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 مقدمة

ًلن أستسلم أبدا، وأنا مصممة على العثور على "
سانديا  ." وما زلت أعتقد أنه حي. براغث

 1. إكناليغودا
 

مرسوم الليل قرسي إىل أدولف هتلر، وجرى الحديث عنها بادئ ذي بدء  يف يعود ابتكار جريمة االختفاء ال

ومنذ ذلك التاريخ، وقع مئات آالف األشخاص ضحايا 2. 1941كانون األول / ديسمرب7، الذي صدر يف والضباب

 يف عقد ًومن املحزن أن هذه الجريمة شهدت انبعاثا لها عىل نطاق واسع لها يف أمريكا الالتينية. لهذه الجريمة

 . الخمسينيات من القرن املايض، وانترشت من ثم لتعم جميع أصقاع العالم

اإلعالن املتعلق " من 1وكما نصت املادة . ًويظل االختفاء القرسي أحد أكثرب أشكال انتهاكات حقوق اإلنسان سوءا

 :  ، فإن"بحماية جميع األشخاص من االختفاء القرسي

ًخص الذي يتعرض له من حماية القانون، وينزل به وبأرسته عذابا شديداعمل االختفاء القرسي يحرم الش" وهو . ً
ينتهك قواعد القانون الدويل التي تكفل، ضمن جملة أمور، حق الشخص يف االعرتاف به كشخص يف نظر القانون، 

اسية أو وحقه يف الحرية واألمن، وحقه يف عدم التعرض للتعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة الق
ًالالإنسانية أو املهينة، كما ينتهك الحق يف الحياة أو يشكل تهديدا خطريا لها ً ". 

وهي . واالختفاء القرسي جريمة بمقتىض القانون الدويل تفيض يف الغالب األعم إىل إفالت مرتكبها من العقاب

ًملختفي أبدا، ويبقى مصريه ويف معظم األحيان، ال يفرج عن الشخص ا. انتهاك إلنسانية الشخص الذي يختفي

ولذا، فهو انتهاك مستمر للحقوق اإلنسانية ألفراد عائلة املختفي، الذين ال يتمكنون من معرفة حقيقة ما . ًمجهوال

َّوقد وثقت منظمة العفو الدولية يف عدد من البلدان يف شتى أنحاء العالم كيف . حدث أو مكان وجود أحبائهم

ختفاء القرسي وأقرباء من يختفون للمضايقات ولسوء املعاملة والرتهيب، وكيف ظل تعرض الشهود عىل عمليات اال

 . هؤالء يف معظم األحيان عاجزين عن التماس العدالة واالنتصاف

فالزوجات واألمهات واألطفال هم . ًوفضال عن ذلك، فإن لالختفاء القرسي بصماته الخاصة عىل النساء واألطفال

ناهيك عما يمكن أن 3. ًاألحيان عواقب االختفاء القرسي، وهم األشخاص األكثر ترضرا منهالذين يتحملون يف معظم 

 4. يتعرضوا له إذا ما اختفوا هم أنفسهم من اعتداء جنيس وغريه من أشكال العنف األخرى

ًا أيضا إىل وقد دأبت منظمة العفو الدولية عىل دعوة جميع الدول ال إىل أن توقع وتصدق عىل االتفاقية فحسب، وإنم

فيتعني عىل الدول أن تكفل حق أي شخص يف أن ال . أن تتخذ خطوات فعالة إلنفاذها يف القانون والواقع الفعيل
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 . يتعرض لالختفاء القرسي، وحقوق الضحايا يف التماس العدالة ويف الجرب املناسب

يما يتعلق بتنفيذ معاهدات لحقوق تماثل هذه الورقة وثائق أخرى نرشتها املنظمة بغرض توفري التوجيه للدول ف

وهي كذلك أداة مفيدة ). نظام روما األسايس(اإلنسان من قبيل نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية 

. للمجتمع املدني لدى مشاركته يف صياغة ترشيعات اإلنفاذ لالتفاقية، ويف تعليقاته عىل مسودة ترشيعات اإلنفاذ
 حقيقة األمر، بأن ترشك الدول األطراف والدول التي تعتزم التصديق عىل االتفاقية ومنظمة العفو تويص، يف5

وال بد من أن يتم إرشاك . املجتمع املدني، بما يف ذلك النساء واملنظمات النسائية، يف وضع مسودات ترشيع اإلنفاذ

ة شفافة، كأن يتم إرشاك أعضاء من املجتمع املدني منذ املراحل األوىل، ما أمكن ذلك، كما ينبغي أن يتم ذلك بصور

هيئات املجتمع املدني يف فرق املهام أو العمل املشرتكة ما بني الهيئات التي تملك صالحية صياغة مسودة ترشيع 

 . اإلنفاذ

وتؤكد منظمة العفو الدولية عىل أنه يتوجب عىل الدول األطراف إنفاذ االتفاقية ليس فحسب يف املجال القانوني، 

ًضا يف الواقع الفعيل، بما يف ذلك عن طريق تبني خطة شاملة طويلة األجل ترمي إىل وضع برامج للتدريب وإنما أي

وأثناء . الفعال للموظفني املكلفني بتنفيذ القوانني، ويف بعض الحاالت، إىل تعديل املعاهدات أو تبني معاهدات جديدة

 قيامها بذلك، 

 وعليها أن توضح 6". 'لالختفاء'تربهن عىل معارضتها الكاملة ينبغي عىل أعىل السلطات يف كل دولة أن "

 تحت أية 'اختفاء'لكافة أفراد قوات األمن والرشطة والجيش وغريهم أنها لن تسمح بوقوع حاالت 

 7. ظروف

وفيما يتعلق بصياغة ترشيع اإلنفاذ، ال بد من أن تضمن الدول األطراف عدم االكتفاء ببساطة بالحد األدنى مما 

تضيه االتفاقية من أحكام، ما يفيض يف بعض الحاالت، ونتيجة للتسويات السياسية، إىل أن ال تفي هذه األحكام تق

ًبمقتضيات القانون واملعايري الدوليني األشد رصامة، وإنما أن تنفذ هذه األحكام أيضا ما تقتضيه مثل هذه القوانني 

َقية مدركني لهذه املشكلة، ولذا فإن االتفاقية تشري مرارا وتكرارا إىل ويف واقع األمر، فقد كان واضعو االتفا. واملعايري ً

ًجواز وجود معايري أخرى أكثر تشددا إىل جانب ما هو مطلوب رصاحة يف االتفاقية نفسها، ويتوجب عىل الدول 

" الث من هذه الوثيقةالجزء الث"وعىل سبيل املثال، وكما نناقش فيما ييل، توضح االتفاقية يف . التقيد بهذه املعايري

، وأنها ال )37املادة (أنها ال تجيز التعدي عىل ما هو مقر من تدابري وقائية أقوى يف القانون الوطني أو الدويل 

تنتقص من أي التزامات عىل الدول األطراف بمقتىض القانون الدويل اإلنساني العريف أو التقليدي، بما يف ذلك 

ألول والثاني امللحقان بها، أو من أية فرصة ألن تقوم الدولة الطرف بتخويل اللجنة اتفاقيات جنيف والربوتوكوالن ا

املادة (الدولية للصليب األحمر صالحية زيارة أماكن االعتقال يف وقت السلم، كما هو الحال إبان النزاعات املسلحة 

43 .(8 
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 الجزء األول
 

 1املادة 

 .ي ال يجوز تعريض أي شخص لالختفاء القرس- 1

 ال يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق األمر بحالة حرب أو التهديد باندالع حرب، أو - 2

 .بانعدام االستقرار السيايس الداخيل، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتربير االختفاء القرسي

 

 الحظر المطلق لالختفاء القسري. 1
عىل أن هذا الحق ) 2(1وتنص املادة . ن ال يتعرض لالختفاء القرسي من االتفاقية بحق الشخص يف أ1تقر املادة 

حالة حرب أو التهديد باندالع حرب، أو انعدام االستقرار السيايس الداخيل، أو أية حالة "غري قبل للتقييد، حتى يف 

 9". استثناء أخرى

ًا مطلقايتعني عىل الدول األطراف ضمان أن يحظر قانونها الوطني االختفاء القرسي حظر ً .

ًوباإلضافة إىل ذلك، يتعني أن ينطبق ذلك الحظر رصاحة يف جميع الظروف، حتى يف حالة الحرب 

 . أو التهديد بالحرب، أو يف حالة انعدام االستقرار الداخيل أو أية حالة طوارئ عامة أخرى

 

 تعريف االختفاء القسري. 2
 2املادة 

االعتقال أو االحتجاز أو االختطاف أو أي شكل “ القرسياالختفاء ”ألغراض هذه االتفاقية، يقصد بــ

من أشكال الحرمان من الحرية يتم عىل أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من األفراد 

يترصفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض االعرتاف بحرمان الشخص من حريته أو 

 .ن وجوده، مما يحرمه من حماية القانونإخفاء مصري الشخص املختفي أو مكا

 

 3املادة 

 التي يقوم بها أشخاص أو 2تتخذ كل دولة طرف التدابري املالئمة للتحقيق يف الترصفات املحددة يف املادة 

 .مجموعات من األفراد يترصفون دون إذن أو دعم أو موافقة من الدولة، ولتقديم املسؤولني إىل املحاكمة
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ً، يتعني عىل الدول األطراف تحديد الترصفات التي تشكل اختفاء 4ً طبقا للمادة . الدولةالترصفات من جانب

ًقرسيا بمقتىض االتفاقية عندما يرتكبها أشخاص يمثلون الدولة أو مجموعة من األشخاص الذين يترصفون بإذن 

ويتضمن هذا التعريف . ية من االتفاق2أو دعم أو موافقة من الدولة، عىل نحو يتماىش مع التعريف يف املادة 

 : العنارص التالية

 وجود عملية قبض أو اعتقال أو اختطاف أو أي شكل آخر من أشكال الحرمان من الحرية؛  

 ترصفات ممثيل الدولة أو أشخاص أو مجموعات تترصف بإذن من الدولة أو بدعمها أو بموافقتها؛  

حرية أو بإخفاء مصري أو مكان وجود الشخص إتباع هذه الترصفات إما برفض االعرتاف بالحرمان من ال 

 املختفي؛  

 . النتيجة املوضوعية لهذه الترصفات هي وضع الشخص املختفي خارج حماية القانون 

وعىل وجه الخصوص، يتعني عليها عدم إدخال اللغة . وينبغي عىل الدول عدم اعتماد أي من التعريفات األضيق

ِّقانون روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية التي تعرف االختفاء القرسي  من 7التقييدية التي تتضمنها املادة 
بأنه االختفاء الذي يشرتط وجود نية مزدوجة لدى الجاني يف أن يسحب الشخص من تحت املظلة الوقائية للقانون، 

 10. ّويف أن يفعل ذلك لفرتة مطولة من الزمن

جة بحكم الرضورة أو، يف أقىص الحاالت، مجرد عنرص إن إسحب الشخص من نطاق حماية القانون هو نتي

موضوعي من عنارص الجريمة؛ وليس ثمة رشط بأن يكون الجاني قد قصد عىل وجه التحديد حرمان الضحية من 

إعالن " (إعالن حماية جميع األشخاص من االختفاء القرسي"من ) 2(1وكما تقطع املادة 11. حماية القانون

 أي أنه، وكما -"ختفاء قرسي يحرم الشخص الذي يتعرض له، من حماية القانونعمل ا"، فإن أي 12) 1992

إعاقة للجوئه إىل الوسائل القانونية "، يشكل "االتفاقية األمريكية بشأن االختفاء القرسي لألشخاص"أكدت 

وكما 13.  النفس، ما يضعه أو يضعها يف حالة من العجز التام عن الدفاع عن"والضمانات اإلجرائية واجبة التطبيق 

، ينبغي تضمني هذا العنرص )مجموعة العمل" (مجموعة العمل املعنية باالختفاء القرسي أو غري الطوعي"أكدت 

وينبغي للدول أن تضمن اشتمال ترشيعها عىل حكم بأن وضع 14. للعنارص األخرى املكونة للجريمةكنتيجة 

 من عنارص هذه الجريمة، وال يقتيض وجود عيموضوشخص ما خارج حماية القانون ليس أكثر من مجرد عنرص 

 ومع أن طبيعة الجريمة، بحد ذاتها، تستتبع معرفة أي شخص، أو معرفته االستداللية، بأن 15أي جانب معنوي 

 إال أن اشرتاط توافر النية يف تحقيق هذه 16نتيجة أفعاله هذه سوف تضع الشخص املختفي خارج مظلة القانون، 

 17.  مشكالت صعبة، وربما غري قابلة للحل، بالنسبة للمدعني العامنيالنتيجة يمكن أن يطرح

وعىل سبيل املثال، عندما تكون الفرتة 18. ّوباملثل، ليس ثمة رشط بأن يتم إخفاء الشخص لفرتة مطولة من الزمن

ها قد الزمنية التي ينبغي أن يعرض الشخص خاللها عىل سلطة قضائية ألغراض فحص قانونية اعتقاله أو اعتقال

، ولم يكن الشخص قد مثل أو مثلت، يف واقع الحال، أمام )وفق ما يقتضيه القانون الوطني والدويل(انقضت 

السلطة القضائية، فإنه ال يبقى مجال للسؤال عما إذا كان هذا الشخص قد وضع خارج حماية القانون أم ال، حتى 

 ". ّمطولة"إذا لم تكن مثل هذه الفرتة 
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ِّ أن تعرف االختفاء القرسي بصفته جريمة، وبحيث ال يكون هذا التعريف يتعني عىل الدول
 من االتفاقية، كما يتعني أن يتضمن التعريف جميع 2أضيق من التعريف الوارد يف املادة 

 من نظام روما األسايس، 7العنارص التالية، لدى تبني الرشطني االستثنائيني الواردين يف املادة 

َّيدا بأن يكون الجاني قد تقصد حرمان الضحية من حماية القانون، وأن واللذين يقتضيان تحد ً

 :ّيكون هذا الحرمان قد تم لفرتة مطولة من الزمن

 وقوع القبض أو االعتقال أو االختطاف، أو أي شكل آخر من أشكال الحرمان من الحرية؛  

 من األفراد أن يتم هذا الترصف عىل يد ممثلني للدولة أو من قبل أشخاص أو مجموعات 

 يترصفون دون إذن الدولة أو دعمها أو موافقتها؛

ٌأن يتبع هذا الترصف رفض االعرتاف بالحرمان من الحرية أو إخفاء ملصري أو مكان وجود   ٌ

 الشخص املختفي؛

 . وضع الشخص املختفي خارج حماية القانون كنتيجة موضوعية 

 

ًتزاما رصيحا بتوسعة نطاق الجهات الفاعلة للجريمة  ال3تتضمن املادة . الترصف من جانب جهة غري حكومية ً

ًليشمل ليس فحسب ممثيل الدولة، وإنما أيضا األشخاص أو مجموعات األفراد الذين يترصفون دون إذن أو دعم 

، لدى ارتكابها 2ِّوعىل الدولة التزام بأن تعرف الترصفات املحظورة بموجب املادة . من الدولة، أو  دون موافقتها

، يتعني عىل الدول األطراف 3وبموجب املادة . بل مثل هؤالء األفراد، بأنها جرائم بمقتىض قانونها الوطنيمن ق

، والتي ترتكب دون إذن الدولة أو دعمها أو موافقتها، وتعترب جرائم 2التحقيق يف الترصفات املحددة يف املادة 

 . ولة كافية، بمقاضاة من يشتبه بأنهم مرتكبوهابمقتىض القانون الدويل، وأن تتكفل، حيثما تتوافر أدلة مقب

ًوفضال عن ذلك، فإن الدول األطراف يف نظام روما األسايس ملزمة بالنص عىل أن الجريمة ضد اإلنسانية املتمثلة يف 

 من 7االختفاء القرسي هي جريمة بمقتىض قانونها الوطني، وعىل نحو يشمل جميع الترصفات املحظورة يف املادة 

روما األسايس، بما فيها ترصفات الجهات غري الحكومية وممثيل الدول، عىل السواء؛ بيد أنه ينبغي يف تحديد نظام 

ّ، والتي ال تدعي 7ِّأي جرم يشمله نظام روما األسايس لهذه الغاية عدم استخدام اللغة املقيدة التي تتضمنها املادة 

كما يتعني عىل الدول ضمان . ل األمر إىل القانون الدويل العامبأنها تغطي النطاق الفعيل الكامل للجريمة عندما يص

عىل [هجوم ... بناء عىل سياسة تنظيمية الرتكاب"إمكان مقاضاة األشخاص الذين يقومون بفعل االختفاء القرسي 

ًكورة آنفا ولألسباب املذ. باعتبارهم قد ارتكبوا جريمة ضد اإلنسانية" ًأو امتدادا ملثل هذه السياسة] سكان مدنيني

، ينبغي عىل الدول األطراف، وهي تقوم بذلك، ضمان أن التعريف املعتمد من قبلها ال يقل 2 و4يف مناقشة املادتني 

ً من اتفاقية االختفاء القرسي، وال يتضمن أيا من اللغة التقييدية املتعلقة 2يف قوته عن التعريف املثبت يف املادة 

 . ن نظام روما األسايس م7باملقاصد املوجودة يف املادة 

 التي يرتكبها أشخاص 2ينبغي عىل الدول األطراف التحقيق يف الترصفات املمنوعة يف املادة  

أو مجموعة من األفراد يترصفون دون إذن أو دعم أو موافقة من جانب الدول، والتي تشكل 

 .  فية لذلكجريمة بمقتىض القانون الدويل، ومقاضاة هؤالء حيثما توافرت أدلة مقبولة كا

 بصفتها جريمة 2ِّينبغي أن تعرف الدول األطراف الترصفات املحظورة بموجب املادة  

بمقتىض القانون الوطني عندما يقوم بها أشخاص من غري ممثيل الدولة أو أفراد من 

 .  مجموعات يترصفون دون إذن أو دعم من جانب الدولة، أو بموافقتها
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 سري باعتباره جريمة التزام تعريف االختفاء الق1.2
 4املادة 

 .تتخذ كل دولة طرف التدابري الالزمة لكي يشكل االختفاء القرسي جريمة يف قانونها الجنائي

ومن غري الجائز االكتفاء .  التزام الدول األطراف بالنص عىل االختفاء القرسي كجريمة منفصلة4تقتيض املادة 

اء القرسي، كاالختطاف، واالعتقال غري القانوني، والحرمان غري ًبتعريف الجرائم التي غالبا ما ترافق االختف

 . القانوني من الحرية، والتعذيب، واإلعدام خارج نطاق القضاء

يتعني عىل الدول األطراف تحديد االختفاء القرسي باعتباره جريمة مستقلة إىل جانب النتائج 

ولدى صياغة تعريف لالختفاء .  والعريفاملرتتبة عليه املنصوص عليها يف القانون الدويل التقليدي

القرسي كجريمة، من الرضوري أن تأخذ الدول األطراف يف الحسبان االلتزامات املرتتبة عليها 

أنظر ( من االتفاقية، وبمقتىض غريها من صكوك القانون الدويل 7 و6 و5 و3 و2بمقتىض املواد 

 ). ًالنص الذي ييل كال من هذه املواد

 

 القسري كجريمة ضد اإلنسانية االختفاء 2.2
 5املادة 

تشكل ممارسة االختفاء القرسي العامة أو املنهجية جريمة ضد اإلنسانية كما تم تعريفها يف القانون 

 .الدويل املطبق وتستتبع العواقب املنصوص عليها يف ذلك القانون

"  من االتفاقية هو أن 5ة  العنرص األول من عنارص املاد.حكم االختفاء القرسي كجريمة ضد اإلنسانية

"االختفاء القرسي كممارسة عامة أو ممنهجة، يعد جريمة ضد اإلنسانية كما تم تعريفها يف القانون الدويل املطبق  

 ." 

