من القانون االحتادي لإلجراءات اجلنائيـة      ١٩٤نصوص عليه يف املادة     ما هو م  

 ملا هو منصوص عليـه يف        وفقاً عقوبته بالسجن مدة تتراوح بني مخس سنوات وأربعني سنة،        
  .باء من القانون اجلنائي االحتادي-٢١٥املادة 

__________ 

تأويل حكم موضوع الـدعوى،     . باريوس ألتوس ضد بريو   قضية  . حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان     )٣٣(
؛ حمكمة البلدان األمريكيـة     ٤١، الفقرة   ٨٣ة جيم رقم    لالسلس. ٢٠٠١سبتمرب  / أيلول ٣احلكم الصادر يف    

االعتراضـات األوليـة،    . ربازيلضد ال ) غرييليا دو أرغوايا  ( غوميس لوند وآخرون  قضية  . حلقوق اإلنسان 
ة لالسلـس . ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٤احلكم الصادر يف    . وموضوع الدعوى والتعويضات والتكاليف   

املوناسيد أريانو وآخـرون    قضية  . ؛ حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان     ١٥٤، الفقرة   ٢١٩جيم رقم   
 ٢٦احلكـم الـصادر يف      . لتعويضات والتكاليف االعتراضات األولية، وموضوع الدعوى، وا    . شيليضد  
 .١١٤، الفقرة ١٥٤ة جيم رقم لالسلس. ٢٠٠٦سبتمرب /أيلول
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ت من السلطة التنفيذية    أكتوبر الفائ /تشرين األول  ٢٢ وقد نصت املبادرة املقدمة يوم      -١٢٣
ـ           يف القـانون اجلنـائي     اً  إىل كونغرس االحتاد على زيادة مدة العقوبة املنصوص عليها حالي

. ف يوم غرامـة   الآ ة إىل مثاني  أربعة آالف ومن  اً،  سنة سجن مخسني  االحتادي من عشرين إىل     
قـسري  كذلك، تنص املبادرة على حظر شغل املوظف العام املسؤول عن جرمية االختفاء ال            

  .لألشخاص ألي منصب أو مهمة أو وظيفة عامة
 يتعلق بأخطر اجلرائم،    فيماويتعلق األمر بأشد العقوبات املنصوص عليها يف القانون           -١٢٤

   .من قبيل جرمية إبادة األجناس

  الظروف املخففة للنمط اجلنائي    
لعمليـة االحتجـاز،    خالل األيام الثالثة التالية     اً  يف حال اإلفراج عن الضحية تلقائي       -١٢٥

تتراوح مدة عقوبة احلبس بني مثانية أشهر وأربع سنوات، دون املساس بتطبيق العقوبة املناظرة            
  .لألفعال املنفذة أو املرتكبة اليت تشكل يف حد ذاهتا جرائم

ويف حال أفرج عن الضحية خالل العشرة أيام التالية لالحتجاز، تتـراوح العقوبـة              -١٢٦
دون املساس بتنفيذ العقوبة املناظرة للفعـل املنفـذ         اً،   ومثاين سنوات حبس   النافذة بني سنتني  

  . لفعل اإلمهال الذي يشكل يف حد ذاته جرمية أو
وجيوز ختفيض هذه العقوبات إىل الثلث يف حال قام من شارك يف ارتكاب اجلرميـة                 -١٢٧

ه يف حتديد مكان    بتقدمي معلومات تلقي الضوء على مالبساهتا، وحىت النصف يف حال مسامهت          
  .وجود الضحية احلية

  العقوبات اإلدارية    
شريع الوطين على عزل املوظف العام الـذي        تعالوة على العقوبات اجلنائية، ينص ال       -١٢٨

يدان جبرمية االختفاء القسري عن منصبه وفقدان أهليته لشغل أي منصب أو مهمة أو وظيفة               
  . اًعامة طيلة عشرين عام

    ٨املادة     
  يف طلب اختاذ تدبري فعال خالل فترة التقادماحلق 
 من االتفاقية، يدخل نظـام      ٨من املادة   ) ب(١ ملا هو منصوص عليه يف البند        تنفيذاً  -١٢٩

التقادم املنطبق على فعل االختفاء القسري يف التشريع الوطين حيز النفاذ حلظة توقف السلوك              
 لألمة حني حكمت بأن جرمية االختفاء       هكذا قررت حمكمة العدل العليا    . النمطي أو انتهائه  

 دام مكان وجود    ا ُتستهلك حلظة بلحظة وال تنتهي ما      حيث إهن القسري تتسم بطابع مستمر،     
  .الضحية غري معروف
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. تعترب هذه اجلرمية ذات طابع دائم أو متواصـل        . االختفاء القسري لألشخاص  "  -١٣٠
ن األمريكية املتعلقة باالختفـاء القـسري       وهي منصوص عليها يف املادة الثانية التفاقية البلدا       

، ذات طابع دائم أو متواصلجرمية  للقانون الوضعي املكسيكي،  وفقاًلألشخاص، ومصنفة، 
 استهالكها، ولو مت حلظة قيام املرتكب حبرمان شخص أو أكثر من احلرية، بإذن من          حيث إن 

اً ود الضحية، يعترب مستمر   الدولة أو دعمها أو موافقتها، يعقبه غياب معلومات عن مكان وج          
  .)٣٤("إىل حني ظهور الضحية أو حتديد مصريهااً ومتجدد
تبدأ مهلة تقادم اجلرمية حلظة ظهـور الـضحية         . االختفاء القسري لألشخاص  "  -١٣١
واملادة الـسابعة   اً،  ، اجلزء رابع  ١٠٢ملا هو منصوص عليه يف املادة       اً  فوفق. حتديد مصريها  أو

حتادي، املتعلقتني باجلرائم الدائمة أو املستمرة، أي املتسمة باستمرارية         من القانون اجلنائي اال   
ويف سياق هذا املنطـق، يف  . استهالكها، تبدأ مدة تقادم اجلرمية حلظة االنتهاء من استهالكها   

حال اتسمت جرمية االختفاء القسري لألشخاص، املنصوص عليها يف املادة الثانية من اتفاقية             
ة املتعلقة باالختفاء القسري لألشخاص، اليت اعتمدت يف بيليم يف الربازيـل            كييالبلدان األمر 

واملطابقة ملا هو منصوص عليه     ( وأربعة وتسعني    ةوتسعمائ من عام ألف     يونيه/ حزيران ٩ يوم
 من القـانون اجلنـائي ملنطقـة        ١٦٨ألف من القانون اجلنائي االحتادي و     -٢١٥يف املادتني   
 ،ث يستغرق استهالكها حلظة بلحظة طيلة فترة غياب الضحية        هبذا الطابع، حبي  ) العاصمة

 ملا هو منصوص عليه يف املـواد   وفقاًوجب اخللوص إىل أن مرحلة التقادم تدخل حيز النفاذ،      
اآلنفة الذكر، حلظة الفروغ من املمارسة غري املشروعة املتمثلة يف استهالك اجلرمية، أي حلظة              

  . )٣٥("يد مصريهاأو حتد) حية أو ميتة(ظهور الضحية 
ويشار صراحة، يف بعض الكيانات االحتادية، إىل عدم جواز التعذر مبعيـار تقـادم                -١٣٢
وهذا ينطبق على التشريع اجلنائي لوالية تشياباس، ومنطقة العاصـمة، وواليـات            . اجلرمية

 إىل الطـابع املـستمر أو        أيضاً ومن جهة أخرى، يشار صراحة    .  وبويبال غويريرودورانغو و 
  .ائم للجرمية يف القوانني اخلاصة املعمول هبا يف والييت تشياباس وغويريروالد

__________ 

. ٣٣/٢٠٠٢اجلدل الدستوري . اجتماع حمكمة العدل العليا لألمة بكامل هيئتها. P./J. 48/2004األطروحة  )٣٤(
لقضائية لالحتاد والعدد   األسبوعية ا . الدورة التاسعة . ١٨١١٤٧السجل رقم   . رئيس حمكمة منطقة العاصمة   
 .٩٦٨، الصفحة ٢٠٠٤يوليه /العشرون من جريدته، متوز

. ٣٣/٢٠٠٢اجلدل الدستوري . اجتماع حمكمة العدل العليا لألمة بكامل هيئتها. P./J. 87/2004األطروحة  )٣٥(
دد األسبوعية القضائية لالحتاد والع   . الدورة التاسعة . ١٨٠٦٥٣السجل رقم   . رئيس حمكمة منطقة العاصمة   
 .١١٢١، صفحة ٢٠٠٤سبتمرب /العشرون من جريدته، أيلول
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    ٩املادة     
  الوالية املتصلة جبرائم االختفاء القسري 

على حنو ما أشري إليه يف الفصل األول من هذا التقرير، يندرج نظام إنفاذ العدل يف إطار                   -١٣٣
العدل العليا لألمة، وحمـاكم املنـاطق واحملـاكم         العدالة االحتادية، وجيري تنفيذه بواسطة حمكمة       

  .  عن العدالة احمللية اليت متارسها احملاكم العليا يف كل كيان احتادي فضالًاجلماعية واالنفرادية،
وينص .  من القانون اجلنائي االحتادي اختصاص احملاكم الوطنية       ٦ إىل   ٢وحتدد املواد     -١٣٤

ختفـاء   يتعلق بالنظر يف جرمية اال     فيماية متارس واليتها    هذا القانون على أن احملاكم املكسيك     
  .القسري يف احلاالت التالية

   يتعلق باجلرائم املرتكبة يف اإلقليم الوطينفيما: االختصاص اإلقليمي  )أ(  
تعترب جرائم مرتكبة يف اإلقليم الوطين اجلرائم اليت يرتكبها مواطنـون مكـسيكيون               -١٣٥
 أو على منت السفن الوطنية، أو على منت سفينة حربيـة وطنيـة       أجانب يف أعايل البحار،    أو

 ذلك علـى حالـة الـسفن        وينسحب. راسية يف امليناء أو يف املياه اإلقليمية لدولة أخرى        
 عـن    فـضالً  التجارية، يف حال مل خيضع اجملرم للمحاكمة يف البلد الذي ينتمي إليه امليناء،            

 مرفأ وطين أو يف املياه اإلقليميـة للجمهوريـة، يف        اجلرائم املرتكبة على منت سفينة راسية يف      
  .حال اإلخالل بالطمأنينة العامة أو عدم انتماء اجملرم أو املرتكب إىل طاقم السفينة

قليمي يف النظر يف اجلرائم املرتكبـة       إكذلك، يكون للمحاكم املكسيكية اختصاص        -١٣٦
يم أو يف األجواء أو املياه اإلقليمية الوطنية        املوجودة يف اإلقل   على الطائرات الوطنية أو األجنبية    

 يتعلق باالنتهاكات اليت سبقت اإلشارة إليها فيما، يف احلاالت املناظرة ملا أشري إليه األجنبيةأو 
  . عن تلك املرتكبة يف السفارات والبعثات املكسيكية فضالًعلى منت السفن،

 من الدستور السياسي للواليات     ٣٣ و ٢٠ و ١ملا هو منصوص عليه يف املواد       اً  ووفق  -١٣٧
حتادي لإلجراءات اجلنائية، يتمتـع      من القانون اال   ١٢٨ عن املادة     فضالً املكسيكية املتحدة، 

كل أجنيب يرتكب جرمية يف اإلقليم اخلاضع الختصاص املكسيك بنفس احلقوق اليت يتمتع هبا           
  .أي مواطن مكسيكي

ذ أصول احملاكمات اجلنائيـة يف القـرار        ويكمن أحد األمثلة على كيفية ضمان تنفي        -١٣٨
عن الغرفة األوىل يف حمكمة العدل العليا لألمة واملتعلق مبراجعة طلب احلمايـة        اً  الصادر مؤخر 
 الذي قدمته فلورانس ماري لويس كاسيس، واليت منحتها العدالة          ٥١٧/٢٠١١املباشرة رقم   

لكوهنا تعرضت خـالل احتجازهـا       اًاالحتادية احلماية آمرة باإلفراج عنها على الفور، نظر       
النتهاك حقها يف اإلخطار واالتصال واملساعدة القنصلية، والنتهاك الضمانات املتصلة بأصول     

ويستشف مما تقدم أن تلك احلقوق معترف هبا من جانب احلكومة املكـسيكية             . احملاكمات
ر الـسياسي   بوصفها قواعد أساسية تراعي متام املراعاة ما هو منصوص عليـه يف الدسـتو             

  .للواليات املكسيكية املتحدة



CED/C/MEX/1 

GE.14-42569 30 

  االختصاص الشخصي  )ب(  
يكون للمحاكم املكسيكية اختصاص شخصي حني تكون اجلرمية قد ارتكبت على             -١٣٩

يف مجهوريـة   اً  يد مواطن مكسيكي أو أجنيب ضد مواطنني مكسيكيني، ما دام املتهم موجود           
مية، وما دام فعل االختفاء القسري يتسم        فيه اجلر  تاملكسيك ومل حياكم يف البلد الذي ارتكب      

  .بطابع اجلرمية يف البلد الذي نفذ فيه
كذلك، يكون للسلطات املكسيكية اختـصاص النظـر يف اجلـرائم املرتكبـة يف                -١٤٠

القنصليات املكسيكية أو ضد أفراد تلك القنصليات، حني ال يكون مرتكبوها قد حوكمـوا              
  .رميةيف البلد الذي ارتكبوا فيه تلك اجل

  االختصاص يف حال وجود آثار حمتملة يف اإلقليم املكسيكي  )ج(  
يتعلق األمر باجلرائم اليت تستهل أو تعد أو ترتكب يف اخلارج حني يترتب عليها آثار               -١٤١

  .يف إقليم اجلمهورية أو يعتزم أن يكون هلا آثار يف إقليم اجلمهورية
ون اجلنائي االحتادي تنص، يف حال ارتكاب        من القان  ٦وجيدر اإلشارة إىل أن املادة        -١٤٢

جرمية غري منصوص عليها يف هذا القانون، على وجوب تطبيق األحكام املنصوص عليهـا يف          
  .أي قانون خاص أو معاهدة دولية ملزمة للمكسيك

    ١٢ إىل ١٠املواد     
  إجراءات التحقيق يف قضايا االختفاء القسري

  جرائيةاإلجراءات اجلنائية والضمانات اإل    
 عـن    فضالً لكل شخص احلق يف الوصول إىل عدالة الدولة على حنو سريع ويسري،             -١٤٣