 من االتفاقية، ليس فحسب تعريف 5ولذا، يتعني عىل الدول األطراف، حتى تفي بالتزاماتها بمقتىض املادة 

ًكجريمة ضد اإلنسانية، وإنما أيضا ضمان توافق التعريف مع " امة أو املنهجيةممارسة االختفاء القرسي الع"

 بالكامل القانون الدويل املطبق إىل الحد الذي قد يبدو معه أن االختفاء 5وال تعكس املادة ". القانون الدويل املطبق"

بيد أن التعريف يف القانون . القرسي  يمكن أن يكون جريمة ضد اإلنسانية فقط إذا كان ممارسة عامة أو منهجية

 من نظام روما األسايس تنص عىل ممارسة االختفاء 7فاملادة . الدويل ال يتضمن أي تخوم قاطعة لهذه املمارسة

وبذا فإن حالة اختفاء قرسي واحدة يمكن أن تكون .  هجوم عام أو ممنهج عىل سكان مدنينيكجزء منالقرسي 

ً طاملا ظلت جزءا من هجوم عام أو ممنهج، األمر الذي يشرتط وقوعها مع 7جريمة ضد اإلنسانية بموجب املادة 

طيف عريض من األفعال األخرى املدرجة يف تلك املادة والتي ترقى إىل مرتبة جرائم ضد اإلنسانية عندما ترتكب 

 .كجزء من هجوم عام أو منهجي ضد سكان مدنيني

اف، يف سعيها إىل الوفاء بالتزاماتها بمقتىض هذا الفارق كبري األهمية، ويتعني عىل الدول األطر

ً، أن تعرف االختفاء القرسي كجريمة ضد اإلنسانية وفقا للقانون الدويل املطبق، أي 5املادة  ِّ
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عندما ترتكب كجزء من هجوم عام أو ممنهج عىل سكان مدنني، وليس عندما تحدث ببساطة 

 .د ذاتهيف سياق ممارسة عامة أو ممنهجة لالختفاء القرسي بح

 

 5املكون الثاني للمادة . ضمان أن يستتبع االختفاء القرسي العواقب املنصوص عليها يف القانون الدويل

العواقب املنصوص عليها يف القانون "ينص عىل رضورة أن تستتبع املمارسة العامة أو املمنهجة لالختفاء القرسي 

، ومنع تدابري )8أنظر النقاش للمادة (ييدات القانونية وتتضمن هذه العواقب عدم انطباق التق". الدويل املطبق

). 6 إىل 4 (24أنظر النقاش للمادة (، واالعرتاف بحق الضحايا يف الجرب الوايف )2.7أنظر النقاش يف الجزء (العفو 

ا ، ولكنه)7أنظر النقاش للمادة (وإضافة إىل ذلك، تشمل هذه العواقب عقوبات تعكس الطبيعة الخطرية للجريمة 

والسجن املؤبد هو العقوبة القصوى التي . ال تتجاوز عقوبة قصوى هي السجن املؤبد وتستثني عقوبة اإلعدام

 بما يف ذلك 19ينص عليها نظام روما األسايس واألنظمة األساسية للمحاكم الجنائية األخرى ذات الطابع الدويل، 

ملحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا؛ والهيئات املحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسالفيا السابقة؛ وا

 ليست؛ والهيئات القضائية الدولية الخاصة يف كوسوفو؛ -القضائية الخاصة بالجرائم الخطرية يف دييل، بتيمور

واملحكمة الخاصة بسرياليون؛ وغرفة جرائم الحرب التابعة ملحكمة الدولة للبوسنة والهرسك؛ والدوائر االستثنائية 

 20.  محاكم كمبوديايف

بناء عليه، يتعني عىل الدول األطراف ضمان أن تستثني جريمة االختفاء القرسي من أنظمتها 

ِّاملقيدة، وأن تحظر تدابري العفو فيما يتصل بهذه الجريمة، وتعرتف بحق الضحايا يف الجرب الوايف 

 . لضحاياها، وتستثني هذه الجريمة من عقوبة اإلعدام

 

 ؤولية الجنائيةمبادئ المس. 3
كما ذكرت مجموعة العمل، يتعني عىل الدول األطراف إنشاء نظام شامل للمسؤولية الفردية بالنسبة لالختفاء 

ويتعني أن تكفل الدول األطراف تضمني 21. القرسي، بما يف ذلك مسؤولية الرؤساء والقادة من مصدري األوامر

 .ًا اللتزاماتها الدولية بموجب القانون الدويل العريفمبادئ املسؤولية الجنائية هذه يف ترشيعاتها، وفق

 6املادة 

 :تتخذ كل دولة طرف التدابري الالزمة لتحميل املسؤولية الجنائية عىل أقل تقدير. 1

ا، أو يكون بها أو يحاول ارتكابهلكل من يرتكب جريمة االختفاء القرسي، أو يأمر أو يويص بارتكا) أ(

 ا؛بهامتواطئا أو يشرتك يف ارتك

من الدول األطراف أن " االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القرسي"من ) أ)(1(6تتطلب املادة 

تقوم، كحد أدنى، باتخاذ التدابري الالزمة لتحميل املسؤولية الجنائية لألشخاص الضالعني يف جريمة اختفاء قرسي 

ي شخص يرتكب جريمة اختفاء قرسي، أو يأمر، أو يويص أ: "ًوفقا للمبادئ الخمسة للمسؤولية الجنائية

وينبغي أن يشمل هذا محاولة ارتكاب ". ًبارتكابها، أو يحاول ارتكابها، أو يكون متواطئا أو رشيكا يف الجريمة

 جريمة االختفاء القرسي، أو املساعدة عىل ارتكابها، أو تسهيلها  أو تقديم العون يف ذلك أو التحريض عىل الجريمة،
 23. ً فضال عن التخطيط أو التآمر أو التحفيز أو التحريض22
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ًومع ذلك، أعلنت مجموعة العمل أنه يتعني عىل الدول أيضا مساءلة األشخاص املتورطني يف اختفاء قرسي عىل 

وباإلضافة إىل ذلك، فقد 24. التواطؤ والتحريض واملوافقة، والقبول الضمني والتسرت اإليجابي: األسس التالية

نسانية إل من نظام روما األسايس باملبادئ األخرى للمسؤولية الجنائية املنطبقة عىل الجريمة ضد ا25فت املادة اعرت

 . لالختفاء القرسي

ولذلك، ينبغي عىل الدول األطراف أن تضمن إمكانية تحميل األشخاص املسؤولية الجنائية فيما 

أي من املبادئ التالية للمسؤولية ًيتعلق باشرتاكهم يف جريمة اختفاء قرسي استنادا إىل 

 :ِّالجنائية، وعىل نحو يعرفها  بصورة متسقة مع القانون الدويل

ًارتكاب الجرم، منفردا أو باالشرتاك مع شخص آخر أو من خالله، وبغض النظر عما إذا  

 ًكان ذلك الشخص نفسه مسؤوال مسؤولية جنائية؛

 األمر بذلك؛  

 التماس ذلك؛ 

  دفع آخرين إىل ذلك؛ 

 املحاولة؛ 

 املساعدة؛  

 تسهيل الجريمة؛  

 تقديم العون؛  

 تزيني األمر؛ 

 التخطيط للجريمة؛ 

 التآمر؛ 

 التحفيز؛ 

 التحريض؛  

 التواطؤ يف الجرم؛ 

 املوافقة عليه؛ 

 السكوت عنه؛  

 التسرت اإليجابي عليه؛ 

 اإلسهام يف ارتكاب جريمة االختفاء القرسي أو يف محاولة ارتكابها من قبل مجموعة من 

 األفراد يعملون بغرض مشرتك؛ 

 .املساعدة بشكل أو بآخر عىل ارتكاب أو محاولة ارتكاب جريمة االختفاء القرسي 

 

  مسؤولية الرؤساء1.3
 6املادة 

 :الرئيس الذي) ب. (1

كان عىل علم بأن أحد مرؤوسيه ممن يعملون تحت إمرته ورقابته الفعليتني قد ارتكب أو كان عىل )  1(
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 ريمة االختفاء القرسي، أو تعمد إغفال معلومات كانت تدل عىل ذلك بوضوح؛وشك ارتكاب ج

 ا جريمة االختفاء القرسي؛بهكان يمارس مسؤوليته ورقابته الفعليتني عىل األنشطة التي ترتبط )  2(

لم يتخذ كافة التدابري الالزمة واملعقولة التي كان بوسعه اتخاذها للحيلولة دون ارتكاب جريمة )  3(

 ا أو عرض األمر عىل السلطات املختصة ألغراض التحقيق واملالحقة؛بهختفاء القرسي أو قمع ارتكااال

أعاله إخالل بالقواعد ذات الصلة التي تنطوي عىل درجة أعىل من ) ب(ليس يف الفقرة الفرعية )  ج(

ًيقوم فعال املسؤولية والواجبة التطبيق بموجب القانون الدويل عىل قائد عسكري أو عىل أي شخص 

 .مقام القائد العسكري

من اتفاقية الحماية من االختفاء القرسي، وبأحكام القانون الدويل، يتعني عىل الدول ) ب) (1 (6ًعمال باملادة 

ِّاألطراف أن تضمن يف قانونها مبدأ املسؤولية الجنائية ألولئك الذين لم يمارسوا مسؤولياتهم الرئاسية عىل نحو 

 عىل مرؤوسني ارتكبوا أو عىل كانوا عىل وشك ارتكاب جرم االختفاء - عسكري أو كرئيس مدني سواء كقائد–فعال

 25. القرسي، وفق التزاماتهم الدولية بموجب القانون الدويل العريف

 :ًوطبقا للمعايري الدولية األشد رصامة، تشمل عنارص مسؤولية الرؤساء ما ييل

ًمعيارا موحدا ينطبق عىل القادة العسكري   26والرؤساء املدنيني؛ ) ومن ينوبون عن القادة العسكريني(ني ً

 27تمتع الرئيس بالسيطرة الفعلية عىل املرؤوس؛  

 28 معرفة الرئيس بما حدث أو وجوب أن يكون عىل علم بذلك؛ 

 29أن يكون املرؤوس قد ارتكب، أو بصدد ارتكاب، أو عىل وشك ارتكاب جريمة؛  

 30 واملعقولة؛ عدم اتخاذ الرئيس التدابري الالزمة 

 31. ملنع الجريمة، أو املعاقبة عليها أو إحالة القضية إىل الجهة املعنية ملقاضاة مرتكب الجريمة 

يتعني عىل الدول األطراف أن تكفل تضمني قانونها قاعدة موحدة ملسؤولية القادة والرؤساء 

 .ًوفقا ألشد متطلبات القانون الدويل رصامة

 

 الدفوع. 4

ترشيع الوطني بممارسة الدفوع بالعالقة مع جريمة االختفاء القرسي فقط يف الظروف الضيقة ينبغي أن يسمح ال

التي يسمح بها القانون الدويل، وينبغي استبعاد أي دفوع ال تتناسب مع الجرائم التي يطالها القانون الدويل، بما 

ي االعتداد باإلجبار واإلكراه وحالة وكما حاججت منظمة العفو الدولية، أنه ال ينبغ. يف ذلك االختفاء القرسي

الرضورة كدفوع لتربير ارتكاب الجرائم التي يشملها القانون الدويل، ولكن يجوز أن تعترب، يف الحد األقىص، بمثابة 

االتفاقية الدولية لحماية "من ) 2(1ويف الواقع، ويف نهاية املطاف، تحظر املادة 32. أسس ممكنة لتخفيف العقوبة
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 ".الظروف االستثنائية"الدفوع التي تستند إىل أي نوع من " ص من االختفاء القرسيجميع األشخا

  أوامر الرؤساء1.4
ال يجوز التذرع بأي أمر أو تعليمات صادرة من سلطة عامة أو مدنية أو عسكرية أو غريها ): 2 (6املادة 

 .لتربير جريمة االختفاء القرسي

رع بتعليمات أو أوامر عليا كدفوع تحت أي ظروف الستبعاد املسؤولية ً، ال يمكن أبدا التذ)2(6ًطبقا للمادة 

، والتي "أي أوامر أو تعليمات صادرة عن أي سلطة عامة أو مدنية أو عسكرية أو غريها"ويشمل ذلك 33. الجنائية

امر أو تعمل كل دولة طرف عىل حظر إصدار أي أو"، )2(23وكما تنص املادة . تفتقد يف حد ذاتها إىل املرشوعية

وتضمن كل دولة طرف عدم معاقبة أي شخص ". تعليمات تفرض االختفاء القرسي أو تأذن به أو تشجع عليه

 )).2 (23أنظر مناقشة املادة (يرفض االنصياع لهذا األمر 

ًونظرا لطبيعة هذا الفعل، فإن إطاعة 34. ويفرض القانون الدويل واجب عصيان أي أمر غري قانوني فاقد للرشعية

ًالدفاع اعترب مخالفا للقانون الدويل منذ محاكمات  ومثل هذا35. امر ال يعفي املرؤوس من املسؤولية الجنائيةاألو

كما تم استبعاد هذا الدفع يف العديد من 36. نورمبريغ، رغم إمكان أن يؤخذ يف عني االعتبار يف تخفيف العقوبة

، والنظام األسايس 10جلس رقابة الحلفاء  رقم ، بما يف ذلك قانون م"ميثاق نورمربغ"الصكوك الدولية منذ 

، والنظام األسايس للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا )4 -7املادة (للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة 

ئية ، وكذلك قانون إنشاء الدوائر االستثنا)4 -6املادة (؛ والنظام األسايس للمحكمة الخاصة لسرياليون )4-6املادة (

وباملثل، 38. ًكما جرى استبعاده من الدفوع أيضا يف اتفاقية الدول األمريكية37). 29املادة (محاكم كمبوديا "يف 

 39. ًخلصت لجنة مناهضة التعذيب إىل أنه ال يمكن أبدا القبول بأوامر الرؤساء كدفاع عن التعذيب

 الرؤساء كسبب لنفي منا هنا، فيتعني عىل الدول األطراف استبعاد األوامر الصادرة عن

ًاملسؤولية الجنائية، عىل الرغم من إمكان اعتبارها سببا مخففا العقوبة، كما يتعني عليها أن  ً

تنص رصاحة عىل أن األمر بارتكاب جريمة االختفاء القرسي، أو املشاركة بأي شكل من 

، استبعاد ويجب، باملثل40. ، أو جرم جنائي"مخالف مخالفة بائنة للقانون"األشكال فيها، 

كدفوع لتربير جريمة " الظروف االستثنائية"اإلجبار واإلكراه والرضورة وأي شكل من أشكال 

ًويتعني عىل الدول أن ال تمتنع فحسب أن تقيم دفوعا جديدة عىل هذه . االختفاء القرسي

ًاألسس، وإنما أن تكفل أيضا النص رصاحة عىل أن مثل هذه الدفوع املوجودة أصال يف قانون ها ً

 .الوطني ال تنطبق عىل جريمة االختفاء القرسي
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 العقوبات. 5

  العقوبات المالئمة1.5
 )1(7املادة 

تفرض كل دولة طرف عقوبات مالئمة عىل جريمة االختفاء القرسي تأخذ يف االعتبار شدة جسامة . 1

 .هذه الجريمة

العقوبات املناسبة التي تراعي فيها شدة "ض من االتفاقية عىل أن الدول األطراف ملزمة بفر) 1(7تنص املادة 

ًعىل أن تكون متسقة مع القانون واملعايري الدوليني، فضال عن دعوات الجمعية العامة لألمم ". جسامة هذه الجريمة

املتحدة لجميع الدول إىل فرض حظر عىل تنفيذ أحكام اإلعدام، حيث ينبغي استبعاد عقوبة اإلعدام من العقوبات 

اإلبادة الجماعية، (ُوقد استبعدت عقوبة اإلعدام حتى بشأن أشد الجرائم خطورة . لجريمة االختفاء القرسياملناسبة 

من جانب املحاكم الدولية واملحاكم )  بما يف ذلك حاالت االختفاء القرسي وجرائم الحرب–والجرائم ضد اإلنسانية 

 روما األسايس، والنظامان األساسيان الخاصان نظام: ، بما يف ذلك1993ذات الطابع الدويل التي أنشئت منذ 

بمحكمة يوغوسالفيا السابقة ورواندا، والنظام األسايس للمحكمة الخاصة لسرياليون، والدوائر االستثنائية 

 41. لكمبوديا

اكم وينبغي أن ال يتجاوز الحد األقىص للعقوبة املتمثل بالسجن املؤبد يف نظام روما األسايس والنظم األساسية للمح

الجنائية الدولية األخرى، بما يف ذلك املحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة؛ واملحكمة الجنائية الدولية 

 ليست؛ والهيئات القضائية الدولية يف -لرواندا؛ والهيئات القضائية الخاصة بالجرائم الخطرية يف دييل، بتيمور

جرائم الحرب التابعة ملحكمة الدولة يف البوسنة والهرسك؛ والدوائر كوسوفو؛ واملحكمة الخاصة لسرياليون؛ وغرفة 

 .ًاالستثنائية يف محاكم كمبوديا، التي تستبعد جميعا عقوبة اإلعدام كعقوبة مناسبة لجريمة االختفاء القرسي

ينبغي إقرار العقوبات املناسبة عىل جريمة االختفاء القرسي بحيث تكون العقوبة القصوى السجن 

 .ًد، واستبعاد عقوبة اإلعدام بأي حال من األحوال، وفقا للقانون الدويل واملعايري الدوليةاملؤب

ِّ الظروف املخففة والظروف املشددة للعقوبة2.5 ِّ 

 : يجوز لكل دولة طرف أن تحدد ما ييل- 2.7املادة 

اختفاء قرسي، يف ِّالظروف املخففة، وخاصة لكل من يساهم بفعالية، رغم تورطه يف ارتكاب جريمة ) أ(

إعادة الشخص املختفي وهو عىل قيد الحياة، أو يف إيضاح مالبسات حاالت اختفاء قرسي، أو يف تحديد 

 هوية املسؤولني عن اختفاء قرسي؛

ِّمع عدم اإلخالل بإجراءات جنائية أخرى، الظروف املشددة، وخاصة يف حالة وفاة الشخص املختفي ) ب(

َرتكاب جريمة االختفاء القرسي يف حق نساء حوامل، أو قرص، أو معوقني، أو أو إزاء من تثبت إدانتهم با ّ

 .أشخاص آخرين قابلني للتأثر بشكل خاص

، قد تحدد الدول األطراف ثالثة ظروف مختلفة يمكن أن تؤخذ يف االعتبار )أ)(2(7 وفقا للمادة .ِّالظروف املخففة

يساهم بفعالية يف إعادة الشخص املختفي وهو عىل قيد : ويجوز تطبيقها عىل الشخص الذي. يف تخفيف العقوبة

 .الحياة؛ أو يساهم يف إيضاح مالبسات حاالت اختفاء قرسي؛ أو يف تحديد هوية املسؤولني عن اختفاء قرسي



 القرسي االختفاء عىل العقاب من إفالت ال 

 القرسي االختفاء من األشخاص جميع لحماية  الدولية لالتفاقية الفعال للتطبيق مراجعة قائمة

 

 2011الثاني ترشين/نوفمرب  الـدولية العـفـو منظمة          IOR 51/006/2011: الوثيقة رقم

16 

ويف تحديد ما إذا كانت الظروف املخففة موجودة فيما يتعلق بالجريمة ضد اإلنسانية لالختفاء القرسي، تأخذ 

 :، العوامل التالية"قتضاءالحسب ا"جنائية الدولية يف االعتبار، املحكمة ال

ًالظروف التي ال ترقى إىل أن تشكل أسبابا الستبعاد املسؤولية الجنائية، مثل الضعف الكبري يف القدرات ) 1(

 العقلية أو اإلكراه؛

ضحايا وأي تعاون مع سلوك الشخص املدان بعد ارتكاب الجرم، بما يف ذلك أية جهود بذلها لتعويض ال) 2(

 42" املحكمة؛

ًينبغي أن تكفل الدول األطراف كون الظروف التالية ظروفا مخففة، عىل أن ال تتضمن أيا من  ًِّ

 :الظروف التي ال تتسق مع القانون أو املعايري الدوليني

 املساهمة الفعالة يف إعادة الشخص املختفي عىل قيد الحياة؛ • 

  اختفاء قرسي؛ تيسري إيضاح مالبسات حاالت • 

 .اإلسهام يف تحديد مرتكبي جريمة اختفاء قرسي • 
 

من ) ب)(2(7ِّفيما يتعلق بالظروف املشددة للعقوبة، وبما يتماىش مع املادة . ِّالظروف املشددة للعقوبة

تكاب يف حالة وفاة الشخص املختفي أو إزاء من تثبت إدانتهم بار"االتفاقية، يمكن للدول األطراف النص عىل ذلك 

ّجريمة االختفاء القرسي يف حق نساء حوامل، أو قرص، أو معوقني، أو أشخاص آخرين قابلني للتأثر بشكل  ّ

وعند تحديدها العقوبة املناسبة للجريمة ضد اإلنسانية املتمثلة يف االختفاء القرسي، تراعي املحكمة ". خاص

 :ِّالجنائية الدولية ستة ظروف أخرى مشددة للعقوبة

  إدانات جنائية سابقة للجرائم الداخلة يف اختصاص املحكمة أو ذات طبيعة مماثلة؛أي ) 1"(

 إساءة استعمال السلطة أو الصفة الرسمية؛ )2(

 ًارتكاب الجريمة التي يكون فيها الضحية أعزال عىل وجه الخصوص؛ )3(

 ارتكاب الجريمة بقسوة زائدة أو حيثما يكون هناك ضحايا عديدة؛ )4(

، الفقرة 21 الجريمة لدافع ينطوي عىل التمييز ألي سبب من األسباب املشار إليها يف املادة ارتكاب )5(

 ؛]من نظام روما األسايس [3

 43." أي ظروف، عىل الرغم من عدم ذكرها أعاله، مماثلة بطبيعتها لتلك املذكورة )6(

ً هذه الظروف املشددة عامال يف وبرصف النظر عن الظروف املحددة يف االتفاقية، ينبغي أن يكون كل ظرف من ِّ

 .تحديد العقوبة املناسبة لحالة االختفاء القرسي
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ًينبغي عىل الدول األطراف أن تكفل كون كل حالة من الحاالت التالية ظرفا مشددا يف تحديد  ًِّ

 :العقوبة املناسبة

 وفاة املختفي؛ • 

ّ، أو معوقني، أو ّارتكاب جريمة االختفاء القرسي يف حق نساء حوامل، أو قرص • 

 أشخاص آخرين قابلني للتأثر بشكل خاص؛

أي إدانات جنائية سابقة ذات صلة بجرائم بمقتىض القانون الدويل أو ذات طبيعة  • 

 مماثلة؛

 إساءة استعمال السلطة أو الصفة الرسمية؛ • 

ارتكاب الجريمة التي يكون فيها الضحية غري قادر عىل الدفاع عن نفسه عىل وجه  • 

 وص؛الخص

 ارتكاب الجريمة بقسوة زائدة أو حيثما يكون هناك ضحايا عديدون؛ • 

ارتكاب الجريمة لدافع ينطوي عىل التمييز عىل أسس مثل الجنس أو السن أو العرق أو  • 

اللون أو اللغة أو الدين أو املعتقد، أو الرأي السيايس أو غريه، أو األصل القومي أو العرقي أو 

  أو مكان الوالدة أو أي وضع آخر؛ االجتماعي، أو الثروة

 .أي ظروف مماثلة بطبيعتها رغم عدم ذكرها فيما سبق • 
 

  العقوبات والتدابير التكميلية لحماية التحقيقات3.5
ًباإلضافة إىل العقوبات الجنائية، وكما ذكرت مجموعة العمل، ينبغي أن تنص الترشيعات الوطنية أيضا عىل فرض 

ًويجب أن تكفل الدول األطراف أيضا أن تنص ترشيعاتها عىل 44. لتجريد اإلداري من األهليةعقوبات تكميلية، مثل ا

ال يكون األشخاص الذين يشتبه بارتكابهم جريمة اختفاء قرسي يف وضع يمكنهم من التأثري عىل مجرى "أن 

قارب الشخص املختفي التحقيق بممارسة الضغوط أو بتنفيذ أعمال ترهيب أو انتقام ضد املشتكي أو الشهود أو أ

ويتوافق هذا 45). من االتفاقية) 4 (12املادة ". (أو محامي الدفاع عنهم، أو ضد األشخاص املشاركني يف التحقيق

إيقاف األشخاص املدعى بارتكابهم يجري ، التي تقيض بأن "1992إعالن "من ) 1(16الرشط مع أحكام املادة 
، الذي ينبغي أن يستمر طاملا ظل مصري ضحية رسمية أثناء التحقيقعن أداء أي واجبات  جريمة االختفاء القرسي

 46. االختفاء القرسي دون جالء

ينبغي عىل الدول األطراف أن تنص يف ترشيعها الوطني عىل تعليق أداء األشخاص املشتبه يف 

ارتكابهم جريمة االختفاء القرسي ألي وظيفة  تتيح لهم التأثري عىل مجرى التحقيق بممارسة 

لضغوط أو عن طريق القيام بأعمال ترهيب أو انتقام ضد املشتكي أو الشهود أو أقارب ا

 .الشخص املختفي أو محامي الدفاع عنهم، أو ضد األشخاص املشاركني يف التحقيق
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 موانع المقاضاة. 6
  نظام تقييد التقاضي 1.6

 8املادة 

 ،5مع عدم اإلخالل باملادة 

ظام تقادم بصدد االختفاء القرسي التدابري الالزمة بحيث تكون فرتة  تتخذ كل دولة طرف تطبق ن- 1

 :تقادم الدعاوى الجنائية

 طويلة األمد ومتناسبة مع جسامة هذه الجريمة؛) أ(

 ًتبدأ عند نهاية جريمة االختفاء القرسي، نظرا إىل طابعها املستمر؛) ب(

 التي تالزم جرائم االختفاء القرسي، كما نصت فيما سبق  من االتفاقية إىل األذهان صفة االستمرارية8تعيد املادة 

محكمة الدول "و" املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان"ً، وأعادت التأكيد الحقا "االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان"

 ال"عىل أن " اتفاقية الدول األمريكية"من ) 1(7حيث تنص املادة 47. ، عىل السواء"األمريكية لحقوق اإلنسان

 48". ًتخضع املحاكمة الجنائية عن االختفاء القرسي لألشخاص والعقوبة املفروضة قضائيا لقوانني التقييد

 بيد أنه ينبغي عىل الدول، 49.ويتعني تطبيق هذا الحظر بشأن جريمة االختفاء القرسي كجريمة ضد اإلنسانية

 ومجموعة العمل، 50" قية الدول األمريكيةاتفا"من االتفاقية، ونصت قبل ذلك ) 1(8وحسبما تنص رصاحة املادة 

 51. ًأن ال تخضع حاالت االختفاء القرسي قطعيا لقوانني التقييد تحت أي ظرف من الظروف

تطبق نظام تقادم بصدد "من االتفاقية رشطني صارمني عىل أي دولة طرف ) 1(8ًوفضال عن ذلك، تفرض املادة 

ًوثانيا، ال يجوز أن تبدأ ". متناسبة مع مدى جسامة هذه الجريمة"ته ًفأوال، يتعني أن تكون مد". االختفاء القرسي

وهذا يعني، مع األخذ بعني االعتبار سمة االستمرارية املالزمة للجريمة، ". عند نهاية جريمة االختفاء القرسي"إال 

أو مكان وجود ، أنه ال يجوز لفرتة التقادم أن تبدأ حتى يكون مصري "االتفاقية األمريكية"وحسبما اعرتفت 

 52. الضحية قد تم تحديده

ينبغي عىل الدول األطراف النص يف قوانينها عىل عدم خضوع االختفاء القرسي لنظام التقادم 

بينما ينبغي عىل الدول أن . والتقييد، سواء فيما يتعلق باإلجراءات الجنائية، أو اإلجراءات املدنية

 أنظمة للتقادم بشأن حاالت االختفاء القرسي ُّتضمن، كتدبري مؤقت عىل نحو صارم، تقيد أية

 : التي يمكن أن ال ترقى إىل مرتبة جرائم ضد اإلنسانية بما ييل

 انطباقها للمدة التي يستمر فيها انطباق أشد الجرائم خطورة بموجب القانون الدويل؛  • 

 االنتصاف تعليقها أثناء أي فرتة ال يتمكن الضحايا أو عائالتهم من التماس العدالة أو • 

 عىل نحو فعال،

 .  عدم بدئها إال يف اللحظة التي تتوقف فيها جريمة االختفاء القرسي • 
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 )التقييد( الحق في االنتصاف الفعال وأنظمة التقادم 2.6 
 2.8املادة 

 .تكفل كل دولة طرف حق ضحايا االختفاء القرسي يف سبيل انتصاف فعيل خالل فرتة التقادم

 الدول برضورة أن تقر أنظمة تقادم برشوط متماثلة فيما يخص اإلجراءات الجنائية ودعاوى )2(8تلزم املادة 

وكما جاء النص يف . الحق املدني، سواء أتمت إجراءات املقاضاة يف دعوى مدنية أم كجزء من إجراءات جنائية

، ومن أجل كفالة )23بدأ امل(مبادئ حماية وتعزيز حقوق اإلنسان من خالل تدابري مكافحة اإلفالت من العقاب "

الحق يف سبيل انتصاف فعيل، ينبغي عدم تطبيق أي أنظمة تقادم بالعالقة مع التدابري الجنائية أو املدنية أو 

ًونظرا ألن أنظمة التقادم ال 53. اإلدارية التي يلجأ إليها الضحايا الساعون إىل االنتصاف عما لحق بهم من رضر

ًية املتمثلة يف االختفاء القرسي، فهي ال تنطبق أيضا عىل اإلجراءات الجنائية أو تنطبق عىل الجريمة ضد اإلنسان

 . املدنية التي تخول ضحايا جريمة االختفاء القرسي التماس االنتصاف الفعال

بيد أنه ويف حال تواصل تطبيق أنظمة التقادم عىل جريمة االختفاء القرسي بموجب القانون الوطني، تقيض 

 .ه يتعني عىل الدول األطراف تلبية رشطني صارمني، عىل األقلاالتفاقية بأن

ًوثانيا، يتعني لسبيل . ًفأوال، يتعني ألنظمة التقادم الخاصة بالدعاوى املدنية أن تستمر للمدة نفسها عىل األقل

رتة ، أن الف"1992إعالن "من ) 2(17وهذا يعني، وكما أقرت الدول يف املادة ". ًفعاال"االنتصاف أن يكون 

حيث تنص .  ّالزمنية للتقييد يجب أن تعلق طيلة املدة التي تكون فيها سبل االنتصاف غري فعالة أو غري متوافرة

 من العهد الدويل 2إذا أوقف العمل بسبل التظلم املنصوص عليها يف املادة " عىل أنه 1992إلعالن ) 2(17املادة 

كام التقادم املتصلة بأعمال االختفاء القرسي إيل حني إعادة الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، يوقف رسيان أح

 54". العمل لتلك السبل

ً ضمان أن يكون سبيل االنتصاف حقيقيا وليس نظريا فحسب، وأن يكون متاحا ً،ثانيا، ويتعني عىل الدول ً ً

 55. رارِّللشخص املعني، وأن يمكنه من اسرتداد قدرته عىل التمتع بحقه املثلوم ويضمن فعالية الق

ينبغي عىل الدول األطراف إلغاء أي نظام للتقييد من شأنه أن يعرتض سبيل دعاوى االنتصاف 

وإىل حني اإللغاء . املدنية املقامة ضد حاالت االختفاء، سواء وفق إجراءات مدنية أم جنائية

طراف، ًالرسيع ألية أنظمة للتقييد بشأن االختفاء القرسي مطبقة حاليا، يتعني عىل الدول األ

بموجب االتفاقية، أن تكفل للضحايا وعائالتهم الحق يف سبيل لالنتصاف قبل تطبيق أنظمة 

التقييد، وأن تضمن تعليق العمل بهذه األنظمة طوال أية فرتة تنعدم فيها فعالية سبل االنتصاف 

لدول أن وينبغي عىل ا. ًأو تغيب فيها هذه السبل كليا، وإىل حني إعادة تفعيل سبل االنتصاف هذه

تضمن، يف كل الحاالت، أن ال يبدأ تطبيق أي نظام للتقييد إال يف لحظة توقف جرم االختفاء 

 . القرسي نفسه
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 )االختصاص(الوالية القضائية . 7
 9املادة 

 : تتخذ كل دولة طرف التدابري الالزمة إلقرار اختصاصها بالبت يف جريمة اختفاء قرسي- 1

 ارتكبت داخل أي إقليم يخضع لواليتها القضائية أو عىل متن طائرات أو عندما تكون الجريمة قد) أ(

 سفن مسجلة يف هذه الدولة؛

 عندما يكون مرتكب الجريمة املفرتض من رعاياها؛) ب(

 .عندما يكون الشخص املختفي من رعاياها وترى الدولة الطرف هذه مالءمة إقرار اختصاصها) ج(

ية، يتعني عىل الدول أن تنص يف قوانينها عىل واليتها القضائية اإلقليمية، التي من االتفاق) أ)(1(9ًطبقا للمادة 

ًتشمل ليس فحسب إقليم الدولة الطرف نفسه فحسب، وإنما أيضا األقاليم األخرى الخاضعة لواليتها القضائية، 

يها قوات لحفظ السالم بما يف ذلك األرايض التي تحتلها وقواعدها عىل أرايض دول أجنبية واملناطق التي تعمل ف

عندما ترتكب "ُويتعني أن ينص عىل الوالية القضائية . تابعة لها، وكذلك السفن والطائرات التي ترفع علمها

ًوفضال عن ذلك، ". الجريمة يف أي إقليم خاضع الختصاصها أو عىل متن سفينة أو طائرة مسجلة يف تلك الدولة

وعليها كذلك النص عىل اختصاصها بشأن 56شخصية اإليجابية، فهي ملزمة بأن تنص عىل اختصاصها بشأن ال

عندما "كما يتعني عىل الدول تفويض محاكمها بالوالية القضائية )). ج(و) ب) (1 (9املادة  (57الشخصية السلبية 

 ".عندما يكون الشخص املختفي من رعاياها"، ويوىص بذلك بقوة "يكون مرتكب الجريمة املفرتض من رعاياها