وجيد احلق يف الوصول إىل العدالـة يف        . األمن القانوين والعام ملمارسة حقوقه ممارسة كاملة      
 من الدستور، وهو ميارس بادئ ذي بدئ من خالل نظام           ١٧له يف املادة    اً  املكسيك تكريس 

وألي شـخص، مبعـزل عـن مركـزه         . عن طريق نظام إنفاذ العدل    اً  ، وأخري إقامة العدل 
االجتماعي أو اإلثين أو االقتصادي أو اجلنساين، احلق األساسي يف اللجوء إىل مرجعيات إقامة 

عندما يغـدو ضـحية   اً العدل وإدارته حني يرى أن حقوقه قد تعرضت للمساس، وخصوص         
   .جلرمية ما
 من القانون اجلنائي االحتادي على اإلطار القانوين الـذي يتـيح   ٦ إىل  ١وتنص املواد     -١٤٤

للمحاكم الوطنية النظر يف أي جرمية خاضعة لالختصاص االحتادي، مبا يف ذلك جرمية االختفاء              
، يف إقلـيم خاضـع لواليـة         أو أجنبياً  القسري اليت يرتكبها شخص ما، سواء كان مكسيكياً       

د املذكورة على اإلطار القانوين املتعلق بتوسيع اختصاص        كذلك، تنص املوا  . املكسيك القضائية 
  .اليت يرتكبها مواطنون مكسيكيون يف إقليم أجنيباحملاكم الوطنية ليشمل اجلرائم 
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وتنص املادة الثانية من القانون االحتادي لإلجراءات اجلنائية على مـسؤولية النيابـة             -١٤٥
بشأن األفعال الـيت تـشكل   اً أو كتابياً شفويالعامة عن تلقي البالغات أو الشكاوى املقدمة    

 عن ممارسة مجيع اإلجراءات اليت تفضي إىل التحقق من جوهر اجلرمية ومسؤولية      فضالً جرمية،
  . عن األضرار الناجتة عنها فضالًملتهم احملتملة، وإصدار اإلذن بشأهنا،ا

الشهود أو اخلرباء من    ويف حال عدم متكن املتهم أو املدعي عليه أو مقدم الشكوى أو               -١٤٦
التعبري باإلسبانية أو استيعاهبا، يعني بناء على طلبهم مترجم أو أكثر يقومون على حنـو دقيـق                 

ويف حال طلب منهم أحد األطراف تسجيل الطلب        . بترمجة األسئلة واألجوبة اليت عليهم نقلها     
  . املترجم بالترمجةأو اإلعالن بلغته، ميكنهم حتقيق طلبهم دون أن يعوق ذلك إمكانية قيام

 من القانون االحتادي لإلجراءات اجلنائية، تلتزم النيابـة         ١١٣ألحكام املادة   اً  ووفق  -١٤٧
. العامة والكيانات التابعة هلا باملباشرة حبكم الوظيفة بالتحقيق يف اجلرائم اليت تطلـع عليهـا              

  .رهتاخلطواً وينبغي التحقيق يف جرمية االختفاء القسري حبكم الوظيفة، نظر
أو أقسام الشرطة   من القانون نفسه على وجوب قيام النيابة العامة   ١٢٣وتنص املادة     -١٤٨

أو املوظفني املوجلني بإجراء التحقيقات األولية، فور تبلغهم باحتمال وجود جرمية خاضـعة             
ت ، باختاذ مجيع اإلجراءا   )من قبيل جرمية االختفاء القسري    (حبكم الوظيفة للمالحقة القانونية     

تأمني احلماية واملساعدة للضحايا والشهود؛ احلؤول دون فقدان        : واالحتياطات الالزمة بغية  
أو إتالف أو تغيري املؤشرات أو النتائج أو اآلثار املترتبة على الفعل اإلجرامي، من قبيل أدوات    

يهـا؛  علاً  اجلرمية أو وسائلها أو منتجاهتا؛ ومعرفة من ِمن األشخاص املوجودين كانوا شهود           
واحلؤول دون إعادة ارتكاب اجلرمية، واحلؤول بوجه عام دون إعاقة التحقيـق، ومباشـرة              

  .احتجاز من تورطوا يف ارتكاهبا يف حالة اجلرم املشهود وتفتيشهم على الفور
 املناسبة، جيوز ألي شـخص      اإلجراءاتويف حال امتنعت سلطة التحقيق عن اختاذ          -١٤٩

حكم باحلماية القانونيـة بـسبب إمهـال الـسلطات      " لطلب   املثول أمام القاضي االحتادي   
  . من الدستور١٠٣ ألحكام املادة  وفقاً، وذلك)٣٦("اإلدارية
 هيئات متخصصة تعىن بالـشكاوى املقدمـة بـشأن           أيضاً من جهة أخرى، هناك     -١٥٠

حلقوق اإلنسان، على حنو يتـيح      اً  كاتصرفات أو أفعال تقصري ذات طابع إداري تشكل انته        
مي الطعن املثول أمام اهليئات املتخصصة يف حاليت املالحقة من جانب سـلطة التحقيـق            ملقد
  .إعادة التجرمي بالفعل نفسه أو

__________ 

 .املشتركة األساسية الوثيقة يف احلماية بإجراء املتعلق الدستوري التعديل نظرا )٣٦(
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  الوحدة املتخصصة بالبحث عن األشخاص املفقودين    
متثل النيابة العامة الفرعية املتخصصة بالتحقيق يف اجلرمية املنظمة، التابعة للنيابة العامة              -١٥١

، السلطة املكلفة بالتحقيقات اليت تستهل بـشأن جرميـة االختفـاء القـسري              للجمهورية
  .لألشخاص اليت حيتمل أن ترتكب على املستوى االحتادي

 وإصدار  "بروتوكول اإلجراءات املتعلقة بالتحقيقات   "وتعىن السلطة املذكورة بتطبيق       -١٥٢
قة بالنيابة العامة الفرعيـة     أمر إىل الوحدة املتخصصة بالبحث عن األشخاص املفقودين، امللح        

حلقوق اإلنسان ومنع اجلرمية وخدمات اجملتمع وتقدمي اخلدمات اجملتمعية التابعة للمؤسـسة،            
وعلى هذا النحو، يتم إجـراء حتقـيقني        .  لصالحياهتا وللمهام املنوطة هبا     وفقاً لكي تتصرف 

 مت ارتكـاب    منفصلني، أحدمها بشأن اختفاء الشخص واآلخر بشأن احتمال أن يكون قـد           
 ٢٠١٣ يونيه/ حزيران٢١ املؤرخ A/066/13ويستند ذلك إىل القرار . جرمية االختفاء القسري

الصادر عن النائب العام للجمهورية، والذي مت مبوجبه إنشاء الوحدة املتخصصة بالبحث عن             
  .األشخاص املفقودين

ث عن األشـخاص    للقرار املذكور، يتمثل اختصاص الوحدة املتخصصة بالبح      اً  فوفق  -١٥٣
املفقودين يف توجيه التحقيقات املتعلقة بالبحث عن أولئك األشـخاص وحتديـد أمـاكن              
وجودهم، والقيام بالتحقيقات اجلينية يف حال اقتضى األمر ذلك، وتنسيق تلك التحقيقـات             

  . عن مالحقة اجلرائم املتعلقة باختفاء األشخاص فضالًواإلشراف عليها،
اإلجراءات اليت تقوم هبا الوحدة املتخصصة بالبحـث عـن          ويف حال استشف من       -١٥٤

األشخاص املفقودين وجود جرائم خمتلفة ذات صلة باختصاص تلك الوحدة، تتـوىل هـذه              
التحقيق فيها، أو ميكن أن تتوىل ذلك التحقيق وحدات إدارية أو هيئات ال مركزيـة تابعـة              

 إطالع اجلهاز املختص علـى تلـك        للنيابة العامة، وتبادر الوحدة املتخصصة على الفور إىل       
  .اجلرمية لكي يقوم بالتحقيقات املناسبة

ومن األمهية مبكان، لدى تلقي الشكوى، حتديد السلطة العامة اليت ينسب إليها فعل               -١٥٥
اختفاء الشخص، أي ما إذا كانت متمثلة يف الشرطة البلدية، أو شرطة الوالية، أو الـشرطة                

ويصار .  تابع للجيش املكسيكي أو البحرية املكسيكية أو سوامها        االحتادية، أو أي كيان آخر    
على الفور إىل تشكيل قائمة باملوظفني العامني الذين كانوا يعملون بتاريخ وساعة ارتكـاب              

ويف حال وجود شـهود، مـن املناسـب         . الفعل؛ وما إذا كان مثة شهود على ذلك الفعل        
.  من حتديد هوية املرتكب، يف حال وجـوده        إطالعهم على صور املوظفني العامني لتمكينهم     

ويف حال عدم التعرف على الشخص املعين، يتم اللجوء إىل القرائن بغية التوصل إىل حتديـد                
  . املسؤولية اجلنائية
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وتتسم حتقيقات الطب الشرعي واألدلة اجلنائية والبصمات واملعلومـات واملـسح             -١٥٦
صورة والعينات اجلينية بأمهية حامسة يف التعـرف        والرسوم الفوتوغرافية والصور واألشرطة امل    

  .يف حاالت معينة إىل اإلعدام وعلى الظروف واألسباب اليت أدت إىل حاالت االختفاء،
الـشكوى،  :  يلي فيماوتتمثل اإلجراءات املتعلقة بالطعن يف عمل سلطات التحقيق           -١٥٧

جانبها، حتظى األطراف، فـور     ومن  . وعدم التطابق مع القانون، وطلب احلماية غري املباشرة       
صدور حكم السلطة القضائية، بإمكانية االستئناف واالستفادة من حكم احلمايـة املباشـرة     

   .للطعن يف قرار القاضي

اإلجراءات املنصوص عليها بغية متكني كل شخص جيب التحقيق معه، بسبب ارتكابه فعل     
  االختفاء القسري، من احلصول على مساعدة قنصلية

 / حزيـران  ١٦اتفاقية فيينا للعالقات القنـصلية منـذ         الدولة املكسيكية طرف يف     -١٥٨
 مـن   ٣٦للمادة  اً  فوفق. ، وهي بذلك تطبق القواعد املتعلقة باإلخطار القنصلي       ١٩٦٥ هيوني

هذه املعاهدة، تقوم املكسيك بإخطار املكتب القنصلي ألي دولة أخرى، يف حال توقيـف              
وللموظفني القنصليني  . حتجازه أو وضعه يف احلبس االحتياطي     أحد مواطين تلك الدولة أو ا     

  .احلق يف زيارة الشخص املعين والتحدث إليه وتنظيم دفاعه أمام احملاكم

  "إما التسليم وإما احملاكمة"على االمتثال ملبدأ  قضية كافالو مثاالً    
" إمـا احملاكمـة   إما التـسليم و   " على كيفية تطبيق السلطات املكسيكية ملبدأ        مثاالً  -١٥٩

، نـشري إىل    )التزام الدولة بالتسليم أو، يف حال تعذر ذلك، بتطبيق اختصاصها القانوين           أي(
فالقضية، رغم كوهنا ال تتعلق حبالة اختفاء قسري، تشري إىل         . السيد ميغيل أخنيل كافالو   قضية  

 التعاون مـن    الطريقة اليت قررت هبا السلطات املكسيكية بواسطة قوانينها، يف مسعى لتعزيز          
أجل وضع حد إلفالت مرتكيب االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان من العقـاب، تـسليم              
السيد ميغيل أخنيل كافالو الرتكابه جرمييت إبادة األجناس واإلرهاب، بناء على طلـب مـن         

  .احلكومة اإلسبانية، ومها جرميتان ارتكبهما يف اإلقليم األرجنتيين
وشرع قاضـي   . ، احتجز السيد كافالو يف املكسيك     ٢٠٠٠أغسطس  / أب ٢٥ففي    -١٦٠

ـ            علـى  اً  التحقيق يف الدائرة اخلامسة للمحكمة الوطنية اإلسبانية مبحاكمة السيد كافالو جنائي
جرائم إبادة األجناس والتعذيب واإلرهاب اليت ارتكبها يف مدرسة امليكانيك التابعة للجيش يف             

، أصدر قاضي الغرفة اجلنائية السادسة التابعـة        ٢٠٠١يناير  / كانون الثاين  ١١ويف  . األرجنتني
  .انياللدائرة األوىل، وهي حمكمة احتادية مكسيكية، فتواه بشأن تسليم السيد كافالو إىل إسب

، قررت وزارة اخلارجية، بعد أن نظـرت يف الفتـوى           ٢٠٠١فرباير  / شباط ٢ويف    -١٦١
اإلجيابية للقاضي اجلنائي املكسيكي، تسليم السيد ريكاردو ميغيل كافالو على أساس ارتكابه            

  .جرائم إبادة األجناس واإلرهاب والتعذيب
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. ة أمام قاض احتادي آخـر     وقدم ميغيل كافالو طلب محاية ضد قرار وزارة اخلارجي          -١٦٢
حبق من  اً  ففي املكسيك، ميكن الطعن بأي قرار صادر عن هيئة إدارية ميكن أن يشكل مساس             

  .احلقوق الدستورية
ـ        ٢٠٠٣ يونيه/ حزيران ٢٨ويف    -١٦٣ اً ، رفض قاضي احلماية اجلنائية طلب كافالو، مثبت

 وقد سلُم السيد كافالو إىل      . عدا جرمية التعذيب   فيمادستورية قرار وزارة اخلارجية بتسليمه      
  .إسبانيا يف الليلة نفسها

  نتيجة التحقيقات    
وعلى املستوى االحتادي، مت تسجيل ستة أحكام إدانة صادرة جبرم ارتكاب فعـل               -١٦٤

  :االختفاء القسري
اً ، أصدرت احملكمة التاسعة ملنطقة والية سينالوا حكم       ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٣٠يف   •

 ضد إيستيبان غومسان سـالغادو بارتكـاب        ١٧٩/٢٠٠٦نائية  يف القضية اجل  اً  هنائي
ألـف  -٢١٥ما هو منصوص عليـه يف املـادة         جرمية االختفاء القسري، على حنو      

. باء، وكلتامها واردتان يف القانون اجلنائي االحتـادي       -٢١٥واملعاقب عليها باملادة    
 الـذي   PGR/FEMOSPP/018/2006وقد استندت القضية إىل ملف التحقيق األويل        