 : عىل الدول األطراف النص عىل واليتها القضائيةيتعني 

 . عندما ترتكب الجريمة يف أي إقليم خاضع لواليتها القضائية 

 .عندما يكون مرتكب الجريمة املفرتض من رعاياها 

 :وينبغي للدول األطراف النص عىل واليتها القضائية

 .   عندما يكون الشخص املختفي من رعاياها 
 

 لوالية القضائية العالمية واجب النص على ا1.7
 9املادة 

ً تتخذ كل دولة طرف أيضا التدابري الالزمة إلقرار اختصاصها بالبت يف جريمة اختفاء قرسي عندما - 2

ًيكون مرتكب الجريمة املفرتض متواجدا يف أي إقليم يخضع لواليتها القضائية، ما لم تسلمه هذه الدولة 

ًأو تحله إىل دولة أخرى وفقا اللتز  .اماتها الدولية أو إىل محكمة جنائية دولية تعرتف باختصاصهاِ

 . ً ال تستبعد هذه االتفاقية أي اختصاص جنائي آخر تجري ممارسته وفقا للقوانني الوطنية- 3

 11املادة 

 عىل الدولة الطرف التي يعثر يف إقليم خاضع لواليتها القضائية عىل املرتكب املفرتض لجريمة اختفاء - 1

أن تحيل القضية إىل سلطاتها املختصة ملبارشة الدعوى الجنائية، إن لم تسلم الشخص املعني أو قرسي 
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ِلم تحله إىل دولة أخرى وفقا اللتزاماتها الدولية، أو لم تحله إىل محكمة جنائية دولية تعرتف  ًِ

 .باختصاصها

 أي جريمة جسيمة من  تتخذ هذه السلطات قرارها يف نفس الظروف التي تتخذ فيها قراراتها يف- 2

 من 2ويف الحاالت املشار إليها يف الفقرة . ًجرائم القانون العام، وذلك وفقا لقانون هذه الدولة الطرف

، ال تكون قواعد اإلثبات الواجبة التطبيق عىل املالحقات واإلدانة أقل شدة بحال من األحوال من 9املادة 

 . من املادة املذكورة1الفقرة تلك التي تطبق يف الحاالت املشار إليها يف 

من االتفاقية، فإن الدول األطراف ملزمة بتسليم أي أشخاص يشتبه يف مسؤوليتهم عن اختفاء ) 2(9ًطبقا للمادة 

ًقرسي، أو مقاضاتهم، طبقا ملبدأ الوالية القضائية العاملية يف جميع الظروف، سواء كجريمة ضد اإلنسانية أو خالف 

تكبت جريمة االختفاء القرسي خارج نطاق الوالية القضائية للدولة الطرف، ولم يكن ال وحتى إذا ما ار58. ذلك

تمارس واليتها القضائية عىل "الضحية وال املشتبه به من رعايا تلك الدولة، فإن عىل الدول األطراف التزام بأن 

الدول يف أن تحقق  جميععىل بيد أنه، وكما نحاجج فيما ييل، ثمة مسؤولية مشرتكة ". جريمة االختفاء القرسي

ًوهي ملزمة أيضا بالتعاون مع الدول التي تحقق يف هذه . بشأن عمليات االختفاء القرسي وتقايض مرتكبيها

َّوينبغي أن يقدم . الجريمة وتقايض مرتكبيها، بما يف ذلك عرب تسليم املطلوبني واملساعدة القانونية املتبادلة

 . احة العدالة وفق إجراءات نزيهة ودون اللجوء إىل عقوبة اإلعداماملسؤولون عن هذه الجريمة إىل س

وينبغي عىل الدول األطراف إلغاء أية موانع تحول دون ممارسة اختصاصها عىل جريمة االختفاء القرسي، كما 

وينبغي للدول األطراف أن . ينبغي أن ال تتطلب تواجد مرتكب الجريمة عىل أراض تخضع لواليتها القضائية

ًوض السلطات املختصة صالحية مبارشة التحقيق حاملا يتم إخطارها بأن شخصا يشتبه بأنه قد ارتكب جريمة تف ِّ

طريقها إليها، أو يوشك أن ينتقل من طائرة إىل أخرى /االختفاء القرسي بصدد زيارة الدولة الطرف، أو يف طريقه

عندما " قانونية التي تمنحها الوالية القضائية وينبغي أن ال يقترص ذلك عىل إقرارها لنصوص. يف أحد مطاراتها

فرشط االنتظار إىل أن يدخل املشتبه به ". يتواجد مرتكب الجريمة املزعوم يف أي من األقاليم الخاضعة الختصاصها

ًأرايض الدولة بغرض زيارتها ال يتيح سوى فسحة زمنية ضئيلة للقيام بالتحقيق واستكماله تمهيدا إلصدار مذكرة 

 . تنفيذهاقبض و

ولذا ينبغي للدولة الطرف أن تكون قادرة عىل طلب تسليم الشخص املشتبه بمسؤوليته عن عملية اختفاء قرسي 

ًارتكبت خارج نطاق واليتها القضائية، ما يتيح لها أيضا املساعدة عىل تحمل العبء عندما تعجز دول أخرى عن 

ويف واقع الحال، فقد وضعت األسس 59. ي وتقايض مرتكبيهاالوفاء بالتزاماتها يف أن تحقق يف جريمة اختفاء قرس

ًلهذه اإلمكانية لذلك قبل أكثر من ستة عقود، حيث اعتربت مكونا رضوريا من مكونات إنفاذ أحكام اتفاقيات  ً

، والتي ) امللحق باالتفاقيات1977ًوجرى تضمينها الحقا يف الربوتوكول األول لسنة  (1949جنيف األربع لسنة 

 منها عىل أنه يجوز ألية دولة طرف، وبغض النظر عما إذا كان املشتبه به قد وطئ أرايض إقليمها يف يوم تنص كل

ضده، أن تطلب تسليمها أي شخص يشتبه بأنه " ظاهرة البداهةأقامت دعوى "من األيام أم ال، وطاملا أنها قد 

كابه الجريمة رضوري إلجراء تحقيق فعال وإذا تبني أن وجود من يشتبه بارت60. ارتكب خروقات لهذه االتفاقيات

ًيف قضية ما ولم يكن باإلمكان تسليم هذا الشخص إىل تلك الدولة، فمن املستبعد إىل حد بعيد أن تتخذ الرشطة قرارا 

 . بفتح تحقيق يف القضية
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يتعني عىل الدول األطراف النص يف قوانينها عىل أن محاكمها تستطيع ممارسة الوالية 

وينبغي أن تزيل أية موانع تحول دون . لعاملية بشأن أي قضية اختفاء قرسيالقضائية ا

ممارستها هذه الوالية، بما يف ذلك رشط أن يكون املشتبه به عىل أراضيها قبل فتح تحقيق يف 

 . القضية، أو أن تتقدم بطلب لتسليمه

 

  إزالة الموانع غير المالئمة لممارسة الوالية القضائية2.7
لدول إزالة أية موانع تحول دون ممارستها الوالية القضائية عىل جرائم االختفاء القرسي، سواء أكانت يتعني عىل ا

إىل أن تخلص إىل أن " لجنة مناهضة التعذيب"ولألسباب نفسها التي دعت . هذه جرائم ضد اإلنسانية أم ال

من أشكال الحصانة، يتعني أن يجب أن تسود عىل أي ترشيع وطني يمنح أي شكل " اتفاقية مناهضة التعذيب"

ويف حقيقة 61. تسود االتفاقية عىل أي ترشيع وطني يتعارض مع واجبات الدول األطراف بموجب تلك املعاهدة

األمر، فقد أصبح من القواعد الراسخة يف القانون الدويل عىل أن تسود االلتزامات التي تنص عليها املعاهدات عىل ما 

 62. طني التي تتعارض معهاسواها من أحكام القانون الو

ال يجوز للدولة، بأي حال من األحوال، تطبيق "، فإنه "محكمة  الدول األمريكية لحقوق اإلنسان"وكما أكدت 

،  أو التذرع بنظام للتقييد، أو بطبيعة القوانني الجنائية أو الدفوع - ال تنجم عنها آثار يف املستقبل–قوانني عفو 

ابق، أو االستناد إىل مبدأ عدم املقاضاة عىل الجرم مرتني، أو اللجوء إىل أي تدبري آخر القطعية املرتتبة عىل السو

مماثل يقصد به إسقاط املسؤولية، بغرض التملص من واجبها يف أن تحقق مع املسؤولني عن الجرم وأن 

 63". تقاضيهم

ىل وجوب عدم نظر جريمة ، اتفقت الدول ع"1992إعالن "من ) 2(16 لدى تبنيها املادة .ال محاكم عسكرية

االختفاء القرسي إال من قبل محاكم عادية مختصة، وليس من قبل أي محكمة خاصة أخرى، وال سيما املحاكم 

اتفاقية " من 9ُولم ينص رصاحة يف االتفاقية عىل هذا الحظر، الذي كرسته عىل نحو رصيح املادة 64. العسكرية

، التي تؤسس ألن يستفيد األشخاص الذين يشتبه بأنهم قد )3(11ملادة ً وهو مفهوم ضمنا يف ا65". الدول األمريكية

ارتكبوا جريمة االختفاء القرسي من محاكمة عادلة أمام محكمة مختصة ومستقلة وغري منحازة، أو هيئة قضائية 

 66. مؤلفة بموجب القانون

قط الوالية ينبغي عىل الدول األطراف أن تنص يف قانونها عىل أن تكون للمحاكم العادية ف

القضائية لنظر جريمة االختفاء القرسي، وعىل أن ال تكون للمحاكم العسكرية أو للمحاكم 

 .الخاصة األخرى والية قضائية عىل هذه الجريمة
 كنتيجة لواجب الدول يف أن تحقق يف األفعال التي يمكن أن ترقى إىل مرتبة جريمة االختفاء القرسي، .ال حصانات

وااللتزام الذي تقتضيه االتفاقية . بيها، يتعني أن ال يمنح املشتبه بهم أي حصانة من املقاضاةويف أن تقايض مرتك

من االتفاقية تنص عىل أن الدول األطراف ) 1 (11فاملادة . بهذا الخصوص التزام مطلق وال يسمح بأي استثناء

 إن لم تسلم الشخص املعني أو تحله ،"تحيل القضية إىل سلطاتها املختصة ملبارشة الدعوى الجنائية"ملزمة بأن 

 . إىل محاكم دولة أخرى أو إىل محكمة جنائية دولية

إضافة إىل ذلك، ليس ثمة منصب رسمي يمكن أن يضفي الحصانة من املسؤولية القانونية عىل األشخاص الذين 

   67.يمكن أن يوجه إليهم االتهام باملسؤولية عن مثل هذه االنتهاكات
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األطراف النص يف قانونها عىل أن ال تعرتف محاكمها بأي ادعاء للحصانة يف ينبغي عىل الدول 

 . وجه القبض واملقاضاة عىل جريمة االختفاء القرسي

 

ًال عفو عاما أو خاصا ال تتماىش أية تدابري للعفو أو ما يماثلها من التدابري التي يمكن أن تؤدي إىل إعفاء . ً

 اختفاء قرسي من أية إجراءات أو عقوبات جنائية، أو من االلتزام الذي األشخاص ممن يشتبه بأنهم مسؤولون عن

بإحالة  قضية الشخص املشتبه بمسؤوليته عن اختفاء قرسي، والذي لم تسلمه الدولة ) 1(11تنص عليه املادة 

 68".  الجنائيةإىل سلطاتها املختصة ملبارشة الدعوى"ِاملعنية أو تحله إىل دولة أخرى أو إىل محكمة جنائية دولية، 

 عىل حظر تدابري العفو فيما يتعلق بجريمة 1992من إعالن ) 2(18ويف حقيقة األمر، نصت الدول رصاحة يف املادة 

وباملثل، ينبغي حظر تدابري العفو عندما تشكل عقبة أمام اتخاذ القرارات القضائية بشأن 69. اإلخفاء القرسي

 .  الوايفالذنب أو الرباءة، أو كشف الحقيقة أو الجرب

تدابري العفو التي تعفي من العقوبة "وفيما يتعلق بتدابري العفو، أعلنت املفوضة السامية لحقوق اإلنسان أن 

ًالجنائية أولئك األشخاص املسؤولني عن جرائم فظيعة بأمل ضمان السلم غالبا ما لم تحقق الهدف منها وأدت، 

 70". تكاب مزيد من الجرائمًعوضا عن ذلك، إىل تشجيع املستفيدين منها عىل ار

ًاتفاقيات السالم التي تتبناها األمم املتحدة ال يمكن أن تعد أبدا بإصدار "وأكد مجلس األمن الدويل كذلك عىل إن  ِ

قرارات عفو عن جرائم اإلبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية، أو عن االنتهاكات الجسيمة 

 71". لحقوق اإلنسان

عىل الحديث بثبات عن حظر تدابري العفو " محكمة الدول األمريكية لحقوق اإلنسان"ىل ذلك، فقد دأبت إضافة إ

 :وتعترب املحكمة أن72. بكافة أشكالها

جميع أحكام العفو، واألحكام التي تفرض وتنشئ تدابري غايتها إلغاء املسؤولية، غري مسموح بها، "
شخاص مسؤولني عن انتهاكات خطرية لحقوق اإلنسان من وذلك ألن القصد منها هو منع التحقيق مع أ

ًقبيل التعذيب، واإلعدام خارج نطاق القانون أو دون محاكمة أو تعسفا، واالختفاء القرسي، ومنع 

ًمقاضاتهم، وجميع هذه األحكام محظورة بسبب انتهاكها حقوقا غري قابلة للتقييد ومعرتفا بها من قبل  ً

 73." سانالقانون الدويل لحقوق اإلن

ينبغي عىل الدول األطراف النص يف قانونها عىل عدم جواز أن تحول تدابري العفو العام أو 

الخاص، وما يماثلها من تدابري الحصانة من العقاب، دون إجراء التحقيقات واملحاكمات 

بالعالقة مع االختفاء القرسي وغريه من الجرائم التي يشملها القانون الدويل، أو أن تعرقل 

 . لخطوات الرامية إىل تأكيد وقوع هذه الجرائم أو حصول ضحاياها عىل الجرب الوايفا

  واجب التحقيق والمقاضاة، إذا ما توافرت أدلة مقبولة كافية3.7
 12املادة 

ً تكفل كل دولة طرف ملن يدعي أن شخصا ما وقع ضحية اختفاء قرسي حق إبالغ السلطات - 1

ًسلطات ببحث االدعاء بحثا رسيعا ونزيها وتجري عند اللزوم ودون املختصة بالوقائع وتقوم هذه ال ً ً

ًتأخري تحقيقا متعمقا ونزيها ً وتتخذ تدابري مالئمة عند االقتضاء لضمان حماية الشاكي والشهود . ً
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ًوأقارب الشخص املختفي واملدافعني عنهم، فضال عن املشرتكني يف التحقيق، من أي سوء معاملة أو 

 .كوى املقدمة أو أية شهادة يدىل بهاترهيب بسبب الش

َّ واجب فتح تحقيق عندما تقدم شكوى1.3.7 ُ 

 . ً من االتفاقية التزاما من ثالثة أجزاء12، تتضمن املادة 1992من إعالن ) 1(13بالتوافق مع املادة 

، )االعتباريني(ني ًفأوال، تلزم املادة الدول األطراف بكفالة حق أي شخص، فيما يمكن أن يشمل األشخاص القانوني

 74. كاملنظمات غري الحكومية، يف إبالغ السلطات املختصة بأي فعل يمكن أن يشكل جريمة اختفاء قرسي

ًوثانيا، تقتيض املادة من السلطات املختصة النظر يف االدعاء بشكل رسيع ونزيه، وعند االقتضاء إجراء تحقيق  ً

ًاف لدى إجرائها تحقيقا من هذا القبيل أن تمنع وتراعي ويتعني عىل الدول األطر. متعمق ونزيه دون تأخري

ًباهتمام خاص حاالت االختفاء القرسي لألشخاص املنتمني إىل فئات أكثر انكشافا لالنتهاكات، وبخاصة األطفال، "

ًوحاالت االختفاء القرسي للنساء، نظرا ألنهن قد يصبحن عرضة عىل وجه خاص للعنف الجنيس ولغريه من أشكال 

 75". نف، وتقديم مرتكبي عمليات االختفاء القرسي تلك إىل ساحة العدالةالع

ًوثالثا، ولكفالة الحق يف تقديم البالغات عىل نحو فعال، يتعني عىل الدول األطراف إرساء تدابري فعالة لحماية 

تحقيق، من الشاكني والشهود وأقرباء األشخاص املختفني ومحامييهم، وكذلك جميع األشخاص املشرتكني يف ال

وتتمثل إحدى خطوات الحماية يف إبعاد . جميع أشكال املعاملة السيئة أو الرتهيب نتيجة للشكوى أو لتقديم أية أدلة

أي أشخاص يحتمل تورطهم يف جرائم االختفاء القرسي عن أي منصب يتمتعون من خالله بالسيطرة أو السلطة، 

 والشهود وعائالتهم، وكذلك عىل األشخاص املشاركني يف سواء بصورة مبارشة أو غري مبارشة، عىل املشتكني

 ). فيما ييل) 4(12أنظر مناقشة املادة (التحقيق 

يتعني عىل الدول األطراف االعرتاف يف قانونها بالحق يف إبالغ السلطات الحكومية املختصة 

ل هذه بالوقائع املتعلقة بحاالت االختفاء القرسي، وإلزام هذه السلطات بالتحقيق يف مث

 . التقارير عىل نحو رسيع وواف ومستقل وغري منحاز

 

  واجب فتح تحقيق دون شكوى رسمية2.3.7

 12املادة 

ً متى كانت هناك أسباب معقولة تحمل عىل االعتقاد بأن شخصا ما وقع ضحية إختفاء قرسي، - 2

َّ من هذه املادة تحقيقا حتى لو لم تق1تجري السلطات املشار إليها يف الفقرة   .دم أية شكوى رسميةً

من االتفاقية بالتحقيق يف الشكاوى املتعلقة بإخضاع شخص ما ) 1(12ًفضال عن االلتزامات التي توردها املادة 

ًلالختفاء القرسي، يتعني عىل الدول األطراف، ونظرا ملا يمكن أن يتعرض له أي فرد يتقدم بشكوى يف هذا الشأن، 

 ويتعني عىل الدول األطراف 76". ُحتى لو لم تقدم شكوى رسمية"ة، فتح تحقيق من االتفاقي) 2(12ًوطبقا للمادة 

وحتى يف 77. ضمان التحقيق يف الشكاوى وتقارير اإلبالغ بشأن حاالت االختفاء القرسي عىل وجه الرسعة وبفعالية
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يمكن أن غياب الشكوى الرصيحة، ينبغي أن يفتح التحقيق إذا ما وجدت مؤرشات بأن عمليات اختفاء قرسي 

ًونظرا للرسية الكبرية التي ترافق هذه الجريمة، فإن عىل الدول يف كثري من األحيان فتح . تكون قد وقعت

ًالتحقيقات استنادا إىل معلومات أقل بكثري من تلك التي تتطلبها جرائم أخرى، وعىل سبيل املثال باالستناد إىل 

 . تقارير صحفية

إيجاد تسهيالت وإجراءات فعالة للتحقيق "ً اإلنسان، فإن عىل الدول واجبا يف وكما أكدت اللجنة   املعنية بحقوق

وكما أكدت  78". الدقيق يف حاالت األشخاص املفقودين واملختفني يف ظروف قد تنطوي عىل انتهاك للحق يف الحياة

 التحقيق يف املزاعم ثمة حاجة خاصة لوجود آليات إدارية من أجل تنفيذ االلتزام العام املتمثل يف"اللجنة، فإن 

ًاملتعلقة باالنتهاكات تحقيقا رسيعا وشامال وفعاال من خالل هيئات مستقلة ونزيهة، ويمكن للمؤسسات الوطنية  ً ً ً

 79". لحقوق اإلنسان التي تتمتع بصالحيات مناسبة أن تسهم يف تحقيق هذه الغاية

ا فيها السلطات القضائية، كي يتعني عىل الدول األطراف إصدار تعليمات إىل جميع السلطات، بم

ًتكون يقظة حيال أية مؤرشات عىل أن اختفاء قرسيا قد وقع، وكي تتطلب منها بمقتىض  ً

ًالقانون أن تفتح عىل الفور، يف مثل هذه الحالة، تحقيقا شامال ومستقال وغري منحاز، حيثما  ً ً

 .  وقعًتتوافر أسباب معقولة لالعتقاد بأن اختفاء قرسيا يمكن أن يكون قد

 

  االختصاصات واملوارد وسبل الوصول إىل أي مكان لالحتجاز3.3.7

 12املادة 

 : من هذه املادة ما ييل1 تحرص كل دولة طرف عىل أن تكون لدى السلطات املشار إليها يف الفقرة - 3

غريها من الصالحيات واملوارد الالزمة إلنجاز التحقيق، بما يف ذلك إمكانية االطالع عىل الوثائق و) أ(

 املعلومات ذات الصلة بالتحقيق الذي تجريه؛

سبل الوصول، وعند الرضورة بإذن مسبق من محكمة تبت يف األمر يف أرسع وقت ممكن، إىل مكان ) ب(

 .االحتجاز وأي مكان آخر تحمل أسباب معقولة عىل االعتقاد بأن الشخص املختفي موجود فيه

مد التحقيقات بالصالحيات واملوارد الالزمة؛ وضمان سبل : امني متصلنيمن االتفاقية التز) 3(12تتضمن املادة 

 . وصول القضاء إىل األماكن التي يمكن أن يكون األشخاص املختفون فيها

من االتفاقية الدول األطراف بضمان أن تكون لدى ) 3(12تلزم املادة . الصالحيات واملوارد الالزمة للتحقيقات

فاء القرسي، وكذلك من يترصفون بمبادرة شخصية منهم عندما تكون هناك أسس من يحققون يف شكاوى االخت

ًمقبولة لالعتقاد بأن اختفاء قرسيا قد وقع، الصالحيات واملوارد الالزمة إلجراء تحقيق فعال، بما يف ذلك أن تتاح 

التفاقيات الدولية التي ويورد عدد من ا. لهم سبل الحصول عىل الوثائق وغريها من املعلومات ذات الصلة بتحقيقهم

تعزز أو تكمل ما تورده االتفاقية تفاصيل ما يمكن اعتباره صالحيات وموارد الزمة ملثل هذا التحقيق، بما يف ذلك 

مبادئ التقيص والتوثيق الفعالني للتعذيب أو لغريه من رضوب املعاملة أو " و80، 1992 من إعالن 13املادة 

مبادئ املنع والتقيص الفعالني لعمليات اإلعدام خارج نطاق "، و81" أو املهينةالعقوبة القاسية أو الالإنسانية 
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 82: وتشمل هذه ما ييل". القانون واإلعدام التعسفي واإلعدام دون محاكمة

ينبغي أن يكون املحققون مستقلني عمن يشتبه بأنهم الجناة وأن تكون الهيئة التي يتبعونها مختصة وغري  

نوا قادرين عىل االستعانة بخرباء طبيني أو غريهم من الخرباء النزيهني، أو أن يمنح هؤالء وينبغي  أن يكو. منحازة

وينبغي أن تلبي األساليب املستخدمة يف إجراء . الصالحيات الالزمة لتكليف مثل هؤالء الخرباء بإجراء التحقيقات

 . مثل هذه التحقيقات أرقى املعايري املهنية، وأن تعلن نتائجها عىل املأل

يتعني أن تكون لدى سلطة التحقيق  الصالحية وااللتزام الالزمني للحصول عىل جميع املعلومات الرضورية  

 . كما يتعني أن يكون بإمكانها الحصول عىل الوثائق وغريها من املعلومات ذات الصلة بتحقيقها. لتقصياتهم

 أي مكان لديها أسس معقولة يتعني أن تكون لدى سلطة التحقيق صالحية دخول أي مكان احتجاز أو 

ًلالعتقاد بأن الشخص املختفي موجود فيه، وأن تستصدر لهذا الغرض، عند االقتضاء، تخويال مسبقا من السلطة  ً

 . القضائية، التي ينبغي أن تبت يف هذا األمر عىل وجه الرسعة

املوارد الفنية الالزمة يتعني أن توضع تحت ترصف األشخاص الذين يجرون التحقيق جميع بنود امليزانية و 

كما ينبغي أن يملكوا صالحية إلزام جميع من يترصفون بصفة رسمية ويزعم أنهم متورطون يف . لتحقيق فعال

ولهذا الغرض، . وينبغي أن ينطبق األمر نفسه عىل أي شهود. عمليات اختفاء قرسي باملثول أمامهم لإلداء بأقوالهم

دار مذكرات الستدعاء الشهود، بمن فيهم أي موظفون رسميون يزعم ينبغي تخويل سلطة التحقيق صالحية إص

 .أن لهم صلة باختفاء قرسي، وصالحية طلب إبراز األدلة

يتعني أن توفر للضحايا املزعومني لالختفاء القرسي وللشهود وملن يجرون التحقيق، ولعائالتهم، الحماية من  

ويتعني إبعاد . ل الرتهيب التي يمكن أن ترتتب عىل التحقيقالعنف أو التهديدات بالعنف أو أي شكل آخر من أشكا

من يحتمل أن يكونوا قد تورطوا يف جرائم إخفاء قرسي عن أي منصب يتيح لهم ممارسة الرقابة أو السلطة، سواء 

 . عىل نحو مبارش أو غري مبارش، عىل املشتكني أو الشهود وعائالتهم، وكذلك عىل من يجرون التحقيق

غ ضحايا االختفاء القرسي املزعومني وممثليهم القانونيني بمواعيد أي جلسات استماع يتقرر ينبغي إبال 

عقدها، وتمكينهم من حضورها، وتمكينهم كذلك من الحصول عىل جميع املعلومات ذات الصلة بالتحقيق، 

 . وتخويلهم حق تقديم أي أدلة إضافية

عدم كفاية الخربة أو شبهة االنحياز، أو بسبب وجود نمط يف حاالت عدم كفاية إجراءات التحقيق املقرة بسبب  

َّباد للعيان من إساءة استخدام السلطة، أو ألية أسباب جوهرية أخرى، ينبغي عىل الدول ضمان أن تكلف  ٍ

وينبغي أن يختار أعضاء مثل هذه الهيئة بناء عىل ما عرف . بالتحقيقات هيئة تقص مستقلة، أو إجراء مماثل لهذا

وينبغي أن يكونوا، عىل وجه الخصوص، مستقلني عن أي جناة . ْ حيدة وكفاءة واستقاللية كأشخاصعنهم من

كما ينبغي أن تتمتع الهيئة بسلطة الحصول عىل . مشتبه بهم وعن املؤسسات أو الهيئات التي يخدم فيها هؤالء

 . جميع املعلومات الالزمة للتحقيق، وأن تجري التحقيق بنفسها

 خالل فرتة معقولة من الزمن تقرير مكتوب يتضمن نطاق التحقيق واإلجراءات واألساليب ينبغي أن يصدر 

ولدى . املستخدمة يف تقييم األدلة، وكذلك االستخالصات والتوصيات املستندة إىل املعطيات وإىل القانون املطبق

حداث بعينها التي تبني أنها قد ًكما ينبغي أن يصف بالتفصيل أيضا األ. استكمال التقرير، ينبغي نرشه عىل املأل

وقعت، واألدلة التي أقيمت عليها مثل هذه املعطيات، وقائمة بأسماء الشهود الذين أدلوا بأقوالهم، باستثناء من 
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وينبغي أن ترد الدولة، خالل فرتة معقولة من . تقرر هيئة التحقيق التحفظ عىل هوياتهم بغية حماية أشخاصهم

 . ق، وأن تشري، بالصيغة املالئمة، إىل الخطوات التي سوف تتخذها بناء عىل التقريرالزمن، عىل تقرير التحقي

، ينبغي أن يكون التحقيق وفقا لإلجراءات املوصوفة فيما سبق، مستمرة 1992من إعالن ) 6 (13وكما تنص املادة 

 83. باإلمكان ما دام بقي مصري ضحية االختفاء القرسي دون جالء

من االتفاقية هو ضمان أن تكون لدى سلطة التحقيق صالحية دخول أي ) 3(12وجب املادة وااللتزام الثاني بم

مكان احتجاز أو أي مكان لديها أسباب معقولة لالعتقاد بأن الشخص املختفي موجود فيه، وأن تستصدر لهذا 

ًالغرض، عند االقتضاء، تخويال مسبقا من السلطة القضائية، التي ينبغي أن تبت يف هذا ا . ألمر عىل وجه الرسعةً

 ). فيما ييل) 2(17أنظر مناقشة املادة (

يتعني عىل الدول األطراف أن تضمن يف القانون واملمارسة تمتع سلطات التحقيق يف اختفاء 

ًقرسي الصالحيات واملوارد الالزمة إلجراء التحقيق، وفقا ملا حددها القانون واملعايري الدوليني، 

 . راقيل إىل أي مكان يمكن أن يعثر فيه عىل الشخص املختفيبما يف ذلك الدخول بال ع

 

  تدابري منع ومعاقبة األفعال التي تعرقل إجراء التحقيق4.3.7

 12املادة 

وتتأكد .  تتخذ كل دولة طرف التدابري الالزمة ملنع األفعال التي تعوق سري التحقيق واملعاقبة عليها- 4

ارتكاب جريمة االختفاء القرسي التأثري عىل مجرى التحقيق بوجه خاص من أنه ليس بوسع املتهمني ب

بضغوط أو بتنفيذ أعمال ترهيب أو انتقام تمارس عىل الشاكي أو الشهود أو أقارب الشخص املختفي 

 .ًواملدافعني عنهم، فضال عن املشرتكني يف التحقيق

من االتفاقية التي ) 1(12فروضة يف املادة بصورة وثيقة مع االلتزامات امل) 4(12يتصل االلتزام الذي تفرضه املادة 

ناقشناها فيما سبق، وينص عىل منع األفعال التي تعوق سري التحقيق واملعاقبة عليها، ويتعني عىل الدول األطـراف 

 املعاقبة بالعقوبات املناسبة عيل أي معاملة سيئة أو تهديد أو عمـل انتقـامي أو أي لضمان"اتخاذ التدابري الالزمة 

 ويتعـني عـىل الـدول األطـراف أن 84". من أشكال التدخل، تقع لدى تقديم الشكوى أو أثناء إجراء التحقيقشكل 

تضمن، عىل وجه الخصوص، عدم قدرة املتهمني بارتكاب جريمة االختفاء القرسي عىل التأثري عىل مجرى التحقيـق 

 الشاكي أو الشهود أو أقارب الشخص عن طريق الضغوط أو من خالل القيام بأعمال ترهيب أو انتقام تمارس عىل

 . املختفي واملدافعني عنه

يتعني عىل الدول األطراف أن تضمن يف القانون واملمارسة الحماية الفعالة للشاكي والشهود 

 . ًوأقارب الشخص املختفي واملدافعني عنه، فضال عن املشرتكني يف التحقيق
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 22املادة 

 :كل دولة طرف التدابري الالزمة ملنع الترصفات التالية واملعاقبة عليها، تتخذ 6مع عدم اإلخالل باملادة 

 من 2 والفقرة 17 من املادة 2من الفقرة ) و(عرقلة أو اعرتاض الطعن املشار إليه يف الفقرة الفرعية ) أ(

 ؛20املادة 

 معلومات اإلخالل بااللتزام بتسجيل كل حالة من حاالت الحرمان من الحرية وكذلك تسجيل أية) ب(

أو امللفات الرسمية عىل علم بعدم صحتها أو كان عليه /كان املوظف املسؤول عن التسجيل الرسمي و

 أن يكون عىل علم بعدم صحتها؛ 

رفض تقديم معلومات عن حالة حرمان من الحرية، أو تقديم معلومات غري صحيحة، يف الوقت ) ج(

 .علوماتالذي تتوفر فيه الرشوط القانونية لتقديم هذه امل

 من االتفاقية، يتعني عىل الدول األطراف فرض عقوبات 22ًكتدبري من تدابري منع االختفاء القرسي، وطبقا للمادة 

 : ًتأديبية عىل ثالثة أنواع من الترصفات املختلفة، فضال عن تصنيفها كجريمة ضد القانون

سة حقه يف مبارشة إجراءات أمام تأخري من تمكني أو إعرتاض سبيل أي شخص له مصلحة مرشوعة يف ممار 

املحكمة لكي تبت يف مدى قانونية حرمانه من حريته، أو يف تنفيذ األمر باإلفراج عن الشخص إذا تبني أن هدا 

 .الحرمان من الحرية غري قانوني

إخالل املوظف املسؤول عن التسجيل الرسمي لحرمان أي شخص من حريته كما هو ملزم بموجب القانون  

 . أو بتسجيله أية معلومات كان يعلم، أو كان ينبغي عليه أن يعلم، أنها غري دقيقةالوطني، 

رفض تقديم معلومات تتعلق بحرمان شخص من حريته، أو تقديم معلومات غري دقيقة، رغم تلبية املتطلبات  

 .القانونية لتقديم مثل هذه املعلومات

 تأديبية عىل الترصفات التي تشملها يتعني عىل الدول األطراف النص يف ترشيعها عىل عقوبات

 .  ِّ من االتفاقية، وأن تعرفها عىل أنها جرائم جنائية22املادة 
 

  التدابير االحترازية4.7
 10املادة 

 عىل كل دولة طرف يوجد يف إقليمها شخص يشتبه يف أنه ارتكب جريمة اختفاء قرسي أن تكفل - 1

لقانونية األخرى الالزمة لكفالة بقائه يف إقليمها متى رأت، احتجاز هذا الشخص أو تتخذ جميع التدابري ا

ًويتم هذا االحتجاز وتتخذ هذه التدابري وفقا . بعد فحص املعلومات املتاحة لها، أن الظروف تستلزم ذلك

لترشيع الدولة الطرف املعنية، وال يجوز أن تستمر إال للمدة الالزمة لكفالة حضوره أثناء املالحقات 

 .أو إجراءات التقديم أو التسليمالجنائية 
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 يشتبه بمسؤولية شخص موجود يف إقليمها عن  أو حينما من االتفاقية،إلتزاما من شقني،حيثما10تقتيض املادة 

  85.اختفاء قرسي

ًفأوال، وحال توافر معلومات للسلطات عن وجود مثل هذا الشخص يف إقليمها، يتعني عليها فحص املعلومات 

ً ما إذا كانت الظروف تستلزم اتخاذ إجراءات جزائية ملقاضاته جنائيا أو تسليمه إىل محكمة واتخاذ قرار بشأن

وال يجوز لها تجاهل مثل هذه املعلومات، وإنما يتعني . جنائية دولية أو مبارشة إجراءات لتسليمه إىل دولة أخرى

إفالت الجاني من العقاب عىل هذه عليها فحصها عىل وجه الرسعة، وبنية طيبة، واتخاذ القرار الالزم لتجنب 

ً تفرض هذا االلتزام يف حال كون الشخص موجودا يف إقليم الدولة الطرف فقط، ينبغي 10ومع أن املادة . الجريمة

ًعىل الدول األطراف أن تلزم السلطات باتخاذ مثل هذه التدابري عندما يكون الشخص موجودا يف أي من األقاليم 

ئية، كاملناطق الخاضعة الحتالها أو املناطق التي يعمل فيها موظفون تابعون لها ضمن التابعة لواليتها القضا

وإضافة إىل ذلك، ينبغي إلزام السلطات باتخاذ . ًقوات لحفظ السالم، فضال عن كونه عىل إحدى سفنها أو طائراتها

تى تكون قادرة عىل الترصف حاملا مثل هذا التدبري حيثما وجد اعتقاد بأن املشتبه به قد يزور مثل هذه األماكن، ح

 . يصل املشتبه به، وبذا تتجنب إمكانية إفالت الجاني من العقاب

ًوثانيا، حاملا تكون الدولة الطرف قد أجرت فحصا أوليا للمعلومات املتوافرة وقررت وجوب املحاكمة الجنائية أو  ً ً

، يتعني عليها ضمان وجود املشتبه بارتكابه جرم اتخاذ إجراءات لتقديمه إىل محكمة جنائية أو تسليمه لدولة أخرى

ويتضمن هذا االلتزام احتجاز املشتبه به أو اتخاذ أي تدبري احرتازي . االختفاء القرسي يف مثل هذه اإلجراءات

ًرضوري لضمان وجوده أو وجودها طوال فرتة اإلجراءات الجنائية أو إجراءات التقديم أو التسليم، طبقا للقانون 