 كانون  ٧أحاله مكتب االدعاء اخلاص باحلركات االجتماعية والسياسية املاضية يف          
للدائرة اً   ضد إيستيبان غومسان سالغادو، بوصفه آنذاك رئيس       ٢٠٠٦ديسمرب  /األول

االحتادية ملا كان يعرف باإلدارة االحتادية لألمن، جبرم التعدي على ميغيـل أخنيـل              
  . وأخفي١٩٧٧سبتمرب /جز يف شهر أيلولهرينانديز فالرييو الذي احت

، أصدرت احملكمة االبتدائية للمنطقة املعنية بالقضايا       ٢٠١٠ يونيه/ حزيران ٣٠ويف   •
 ضد روبرتو   I-20/2005يف القضية اجلنائية    اً  هنائياً  اجلنائية االحتادية يف العاصمة حكم    

اسـتندت  وقـد   . غاالرزا هرينانديز الرتكابه جرمية االختفاء القسري لألشخاص      
 الذي أحالته اإلدارة العامة ملكافحة      FESPI/02/313القضية إىل ملف التحقيق األويل      

 ٤اجلرائم املرتكبة من جانب املوظفني العامني للمؤسسة، امللحقة باملفتشية العامة، يف 
يف اً  سـابق اً   ضد شخص حمكوم عليه بوصفه عنـصر       ٢٠٠٤أكتوبر  /تشرين األول 

 الرتكابه اجلرمية املشار إليها حبق خيسوس أخنيل غوتيرييس         وكالة التحقيق االحتادية،  
  . ٢٠٠٢مارس /أولفريا خالل شهر آذار

، صدر عن حمكمة املنطقة السادسة لإلجراءات اجلنائيـة         ٢٠٠٦مايو  / أيار ١٠ويف   •
 املقامة ضـد  ٢٧/٢٠٠٥االحتادية يف والية خاليسكو حكم إدانة يف القضية اجلنائية       

وقد استندت  . الرتكابه جرمية االختفاء القسري لألشخاص    غوستافو مونتيل ريسو    
 الذي أحالته اإلدارة العامـة      DGDCSPI/2005/67القضية إىل ملف التحقيق األويل      

لـإلدارة العامـة    اً  لإلشراف والتفتيش الداخلي إىل الوكالة االحتادية للتحقيق، دعم       
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سسة امللحقـة باملفتـشية     للجرائم املرتكبة من جانب املوظفني العامني التابعني للمؤ       
العامة، ضد خوسي لويس رويز كاستيالنوس ومانويل غوميس منـدوزا احملكـوم            

بوصفهما عنصرين يف الوكالة االحتادية للتحقيق، الرتكاهبما اجلرميـة         اً  عليهما حالي 
  .٢٠٠٥يناير /املشار إليها يف كانون الثاين

ة التابعـة لواليـة     ، أصدرت حمكمة املنطقـة الـسادس      ٢٠٠٥مايو  / أيار ١١ويف   •
 الصادرة حبق خوسي أنتونيو ١٤٢/٢٠٠٣غواناخواتو حكم إدانة يف القضية اجلنائية       

وقد اسـتندت   . غويريرو دومنغويس الرتكابه جرمية االختفاء القسري لألشخاص      
 الذي أحالته اإلدارة العامـة      DGDCSPI/2003/325القضية إىل ملف التحقيق األويل      

 من جانب املوظفني العامني للمؤسسة، امللحقـة باملفتـشية          ملكافة اجلرائم املرتكبة  
يف النيابة العامة   اً  بوصفه عنصر اً  العامة، ضد خوسيه روشا غومسان احملكوم عليه حالي       

  .٢٠٠٣ يوليه/للجمهورية، الرتكابه اجلرمية املشار إليها يف متوز
يـة  ، أصدرت حمكمة املنطقـة األوىل لوال      ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ١٤ويف   •

وقد استندت القضية إىل    . ٧٢/٢٠٠٥باإلدانة يف القضية اجلنائية     اً  ميتشواكان حكم 
 الذي أحاله مكتب االدعاء اخلاص مبكافحـة  FECCI/2005/73ملف التحقيق األويل  

يف الوكالة االحتادية للتحقيـق، الرتكابـه       اً  الفساد ضد احملكوم عليه بوصفه عنصر     
وجيدر اإلشارة إىل أن احلكم صدر بصيغته     . ٢٠٠٥ ليهيو/اجلرمية املشار إليها يف متوز    

   .العامة، لذا مل يتضمن املعلومات السرية واملتحفظ عليها
، أصدرت حمكمة املنطقة اخلامـسة لواليـة        ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٤ويف   •

 ضد فيكتور ألبريتو غرييـرا    ١٥٩/٢٠٠٥باإلدانة يف القضية اجلنائية     اً  تشيواوا حكم 
وقد اسـتندت القـضية إىل   . رتكابه جرمية االختفاء القسري لألشخاص أسيفيدو ال 

الذي أحالته اإلدارة العامـة ملكافحـة        DGDCSPI/2005/267ملف التحقيق األويل    
 سلفادور  اجلرائم املرتكبة من جانب املوظفني العامني، امللحقة باملفتشية العامة، ضد         

يف الوكالة االحتادية للتحقيق، الرتكابـه      اً  بوصفه عنصر اً  لريا أياال احملكوم عليه حالي    
  .٢٠٠٥سبتمرب / يف أيلولااجلرمية املشار إليه

    ١٣املادة     
تسليم األشخاص املشتبه هبم أو املتهمني أو احملكوم عليهم بارتكـاب أفعـال             

  االختفاء القسري
لية عـن   وتتم هذه العم  . جيوز تسليم املتهم أو احملكوم عليه جبرمية االختفاء القسري          -١٦٥

  وفقـاً طريق اإلدارة العامة لإلجراءات الدولية، وهي املرجع املخول بتنفيذ إجراءات التسليم،     
  : من النظام الداخلي للنيابة العامة للجمهورية، واليت تشري إىل ما يلي٥٢ألحكام املادة 
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جراءات الدولية مدير عـام      يكون على رأس اإلدارة العامة لإل      -٥٢املادة  "  
  :صالحيات التالية التناط به

 ملا هو منصوص  وفقاًالتدخل يف حاالت التسليم الدولية،  -أوالً  
 من الدستور، واملعاهدات الدولية ذات الصلة اليت        ١١٩عليه مبوجب املادة    

فيه، وقانون التسليم الدويل، والقـانون األساسـي        اً  تدخل املكسيك طرف  
  (...)وسواه من األحكام املنطبقة؛ 

 التحليل القانوين للتشريع األجنيب يف املواد اجلنائية        إجراء  -خامساً  
 عن الصكوك الدولية يف جمال التـسليم،         فضالً املتعلقة باإلجراءات اجلنائية،  

واملساعدة القانونية الدولية يف جمال التسليم، واستعادة األصول وسوى ذلك      
  (...)من املسائل املتعلقة باختصاص النيابة العامة؛ 

عاون يف جمال تنفيذ االتفاقات واملعاهـدات الدوليـة         الت  -سابعاً  
املتصلة باملساعدة القانونية الدولية، والتسليم، وإعادة األمـوال، وإعـادة          
املوجودات، وتنفيذ األحكام اجلنائية وسوى ذلك من املسائل ذات الطابع          

  ."الدويل اليت تناط مبكتب املدعي العام
التسليم إال مع البلدان اليت توجد معهـا معاهـدات          بيد أنه ال جيوز إجراء عمليات         -١٦٦

 مـن  ١١٩إىل املـادة  اً تسليم، واليت يصنف هذا النمط من السلوك فيها مبثابة جرمية، استناد 
  . الدستور السياسي االحتادي

 لالحتـاد قـانون   اجلريدة الرمسيـة ، نشر يف ١٩٧٥ديسمرب / كانون األول  ٢٩ويف    -١٦٧
احلاالت والشروط اليت جيوز فيها تسليم املتهمني أمـام احملـاكم،         التسليم الدويل الذي حيدد     

احملكوم عليهم من جانب تلك احملاكم جبرائم عامة، إىل الدول اليت تطلبها، يف حال عـدم               أو
   .وجود معاهدة دولية هبذا الشأن

 من القانون، تقرر وزارة العالقات اخلارجية ما إذا كانت          ٣٠ و ٢٩للمادتني  اً  ووفق  -١٦٨
عملية التسليم ستتم أم ال، مع مراعاة أحكام املعاهدات، وسجل السوابق اجلنائية، وفتـوى              

  .القاضي، واعتبارات أخرى
ويستشف مما تقدم أن جرمية االختفاء القسري، كوهنا جرميـة مـصنفة يف إطـار                 -١٦٩
د بيد أن القـانون نفـسه حيـد       .  من القانون اجلنائي االحتادي، توجب التسليم      ٢١٥ املادة

  :االستثناءات اليت ال جيوز يف إطارها تنفيذ إجراء التسليم
  : ال يبادر إىل إرجاء التسليم يف احلاالت التالية-٧املادة "  

يف حال تربئة الشخص املطلوب أو العفو عنه أو استيفائه       -أوالً  
  للعقوبة الصادرة حبقه؛ 
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يف حال عدم وجود طرف شرعي يربر االهتام، عنـدما            -ثانياً  
  ون القانون اجلنائي املكسيكي قد نص على هذا الشرط كمربر للتجرمي؛يك

 للقانون اجلنـائي   وفقاًيف حال إلغاء اإلجراء أو العقوبة،    -ثالثاً  
  املكسيكي أو القانون املنطبق يف الدولة الطالبة أو امللتمسة؛ و

يف حال ارتكاب اجلرمية يف إطـار نطـاق اختـصاص             -رابعاً  
  .اجلمهورية حماكم

 ال جيوز يف أي حال من األحوال تسليم األشخاص املعرضـني            -٨املادة  "  
لالضطهاد السياسي يف الدولة امللتمسة، أو يف حال كان الشخص املطلوب عرضـة        

  . لالسترقاق يف البلد الذي ارتكبت فيه اجلرمية
 ال جيوز تنفيذ إجراء التسليم يف حال كانت اجلرمية املطلـوب            -٩املادة  "  
  . " إطارها ذات طابع عسكريالتسليم يف

وقد توصلت املكسيك إىل حتديد معيار مفتوح لتلبية طلب تسليم يستند إىل التجرمي               -١٧٠
 جرائم حتد من تطبيق صـك التعـاون         "قائمة"    املزدوج، مبا يتفادى إخضاع إجراء التسليم ل      

عـت معهـا    وعلى هذا النحو، يف حال طلبت إحدى الدول األطراف اليت وق          . الثنائي نفسه 
املكسيك معاهدة ثنائية تسليم شخص متهم بارتكاب جرمية االختفاء القسري، وإن كانـت            
املعاهدة حيز النفاذ قد دخلت قبل االتفاقية قيد الدرس، ميكن هلذه الدولة صياغة التماسـها               

وقد وقعت  . مبعزل عما إذا كان لديها صالحية صرحية بتسليم املتهم جبرمية االختفاء القسري           
، توصلت من خالهلا إىل تطبيـق     )٣٧( معاهدة ثنائية يف جمال تسليم اجملرمني      ٣٣كسيك على   امل

  . يتعلق بتلبية طلب التسليمفيماهذا املعيار املفتوح 

__________ 

، الربازيـل، كنـدا،   ) املتعددة القوميات-دولة  (أستراليا، األرجنتني، جزر الباهاما، بيليز، بلجيكا، بوليفيا         )٣٧(
ا اجلنوبية، كوستاريكا، كوبا، إكوادور، إسبانيا، الـسلفادور، الواليـات          شيلي، الصني، كولومبيا، كوري   

املتحدة األمريكية، فرنسا، اليونان، غواتيماال، هولندا، اهلند، إيطاليا، نيكاراغوا، بنما، بـاراغواي، بـريو،              
 ).ارية البوليف-مجهورية (الربتغال، اململكة املتحدة، اجلمهورية الدومينيكة، أوروغواي، وفرتويال 
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    ١٥ و١٤املادتني     
  االتفاقات الدولية للتعاون القضائي ومساعدة الضحايا

املتبادلـة يف جمـال    معاهدة دولية للمساعدة القـضائية  ٢٨صدقت املكسيك على      -١٧١
ألوامر اً  القضايا اجلنائية، مت فيها حتديد آليات التعاون القضائي يف جمال تسليم املتهمني، إنفاذ            

  .)٣٨( عن نقل املشتبه هبم، بغية إخضاعهم للمحاكمة على اجلرمية اليت ارتكبوها فضالًالقبض،
 بينها وتقدمي   فيماعن ذلك، تنص هذه املعاهدات على وجود تعاون األطراف            فضالً  -١٧٢

كل ما يلزم من مساعدة ممكنة ملساعدة ضحايا عمليات االختفاء القسري يف البحث عـن               
األشخاص املفقودين وحتديد مكان وجودهم وحتريرهم، ويف حال وفاهتم، التنقيب عن وفاهتم   

  .فاهتمروحتديد هوياهتم وإعادة 

    ١٦املادة     
 االختفاء القسري، أو إعادهتم،     حظر ترحيل األشخاص الذين قد يقعون ضحايا      

  أو نقلهم أو تسليهم
 من االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفـاء          ١٦ألحكام املادة   اً  ووفق  -١٧٣

القسري، ال جيوز ألي دولة ترحيل أي شخص، أو إعادته أو نقله أو تسليمه إىل أي دولـة،          
طر أو هتديد بوقوع الـشخص املـذكور        يف حال كان مثة مربرات كافية لالعتقاد أن مثة خ         

  .ضحية االختفاء القسري
  :وحيدد قانون التسليم الدويل األسباب املانعة للتسليم  -١٧٤

  : ال جيوز تسليم املتهمني يف احلاالت التالية-٧املادة "  
حني يكون الشخص املطلوب قـد بـرأ أو أُعفـي يف              -أوالً  

  رمية اليت تسببت يف الطلب؛شكل من األشكال أو أمت حمكوميته يف اجل أي
يف حال عدم وجود طرف مشروع يربر االهتام، يف حال            -ثانياً  

  نص القانون اجلنائي املكسيكي على ذلك كشرط للتجريب؛ 
 للقانون اجلنـائي     وفقاً يف حال حظر اإلجراء أو العقوبة       -ثالثاً  

  املكسيكي أو القانون املنطلق يف الدولة امللتمسة؛ و

__________ 

 كولومبيا، الصني، شيلي، كندا، الربازيل، ،)القوميات املتعددة - دولة (بوليفيا، األرجنتني، أستراليا، أملانيا، )٣٨(
 غواتيماال، اليونان، األمريكية، املتحدة الواليات السلفادور، إسبانيا، إكوادور، كوبا، كوستاريكا، كوريا،

 ).البوليفارية - مجهورية (وفرتويال أوروغواي الربتغال، بريو، باراغواي، ،بنما نيكاراغوا، اهلند، دوراس،نه
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حال ارتكبت اجلرميـة داخـل نطـاق اختـصاص          يف    -رابعاً  
  .اجلمهورية حماكم

 ال جيوز يف أي حال من األحوال تسليم األشخاص الذين قـد             -٨املادة  "  
خيضعون لالضطهاد السياسي يف الدولة امللتمسة، أو يف حـال خـضع الـشخص              

  . املطلوب لالسترقاق يف البلد الذي ارتكبت فيه اجلرمية
تسليم يف حال كانت اجلرمية املطلوبة تسليم املتهم هبا          ال جيوز ال   -٩املادة  "  

  ."جرمية عسكرية
 من الدسـتور  ١٥ و١من جهتها، أشارت اإلدارة العامة للتعاون الدويل إىل املادتني          -١٧٥

  :السياسي للواليات املكسيكية املتحدة اليت تنصان على ما يلي
عتـرف هبـا يف     يتمتع مجيع األشخاص حبقوق اإلنسان امل     [...]   -أوالً"  

 عـن    فضالً فيها،اً  الدستور ويف املعاهدات الدولية اليت تدخل الدولة املكسيكية طرف        
الضمانات املتعلقة حبماية تلك احلقوق واليت ال جيوز تقييد ممارسـتها أو تعليقهـا،              

  . "عدا احلاالت والشروط اليت ينص عليها هذا الدستور فيما
يت تنص على تسليم املتهمني جبـرائم       ال يؤذن بإبرام املعاهدات ال      -١٥"  

سياسية أو جبرائم عامة يف بلدان كانوا فيها مبثابة عبيد؛ وال االتفاقات أو املعاهدات              
اليت تغري من طبيعة حقوق اإلنسان املنصوص عليها يف هذا الدستور ويف املعاهدات             

  . "فيهااً الدولية اليت تدخل الدولة املكسيكية طرف
د، يف حال التبلغ بكون الشخص املطلوب تسليمه أو إعادته إىل دولة            ويف هذا الصد    -١٧٦

تتعرض فيها حياته للخطر نتيجة أحد الظروف املنصوص عليها أعاله، يكفي التذرع بالتغيري             
أو اخلطر الذي ميكن أن تتعرض له حقوق اإلنسان الكفيلة حبماية الضمانات الدستورية ذات              

   . إىل إجراءات التسليم أو الترحيل أو اإلعادة أو النقلالصلة، وبالتايل ال جيوز اللجوء

    ١٧املادة     
  حظر إجراءات االحتجاز السري

  اإلجراء الواجب اختاذه يف حاالت االحتجاز وحقوق األشخاص احملتجزين  )أ(  
. يعترف الدستور املكسيكي بالضمانات الدنيا حلماية األشخاص خالل احتجازهم          -١٧٧

 اليت تنص على عـدم      ١٤هلا يف املادة    اً   األمن القانوين للفرد انعكاس    وجتد إحدى صيغ توفري   
جواز حرمان أي شخص من احلرية، أو من ممتلكاته أو حيازاته أو حقوقـه، إال يف حـال                  

، واليت يتم يف إطارها تنفيذ الـشكليات        صدور حكم قضائي عن احملاكم املعترف هبا مسبقاً       
  . املعمول هبا قبل إسناد الفعل للمتهم للقوانني  وفقاًاألساسية لإلجراء،
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كذلك، ينص الدستور على وجوب صدور أي أمر باالعتقال عن السلطة القضائية،              -١٧٨
يف حال صدور بالغ أو شكوى سابقة بشأن فعل مصنف يف القانون مبثابة جرمية، ووجـود                

هم قد ارتكب   كون املت بأن ي بيانات كافية تثبت ارتكاب الفعل غري املشروع ووجود احتمال          
  . اجلرمية أو شارك فيها

 من الدستور، يتعني على السلطة اليت تنفذ أمـر التوقيـف     ١٦ ألحكام املادة    ووفقاً  -١٧٩
  .القضائي وضع املتهم يف تصرف القاضي، دون أي تأخري وحتت طائلة املسؤولية الكاملة

حتجاز إال يف احلاالت    وال جيوز للنيابة العامة، حتت طائلة املسؤولية، إصدار أمر اال           -١٨٠
القصوى اليت تتعلق جبرمية خطرية مصنفة على هذا النحو يف القانون، ويف حال وجود خطـر       

 باحتمال فرار املتهم أو إفالته من العدالة، مع ضرورة تربير الشبهات اليت تـربر ذلـك                 مربر
  .اإلجراء وتوضيحها

ىل احلبس االحتيـاطي إال يف      الدستور على عدم جواز اللجوء إ       من ١٨وتنص املادة     -١٨١
حال اجلرائم اليت تستحق عقوبة احلرمان من احلرية، وأن يكون مكان تنفيذ ذلك اإلجـراء               

  . عن مكان تنفيذ العقوباتاً خمتلف
 من قانون الشرطة االحتادية، يف اجلزء التاسع عشر         ١٩من جهة أخرى، تنص املادة        -١٨٢

الـسجل  حتادية إىل تسجيل حاالت االحتجاز يف منها، على وجوب مبادرة أفراد الشرطة اال      
 من القانون العام للنظام الـوطين       ١١٢ املنصوص عليه يف املادة      اإلداري لعمليات االحتجاز  

يتعني على أفراد الشرطة الـذين يقومـون بعمليـة          "وتشري هذه املادة إىل أنه      . لألمن العام 
للمعلومات بشأن عملية االحتجاز،    االحتجاز توجيه إخطار إداري فوري إىل املركز الوطين         

  ."بواسطة تقرير الشرطة املعتمد
 من القانون االحتادي لإلجراءات اجلنائية فتنص، يف حال احتجـاز           ١٢٨أما املادة     -١٨٣

  : أمام النيابة العامة االحتادية، على ضرورة اختاذ ما يلي من تدابرياً املتهم أو مثوله طوع
االحتجاز بتسجيل اليوم والساعة واملكان الذي      مبادرة الشخص الذي نفذ عملية       •

 عن اسم الشخص الذي أمـر بـاإلجراء          فضالً مت فيه إجراء االحتجاز أو املثول،     
ويف حال مت االحتجاز على يد سلطة غري تابعة للنيابـة العامـة، يبـادر      . ومنصبه

تعلقة علومات امل الشخص الذي نفذ اإلجراء أو استلم احملتجز إىل تثبيت أو إضافة امل           
  ؛بظروف االحتجاز

  ؛قدم البالغ أو الشكوى ذات الصلةإخطار املتهم بالتهمة املنسوبة إليه واسم م •
إبالغ املتهم باحلقوق اليت يعترف الدستور السياسي للواليات املكسيكية املتحـدة            •

  :هبا له
  عدم التصريح يف حال رغب يف ذلك أو التصريح مبساعدة حماميه؛ •
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. من حلظة احتجـازه   اً  جانب حمام خيتاره حبرية، بدء    التمتع بدفاع كاف من      •
ويف حال عدم رغبته يف تعيني حمام أو عدم قدرته على ذلك، بعد أن يكـون                

   ؛ عاماًقد طُلب منه القيام بذلك، يعني له القاضي حمامياً
  مثول حماميه يف مجيع اإلجراءات املتعلقة جبمع األدلة أثناء التحقيق؛ •
البيانات اليت يطلبها ألغراض الدفاع عنه واليت ينطوي        تيسري وصوله إىل مجيع      •

عليها التحقيق، على حنو يتيح له وحملاميه مراجعة ملـف التحقيـق األويل يف              
  مكتب النيابة العامة وحبضور املوظفني؛

إتاحة الفرصة له وحملاميه من أجل تقدمي الشهود وسائر األدلة اليت حبوزهتمـا              •
ذي يصدر، إلفساح اجملال الالزم هلما مـا دام         ومراعاة وجودمها يف احلكم ال    

ذلك ال يعيق التحقيق وما دام األشخاص املعروضة شهادهتم موجـودين يف            
ويف حال تعذر تقدمي األدلة من جانب املتهم        . املكان الذي جيري فيه التحقيق    

  أو حماميه، يبت القاضي بعملية تلقي تلك األدلة وممارستها؛
 ملا هو منصوص عليه يف اجلزء  وفقاًلة، فور طلبه ذلك،  عنه بكفا اً  اإلفراج مؤقت  •

ـ  ١٣٥ من الدستور وألحكام الفقرة الثانية من املادة         ٢٠من املادة     أوالً ن  م
   ؛قانون اإلجراءات اجلنائية

تعيني مترجم له يطلعه على احلقوق املنصوص عليها يف اجلزء اآلنف الـذكر،              •
ـ     يف حال انتمائه إىل شعب أو مجاعة من السكا         اً، ن األصليني أو كونه أجنبي

ويف .  كافياً عدم استطاعته التعبري باإلسبانية أو استيعاب تلك اللغة استيعاباً         أو
حال كان املتهم ينتمي إىل السكان األصليني، وجب على املترجم واحملـامي            

وجب اً، ويف حال كان أجنبي. املوجلني مبساعدته أن يكونا ملمني بلغته وثقافته
  ؛ أو القنصلية على الفور باحتجازهثة الدبلوماسيةتبليغ البع

  ؛احلبس يف أماكن االحتجاز أوالنساء ويف كل احلاالت، ينبغي الفصل بني الرجال و •
ومنذ حلظة احتجاز املتهم حىت إحضاره أمام الـسلطة القـضائية املالئمـة،              •

  .يتوجب احترام حقوقه األساسية

  القضاء العامة للجمهورية بشأن وضع احملتجزين يف تصرف الصادر عن النيابة C003/12التعميم   )ب(  
 الصادرة عن اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، أصـدرت         ٦٤/٢٠١١للتوصية  اً  تنفيذ  -١٨٤

. )٣٩(النيابة العامة للجمهورية التعميم املتعلق بوضع األشخاص احملتجزين يف تصرف القـضاء           
شخص املعين على الفور يف تـصرف       ويؤكد هذا الصك على ضرورة قيام املوظفني بوضع ال        

  .السلطة القضائية ذات الصلة
__________ 

 .٢٠١٢ فرباير/شباط ٣ يف النفاذ حيز التعميم دخل )٣٩(
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ويف احلاالت اليت يتم فيها االحتجاز يف أماكن حتول املسافة أو وسيلة النقـل دون                 -١٨٥
تعذر إحضار احملتجز على الفور أمام اً  الوصول إليها بسالسة، أو ألي أسباب أخرى تربر فعلي        

  وفقـاً  لنيابة العامة لالحتاد على الفور هبدف اختاذ إجراء       السلطة املختصة، ينبغي إخطار ممثل ا     
  .للقانون املرعي، حبيث يسجل تلك الظروف يف سجل االحتجاز

ألمر قضائي، توجب على الفور إبالغ موظف النيابـة     اً  ويف حال مت االحتجاز تنفيذ      -١٨٦
 الالزم، مع تـسجيل     العامة لالحتاد امللحق باهليئة املختصة اليت صدر عنها األمر هبدف اختاذ          

  .ظروف العملية يف سجل االحتجاز
ويكون موظفو الشرطة القضائية االحتادية الذين يتدخلون بأي شكل من األشـكال              -١٨٧

يف عملية االحتجاز مسؤولني عن تنفيذ ما هو منصوص عليه يف التعميم جلهة أحكام القانون               
ي للمـسؤوليات اإلداريـة للمـوظفني    األساسي للنيابة العامة للجمهورية، والقانون االحتاد   

  .العامني وسائر األحكام املنطبقة، دون املساس باملسؤولية اجلنائية املترتبة على ذلك

  )٤٠(االحتجاز السابق لالهتام  )ج(  
ذات طابع احترازي ومؤقت ينطبق     اً  قانونياً  يشكل إجراء التوقيف يف املكسيك تدبري       -١٨٨

ويـتم اللجـوء إىل ذلـك       . كبة من جانب اجلرمية املنظمة    على حاالت اجلرائم اخلطرية املرت    
اإلجراء يف إطار التدابري االستثنائية املكرسة للحاالت اليت هتدف إىل احلفاظ على قيم الصاحل              
العام األكرب ومبا ينطوي على معلومات كافية تتيح افتراض نية لدى جمرم يشتبه يف ارتكابـه                

   . من العدالةاملنظمة باإلفالت أحد أفعال اجلرمية
 على التنظيم الدستوري املتعلـق      ٢٠٠٨وقد حصرت التعديالت اليت أدخلت عام         -١٨٩

هـذه  (بإجراءات التوقيف نطاق تنفيذ اإلجراء املذكور باجلرائم اخلطرية واجلرمية املنظمـة             
ويف هذا الصدد، ال جيـوز  . ، خمضعة إياه لضوابط قانونية صارمة)األخرية يف النطاق الفدرايل  

ن يصدر األمر بالتوقيف إال عن سلطة قضائية احتادية متخصصة يف هذا اجملال، بنـاء علـى        أ
إىل أقصى احلدود، ألغراض التحقيـق،      اً  طلب من النيابة العامة لالحتاد، حني يكون ضروري       

 األدلة االهتامية   حيث إن إتاحة الفرصة لسلطة إنفاذ القانون حتديد اهتام مربر حسب األصول،           
اجلرمية املنظمة معقدة وصعبة االستخالص، وهذا يشمل اجلرمية العابرة للحدود، على           املتصلة ب 

  . حنو يستوجب إبقاء املتهمني أو املشتبه هبم يف احلراسة

__________ 

 مـن  ١٦ املـادة  تـنص : لالهتام السابق االحتجاز إجراء على املنطبق املكسيكي القانوين اإلطار يلي فيما )٤٠(
 االحتـادي  القانون مناً  سابع اجلزء ،٣٦٧و ٢٥٦و ٢٠٥واً  مكرر ١٣٣و ثالثا؛ اجلزء ،٢ واملواد الدستور،
 ،أوالً جـزء  ،٤و ٣ واملادتني املنظمة، اجلرمية ملكافحة االحتادي القانون من ١٢ واملادة اجلنائية، لإلجراءات