  .الوطني

ًويتعني أن تتساوق التدابري االحرتازية تساوقا تاما مع القانون واملعايري الدوليني، بما يف ذلك مع الضمانات التي  ً

ولذا، يتعني أن ال يكون االحتجاز هو ". العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية" من 9نصت عليها املادة 

. يمكن أن يخضع لضمانات تكفل وجود املشتبه به ضمن إطار اإلجراءاتًالقاعدة العامة، نظرا ألن إخالء السبيل 

ًوفضال عن ذلك، يتعني أن يأخذ قرار إخالء السبيل يف الحسبان أي مخاطر عىل الضحايا والشهود وغريهم من 

لة أن يحاكم خالل مه"ويف حال االحتجاز، يتعني احرتام حق املشتبه به يف . األشخاص ممن لهم صلة باإلجراءات

قبل اإلحالة إىل ينبغي أن يكون االحتجاز " وكما أكدت اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان، 86". معقولة أو أن يفرج عنه

 إضافة إىل ذلك، يتعني أن يكون للشخص 87". ً استثنائيا وأن تكون مدته قصرية إىل أقىص حد ممكناملحاكمة إجراء

حكمة قانونية اعتقاله أو اعتقالها والحق يف جرب فعال يف حال املحروم من حريته أو حريتها الحق يف أن تراقب م

 ويتعني عىل الدول كذلك ضمان إحضار أي 88". العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية"انتهاك أحكام 

ًأمام قاض أو أي موظف رسمي آخر مفوض قانونا بممارسة " عىل وجه الرسعة"شخص يقبض عليه أو يعتقل 

 89. ئيةسلطات قضا

ينبغي لكل دولة طرف أن تضمن يف القانون واملمارسة، ويف أي وقت يكون شخص ما مشتبه 

ًبأنه مسؤول عن اختفاء قرسي موجودا يف إقليمها، أو يف إقليم آخر يخضع لواليتها القضائية، 

ًأو عىل متن إحدى سفنها أو طائراتها، أو يتوقع أن يكون موجودا يف أحد هذه األماكن، أن ت قوم ُ

عىل وجه الرسعة بفحص املعلومات املتوافرة لها وأن تقرر ما إذا كانت سوف تتخذ بحقه 

وإذا ما كان األمر كذلك، يتعني عىل الدول . إجراءات جزائية أو إجراءات لتقديمه أو تسليمه

األطراف وضعه أو وضعها قيد االحتجاز أو اتخاذ تدابري قانونية أخرى، حسب االقتضاء، 
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ويتعني أن تتساوق تدابري االحتجاز . ده أو وجودها لدى املبارشة بهذه اإلجراءاتلضمان وجو

وغريها من التدابري القانونية مع القانون واملعايري الدوليني، وأن ال تستمر إال للفرتة الزمنية 

 . الرضورية فقط لضمان وجود الشخص عند مبارشة هذه اإلجراءات

 

 10املادة 

ً من هذه املادة أن تجري فورا تحقيقا 1التي تتخذ التدابري املشار إليها يف الفقرة  عىل الدولة الطرف - 2 ً

 1ُوعليها أن تعلم الدول األطراف األخرى املشار إليها يف الفقرة . ًأوليا أو تحقيقات عادية إلثبات الوقائع

 سيما االحتجاز والظروف  من هذه املادة، وال1 بالتدابري التي اتخذتها بموجب أحكام الفقرة 9من املادة 

التي تربره، وبنتائج تحقيقها األويل أو التحقيقات العادية، مبينة لها ما إذا كانت تنوي ممارسة 

 .اختصاصها

ًفأوال، ونظرا لطبيعة التدابري املشار إليها يف املادة . التزامني اثنني عىل الدول األطراف) 2(10تفرض املادة  ً10)1 (

ًعىل الدولة الطرف التي يوجد املشتبه به يف إقليمها، ونظرا للحق يف انتصاف قضائي رسيع من االتفاقية، يتعني 

ًأن تجري فورا تحقيقا أوليا أو تحقيقات عادية إلثبات الوقائع"وفعال، وعندما يكون التدبري االحرتازي قد اتخذ،  ً ً "

فق النقاش الذي جرى فيما سبق بشأن املادة ًطبقا للقانون واملعايري الدوليني املتعلقني بمثل هذه التحقيقات، و

ًوفضال عما سبق من نقاش، ينبغي عىل الدولة الطرف أن تجري هذا التحقيق األويل أو . من االتفاقية) 2و) 1(12

ًالتحقيقات العادية حيثما يحتمل أن يدخل شخص مشتبه به إقليمها، أو إقليما يخضع لواليتها القضائية، أو يصعد 

 سفنها أو طائراتها، حتى يكون بإمكان السلطات الترصف يف الوقت املناسب للقبض عىل املشتبه به عىل متن إحدى

 . وتجنب مجازفة فراره أو إفالته من العقاب

ُوثانيا، يتعني عىل الدولة الطرف التي يوجد املشتبه به ضمن واليتها القضائية أن تعلم الدول األطراف األخرى  ً

الدولة الطرف التي ارتكب االختفاء القرسي فيها، أو الدولة الطرف التي  (9 من املادة 1 املشار إليها يف الفقرة

وينبغي أن يتضمن اإلخطار التدابري التي اتخذت واملعطيات التي توصل ). يحمل املشتبه به والضحية جنسيتيهما

د أنه، وبحسب القانون الدويل، بي. إليها التحقيق األويل، وما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم ممارسة اختصاصها

ًيجوز لجميع الدول التحقيق يف الجرائم الجنائية، بما فيها حاالت االختفاء القرسي ومقاضاة مرتكبيها استنادا إىل 

بإعالم دول بعينها، ينبغي عىل الدولة الطرف ) 2(10ولذا، فإىل جانب املتطلب يف املادة 90. الوالية القضائية العاملية

املشتبه به ضمن واليتها القضائية إعالم جميع الدول األطراف األخرى والدول التي لم تصدق بعد عىل التي يوجد 

 . االتفاقية

ينبغي عىل الدول األطراف التي يوجد شخص مشتبه به ضمن واليتها القضائية، أو يتوقع أن 

ًيدخل ضمن واليتها القضائية، أن تجري فورا تحقيقا أوليا أو تحقيقات عادي ً ة إلثبات الوقائع، ً

ُكما ينبغي أن تعلم جميع الدول بما اتخذت من تدابري وباملعطيات التي توصل إليها تحقيقها 

 . األويل أو تحقيقاتها العادية، وبما إذا كانت تعتزم ممارسة اختصاصها
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  الحق في االتصال بأقرب ممثل للدولة5.7
 10املادة 

ً من هذه املادة االتصال فورا بأقرب ممثل مؤهل 1الفقرة  يجوز لكل شخص يحتجز بموجب أحكام - 3

للدولة التي يحمل جنسيتها أو بممثل الدولة التي يقيم فيها إقامة اعتيادية، إذا كان األمر يتعلق 

 .بشخص عديم الجنسية

قرب ًاالتصال فورا بأ"كل شخص محتجز بشبهة ارتكاب جريمة االختفاء القرسي الحق يف ) 3 (10تكفل املادة 

، باملثل، )ج)(2(17وتكفل املادة . ًويتعني أن يسمح بهذا االتصال فورا". ممثل مؤهل للدولة التي يحمل جنسيتها

ًوكتدبري ملنع االختفاء القرسي، يحق ألي شخص يحرم من حريته يف االتصال بالسلطات القنصلية لبالده، طبقا 

، يتعني عىل السلطات 1963 فيينا للعالقات القنصلية لسنة  من اتفاقية36ًووفقا للمادة . للقانون الدويل املطبق

ًوطبقا للمادة نفسها، يتعني عىل نحو فعال كفالة حق . بهذا الحق" دون تأخري"املحتجز املختصة إبالغ الشخص 

ًطيا زيارة أي من رعايا الدولة املوفدة، املسجون أو املوقوف أو املحتجز احتيا"املوظفني القنصليني دون عوائق يف 

 91 ."له الخاضع ألي شكل من أشكال االحتجاز، والتحدث إليه، ومراسلته، واختيار ممثل قانوني أو

ًيتعني عىل الدول األطراف ضمان االعرتاف بحق أي شخص محتجز يف أن يتصل فورا مع أقرب 

ممثل مناسب للدولة التي يحمل أو تحمل جنسيتها، بما يف ذلك حقه أو حقها يف التحدث إليه 

 ً.ومراسلته والرتتيب معه لتمثيله أو تمثيلها قانونيا
 

  الحق في محاكمة عادلة6.7
 11املادة 

 كل شخص مالحق الرتكابه جريمة اختفاء قرسي يتمتع بضمان معاملته معاملة عادلة يف جميع - 3

وكل شخص يحاكم الرتكابه جريمة اختفاء قرسي تجرى لـه محاكمة عادلة أمام . مراحل الدعوى

 .ًكمة مختصة ومستقلة ونزيهة تنشأ وفقا للقانونمح

ويف هذا الصدد، . متطلبات صارمة فيما يتعلق بالنزاهة يف جميع مراحل اإلجراءات الجنائية) 3(11تفرض املادة 

ُتضمن لألشخاص املدعى ارتكابهم هذه األعمال معاملة عادلة " عىل أن 1992من إعالن ) 4(16تنص املادة 

ات الصلة، املنصوص عليها يف اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ويف أي صك دويل آخر معمول به بمقتىض األحكام ذ

وهذه الحقوق مكفولة يف اتفاقيات ". يف هذا املجال، وذلك يف جميع مراحل التحقيق وإقامة الدعوى وإصدار الحكم

اكمة املشتبه بهم ممن يواجهون من االتفاقية، عىل وجه الخصوص، أنه يتعني مح) 3(11وتقيض املادة 92. عديدة

وكما أكدت اللجنة . ًاملحاكمة من قبل محكمة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة وغري منحازة أنشئت وفقا للقانون

املساواة أمام املحاكم؛ ) أ: (مختلفة تطبيق مجاالت ذات شتى املعنية بحقوق اإلنسان، فإن هذا الحق يشمل ضمانات

) ج(؛ القانون بحكم ومنشأة وحيادية ومستقلة مختصة محكمة أمام وعلنية لةعاد محاكمة الحق يف) ب(

الحق يف يف عدم ) ه(الحق يف التعويض يف حاالت وقوع خطأ قضائي يف الدعاوى الجنائية؛ ) د(الضمانات اإلجرائية؛ 

ويتعني أن . ائيالتعرض للمحاكمة أو العقوبة مرتني عىل جريمة سبق أن أدين بها الفرد أو برئ منها بحكم نه

 93. تكفل الدول األطراف احرتام تلك الضمانات يف ترشيعها الوطني
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يتعني عىل الدول األطراف كفالة جميع الحقوق املعرتف بها يف االتفاقيات الدولية التي تضمن 

العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية " من 14الحق يف محاكمة عادلة، من قبيل املادة 

ميع مراحل الدعوى املتعلقة باألشخاص املشتبه بمسؤوليتهم عن اختفاء ، يف ج"والسياسية

 . قرسي

 

 التعاون فيما بين الدول. 8
كما نناقش فيما ييل، عىل الدول األطراف أربعة التزامات رئيسية بالتعاون فيما بينها بخصوص جريمة االختفاء 

م األشخاص املشتبه أو املتهمني بارتكابهم لجريمة ويف تسلي" ؛ )15املادة (التعاون يف مساعدة الضحايا : القرسي

؛ ومن )14املادة (؛ ويف تقديم الدعم القانوني املتبادل لبعضها البعض )13املادة (أو املدعى عليهم  االختفاء القرسي

املادة (أجل عدم طرد أو إبعاد أو تسليم شخص عندما يكون من شأن ذلك تعريضه أو تعريضها لالختفاء القرسي 

وهذه االلتزامات التعاقدية بموجب املعاهدة جزء من طيف أوسع من واجبات التعاون يشمل جميع الجرائم ). 16

 94. التي يشملها القانون الدويل وغريها من انتهاكات حقوق اإلنسان

 15املادة 

تتعاون الدول األطراف فيما بينها وتقدم لبعضها البعض أقىص ما يمكن من العون ملساعدة ضحايا 

الختفاء القرسي وللبحث عن األشخاص املختفني وتحديد أماكن وجودهم وتحريرهم، وكذلك، يف حالة ا

 .وفاة األشخاص املختفني، إخراج جثثهم وتحديد هويتهم وإعادة رفاتهم

ًفأوال، يتعني عليها التعاون مع بعضها البعض ملساعدة : ً عىل الدول األطراف التزاما من شقني15تفرض املادة 

يا االختفاء القرسي، بما يف ذلك اتخاذ أقىص تدابري العون القانوني املتبادل، الذي يتضمن بالرضورة تقديم ضحا

ًوثانيا، يتعني عليها . املساعدة إىل الضحايا الساعني إىل الحصول عىل التعويضات يف دعاوى مدنية أو جنائية

كن وجودهم واإلفراج عنهم، ويف حالة الوفاة، مساعدة الضحايا يف البحث عن األشخاص املفقودين وتحديد أما

ويف العديد من الحاالت، قد يقتيض هذا ليس فحسب إصالح 95. استخراج جثثهم وتحديد هويتهم وإعادة رفاتهم

ًالقانون واملمارسة العملية، وإنما أيضا تعديل معاهدات ثنائية أو متعددة األطراف سارية املفعول للعون القانوني 

 ).14أنظر املادة ( االنضمام إىل معاهدات من هذا القبيل املتبادل، أو

ينبغي عىل الدول األطراف أن تضمن يف القانون واملمارسة، وكذلك يف معاهداتها، تقديم 

سلطاتها التعاون الكامل مع ضحايا االختفاء القرسي ويف البحث عن األشخاص املختفني 

الوفاة، استخراج جثثهم والتعرف عىل هويتها وتحديد أماكن وجودهم واإلفراج عنهم، ويف حالة 

 . وإعادة الرفات إىل املعنيني بها

 
  تسليم المطلوبين1.8

 13املادة 

 ألغراض التسليم فيما بني الدول األطراف، ال تعترب جريمة االختفاء القرسي جريمة سياسية، أو - 1

وبالتايل، ال يجوز لهذا السبب . جريمة متصلة بجريمة سياسية، أو جريمة تكمن وراءها دوافع سياسية

 .وحده رفض طلب تسليم يستند إىل مثل هذه الجريمة
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 تعترب جريمة االختفاء القرسي بحكم القانون جريمة من الجرائم املوجبة للتسليم يف كل معاهدة - 2

 .تسليم مربمة بني دول أطراف قبل بدء نفاذ هذه االتفاقية

مة االختفاء القرسي ضمن الجرائم املسوغة للتسليم يف كل معاهدة  تتعهد الدول األطراف بإدراج جري- 3

 .ًتسليم تربمها الحقا فيما بينها

ً يجوز لكل دولة طرف يكون التسليم فيها مرهونا بوجود معاهدة أن تعترب هذه االتفاقية، عند - 4

وني للتسليم فيما تلقيها طلب تسليم من دولة طرف أخرى ال تربطها بها معاهدة، بمثابة األساس القان

 .يتعلق بجريمة االختفاء القرسي

ً تعرتف الدول األطراف التي ال يكون التسليم فيما بينها مرهونا بوجود معاهدة بأن جريمة االختفاء - 5

 .القرسي تستوجب تسليم مرتكبيها

ا التسليم أو  يخضع التسليم، يف جميع الحاالت، للرشوط املحددة يف قانون الدولة الطرف املطلوب منه- 6

يف معاهدات التسليم السارية بما فيها، بوجه خاص، الرشوط املتعلقة بالحد األدنى للعقوبة املوجبة 

للتسليم واألسباب التي تجيز للدولة الطرف املطلوب منها التسليم رفض هذا التسليم، أو إخضاعه 

 .لبعض الرشوط

ًكل التزاما عىل الدولة الطرف التي يطلب منها  ليس يف هذه االتفاقية ما يمكن تفسريه عىل أنه يش- 7

التسليم، إذا كان لديها من األسباب الوجيهة ما يجعلها تعتقد أن الطلب قد قدم بغرض مالحقة 

الشخص أو معاقبته بسبب نوع جنسه أو عرقه أو دينه أو جنسيته أو أصله اإلثني أو آرائه السياسية، 

، وأن تلبية هذا الطلب ستتسبب يف اإلرضار بهذا الشخص ألي من أو انتمائه إىل جماعة اجتماعية معينة

 .هذه األسباب

ً من االتفاقية عددا من االلتزامات عىل الدول األطراف فيما يتعلق بتسليم األشخاص املشتبه فيهم، 13تفرض املادة 

 بعض الجوانب عما ينبغي أن ُومع ذلك، وكما يرد فيما ييل، فهي تقرص يف. واملتهمني أو املدانني باالختفاء القرسي

تفعله الدول فيما يتعلق بتسليم املجرمني، ولذلك، يتعني عىل الدول األطراف أن تتخذ خطوات إضافية للتأكد من 

 .ًوجود إجراءات تسليم فعالة تماما وتتماىش لضمانات حقوق اإلنسان

ترب جريمة االختفاء القرسي جريمة من الدول األطراف ضمان أال تع) 1(13 تتطلب املادة .الجريمة السياسية

وإىل جانب ذلك، ينبغي ضمان أال تعترب جريمة تحظر التسليم . سياسية تحظر تسليم املجرمني بني الدول األطراف

 .إىل الدول التي لم تصدق بعد عىل االتفاقية

طة ينبغي أن تكفل الدول األطراف عدم اعتبار االختفاء القرسي جريمة سياسية أو جريمة مرتب

بجريمة سياسية أو جريمة ذات دوافع سياسية، وبالتايل عدم رفض طلب التسليم عىل هذه 

 .األسس

 

، يتعني عىل الدول األطراف اعتبار )2(13ً عمال باملادة .االختفاء القرسي جريمة تستوجب تسليم مرتكبيها

مني قائمة بني الدول األطراف قبل االختفاء  القرسي جريمة تستوجب تسليم مرتكبيها يف أي معاهدة لتسليم املجر
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بإدراج جريمة ) 3(13وباإلضافة إىل ذلك، تتعهد الدول األطراف بموجب املادة . دخول هذه االتفاقية حيز النفاذ

. االختفاء القرسي كجريمة تستوجب تسليم مرتكبيها يف أي معاهدة لتسليم املجرمني تربم يف وقت الحق فيما بينها