 القـانون  نظام من ٢٨ واملادة للجمهورية، العامة للنيابة األساسي القانون من نون الفرعي البند ألف، البند
 علـى  االحتـادي،  التحكيم جملس هيئة عن الصادر ٧٥/٢٠٠٨ والقرار للجمهورية العامة للنيابة األساسي
 . االتصاالت يف والتدخل لالهتام السابق والتوقيف التفتيش بإجراءات متخصصة جنائية احتادية حماكم إنشاء
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 بوصفه  "قاضي الرقابة "كذلك، مت يف إطار اإلصالح الدستوري املذكور إنشاء منصب            -١٩٠
ومن . ملكلفة بالبت على الفور بطلبات التوقيف     السلطة القضائية االحتادية املستقلة واملتخصصة ا     

املتـضررين مـن    بني مهام قضاة الرقابة السهر على عدم انتهاك حقوق األفراد والـضحايا أو        
  . عن التحقق يف شرعية تصرفات كل من يتدخل يف هذا اإلجراء فضالًاإلجراء املذكور،

ـ  ٤٠ثـر مـن     وينص الدستور على عدم جواز استمرار إجراء التوقيـف أك           -١٩١ اً  يوم
يتعلق باجلرائم اخلطرية، كما أنه ال جيوز متديد تلك املهلة إال يف حاالت اجلرمية املنظمة،                فيما

تدعو إىل اختاذ هذا اإلجراء الذي ال جيـوز يف          اً  يف حال أثبتت السلطة القضائية أن مثة أسباب       
  . يوما٨٠كل احلاالت أن تتجاوز مدة التوقيف يف إطاره 

 لدى تطبيق هذا اإلجراء، اللجوء إىل أي تدبري من تدابري احلـبس االنفـرادي               وحيظر،  -١٩٢
  فضالًوينبغي إطالع املتهم على األفعال املنسوبة إليه واحلقوق اخلاصة به،       . الترهيب أو التعذيب   أو

، يف مجلـة ضـمانات      وافياًاً  عن ضرورة كفالة وصوله بالكامل إىل خدمات حمام يكفل له دفاع          
  . من الدستور والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية٢٠ا يف املادة منصوص عليه

وجيدر اإلشارة إىل أنه حيق للمتهم أو للمشتبه به اللجوء يف أي حلظة من حلظـات                  -١٩٣
هلا اً التوقيف إىل السلطة القضائية لطلب احلماية والطعن يف شرعية الظروف اليت يكون خاضع       

 ٢٠١٣سـبتمرب   / أيلـول  ٣٠ و ٢٠٠٩يناير  /وقد مت بني كانون الثاين    . أثناء عملية التوقيف  
  . طلب محاية من أوامر بالتوقيف، عن طريق قرارات محاية غري مباشرة١٤٠ تلبية
، أقر جملس النواب مبادرة إلصالح الدسـتور أعـادت تأكيـد    ٢٠١٣أبريل  /ويف نيسان   -١٩٤

املنظمة، وحددت أشد القيود والضوابط اهلادفة      اقتصار اللجوء إىل ذلك اإلجراء على حاالت اجلرمية         
وقـد  . )٤١(إىل خفض مدته إىل أدىن حد وفرض تدابري رقابة تتوالها منظمات محاية حقوق اإلنسان             

   .للمراجعة يف جملس شيوخ اجلمهوريةاً أقرت املبادرة يف جملس النواب وهي ختضع حالي
ة من اللجوء إىل ذلك التدبري؛ ويف هذا        وقد عمدت الدولة املكسيكية إىل احلد بدرجة كبري         -١٩٥

  . )٤٢(من حاالت التوقيف أقل مما كان قد سجل سابقاًاً الصدد، سجلت اإلدارة احلالية عدد
وتعمل النيابة العامة للجمهورية على حتسني آليات املعلومـات بـشأن احلـاالت               -١٩٦

قـوق اإلنـسان    اخلاضعة هلذا التدبري االحترازي، وهي تستحوذ على فرع خاص خمتص حب          
  .)٤٣(مكلف بالتصدي ألي انتهاك هلذه احلقوق، مبا يشمل انتهاكات تنفيذ هذا التدبري

__________ 

 احترازيـة  ابريتد ينظم ،٢٠١٤ مارس/آذار ٤ يف الصادر اجلنائية، لإلجراءات الوطين القانون أن إىل يشار )٤١(
 . األشخاص حرية تقيد اليت التدابري على التدابري تلك تطبيقاً مؤثر احلرية، من احلرمان خبالف جديدة

 ويف. عمليـة  ٧٧ قدره شهري مبعدل توقيف، عملية ٦١٧ جمموعه ما تسجيل مت ،٢٠١٣ بعام يتعلق فيما )٤٢(
 مت ،٢٠١١ عـام  ويف لية؛عم ١ ٧٦٦ تسجيل مت ،٢٠١٠ عام ويف عملية؛ ١ ٦٧٦ سجلت ،٢٠٠٩ عام

 .عملية ١ ١٦٧ سجلت فقد ٢٠١٢ العام يف أما عملية؛ ٢ ٠٦٩ تسجيل
 قانونيـة  صكوك على للجمهورية العامة النيابة وقعت األوقات، مجيع يف االحتجاز عملية شرعية احترام علىاً  حرص ) ٤٣(

 . ونشرها احلقوق تلك امالحتر الترويج عن فضالً اإلنسان، حقوق جمال يف العامني موظفيها بتدريب تتعلق
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  املسؤوليات اجلنائية املتعلقة بعدم تنفيذ القواعد املتصلة بعملية االحتجاز   )د(  
لوقوع أي تصرف غري قانوين من شأن موظف عام مـا مكلـف باحتجـاز               اً  منع  -١٩٧

 على ذلك التصرف، حيظر على معاقبة املوظف املعيناً رتكابه، وحرصاألشخاص أو حراستهم ا
انتهاك أصول اإلدارة   "، و "خمالفة األصول لدى ممارسة اخلدمة العامة     "التشريع اجلنائي جرائم    

وينص القانون املتعلق باجلرائم املرتكبة يف جمال إقامـة         ". إساءة استعمال السلطة  "و" والعدل
ت بكل من ميتنع عن إحالة شخص حمتجز يف عهدته يشتبه بارتكابه            العدل على إنزال العقوبا   

خالل التحقيق األويل خارج إطار احلاالت املنصوص عليها        اً  إحدى اجلرائم، أو حيتجز شخص    
مبوجب القانون، أو يستبقى ذلك الشخص مدة أطول مما هو منصوص عليه يف الدسـتور،               

 القانون ذلك، أو يرغمه على اإلدالء بتصريح يف حال اقتضىاً  مشروطاً  يفرج عنه إفراج   ال أو
عن طريق وضعه يف احلبس االنفرادي أو ترهيبه أو تعذيبه، أو مياطل يف اإلفراج عنه عنـدما                 

تستحق عقوبة احلرمان    يكون القاضي قد أمر بذلك، أو يأمر بالقبض على شخص جبرمية ال           
هدة القاضي يف غـضون املهلـة       من احلرية، أو ينفذ إجراء التوقيف دون وضع احملتجز يف ع          

يستبقي احملتجـز دون      من الدستور، أو   ١٦املنصوص عليها مبوجب الفقرة الثالثة من املادة        
  .)٤٤(االمتثال للشروط املنصوص عليها يف الدستور والقوانني ذات الصلة

  السجالت الرمسية لألشخاص احملرومني من احلرية  ) ه(  
اء نظام سجل احملتجزين جبرائم من اختصاص النيابـة  ، مت إنش٢٠١٠مايو  / أيار ٢٤يف    -١٩٨

 العامة للجمهورية، وهو سجل يهدف إىل فرض رقابة إدارية صارمة على عمليات االحتجـاز             
 لطرائق نظام االعتقال، واجلرم املشهود، والطرائق اإلدارية يف احلاالت الطارئة، والتوقيـف   وفقاً

م األشخاص املوضوعني يف تصرف موظف النيابة العامة        والتفتيش والطرائق املؤقتة املتعلقة بتسلي    
  .لالحتاد، أو احملالني إىل موظف الشرطة القضائية االحتادية أو احملتجزين لدى هذه األخرية

ويتوىل إدارة السجل املذكور املركز الوطين للتخطيط والتحليل واملعلومات املتعلقـة             -١٩٩
  .مبكافحة اجلرمية

 يف حـال    ،ضرورة أن يبادر أفراد الشرطة القضائية االحتاديـة       وينص القانون على      -٢٠٠
من األشخاص أو تسلمهم هذا الشخص، إىل تسجيله على الفور يف نظام            اً  احتجازهم شخص 

السجل املذكور وإحالة املعلومات على الفور وبأي طريقة متاحة إىل موظف النيابة العامـة              
  .ائم اليت يعود اختصاصها للسلطات االحتاديةلالحتاد، ما دامت عملية االحتجاز متصلة باجلر

ويتضمن نظام السجل املذكور بيانات احملتجز ودوافع االحتجاز وظروفه العامـة،             -٢٠١
وأمساء األشخاص الذين تولوا عملية التحقيق، واسم الشخص الذي وضع السجل، والسلطة            

  .اليت ُوضع احملتجز يف تصرفها

__________ 

 . االحتادي اجلنائي القانون من ٢٢٥ املادة )٤٤(
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كم وظيفته االطالع على املعلومات الواردة يف السجل        ُيلزم كل موظف عام، خمول حب       -٢٠٢
  . املذكور أو تدبر تلك املعلومات، باحلفاظ على سرية تلك املعلومات يف مجيع األوقات

تشكل البيانات املدرجة يف نظام السجل املذكور منـرب امليـادين املوضـوعية حلفـظ                 -٢٠٣
ألفراد اً  و االستفادة منها أو إرساهلا أو تلقيها، متكين       املعلومات املتعلقة باحملتجزين أو احملافظة عليها أ      

الشرطة الذين ينفذون إجراءات االحتجاز من تنفيذ واجب تزويد املركـز الـوطين للتخطـيط               
   .والتحليل واملعلومات بإخطار إداري فوري عن إجراء االحتجاز، بواسطة تقرير الشرطة املعتمد

نون السجل الوطين لبيانـات األشـخاص       ، صدر قا  ٢٠١٢أبريل  / نيسان ١٧ويف    -٢٠٤
املفقودين أو املختفني، والذي يهدف إىل حتديد وتنظيم أطر تشغيل السجل الوطين لبيانـات              

وقد أفضى هذا القانون إىل إنـشاء       . األشخاص املفقودين أو املختفني، وطريقة عمله وإدارته      
داة إعالمية للنظام الـوطين     السجل الوطين لبيانات األشخاص املفقودين أو املختفني بوصفه أ        

لألمن العام غرضه تنظيم املعلومات وتركيزها يف قاعدة بيانات إلكترونية بشأن األشـخاص             
 عن أولئك املوجودين يف مؤسسات الرعاية واملؤسسات األمنية          فضالً املفقودين أو املختفني،  

ويتهم أو مكـان    ومؤسسات االحتجاز أو احلبس، وأولئك غري املعروفة بيانات منشئهم أو ه          
إقامتهم، هبدف تقدمي الدعم للتحقيقات اهلادفة إىل البحث عن أولئك األشـخاص وحتديـد        

   .مكان وجودهم أو إقامتهم أو إقامة أسرهم
وينص القانون على ختصيص حيز يف السجل الوطين إلسـداء املـشورة للعمـوم                -٢٠٥
  .ز لتلقي املعلومات منهم عن حي فضالًيتعلق باألشخاص املفقودين أو املختفني، فيما
كذلك، ينص القانون على ضرورة قيام السلطة اإلدارية أو القضائية املطلعة علـى               -٢٠٦

اختفاء شخص من األشخاص، أو املتلقية ألي بالغ يتعلق باختفاء ذلك الشخص، بإخطـار              
  . السجل الوطين بذلك على الفور، بالشكل الذي ينص عليه النظام الداخلي للقانون احلايل

وينص القانون كذلك على ضرورة تشغيل السجل الوطين على مدار الساعة طوال              -٢٠٧
بغية التماس املعلومات املتعلقـة بـاإلجراء       اً  أو إلكتروني اً  السنة، وعلى جواز مراجعته هاتفي    

  . الواجب اتباعه للبحث عن الشخص املختفي أو املفقود وطريقة إعادته إىل موئله

    ١٨املادة     
  ل إىل املعلومات املتعلقة باألشخاص ذوي املصلحة املشروعةالوصو
تتسم املعلومات املدرجة يف السجل اآلنف الذكر بالـسرية والـتحفظ وال جيـوز                -٢٠٨

   :الوصول إليها إال من جانب
  السلطات املختصة يف جمال التحقيق يف اجلرائم؛  •
تماس إدراج نتيجـة    لتصحيح بياناهتم الشخصية وال   اً  املسؤولون احملتملون، خصيص   •

  اإلجراء اجلنائي يف السجل؛
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يتعني عرض البيانات الواردة يف سجل االحتجاز على احملتجز وحمـامي دفاعـه،              •
  جيوز هلذين استخدام تلك البيانات إال يف إطار ممارسة احلق يف الدفاع؛ وال

  .جيوز للجنة الوطنية حلقوق اإلنسان الوصول إىل هذا السجل يف حال تقدمها بشكوى •
كـذلك، جيـوز    . حيق ألي شخص حمتجز الوصول إىل املعلومات الواردة يف التحقيق           -٢٠٩

ألشخاص يأذن احملتجز صراحة هلم، سواء حمامي دفاعه أو شخص آخر يثق به، الوصول إىل تلك                
  :يلي ويف هذا اجملال، ينص الدستور السياسي للواليات املكسيكية املتحدة على ما. املعلومات

ويسترشد مببادئ العلنية،   .  وشفهياً يكون اإلجراء اجلنائي اهتامياً   . ٢٠املادة  "  
  .والطعن، والتركيز، واالستمرارية والوساطة

  ... باملبادئ العامة  يتعلقفيما  ألف  
  : يتعلق حبقوق كل شخص متهمفيما  باء  

يتم تيسري وصول املتهم إىل مجيع املعلومات الواردة يف           -سادساً  
   .ا ألغراض دفاعهالقضية، اليت يطلبه

يعطى املتهم وحماميه إمكانية الوصول إىل سـجالت التحقيـق،        
كذلك حيق هلما   . ويعتزم أخذ أقواله أو مقابلته    اً  حني يكون األول حمتجز   

مراجعة السجالت املذكورة قبل مثول املتهم للمرة األوىل أمام القاضي،          
اً  جيوز اعتبار   وال .حبيث تتاح هلما إمكانية إعداد الدفاع حسب األصول       

من تلك اللحظة االستمرار بالتحفظ علـى إجـراءات التحقيـق، إال يف             
اً احلاالت االستثنائية املشار إليها صراحة يف القانون، حني يكون ذلك حتمي          

من أجل احلفاظ على جناح التحقيق وحني يعلن ذلك يف الوقت املناسـب             
  ."ميس باحلق يف الدفاع على حنو ال

 منه على   ١٢٨ى، ينص القانون االحتادي لإلجراءات اجلنائية يف املادة         من جهة أخر    -٢١٠
  :ما يلي

يباَدر على الفور إىل اختاذ اإلجراءات التالية يف حـال احتجـاز املتـهم              "  
  :أمام النيابة العامة االحتاديةاً مثوله طوع أو

توضيح هوية اجلهة اليت قامت بفعل االحتجاز أو اليت مثُل            -أوالً  
 عن اليوم والساعة واملكان الذي مت فيه إجراء االحتجاز         فضالً أمامها،املتهم  

 عن اسم الشخص الذي أمر باإلجراء ومنـصبه يف حـال         فضالً أو املثول، 
ويف حال نفذت إجراء االحتجاز سلطة ال تنتمـي إىل          . اقتضى األمر ذلك  

تجـز  النيابة العامة، تتوىل اجلهة اليت نفذت إجراء االحتجاز أو اسـتالم احمل  
  تثبيت أو إضافة املعلومات املتعلقة بظروف االحتجاز؛
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إطالع احملتجز على التهمة املوجهة إليه واسم اجلهة الـيت            -ثانياً  
  قدمت البالغ أو الشكوى؛

ُيخطر احملتجز باحلقوق اليت مينحها إياها الدستور السياسي   -ثالثاً  
تحقيقـات األوليـة،     يتعلق بال  فيمااً  للواليات املكسيكية املتحدة، خصوص   

   :بشأن ما يلي
عدم التصريح برغبته يف االستعانة مبحـام، أو التـصريح            )أ(  

  بتلك الرغبة؛
االستعانة خبدمات حمام كاف أو شخص آخر يثق به أو،            )ب(  

  يف حال عدم قدرته على تعيني حمام، تعيني حمام له حبكم املنصب؛
يف إطارهـا   مثول حماميه يف مجيع اإلجراءات اليت يـتم           )ج(  

  اإلدالء بأدلة خالل التحقيق؛
إطالعه على مجيع البيانات اليت يتطلبها لدفاعه والـواردة           )د(  

يف التحقيق، على حنو يتيح له وحملاميه االطالع على ملف التحقيق األويل يف     
  . "[...]مقر النيابة العامة، وحبضور املوظفني 

هم أو املفقودين، ميكن ملقدمي الـشكاوى        يتعلق بالضحايا احملرومني من حريت     فيماو  -٢١١
 مـن   ٢٠ا هو منصوص عليـه يف املـادة         مل  وفقاً أو أسر الضحايا الوصول إىل املعلومات     /و

   .من القانون االحتادي لإلجراءات اجلنائيةاً ، اجلزء ألف، البند ثالث١٤١الدستور واملادة 
 ٨ للضحايا، الذي دخل حيز النفاذ يف     جيدر اإلشارة إىل أن القانون العام اجلديد        اً،  وأخري  -٢١٢
، حيدد قائمة كاملة باحلقوق اخلاصة بضحايا اجلرمية وضـحايا انتـهاكات            ٢٠١٣فرباير  /شباط

  . من الدستور١حقوق اإلنسان، وهو وارد يف القانون التنظيمي للفقرة الثالثة من املادة 

  اتالقيود اليت حتول دون ممارسة احلق يف الوصول إىل املعلوم  )أ(  
يرد ذكر القيود اليت حتول دون الوصول إىل املعلومات يف القانون االحتادي للشفافية               -٢١٣

 اليت تنص على    ١٥ و ١٤ و ١٣وذلك يف املواد    ،  والوصول إىل املعلومات احلكومية العمومية    
  :ما يلي

 يصنف يف خانة املعلومات املتحفظ عليها تلك اليت قد يؤدي           -١٣املادة  "  
  : (...)لينشرها إىل ما ي

املساس على حنو خطري بأنشطة التحقق مـن تنفيـذ            -خامساً  
القوانني، ومنع اجلرائم ومالحقتها، وإقامة العـدل، وجبايـة الـضرائب،           
وعمليات مراقبة اهلجرة، واالستراتيجيات اجلنائية املتعلقـة بـاإلجراءات         

  .القضائية أو اإلدارية، ما دامت القرارات غري هنائية
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  : (...)عليهااً  معلومات متحفظ أيضاًتعد. ١٤املادة   
  التحقيقات األولية؛  -ثالثاً  
امللفات القضائية أو ملفـات اإلجـراءات اإلداريـة،           -رابعاً  

  . دامت غري هنائية ما
 للمادتني   وفقاً ميكن للمعلومات املصنفة يف خانة املتحفظ عليها       .١٥املادة  "  

وجيوز نزع طابع السرية عن تلـك       . اً أن تبقى كذلك مدة اثين عشر عام       ١٤ و ١٣
املعلومات يف حال استنفاد األسباب اليت أدت إىل تصنيفها كذلك، أو يف حال انتهاء 

  ."مفعول فترة التحفظ على تلك املعلومات

  القوانني اليت تكفل محاية األشخاص الذين يلتمسون الوصول إىل املعلومات  )ب(  
يكية املتحدة يف مادتيه األوىل والثامنة علـى        ينص الدستور السياسي للواليات املكس      -٢١٤

 عن القـانون االحتـادي للـشفافية         فضالً كفالة محاية األشخاص الذين يطلبون املعلومات،     
  .والوصول إىل املعلومات احلكومية العمومية

ويهدف القانون االحتادي للشفافية والوصول إىل املعلومات احلكومية العموميـة إىل             -٢١٥
ي شخص إىل املعلومات اليت يف حوزة سلطات االحتاد واهليئات الدسـتورية            كفالة وصول أ  

املستقلة أو ذات االستقاللية القضائية، وأي كيان احتادي آخر، وإضفاء الشفافية على اإلدارة             
العامة عن طريق نشر املعلومات، وضمان محاية البيانات الشخصية، وتشجيع املساءلة أمـام             

 قيمة لعمل املوظفني العامني االحتاديني، وحتسني عملية تنظيم الوثائق          املواطنني على حنو يعطي   
وتصنيفها وإدارهتا، واملسامهة يف إضفاء الطابع الدميقراطي على اجملتمع املكسيكي وإعمـال            

  .سيادة القانون بصورة كاملة
ويوفر هذا القانون احلماية للبيانات الشخصية، حيث يـنص علـى مـسؤوليات               -٢١٦

  : امللتزمني مبا يلياألشخاص 
اعتماد اإلجراءات الكافية لتلقي طلبات الوصول إىل البيانات وتـصحيحها         )أ(  

 عن تدريب املوظفني العامني وتـوفري املعلومـات بـشأن            فضالً والرد على تلك الطلبات،   
  السياسات املتعلقة حبماية املعلومات؛

ها باألغراض اليت مت    معاملة البيانات الشخصية فقط يف حال كفايتها وصلت         )ب(  
  احلصول عليها من أجلها وعدم إفراطها يف هذا السياق؛

من حلظة جتميـع البيانـات الشخـصية،        اً  إفساح اجملال أمام األفراد، بدء      )ج(  
لالضطالع على الصك الذي ينص على األغراض املتعلقة مبعاملة تلك البيانات، من حيـث              

حتادي للوصول إىل املعلومات ومحايـة البيانـات،        اخلطوط التوجيهية اليت حيددها املعهد اال     
  املرجعية املوازية من حيث التشريع املالئم؛ أو
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  السهر على دقة البيانات الشخصية وحتديثها؛  )د(  
العمل على استبدال البيانات الشخصية أو تصحيحها أو استكماهلا حبكـم             ) ه(  

  ماهلا فور أخذ العلم بذلك؛ أو عدم اكتاً أو جزئياً املنصب، يف حال عدم دقتها كلي
اختاذ التدابري الالزمة لكفالة أمن البيانات الشخـصية وجتنـب تبديلـها              )و(  

  .فقداهنا أو نقلها أو الوصول إليها على حنو غري مأذون به أو

    ١٩املادة     
   املعلومات والبيانات السريةتدبر
يانات للبحـث عـن      قاعدة ب  إنشاء، استهلت عملية    ٢٠١٣ يونيه/ حزيران ٢٣ يف  -٢١٧

وضع ملف للبحث يتضمن مجيع املعلومـات       وهتدف تلك العملية إىل     . األشخاص املفقودين 
احلساسة، ال سيما تلك املقدمة من ذوي األشخاص املفقودين، وتلك اليت حصلت عليهـا              

.  التحقيقات امليدانية وسـواها مـن اإلجـراءات        بواسطةسلطات النيابة العامة للجمهورية     
لبحث عن األحياء   الالزمة ل  هذه جتميع كل املعلومات   يف إطار قاعدة البيانات     وسوف جيري   

  . املعلومات اجلينيةا يف ذلكمن األشخاص املفقودين، مب
وسوف تتوىل املنسقية العامة خلدمات األدلة اجلنائية التابعة للنيابة العامة للجمهورية             -٢١٨

  . محاية قاعدة البيانات اجلينية
سيك بأن إنشاء قاعدة البيانات املتعلقة بالبحث عن األشخاص املفقودين،          وتقر املك   -٢١٩

 عن تكـوين قاعـدة       فضالً وتشكيل ملفات البحث املندرجة يف إطار التحقيقات القضائية،       
، لكنها مهمة مـا زالـت مل تنجـز ومثـة إرادة          كبرياً  حتدياً البيانات اجلنائية، تشكل مجيعاً   

  .لتحقيقها سياسية

    ٢٠املادة     
  تقييد وصول األشخاص اخلاضعني للرقابة القضائية إىل املعلومات

املكسيك مصلحة مشروعة يف الوصول إىل      جلميع األشخاص احملرومني من احلرية يف         -٢٢٠
ويف هذا الصدد، وضمانا هلذا احلـق،       . مملعلومات اليت يطلبوهنا بشأن القضية املرفوعة ضده      ا

، جيوز للمتهم تقدمي طلب محايـة        املطلوب  امللف وصول إىل الويف حال حؤول السلطة دون      
  .  من قانون احلماية القضائية١٠٧ ألحكام املادة  وفقاًقضائية غري مباشرة،
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    ٢١املادة     
  اإلفراج عن األشخاص احملرومني من احلرية

 على  أن تشرف  السلطة اآلمرة بذلك     تعني على  يتعلق باإلفراج عن احملتجزين، ي     فيما  -٢٢١
 علـى هـذا   مر عن موظف يف النيابة العامة لالحتاد، تعنياألففي حال صدر    . فراجعملية اإل 

باإلجراءات اجلنائية، تعني   اً  ، ويف حال كان األمر متعلق     األخري اإلشراف على عملية اإلفراج    
  .على السلطة القضائية التحقق من تنفيذ عملية اإلفراج عن املتهم

    ٢٢املادة     
  عملية االحتجازضمان إجراء الطعن بشرعية 

، يتعني على السلطة القـضائية التحقـق مـن          ن األشخاص حلظة تسلم شخص م     -٢٢٢
 من القانون االحتادي    ١٣٤ من الدستور و   ١٦ ألحكام املادة     وفقاً مشروعية عملية االحتجاز،  

  .ءات اجلنائيةالإلجر
ن شخص  وينص اإلطار القانوين املكسيكي على أن أي عملية احتجاز يقصد هبا حرما             -٢٢٣

ما من احلرية هبدف وضعه يف تصرف سلطة خمتصة ينبغي أن تتم على يـد سـلطة قـضائية،                   
  . للتشريع مبثابة جرمية وفقاًتكون مستندة إىل بالغ أو شكوى بشأن فعل مصنف وأن
 ١٦ويف هذا الصدد، ينص الدستور السياسي للواليات املكسيكية املتحدة، يف مادتيـه               -٢٢٤

  :، على ما يلي١٩و
 يف شخصه أو أسـرته أو مرتلـه         ي كان  ال جيوز مضايقة أ    -١٦املادة  "  

أوراقه أو ممتلكاته، إال مبوجب أمر خطي من السلطة املختصة حيدد بشكل واضح            أو
  .السبب القانوين لإلجراء ومربراته

إىل اً  طة القضائية إصدار أوامر التوقيف وباالستناد حتديد      وال جيوز إال للسل     
ة بشأن فعل يعتربه القانون مبثابة جرمية يعاقب عليها باحلرمان          بالغ أو شكوى مسبق   

 وبناء على بيانات تثبت ارتكاب هذا الفعل ووجود احتمال بأن املشتبه            ،من احلرية 
  .به قد ارتكب ذلك الفعل أو شارك يف ارتكابه

بالتوقيف وضع املتهم يف تصرف     اً  قضائياً  ويتعني على السلطة اليت تنفذ أمر       
ـ  وأي  . وحتت طائلة املسؤولية القصوى   ون أي تأخري    القاضي د   ذا البنـد  انتهاك هل

  .يعاقب عليه مبوجب القانون اجلنائي
 ال جيوز ألي إجراء احتجاز أمام سلطة قضائية أن يـستغرق           - ١٩املادة    
من حلظة وضع املشتبه به يف التصرف، أو أن يكون غري           اً   ساعة بدء  ٧٢أكثر من   

اجلرمية املـسندة إىل املتـهم؛      :  واضحاً لقانوين تربيراً مشفوع بصك يربر اإلجراء ا    
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 عن البيانات اليت حتدد ارتكاب الفعل الذي         فضالً ومكان التنفيذ وزمانه وظروفه،   
ينص القانون على اعتباره جرمية ووجود احتمال بأن يكون املتهم قـد ارتكبـه              

  ."شارك يف ارتكابه  أو
 ال متتثل للشروط املنصوص عليها يف الدستور،        اليت يتعلق حباالت االحتجاز     فيماأما    -٢٢٥