بالقيام باليشء نفسه فيما يتعلق باملعاهدات الجديدة مع الدول التي لم تصدق بعد عىل كما ينبغي أن تتعهد 

االتفاقية، وبالسعي إىل مراجعة أية معاهدات تمنع تسليم شخص متهم بجرم االختفاء القرسي وبغريه من الجرائم 

 .التي يطالها القانون الدويل وتعتربها هذه املعاهدات جرائم سياسية

فل الدول األطراف اعتبار االختفاء القرسي جريمة تستوجب تسليم مرتكبيها يف نبغي أن تكي

 .جميع املعاهدات مع جميع الدول
 

إذا تلقت دولة طرف تشرتط لتسليم املجرمني وجود معاهدة طلب تسليم . االتفاقية كأساس قانوني للتسليم

، النظر إىل االتفاقية كأساس قانوني )4(13ملادة ًمن دولة طرف أخرى ال تربطها بها اتفاقية، فإنه ينبغي، عمال با

عىل وجوب اعرتاف الدول ) 5(13وباإلضافة إىل ذلك، تنص املادة . للتسليم فيما يتعلق بجريمة االختفاء القرسي

وينبغي . األطراف التي ال تشرتط للتسليم وجود معاهدة فيما بينها بالتزام تسليم مرتكبي جريمة االختفاء القرسي

 .لدول األطراف أن تفعل اليشء نفسه بالنسبة للدول التي لم تصدق بعد عىل االتفاقيةعىل ا

ينبغي أن تكفل الدول األطراف اعتبار االتفاقية بمثابة األساس القانوني الالزم للتسليم فيما 

 .يتعلق باالختفاء القرسي إىل أي دولة ال يوجد معها معاهدة لتسليم املجرمني

 

، ولسوء الحظ، عىل أن )6(13 تنص املادة .القانون الوطني ومعاهدات تسليم املجرمنيإزالة العقبات يف 

تسليم املجرمني، ويف جميع الحاالت، رهن بالرشوط التي ينص عليها قانون الدولة متلقية الطلب أو معاهدات 

نيا املطلوبة للتسليم تسليم املجرمني املنطبقة عليها، ومنها عىل وجه الخصوص، الرشوط املتعلقة بالعقوبة الد

ومع . ًواألسس التي يمكن للدولة الطرف أن تستند إليها يف رفض تسليم املجرمني أو جعل ذلك رهنا برشوط معينة

ذلك، فإنه ليس ثمة مكان ملعظم الرشوط واسعة النطاق يف قانون ومعاهدات تسليم املجرمني فيما يتعلق بجرائم 

ختفاء القرسي، حتى إذا كانت  هذه الرشوط مناسبة للجرائم العادية يف إطار مشمولة بالقانون الدويل، من قبيل اال

ولذلك، ينبغي عىل الدول األطراف حذف مثل هذه املتطلبات من قانونها الوطني والتخيل عنها يف . القانون الوطني

ذه العقبات بغرض ًاملعاهدات التي دخلت طرفا فيها، وإعادة التفاوض بشأن املعاهدات التي تحتوي عىل مثل ه

 96: وتشمل هذه العقبات غري املالئمة للتسليم اإليجابي والسلبي ما ييل. إلغائها

 إخضاع التجاوب لطلبات التسليم لالعتبارات السياسية؛ 

 حظر تسليم املواطنني؛ 

 ؛)رشط أن تشكل جريمة االختفاء القرسي جريمة يف الدولة األخرى(التجريم املزدوج  

 فاء القرسي جريمة سياسية أو عسكرية؛اعتبار جرائم االخت 

 منع إعادة املحاكمة يف دولة أخرى حتى ولو كانت املحاكمة األوىل -عدم املحاكمة عىل الجرم نفسه مرتني  
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 معيبة أو غري نزيهة؛

ًحظر تسليم املجرمني استنادا إىل أن هذا الترصف لم يكن جريمة بموجب قانون الدولة طالبة التسليم يف وقت  

 ا، رغم كون الترصف جريمة بموجب القانون الدويل يف ذلك الوقت؛وقوعه

 االعرتاف بدعاوى الحصانة الرسمية من املالحقة القضائية لالختفاء القرسي؛ 

 ؛ قوانني التقادم 

 .حظر تسليم الشخص املستفيد من عفو عام أو عفو خاص أو تدابري مماثلة لإلفالت من العقاب 

بات مما سبق تحول دون التسليم حيثما وجدت يف القوانني املحلية ينبغي عىل الدول إزالة أي عق

 .أو املعاهدات

 

ليس يف هذه االتفاقية ما يمكن تفسريه عىل أنه يشكل "عىل أنه ) 7(13 تنص املادة .ضمانات حقوق اإلنسان

 يجعلها تعتقد أن الطلب ًالتزاما عىل الدولة الطرف التي يطلب منها التسليم، إذا كان لديها من األسباب الوجيهة ما

ِّقد قدم بغرض مالحقة الشخص أو معاقبته بسبب نوع جنسه أو عرقه أو دينه أو جنسيته أو أصله اإلثني أو آرائه 

السياسية، أو انتمائه إىل جماعة اجتماعية معينة، وأن تلبية هذا الطلب ستتسبب يف اإلرضار بهذا الشخص ألي من 

 ".هذه األسباب

فباإلضافة إىل ذلك، يتعني عىل الدول األطراف أن تكفل . الحكم عىل ضمانات كافية لحقوق اإلنسانوال ينطوي هذا 

يف قانونها الوطني وممارساتها ويف معاهداتها عدم تسليم أي شخص حيثما يمكن أن يغدو عرضة النتهاكات 

 :لحقوقه اإلنسانية، بما يف ذلك

 لتسليم الحق يف محاكمة عادلة؛ِّعندما ال تضمن الدولة التي وجه إليها طلب ا 

عندما يمكن أن يخضع املتهم للتعذيب ولغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو  

 املهينة؛ 

 .عندما يمكن أن  تفرض عىل املتهم  عقوبة اإلعدام 

إزالة أي  دون أية عوائق غري مناسبة للتسليم، و13ينبغي عىل الدول األطراف تنفيذ املادة 

 .عقبات موجودة يف قانونها ومعاهداتها الساريني، وإقرار ضمانات فعالة لحقوق اإلنسان

 

  المساعدة القانونية المتبادلة2.8
  14املادة 

 تتعهد الدول األطراف بأن تقدم كل منها لألخرى أكرب قدر ممكن من املساعدة القضائية يف كل تحقيق 1

تفاء قرسي، بما يف ذلك ما يتعلق بتقديم جميع عنارص اإلثبات املتاحة أو إجراء جنائي يتصل بجريمة اخ
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 .لديها والتي تكون الزمة ألغراض اإلجراء

 تخضع هذه املساعدة القضائية للرشوط املحددة يف القانون الداخيل للدولة الطرف التي يطلب منها - 2

، بما يف ذلك، بوجه خاص، األسباب التي التسليم أو يف املعاهدات السارية املتعلقة باملساعدة القضائية

 .تجيز للدولة الطرف التي يطلب منها التسليم رفض تقديم املساعدة القضائية أو إخضاعه لرشوط

من الدول األطراف أن تقدم للدول األطراف األخرى أكرب قدر ممكن من املساعدة القانونية ) 1 (14تتطلب املادة 

الخاصة بحاالت االختفاء القرسي، باإلضافة إىل التزاماتها باملساعدة القانونية فيما يتعلق باإلجراءات الجنائية 

وينبغي أن ينطبق هذا االلتزام، مع ضمانات حقوق . 15املتبادلة فيما يتعلق بالضحايا التي تنص عليها املادة 

بيد أن . دق بعد عىل االتفاقية، عىل الدول التي لم تص13اإلنسان املناسبة، وكما نوقش فيما سبق بالعالقة مع املادة 

بإخضاع املساعدة القانونية املتبادلة للرشوط التي ينص عليها قانون الدولة ) 2(14الحكم الذي نصت عليه املادة 

الطرف املطلوب منها التسليم أو معاهدات العون القانوني املتبادل السارية املفعول، يمكن أن يؤدي، وكما هو 

وينبغي إلغاء جميع الرشوط غري .  إلفالت مرتكبي جرائم االختفاء القرسي من العقابالحال بالنسبة للتسليم،

 .ِّاملالئمة املقيدة لهذه املساعدة، بينما ينبغي كذلك إدراج ضمانات فعالة لحقوق اإلنسان

 دون أية عوائق غري مناسبة للعون القانوني املتبادل، 14ينبغي أن تنفذ الدول األطراف املادة 

 أي عقبات يف القانون املحيل واملعاهدات النافذين تحول دون ذلك، وتضمينهما ضمانات وإزالة

 .فعالة لحقوق اإلنسان

 

  اإلعادة القسرية3.8
  16املادة 

 ال يجوز ألي دولة طرف أن تطرد أو تبعد أو أن تسلم أي شخص إىل أي دولة أخرى إذا كانت هناك - 1

 .هذا الشخص سيقع ضحية لالختفاء القرسيأسباب وجيهة تدعو إىل االعتقاد بأن 

 للتحقق من وجود مثل هذه األسباب، تراعي السلطات املختصة جميع االعتبارات ذات الصلة، بما يف - 2

ذلك، عند االقتضاء، وجود حاالت ثابتة من االنتهاك املنهجي الجسيم أو الصارخ أو الجماعي لحقوق 

 . الدولة املعنيةاإلنسان أو القانون اإلنساني الدويل يف

 من االتفاقية نقل الشخص إذا كان هناك خطر حقيقي يتهدده أو يتهددها بالوقوع ضحية 16تحظر املادة 

  كذلك حظر الرتحيل إذا كان من 97حظر اإلعادة القرسيةويعني . لجريمة اختفاء قرسي عند  ترحيله أو ترحيلها

ًشأن ذلك أن يواجه الشخص املعني خطرا حقيقيا بأن  يتعرض لالضطهاد، أو ألشكال أخرى من أشكال األذى ً

الخطرية، بما يف ذلك التعذيب أو غريه من صنوف املعاملة السيئة؛ والحرمان التعسفي من الحياة؛ وفرض عقوبة 

 بما يف ذلك، دونما حرص، الحاالت التي يصدر فيها هذا الحكم إثر محاكمة جائرة؛ واالستهداف النمطي 98اإلعدام، 

عدم اإلعادة وينبغي للدول األطراف أن تطبق ضمانة 99.  أو العنف العشوائي يف حاالت النزاع املسلحاملتعمد

 هي اإلعادة القرسيةكما ينبغي أن تكفل كون املعيار الرئييس يف حظر .  عىل جميع املحتجزين يف سجونهاالقرسية

 100 .رد من دولة إىل أخرى، وجب تطبيق الحظرفإذا ما تغريت فعالية الرقابة عىل الف: الرقابة الفعالة عىل الفرد
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فثمة عبء .  للمشتبه فيهم101اإلعادة القرسيةًوينبغي أن تكفل الدولة الطرف دائما توافر إمكانية الطعن يف قرارات 

ومع ذلك، فقد ينتقل عبء اإلثبات، يف تلك املرحلة، 102. أويل عىل الفرد يف أن يقدم بعض األدلة لدعم الخطر املزعوم

 وينبغي أن يكون لدى الدول إجراءات فردية نزيهة وفعالة لتقييم أي 103.لدولة لدحض مثل هذه املخاطرإىل ا

ويجب أن يكون لهذا اإلجراء أثر تعطييل لقرار اإلبعاد ريثما . ّمخاطر مدعاة قبل أن تجري أي عملية ترحيل فعلية

 104 .يتم استنفاد سبل الطعن

عادة، أو تسليم أي شخص إىل دولة أخرى عندما يكون يتعني عىل الدول األطراف عدم طرد أو إ

هناك خطر يف حال الرتحيل بأنه أو أنها سوف يتعرض أو تتعرض لالختفاء قرسي أو ألشكال 

أخرى من األذى الخطري، مثل االضطهاد أو التعذيب أو غريه من رضوب املعاملة القاسية أو 

. سفي من الحياة، أو املحاكمة غري العادلةالعقوبة الالإنسانية أو املهينة، أو الحرمان التع

ويجب أن يحظر القانون الوطني أي نقل للسيطرة الفعالة عىل أي شخص إىل دولة يمكن أن 

يواجه أو تواجه فيها مثل هذه املخاطر، وينبغي اعتماد إجراء يمكن لألفراد الذين يدعون أنهم 

هم بموجبه لنظرها من قبل هيئة سيواجهون هذه املخاطر اللجوء إليه كي يعرضوا ادعاءات

 .مستقلة ومحايدة

 

 منع االختفاء القسري. 9
.  من االتفاقية، بغية منع وقوع االختفاء القرسي، بالحق يف عدم االحتجاز رهن االعتقال الرسي17تعرتف املادة 

مان من الحرية، ولضمان تنفيذ هذا الحق، فإن الدول األطراف ملزمة بإنشاء وإنفاذ تدابري فعالة بشأن الحر105

وبني جملة ضمانات، يتعني عىل الدول 106. من االتفاقية، ملنع االحتجاز الرسي) 3(17و) 2(17ًطبقا للمادة 

األطراف كفالة حق الشخص املحروم من حريتة يف إجراء االتصاالت، وحق أي شخص له مصلحة مرشوعة يف 

 .مبارشة إجراءات أمام املحكمة

الحق يف االنتصاف القضائي الرسيع والفعال، بوصفه وسيلة لتحديد "، يظل 1992  من إعالن9وكما تنص املادة 

أو تحديد السلطة التي أصدرت /مكان وجود األشخاص املحرومني من حريتهم أو للوقوف عيل حالتهم الصحية و

 سواء أكان ،"ًاألمر بحرمانهم من الحرية أو نفذته، رضوريا ملنع وقوع حاالت االختفاء القرسي يف جميع الظروف

هناك تهديد بالحرب، أو يف حالة وجود حرب أو عدم استقرار سيايس داخيل، أو أي حالة من حاالت الطوارئ 

 . العامة األخرى

  االحتجاز السري1.9
 11املادة 

 .ال يجوز حبس أحد يف مكان مجهول. 1

ت العاملية املتعلقة باالحتجاز كما أوردت الدراسة املشرتكة الصادرة عن مجلس حقوق اإلنسان بشأن املمارسا

ً، فإن االعتقال الرسي، بحد ذاته، يمكن أن يشكل تعذيبا أو إساءة معاملة للضحايا )الدراسة املشرتكة(الرسي 

َّوقد الحظت منظمة العفو الدولية أن ممارسة االعتقال الرسي طاملا سهلت 107. املبارشين لهما، وكذلك ألرسهما

 :لتعذيبعمليات االختفاء القرسي وا
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 هي احتجازهم يف بيوت أو شقق خاصة، 'املختفني'ُإحدى الطرق التي يخفي بها أفراد قوات األمن مكان وجود "

ًويف حاالت أخرى، يحتجز السجناء رسا . ، أو يف أماكن أخرى ليست من بني مراكز االحتجاز املرصح بها'آمنة بيوت'

ن منفصلة، خارج حدود املناطق التي يدخلها موظفو قوات األمن ًيف أماكن احتجاز رسمية، أحيانا يف أقسام أو مبا

   108."وينبغي لجميع ممارسات االعتقال الرسي هذه أن تتوقف. العاديون

 : وحددت الدراسة املشرتكة العنارص التالية كعنارص لالختفاء القرسي

ىل أوامر من هذه عندما تترصف سلطات الدولة بصفتها الرسمية، أو بواسطة أشخاص يترصفون بناء ع 

يمكن أن يؤدي إىل اعتقال السلطات، أو بتفويض من الدولة أو بموافقتها أو دعمها أو رضاها، أو يف أية حالة 

 . الشخص من جراء عملها اإليجابي أو السلبي

سواء يف مكان احتجاز غري رسمي أو يف مكان معرتف به (ًعندما يحرم هؤالء األشخاص شخصا من حريته  

 109). كن يف قسم أو جناح مخفي غري معرتف به يف حد ذاتهًرسميا ول

). االعتقال بمعزل عن العالم الخارجي(ًعندما يحرم هؤالء األشخاص شخصا من االتصال بالعالم الخارجي  

ًوحتى يف حال سماح السلطات للجنة الدولية للصليب األحمر بزيارة الشخص، يظل االعتقال رسيا إذا لم يسمح 

 بتسجيل الحالة، أو إذا لم يسمح لها من جانب الدولة، أو ال تقوم هي باتخاذ قرار ألي سبب من للصليب األحمر

 110.    األسباب، بإخطار أقرب أقرباء الشخص املعتقل بمكان وجوده أو وجودها

عندما يرفض هؤالء األشخاص تأكيد أو نفي حقيقة أن الشخص محروم من حريته، أو يخفون ذلك بصورة  

عندما يخفونه عن أعني العالم الخارجي أو يرفضون تقديم معلومات عن مصري أو مكان وجود الشخص فعلية، أو 

 . املعتقل أو يخفون تلك املعلومات بصورة إيجابية

ً حتى يكون من الواضح وضوحا مطلقا بأنه من غري الكايف للدول أن تجعل من االختفاء 17وقد جرى تضمني املادة  ً

ًيف قانونها، وأن تجعلها هذا الحكم نافذا؛ وإنما بأنه يتعني عىل الدول أن تحظر االعتقال القرسي جريمة جنائية 

 . ًالرسي يف قانونها العادي عموما، وأن تتخذ تدابري إضافية ذات طبيعة غري جنائية ملنعه

ينبغي عىل الدول األطراف أن تحظر االعتقال الرسي يف قوانينها الوطنية رصاحة، وأن تقوم 

ًيفه وفقا للعنارص األساسية املحددة فيما سبق، إىل جانب جميع أشكال االعتقال غري بتعر

 . الرسمية

 

 17املادة 

 دون اإلخالل بااللتزامات الدولية األخرى للدولة الطرف يف مجال الحرمان من الحرية، يتعني عىل كل - 2

 :دولة طرف، يف إطار ترشيعاتها، القيام بما ييل

  التي تجيز إصدار أوامر الحرمان من الحرية؛تحديد الرشوط) أ(

 تعيني السلطات املؤهلة إلصدار أوامر الحرمان من الحرية؛) ب(
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 ًضمان عدم إيداع الشخص الذي يحرم من حريته إال يف مكان معرتف به رسميا وخاضع للمراقبة؛ ) ج(