ينص قانون احلماية على توفري احلماية غري املباشرة كتدبري جملاهبة هذا النوع مـن تـصرفات                
ويف هذا الصدد، ميكن الطعن يف قرار االحتجاز اليت تتخذه سلطة النيابـة العامـة               . السلطة

  . استصدار حكم باحلماية القضائيةالسلطة القضائية، سواء عن طريق االستئناف أو  وأ

    ٢٣املادة     
   األفراد العسكريني واملدنينيدريبت

، وقعت وزارة الداخلية على اتفاقية تعاون مع اللجنـة          ٢٠١٣فرباير  / شباط ٢١يف    -٢٢٦
الدولية للصليب األمحر هبدف حفز إدماج أحكام القانون الدويل حلقوق اإلنسان واملبـادئ             

  .تلك األحكامترويج ل وال،احلكومياإلنسانية يف العمل 
ويتوخى االتفاق املذكور اختاذ تدابري من أجل الترويج للقانون اإلنـساين الـدويل               -٢٢٧

والقانون الدويل حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك املعايري املنطبقة على استخدام القوة والبحث عن           
طات احلكوميـة ورفـع     ك القانونني وتدريب السل   يناألشخاص املفقودين، ونشر أحكام ذ    

  .مستوى كفاءاهتا يف هذا اجملال
 يف إطار اتفاق التعاون، إىل أن الدولة املكسيكية واللجنة الدوليـة            ،وجيدر اإلشارة   -٢٢٨

على وضع دراسات وبروتوكوالت ومؤشرات فنيـة تتعلـق         اً  للصليب األمحر تعمالن حالي   
 عن تقدمي الدعم النفـسي      الً فض بالبحث عن األشخاص املفقودين وحتديد أماكن وجودهم،      

  .واالجتماعي ألسر أولئك األشخاص ومساعدهتم
. وقد مت يف إطار االتفاقية إنشاء فريق عامل معين باالختفاء القـسري لألشـخاص               -٢٢٩

إدارة حقوق اإلنسان فيها؛ والنيابـة العامـة        بويتكون هذا الفريق من وزارة الداخلية، ممثلة        
 وشعبة  ،، ومنسقية خدمات األدلة اجلنائية    فيهارة حقوق اإلنسان    بإدا  أيضاً للجمهورية، ممثلة 

، والنظام الوطين لألمن العام، واملركز الوطين للمعلومات، والـشعبة الـسياسية            اإلحصاءات
  .للشرطة االحتادية

 / متـوز  ١٨ و ١٧وعقد الفريق العامل املعين باالختفاء القسري لألشخاص يـومي            -٢٣٠
 تعىن بـشؤون  جيهية بشأن العناصر الرئيسية إلنشاء آلية تنسيق        حلقة عمل تو  " ٢٠١٣ يوليه

  ."األشخاص املفقودين
وبناء على طلب الفريق العامل املعين باالختفاء القسري لألشخاص، مت إنشاء أربعة              -٢٣١

  :أفرقة عاملة فرعية هي
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 املعـايري الوطنيـة     تساوقالفريق الفرعي القانوين، ومهمته إجراء دراسات تتعلق ب        •
  لقانون الوطين، بغية اقتراح إصالحات ذات صلة؛ وا

دراسـة تتعلـق    اً  ري حالي الفريق الفرعي اخلاص ببيانات الطب الشرعي، وهو جي        •
الكيانات املتحدة، بغيـة اقتـراح   خمتلف مبستوى كفاءات دائرة الطيب الشرعي يف      

 إلقامـة   مت يف إطار املـؤمتر الـوطين     وقد .آليات تتعلق بالتنظيم القانوين واملواءمة    
إقرار بروتوكول موحد لتحديد ، ٢٠١٢نوفمرب /، الذي عقد يف تشرين الثاين    العدل

ـ   للجنة الدولية للصليب األمحر يف وضعه     اهلوية سامهت ا   يف مرحلـة   اً  ، وهو حالي
التنفيذ على مستوى الواليات، كما اتفق يف إطار الفريق العامل نفسه على وضـع        

  سجل موحد للجثث؛
عين بالتكنولوجيا واالستمارات، وهو يعمل على مجع املعلومات        الفريق الفرعي امل   •

املتعلقة باألشخاص املفقودين وتتمثل مهمته يف وضع سجل موحـد للبيانـات            
  السابقة للوفاة؛

لسلطات االحتادية   ا  قدرات  سرب الفريق العامل املعين مبرافقة أسر املفقودين، ومهمته       •
  .الصدد وضع دليل يف هذا هبدف املرافقة جماليف 

  القوات املسلحة  )أ(  
، تعمم وزارة املنبثق عنهواإلجراء  االت االحتجازاملنظم حل  اإلطار القانوين    إىل جانب   -٢٣٢

، معلومـات   كتيب حقوق اإلنـسان    بواسطة   ،الدفاع الوطين على جممل األفراد العسكريني     
  .تتعلق باألساس القانوين للحاالت اليت جيوز فيها احتجاز األشخاص

برنامج الترويج حلقوق اإلنسان والقـانون      كذلك، تستحوذ وزارة الدفاع الوطين على         -٢٣٣
، وهو يهدف إىل تعميم املعلومات املتعلقة باحترام حقوق اإلنسان على           اإلنساين الدويل وتعزيزمها  

  . مجيع الرتب العسكرية، بغية إدماج تلك املعلومات يف برامج تدريب هذه الرتب وسلوكياهتا
 ويف   الحتياجات املعهـد العـسكري      وفقاً بعد عام، اً  ري حتديث الربنامج عام   وجي  -٢٣٤
  . لصكوك الدولية اليت وقعت املكسيك وصدقت عليهاوين الوطين واطار القاناإل

بتثقيف األفراد امللحقني مبختلـف القيـادات       اً   يومي ية املكسيك وزارة البحرية وتقوم    -٢٣٥
 تـشرين   ١ بـني    ،التثقيفيـة ك يف تلك احللقـات      وقد شار . البحرية بشأن حقوق اإلنسان   

  .)٤٥( عنصرا٢١ ٢٩٥ ما جمموعه ،٢٠١٣ ديسمرب/ كانون األول١٠ و٢٠١٢أكتوبر /األول

__________ 

 عدد يتخطى الرقم جيعل ما وهو واحد، أكادميي تدريب من أكثر يتلقى عنصر كل أن إىل النظر األمهية من )٤٥(
 . البحرية وزارة يف املوجودين العناصر
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 من أفراد هذه املؤسسة وطاقمها التشغيلي وغري التـشغيلي          ةاملائ يف   ٩٥ويقدر بأن     -٢٣٦
من أفـراد   مكونة  تبقية  امل ةاملائ يف   ٥     تدريبات يف جمال حقوق اإلنسان، فيما نسبة ال        ونيتلق

  . عن العناصر الذين أحلقوا بأقسام أخرى فضالً،دخلوا البحرية مؤخراً

  قوات األمن  )ب(  
 حقـوق اإلنـسان      وزارة األمن العام أنشطتها املتعلقة بالتدريب يف جمـال         عززت  -٢٣٧

  : ما يلي مشلوالتثقيف بشأهنا، على حنو
قوق اإلنـسان  نني يف جمال ح  واملمكّ لتدريب املدربني  ٢٠٠٨دورة منذ عام    تنظيم   •

 اللجنة الدولية للصليب     مببادرة من  املنطبقة على وظيفة الشرطة،   واملبادئ اإلنسانية   
  لصاحل وزارة األمن العام وهيئتها اإلدارية الالمركزية؛  األمحر

من الشرطة االحتادية والنظام اإلصالحي ودائرة اً  عنصر٢٢٠  منح شهادات علمية ل    •
   أجيال خمتلفة؛ةجماالت حقوق اإلنسان يف مثانيو االحتادية احلماية

 ٢٠١١ينـاير  /القيام، يف إطار برنامج النهوض حبقوق اإلنسان يف الفترة بني كانون الثاين            •
 مواضيع تتصل باالسـتخدام     بشأن حلقة تدريبية    ٣٤٧، بعقد   ٢٠١٢ يوليه/ومتوز

وعـن بعـد، شـارك      اً   التوقيف واالحتجاز، حضوري   ئيالشرعي للقوة يف إجرا   
 عناصر قيادية وتشغيلية تابعة     من الشرطة االحتادية، من بينهم    اً  دفر ٣١ ٤٣٧ افيه

  ملختلف شعب الشرطة االحتادية؛
على موضوع حظر التعذيب، من بينهم عناصـر إداريـة          اً   عنصر ٦ ٥٩٢تدريب   •

  .عيوفنية وعناصر حراسة ومراقبة تابعة للمراكز االحتادية إلعادة التأهيل االجتما
دورة منـع  ويتمثل أحد العناصر اهلامة املتعلقة بتدريب أفراد وزارة األمن العـام يف          -٢٣٨

ت هبدف إجياد حيز لالطالع على املبادئ واملعـايري         ئ اليت أنش  االختفاء القسري لألشخاص،  
وتتيح هذه القواعد واملعايري للموظفني املسؤولني إدخـال        . اخلاصة حبقوق اإلنسان وفهمها   

. يف مهام محاية اجملتمـع    ،   عن تكييف تلك القائمة أصالً      فضالً ات واألساليب احلديثة،  التقني
  . عنصرا٩١ً ٢٦٩ تدريب ما جمموعه ٢٠١٢مارس /آذارو ٢٠٠٦فرباير /وقد مت بني شباط

وتتعلق إحدى الدورات األخرى البالغة األمهية يف إطار وزارة األمـن العـام مبنـع       -٢٣٩
 عن   فضالً وهي تستهدف األفراد اإلداريني والقانونيني والفنيني،     انتهاكات حقوق اإلنسان،    

أفراد املراقبة واحلراسة يف كل مركز احتادي إلعادة التكييف االجتماعي، بغية إطالعهم على             
اإلطار القانوين املتعلق مبجموعة املبادئ اخلاصة جبميع األشخاص اخلاضعني ألي شكل مـن             

نون املتعلق بسلوك املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون، على         والقا ،أشكال االحتجاز أو السجن   
 أداء املوظفني ملهامهم، مبا يشمل      خاللقوق اإلنسان   حل انتهاكات    وقوع  منع  إىل حنو يفضي 

 تـدريب   ٢٠١١ و ٢٠٠٦وقـد مت بـني عـامي        . حظر االختفاء القـسري والتعـذيب     
  . عنصرا١ ٦٥٢ جمموعه ما
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حظـر   من خالل احللقة الدراسـية املعنونـة         ،٢٠١١ و ٢٠٠٨وقد مت بني عامي       -٢٤٠
  ممارسات لتحقيق يف ا  من أجل  بولن ومنع التعذيب وتطبيق بروتوكول اسط     االختفاء القسري 

اً التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة وتوثيقها توثيق             
اإلصالحي االحتادي، بينـهم أطبـاء       من عناصر النظام     ١ ٢١٩تدريب ما جمموعه    ،  فعاالً

  .وعلماء نفس وحمامون وعناصر من أفراد الرقابة واحلراسة

  سلطات اهلجرة  )ج(  
، هدفها توعية )٤٦( املعهد الوطين للهجرة دورات تدريبية يف جمال حقوق اإلنسان    نظم  -٢٤١

ملعلومات طالع على ا  وميكن اال . )٤٧(املوظفني العامني لدى تعاملهم مع األشخاص املهاجرين      
  . املتعلقة بالدورات يف املرفق املعنون دورات التدريب التابعة للمعهد الوطين للهجرة

  السلطة القضائية  )د(  
استهلت وزارة اخلارجية، بالتعاون مع السلطة القضائية لالحتاد، برنامج أنـشطة             - ٢٤٢

جمال حقوق  لتدريب قضاة البلد، يركز على مواءمة عملهم مع اإلصالحات الدستورية يف            
 تنفيـذ أنـشطة     ٢٠١٣وجيدر اإلشارة إىل أنه مت خالل عام        . اإلنسان واحلماية القضائية  

   :التدريب التالية
  الدوليـة،  مت عقد ثالث حلقات تدريبية إقليمية بشأن مراقبة االمتثال لالتفاقيـات            -٢٤٣

وكواويال ومنطقة  استهدفت موظفي اللجنة الوطنية حملاكم العدل العليا يف والييت غواناخواتو           
 ٢١ إىل   ١٩مـايو ومـن     / أيار ٢٥ إىل   ٢٣أبريل، ومن   / نيسان ٢٧ إىل   ٢٥من  (العاصمة  

  .  قاض٥٥٠ حمكمة عليا و٣٢وقد شارك يف تلك احللقات ). سبتمرب على التوايل/أيلول
 االحتادي أول   ء، عقدت يف املقر الرئيسي ملعهد القضا      ٢٠١٣سبتمرب  / أيلول ٢٥ويف    -٢٤٤

بشأن االختفاء القسري لألشخاص يف السياق الدويل، اشتركت يف تنظيمهـا           حلقة دراسية   
 . موظفي الـسلطة القـضائية لالحتـاد       تاستهدفووزارة اخلارجية وجملس القضاء االحتادي      

وقـع  م عن طريـق     آخرين ٦٨١    ة ل تزامنم متابعةواً   موظف ٨٠حضور   على   نطوت احللقة وا
نـوفمرب يف واليـة     /الثاين تشرين   ٣٠ و ٢٩يومي  وقد تكرر هذا النشاط     . ملعهد االلكتروين ا

نـوفمرب يف   / تـشرين الثـاين    ٢٢ و ٢١يومي   لخطة نفسها، وأعيد تنفيذه   ل  وفقاً خاليسكو
  .ان بوالية سينالوماساتال
__________ 

د إدارة التدريب على اهلجرة بالتعـاون  مل تنطو الدورات على أي نفقات، بفضل املبادرة اليت قام هبا أفرا    )٤٦(
مع اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واللجنة املكسيكية ملساعدة الالجئني ومفوضية األمم املتحدة السامية             

 .لشؤون الالجئني
، باجلهود اليت نفّـذت باالشـتراك مـع         CGCP/027/12أقرت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، يف نشرهتا         )٤٧(

جرة يف جمال التدريب على مسائل حقوق اإلنسان، واملهاجرين مـن ضـحايا اجلرميـة،               الوطين لله  املعهد
 .والكرامة اإلنسانية
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    ٢٤املادة     
  حقوق الضحايا

ملتمثل غرضه يف   ، دخل حيز النفاذ القانون العام للضحايا ا       ٢٠١٣فرباير  / شباط ٨يف    -٢٤٥
انتهاكات حقوق اإلنسان وضمان تلك احلقوق، ال سيما        ورمية   حبقوق ضحايا اجل   االعتراف
ويستند . تعويض املتكامل وال، واحلقيقة، والعدل     والرعاية ، واحلماية ،باملساعدةمنها  ما يتعلق   

ملعايري الدولية للحماية والرعاية والتعويض املتكامل، مع التركيز على أوسع نطاق           القانون إىل ا  
  .اية األشخاصمممكن حل
  :  ثالث مواد دستورية هي أحكام القانونعكسوي  -٢٤٦

 املتعلقة بالتزام مستويات احلكم الثالثة وسـلطات االحتـاد          ،املادة األوىل   )أ(  
تلـك   عن منع انتهاك      فضالً ،اوضماهنا ومحايتها   الثالث بالنهوض حبقوق اإلنسان واحترامه    

ثانيـة  املـادة ال  ناهيك ب عليها والتعويض بشأهنا،    حلقوق والتحقيق يف االنتهاكات واملعاقبة      ا
  قانون للتعويضات؛االنتقالية املتعلقة بوضع 

 واملتعلقـة ،  ٢٠٠٨إصالح العدالة اجلنائية لعـام       املستندة إىل    ،١٧املادة    )ب(  
 مبا يشمل اإلجـراءات  ، األضرارنالتعويض عاملتصلة ب الدستورية   املبادئباحلقوق اإلجرائية و  

  اجلماعية؛
ماية حقوق الضحية أو اجملين     حل املتعلقة باملبادئ العامة     ،، البند ج  ٢٠املادة    )ج(  

  .نها واحترام تلك احلقوق والتعويض ع،عليه

  النظام الوطين لرعاية الضحايا  )أ(  
 يف إطار القانون العام للضحايا، إنشاء ،يناير من العام اجلاري/ كانون الثاين١٥مت يف   -٢٤٧

 إىل وضـع    ملـها  أعلى مرجعية يف هذا اجملال يهدف ع       واية الضحايا، وه  النظام الوطين لرع  
 من الـسياسات     ذلك  إجراءات وسوى  ، واعتماد خطوط توجيهية وخطط وبرامج ومشاريع    

 واملساعدة، واملعونة، والرعاية، والعدالـة، واحلقيقـة        ،احلمايةتوفري  الرمسية املنفذة ألغراض    
م تلك اخلطوط التوجيهيـة واخلطـط واملـشاريع         والتعويض املتكامل عن األضرار، وتنظي    
 عن األجانب الذين وقعـوا ضـحية اجلرميـة           فضالً واإلجراءات وسائر السياسات العامة،   

ات التعاون املالئمة مـع الـسلطات       إلنسان يف املكسيك، بإبرام اتفاقي    انتهاكات حقوق ا   أو
  .كسيكية يف البلد املذكور إليه الضحية وبدعم من السلطات املنتمياملختصة يف البلد الذي ت

ـ    ، جلنة تنفيذية لرعاية الضحايا     على  النظام الوطين  نطويوسوف ي   -٢٤٨ اً  بوصـفه نظام
لضحايا ومنظمات اجملتمع املدين    من جانب ا  بإتاحة التمثيل واملشاركة املباشرين     اً  مكلفاً  تنفيذي

  .لسجل املدين اكذلك، يضمن النظام وصول الضحايا إىل. يف مجيع مؤسسات النظام املذكور
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  اللجنة التنفيذية لرعاية الضحايا  )ب(  
 هيئة منفذة للقانون العام للضحايا الذي يعىن بـاملواطنني الـذين             مبثابة  اللجنة عتربت  -٢٤٩

  .وقعوا ضحية جرائم وانتهاكات حقوق اإلنسان اخلاصة هبم
مات اجملتمع  ممثلني عن الضحايا وعن منظ    من  شكل اللجنة   توينص القانون على أن ت      -٢٥٠

 من القانون العام للضحايا؛     ٨٦ و ٨٥ و ٨٤واً،  ، البند خامس  ٨٢املدين، وذلك مبوجب املواد     
، ٥ لإلدارة العامة االحتادية؛ واملادتني      ساسي من القانون األ   ، وثامناً  اجلزأين أوالً  ،٢٧واملادة  

. لوزارة الداخليةي لنظام الداخل، من ا   وسادس عاشر   وسابعاً  األجزاء رابعاً  ،٦واً،  اجلزء سادس 
جلمهورية انتخاب األعضاء الـسبعة     اشيوخ  ، أقر جملس    ٢٠١٣أكتوبر  /ن األول  تشري ٨ويف  

  .تسهر على محاية القانون ومراقبتهللجنة التنفيذية لرعاية الضحايا، بوصفها هيئة 
 بغية كفالـة    ته،ومن بني املهام املنوطة باللجنة إنشاء السجل الوطين للضحايا وإدار           -٢٥١
كذلك، يكون املفوضون مسؤولني    .  إىل خدمات الرعاية الصحية واالجتماعية      هؤالء وصول
  .ةدولضحايا الد مبالغ تعويض عن حتدي

  السجل الوطين للضحايا  )ج(  
وسوف يتحقـق   . ينص القانون العام للضحايا على إنشاء السجل الوطين للضحايا          -٢٥٢

 اجلرمية وانتهاك حقـوق اإلنـسان       هذا السجل من كل عملية إدخال معلومات عن ضحايا        
وسوف يتم إدخال املعلومات إىل النظام بواسطة بالغ أو شـكوى أو إخطـار              . وتسجيلها

بالوقائع تتوالها الضحية نفسها، أو السلطة، أو اهليئة العامة حلماية حقوق اإلنسان أو طرف              
   .ثالث مضطلع على الوقائع

ى أن بإمكان املكسيكيني املقيمني يف اخلـارج         يف فقرهتا الثانية عل    ٩٨وتنص املادة     -٢٥٣
عرض إدماج بياناهتم يف السجل الوطين للضحايا لدى السفارة أو القنصلية املكسيكية يف البلد   

لنموذج التبليغ املوحد الذي تـضع اللجنـة        اً  وتتم عملية إدخال البيانات تبع    . املوجودين فيه 
  . اًيعترب إلزاميالتنفيذية لرعاية الضحايا تصميمه، واستخدامه 

  احلق يف احلقيقة بشأن حاالت األشخاص املختفني  )د(  
، املتعلقـة   ٢٦/٢٠٠١ التوصية   ٢٠٠١أصدرت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف عام          -٢٥٤

بالشكاوى من حاالت االختفاء القسري اليت حصلت يف السبعينات ومطلع الثمانينـات، والـيت         
  .  حالة٢٧٥ملكسيكية عن انتهاكات حقوق اإلنسان يف خلصت إىل إثبات مسؤولية الدولة ا

من الوعي بوجوب تعويض الضحايا وذويهم عن انتهاكات حقوق اإلنسان اً  وانطالق  -٢٥٥
 حتديد  ٢٠١٢-٢٠٠٨ين حلقوق اإلنسان يف الفترة       الربنامج الوط   إطار  مت يف  ،يف تلك احلقبة  

 تصميم آلية لتعـويض     إزاءومة االحتادية   اخلطوط التوجيهية العملية اليت تشري إىل أولوية احلك       
  . أضرارما حلق هبم من ع"احلرب القذرة"  ضحايا الفترة املعروفة ب
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باألفعال املعين   إنشاء مكتب االدعاء اخلاص      ٢٠٠١نوفمرب  /مت يف تشرين الثاين   قد  و  -٢٥٦
ظفني غري مباشرة من جانب مو  وأاليت يرجح أن تشكل جرائم احتادية مرتكبة بصورة مباشرة          

 وحدة إدارية تابعـة     بوصفهعامني ضد أشخاص مرتبطني حبركات اجتماعية وسياسية للبلد،         
 / تـشرين الثـاين     شـهر  يف الصادر   A/317/2006القرار  ومبوجب  . للنيابة العامة للجمهورية  

إىل املنسقية العامة للتحقيق التابعة ملكتـب        ، أحالت النيابة العامة للجمهورية    ٢٠٠٦ نوفمرب
مجيـع  ، التابع للنيابـة العامـة للجمهوريـة   ، لتحقيق يف اجلرائم االحتادية  با ختصملااالدعاء  

وتتمتع املنسقية العامـة للتحقيـق بـنفس        . االدعاء املذكور التحقيقات العالقة لدى مكتب     
 مكتب االدعاء اخلاص باحلركات االجتماعية والسياسية املاضـية       الصالحيات اليت يتمتع هبا     

وهو ما أفضى إىل     عن صالحيات أخرى،      فضالً ،تهاق يف اجلرائم ومالحق    يتعلق بالتحقي  فيما
  .القيام بتلك التحقيقات ومحاية حقوق الضحايا

اً وقد واصلت املنسقية املذكورة التحقيقات األولية واإلجراءات اجلنائية، باذلة جهود           -٢٥٧
األشخاص الذين من أجل استيضاح األفعال واحلصول على تصرحيات اجملين عليهم والشهود و         

 ،ختاذ تدابري ذات صلة   التكنولوجيات متقدمة   اللجوء إىل   اً  وقد مت مؤخر  .  إليهم ت التهم سندأ
 عـن   فضالًثث،سرية عن اجل تنقيب  مناطق تبني فيها حصول عمليات     وسربمن قبيل تفتيش    

  . ضحايا التعن رفااً  حبثناطق تلك املإجالء

  تعويض الضحايا بشىت الوسائل  ) ه(  
 حيث ميثل إعمـال     ،ينطلق القانون العام للضحايا من موقف يتعلق حبقوق اإلنسان          -٢٥٨

تعويض الضحية واجملتمع على حنو متكامل، إذ أن احترام         ل ضمانة للعدالة و    أيضاً حقوق املتهم 
ويف هذا الصدد، مت إدراج مصطلح التعويض املتكامـل         . للدميقراطية   يتم إعماالً  املتهمحقوق  

 قناة ميكن من خالهلا     ه بوصف ، يف القانون   املنصوص عليها   الفردية واجلماعية  عن طريق التدابري  
  .تيح هلذه األخرية أن تعيش حياة كرمية على حنو يتلبية متطلبات العدالة املتعلقة بالضحية

 ملستلزمات القانون الدويل حلقوق اإلنسان، تـدابري         وفقاً ومن بني تدابري التعويض،     -٢٥٩
 والتعويض االقتصادي وضمان عدم تكرار الفعل      ، والترضية ،وإعادة التأهيل  ،إعادة املمتلكات 

  ).من الباب ثامناًاً الفصل رابع(
 عن األضـرار، وإعـادة      املويتوخى القانون اجلديد تدابري من قبيل التعويض املتك         -٢٦٠

ده دم تكرار الفعل جبميـع أبعـا      املمتلكات، وإعادة التأهيل، والتعويض، والترضية وكفالة ع      
  .يوالرمزعنوي  واجلماعي واملادي واملالفردي
لصاحل الضحية،    اإلجراءات كل من تلك  عن ذلك، ينص القانون على تطبيق         فضالً  -٢٦١

  فضالً حجم الفعل املرتكب أو خطورة وحجم انتهاك حقوق الضحية،        وطورة  مع مراعاة خ  
  .عن ظروف الفعل وخصائصه
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    ٢٥املادة     
  سنيادعاء نسب األطفال من اجلن

 رابطـة   املكون مـن   "التأهب الكهرماين " بربنامج   ١٩٩٦تعمل املكسيك منذ عام       -٢٦٢
 هـدفها تيـسري     ، وحمطات إذاعية وتلفزيونية ووكاالت نقل     ، وكاالت تابعة للشرطة   قوامها

 سـالمتهم  يتمثل يف تعـرض داهم ني من اجلنسني حييط هبم خطر مراهقأطفال والبحث عن   
غياهبم أو اختفائهم أو ابتعادهم أو حرماهنم بـصورة غـري           الشخصية لألذى، سواء بسبب     

 آخر يشتبه يف إطاره بارتكاب فعل غري مشروع يف اإلقليم           ظرف أو أي    ،مشروعة من احلرية  
   .الوطين، وحتديد مكان أولئك األطفال واملراهقني

 وضع  ويهدف الربنامج إىل النهوض جبهود التعاون بني السلطات واجملتمع املدين بغية            -٢٦٣
 وحتديد مكان وجودهم    ،آلية فعالة لنشر املعلومات تساهم يف البحث عن األطفال واملراهقني         

  .واستعادهتم
 إعالمية عاجلـة علـى      رات إصدار نش  "التأهب الكهرماين " اتوجيري خالل عملي    -٢٦٤

 عن لوحات اإلخطار اإللكترونية املوجودة يف الطرق، بغيـة           فضالً موجات اإلذاعة والتلفزة،  
حلصول على مساعدة اجلمهور يف العثور على طفل خمطوف واحتجاز الشخص املسؤول عن         ا

  .ذلك الفعل
للطفـل املخطـوف أو املختفـي    اً نظام التأهب يف حاالت الطوارئ وصف   ويصدر    -٢٦٥
ويتمثل هدف هذه العملية يف توجيه      . ه اخلاطف كون يشتبه ب   عن وصف ملن    فضالً ،املغيب أو

  .)٤٨(البحث عن الطفل املعين وإعادته إىل بر األمانضرورة  على الفور إىل انتباه اجملتمع بأسره
 يف  تحـذيرات بإصدار ال  وكاالت الشرطة، بالتعاون مع وسائط االتصال،        تقوموال    -٢٦٦

كانت الظروف احمليطة باختفاء الطفل تليب معـايري        إذا   إال   "التأهب الكهرماين " إطار برنامج 
عمـل  ويف حال عدم تلبية تلك املعـايري، يُ    .  أو مستوى الواليات   على املستوى احمللي  العملية  

ن، ا من قبيل استخدام الكالب البوليسية، وإجراء املقابالت مع الـسك       ،بوسائل حتقيق أخرى  
  .  يف الواليةمرتكيب اجلرائم اجلنسيةواحلصول على أدلة ذات صلة بالقضية والتحقق من قائمة 

        

__________ 

 األطفـال  معظـم  أن حيث املخطوف، الطفل عدو ذاته حد يف هو الزمن مرور أن إىل اإلحصاءات تشري )٤٨(
 . االختطاف حلظة من ساعات ثالث غضون يف ميوتوناً الحق يغتالون الذين املخطوفني