 أو أي شخص آخر ضمان حصول كل شخص يحرم من حريته عىل إذن لالتصال بأرسته أو محاميه) د(

يختاره، وتلقي زيارتهم، رهنا فقط بمراعاة الرشوط املنصوص عليها يف القانون، وضمان حصول 

 ًاألجنبي عىل إذن لالتصال بالسلطات القنصلية لدى بلده وفقا للقانون الدويل الواجب التطبيق؛

ن االحتجاز، ضمان سبل وصول كل سلطة ومؤسسة مختصة ومؤهلة بموجب القانون إىل أماك) هـ(

 وذلك، عند الرضورة، بإذن مسبق من سلطة قضائية؛

ضمان حق كل شخص يحرم من حريته، ويف حالة االشتباه يف وقوع اختفاء قرسي، حيث يصبح ) و(

الشخص املحروم من حريته غري قادر عىل ممارسة هذا الحق بنفسه، حق كل شخص لـه مصلحة 

أو ممثليهم أو محاميهم، يف جميع الظروف، يف الطعن مرشوعة، كأقارب الشخص املحروم من حريته 

أمام محكمة تبت يف أقرب وقت يف مرشوعية حرمانه من حريته وتأمر بإطالق رساحه إذا تبني أن 

 .حرمانه من حريته غري مرشوع

ختفاء ، اتخاذ عدة خطوات ملنع عمليات اال17كما هو مشار فيما ييل، يتعني عىل الدول األطراف، بمقتىض املادة 

فيتعني عىل الدول األطراف كفالة وجود ضمانات حقوق اإلنسان لألشخاص املحرومني من . القرسي ووضع حد لها

ًحريتهم، واحرتامها احرتاما تاما ومن غري املسموح به، يف أي وقت من األوقات، فرض قيود عىل هذه الضمانات، . ً

وباإلضافة إىل ذلك، وكما هو مشار يف تلك املادة، . ارئسواء بموجب ترشيع مكافحة اإلرهاب أو يف ترشيعات الطو

دون اإلخالل بااللتزامات الدولية األخرى للدولة الطرف يف مجال "ينبغي اتخاذ هذه الخطوات امللزمة رصاحة 

وثمة طيف عريض من االلتزامات األخرى التي يفرضها القانون واملعايري الدوليني والتي ". الحرمان من الحرية

 .  من الدول اتخاذ خطوات ملنع عمليات االختفاء القرسي ووضع حد لهاتقتيض

، تحديد )أ)(2(17 عىل الدول، بمقتىض املادة .تحديد الرشوط التي تجيز إصدار أوامر الحرمان من الحرية

ويتعني تحديد مثل هذه الرشوط بموجب 111. الرشوط التي يمكن أن تصدر بموجبها األوامر للحرمان من الحرية

ًقانون، وأن تكون متساوقة تماما مع القانون واملعايري الدوليني املتعلقني بالحرمان من الحرية، بما يف ذلك ال

" العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية"، و)3وبخاصة املادة " (اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان"

مبادئ األمم " و112، "وظفني املكلفني بإنفاذ القواننيمدونة األمم املتحدة لقواعد سلوك امل"، و)9وبخاصة املادة (

 وقد 113". املتحدة األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية من جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني

ي تم ًإطارا لتقييم ما إذا كانت األسس الت" مجموعة العمل التابعة لألمم املتحدة املعنية باالعتقال التعسفي"أقرت 

 114. حرمان الشخص من حريته بناء عليها تعسفية أم ال

من الدول ) ب)(2(17تقتيض املادة . تعيني السلطات املخولة سلطة إصدار أوامر الحرمان من الحرية

حيث ينبغي أن يكون مثل هؤالء املسؤولني . األطراف تعيني السلطات املخولة بإصدار أوامر الحرمان من الحرية

إال يف حاالت النزاع املسلح، حيث يمكن منح تخويل من هذا (عاديني املكلفني بإنفاذ القوانني فقط من املوظفني ال

وينبغي تحديد واجبات هؤالء املوظفني عىل نحو واضح يف ). ًالقبيل ملنتسبي القوات املسلحة أيضا ألغراض خاصة

لك املوظفون الرسميون الذين يرفضون، القانون، والنص عىل عقوبات يف حال إخالل هؤالء بواجباتهم، بمن يف ذ

بفعالية، ينبغي عىل ) أ)(2(17ولتنفيذ املادة 115. دون تربير قانوني، تقديم املعلومات املتعلقة بأي حالة اعتقال

الدول ضمان اإلرشاف الصارم، بما يف ذلك توضيح سلسلة إصدار األوامر لجميع املوظفني املكلفني بتنفيذ القانون 
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عمليات القبض عىل مرتكبي الجرائم الجنائية والقبض عىل املتهمني بجرائم عامة واملسؤولني عن واملسؤولني عن 

التوقيف واالحتجاز وعمليات النقل والحبس، وغريهم من املوظفني الرسميني املكلفني بحكم القانون باستخدام 

 116. القوة واألسلحة النارية

يتعني . يف مكان معرتف به رسميا وخاضع للمراقبةضمان عدم إيداع الشخص الذي يحرم من حريته إال 

من االتفاقية النص رصاحة يف ترشيعها عىل احتجاز أي شخص ) ج)(2(17عىل الدول األطراف، بموجب املادة 

مجموعة العمل "وكما قالت 117. ًمحروم من حريته يف أماكن معرتف بها رسميا وتخضع لإلرشاف، دونما استثناء

، ال يجوز ألية دولة، تحت أي ظرف من الظروف، بما يف ذلك حاالت "رسي أو غري الطوعياملعنية باالختفاء الق

الحرب أو الطوارئ العامة، التذرع بمصلحة الدولة لتربير وجود مراكز أو أماكن اعتقال رسية، أو إلضفاء الرشعية 

 10وكما تعرتف املادة 118.  استثناءًعليها، فمثل هذه املراكز أو األماكن تشكل، بحكم تعريفها، انتهاكا لإلعالن بال

ًيمثل وفقا للقانون الوطني، أمام سلطة " أنه يتعني يف حالة حرمان أي شخص من حريته أن، 1992من إعالن 

 ". قضائية بعد احتجازه دون تأخري

ضمان حصول كل شخص يحرم من حريته عىل إذن لالتصال بأرسته أو محاميه أو أي شخص آخر 
من االتفاقية من الدول األطراف رصاحة ضمان حق الشخص ) د)(2(17تقتيض املادة . رتهميختاره، وتلقي زيا

وهي ملزمة بضمان حق الشخص 119. ًاملحروم من حريته يف االتصال ويف تلقي الزيارات طبقا للقانون الدويل

ات منهم، وكذلك يف املحروم من حريته يف االتصال مع أرسته أو محاميه أو أي شخص آخر يختاره، ويف تلقي الزيار

وتورد صكوك أخرى للقانون واملعايري 120).  فيما سبق4.7أنظر القسم (االتصال مع السلطات القنصلية لبلده 

مجموعة مبادئ األمم املتحدة املتعلقة "الدوليني تفاصيل أوسع عن الحق يف االتصال بالعالم الخارجي، بما فيها 

قواعد األمم املتحدة " و121، "كل من أشكال االحتجاز أو السجنبحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي ش

اتفاقية فيينا " و123، "مبادئ األمم املتحدة األساسية بشأن دور املحامني"، و122" النوذجية الدنيا ملعاملة السجناء

 124". للعالقات القنصلية

تقيض . زضمان سبل وصول كل سلطة ومؤسسة مختصة ومؤهلة بموجب القانون إىل أماكن االحتجا

بأنه يتعني عىل الدول األطراف ضمان سبل الوصول ) ه)(2(17إحدى الضمانات الحاسمة التي تنص عليها املادة 

ُويلزم هذا الحكم، الذي يضع موضع التنفيذ ضمانة ذات . إىل األماكن التي يحرم فيها األشخاص من حريتهم

بضمان دخول السلطات التي يؤهلها القانون الوطني ، الدول األطراف 1992 من إعالن 9صياغة مماثلة يف املادة 

ًجميع األماكن التي يحتجز فيها األشخاص املحرومون من حريتهم وكل جزء من أجزائها، فضال عن "والدويل ذلك  

 ومن أجل تنفيذ هذا الرشط 125". أي مكان يكون ثمة ما يدعو إيل االعتقاد باحتمال العثور عيل هؤالء األشخاص فيه

ً فعال، ينبغي لها أن تنص عىل سبل تفتيش داخلية منتظمة ومستقلة ال يعلن عنها مسبقا وال تخضع ألي عىل نحو

قيود وتقوم بها آليات مستقلة لجميع األماكن التي يحرم فيها األشخاص من حريتهم، وذلك ألغراض املراقبة، ويف 

ميع مرافق االعتقال للجنة الدولية للصليب ويف أوقات النزاع املسلح، ينبغي الكشف عن مكان ج126. جميع األوقات

وينبغي عىل الدول األطراف ضمان توفري سبل الوصول إليها عىل نحو يتماىش مع املقتضيات التي . األحمر

 127. تشرتطها الصكوك األخرى للقانون واملعايري الدوليني

ق كل شخص لـه ضمان حق كل شخص يحرم من حريته، ويف حالة االشتباه يف وقوع اختفاء قرسي، ح
مصلحة مرشوعة، كأقارب الشخص املحروم من حريته أو ممثليهم أو محاميهم، يف جميع الظروف، يف 

الطعن أمام محكمة تبت يف أقرب وقت يف مرشوعية حرمانه من حريته وتأمر بإطالق رساحه إذا تبني أن 
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من ) و)(2(17 بموجب املادة ًوفضال عما سبق، يتعني عىل الدول األطراف .حرمانه من حريته غري مرشوع

االتفاقية ضمان تخويل كل شخص له مصلحة مرشوعة، كأقارب الشخص املحروم من حريته أو ممثليهم أو 

وينبغي أن يسمح لهذه املحكمة بالبت يف أقرب وقت يف . محاميهم، حق مبارشة إجراءات للطعن أمام املحكمة

. ق رساحه إذا تبني أن حرمانه من حريته غري مرشوعمرشوعية حرمان الشخص من الحرية، وأن تأمر بإطال
وعىل وجه الخصوص، تشكل أوامر الجلب أمام القايض وطلبات املراجعة الفعالة من جانب هيئات قضائية 128

ولذا، ينبغي عىل األطر الترشيعية الوطنية أن . مستقلة متطلبات أساسية لضمان احرتام الحق يف الحرية الشخصية

أمام أي استثناءات تستند إىل أوامر الجلب أو املراجعة القضائية، ويتعني عىل املحكمة الوفاء تفسح يف املجال 

 بما يف ذلك العمل عىل نحو مستقل 129ْبجميع مقتضيات االستقاللية والحيدة والتخويل الالزمة لقيامها بوظائفها، 

القضائية أن تقوم بدور حاسم يف ويمكن للهيئات . عن سلطة االعتقال وعن مكان وهيئة الحرمان من الحرية

وينبغي للقانون الوطني أن ينص عىل عقوبات توقع عىل املوظفني الرسميني . حماية األشخاص من االعتقال الرسي

 130. الذين يرفضون الكشف عن املعلومات ذاات الصلة أثناء تنفيذ مذكرات الجلب أو إجراءات املراجعة القضائية

الة كل من هذه الضمانات لألشخاص املحرومني من حريتهم، يتعني عىل الدول األطراف كف

ً، فضال عن الرشوط األخرى )2(17والنص يف ترشيعها عىل جميع التدابري التي تتطلبها املادة 

 : ويتعني عىل الدول، عىل وجه الخصوص، القيام بما ييل. املكرسة يف القانون واملعايري الدوليني

 . ا إصدار أوامر الحرمان من الحريةتحديد الرشوط التي يمكن بموجبه 

 . تعيني السلطات املخولة بإصدار أوامر الحرمان من الحرية 

ضمان احتجاز أي شخص محروم من حريته بصورة حرصية يف أماكن للمحرومني من  

 . ًحريتهم معرتف بها رسميا وتخضع إلرشاف قضائي

ً الزيارات وفقا للقانون ضمان اإلذن ألي شخص محروم من حريته بسبيل لالتصال وبتلقي 

 .  الدويل

ضمان سبل الوصول لكل سلطة ومؤسسة مختصة ومؤهلة بموجب القانون إىل أماكن  

 .االحتجاز، وذلك، عند الرضورة، بإذن مسبق من سلطة قضائية

ضمان حق كل شخص يحرم من حريته، ويف حالة االشتباه يف وقوع اختفاء قرسي، حيث  

ته غري قادر عىل ممارسة هذا الحق بنفسه، ضمان حق كل يصبح الشخص املحروم من حري

شخص لـه مصلحة مرشوعة، كأقارب الشخص املحروم من حريته أو ممثليهم أو محاميهم، 

يف جميع الظروف، يف الطعن أمام محكمة تبت يف أقرب وقت يف مرشوعية حرمانه من حريته 

 .رشوعوتأمر بإطالق رساحه إذا تبني أن حرمانه من حريته غري م

 

كما أشري فيما . ًخطوات أخرى ينبغي عىل الدول األطراف اتخاذها وفقا ألحكام القانون واملعايري الدوليني

ًأنه يتعني عىل الدول اتخاذ خطوات أخرى طبقا ألحكام القانون واملعايري الدوليني ملنع ) 2(17سبق، توضح املادة 

 131:  الدراسة املشرتكة أنه يتعني عىل الدول القيام بما ييلويف هذا الصدد، تعلن. االعتقال الرسي ووضع حد له

ًضمان أن تخضع أية تدابري تتخذها أجهزة االستخبارات لحكم القانون، والذي ينبغي أن يكون بدوره متسقا  

ًولضمان املساءلة فيما يتعلق بالتعاون االستخباري، ينبغي إخضاعه آلليات مستقلة حقا . مع املبادئ الدولية

كما ينبغي أن يسمح لهذه اآلليات بالوصول إىل جميع املعلومات، . اجعة واإلرشاف، وتعزيز دور هذه اآللياتللمر
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وينبغي أن تخول صالحية القيام بمراجعات وبتحقيقات بمبادرة منها، وأن تنرش . بما فيها املعلومات الحساسة

 تقاريرها عىل املأل؛ 

ُة شؤون من يزعم أنهم قد تورطوا يف عمليات اعتقال تخصيص مؤسسات مستقلة عىل نحو صارم لتابع 

وينبغي أن يقدم األفراد الذين يتبني أنهم قد . رسي، وذلك كي تحقق عىل وجه الرسعة يف أية مزاعم بتلك األفعال

شاركوا يف اعتقال رسي لألشخاص ويف ارتكاب أية أفعال غري مرشوعة أثناء مثل هذا االعتقال، بما يف ذلك الرؤساء 

لذين أصدروا األوامر أو شجعوا عىل االعتقال الرسي أو وافقوا عليها، للمحاكمة دون إبطاء، وأن تصدر بحقهم ا

 أحكام تتناسب مع شدة جسامة األفعال التي ارتكبوها إذا ما تأكد ذنبهم؛

م املعاملة النص يف ترشيعها الوطني عىل أن يتم اإلعالن عىل املأل عن وضع جميع التحقيقات الجارية يف مزاع 

وال يجوز استخدام أي أدلة أو معلومات تم الحصول . السيئة للمعتقلني وتعذيبهم، ويف وفيات املعتقلني يف الحجز

 عليها من خالل التعذيب أو غريه من رضوب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة يف أية إجراءات قضائية؛

ًلرضر لضحايا االعتقال الرسي طبقا لالتفاقية وللمبادئ الدولية ضمان توفري سبل االنتصاف القضائي وجرب ا 

ذات الصلة، التي تعرتف بحق الضحايا بالجرب الكايف والفعال والرسيع، واملتناسب مع شدة جسامة االنتهاكات 

فاء ًونظرا ملا اعرتف به القانون الدويل كذلك من أن أرس األشخاص املختفني ضحايا لالخت. واألذى الذي عانوه

 . ًالقرسي أيضا، ينبغي أن يستفيد هؤالء من إعادة التأهيل والتعويض اللذين يتقرران للضحايا

ًينبغي عىل الدول األطراف تنفيذ كل من هذه الخطوات، يف القانون واملمارسة، فضال عن تلك 

يام وعىل وجه الخصوص، ينبغي عىل الدول الق. من االتفاقية) 2(17املذكورة رصاحة يف املادة 

 : بما ييل

ضمان أن يخضع أي عمل ألجهزة االستخبارات لحكم القانون، الذي ينبغي أن يكون  • 

 .  ًمتسقا من جهته مع املبادئ الدولية

إقرار مؤسسات مستقلة عىل نحو صارم عن تلك التي يزعم أنها قد تورطت يف عمليات  • 

 .رسياعتقال رسي، كي تحقق عىل وجه الرسعة يف أية مزاعم اعتقال 

النص يف ترشيعها الوطني عىل وجوب اإلعالن عىل املأل عن جميع التحقيقات الجارية  • 

 .   يف مزاعم إساءة معاملة املعتقلني وتعذيبهم، ووفيات املعتقلني يف الحجز

ًضمان توفري سبل االنتصاف القضائي والجرب لضحايا االعتقال الرسي، وفقا  • 

 . الصلةلالتفاقية وللمبادئ الدولية ذات 

 

  السجالت الرسمية لألشخاص المحرومين من حريتهم2.9
 17ملادة 

أو امللفات الرسمية بأسماء األشخاص /ً تضع كل دولة طرف واحدا أو أكثر من السجالت و- 3

ًاملحرومني من حريتهم وتستوفيها بأحدث املعلومات، وتضعها فورا، بناء عىل الطلب، تحت ترصف أية 

 سلطة أخرى أو مؤسسة مختصة ومؤهلة بموجب ترشيعات الدولة الطرف املعنية سلطة قضائية أو أية

وتتضمن هذه املعلومات عىل . ًأو بموجب أي صك قانوني دويل ذي صلة تكون الدولة املعنية طرفا فيه
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 :األقل ما ييل

 هوية الشخص املحروم من حريته؛) أ(

 التي قامت بحرمانه من حريته؛تاريخ وساعة ومكان حرمان الشخص من حريته والسلطة ) ب(

 السلطة التي قررت حرمانه من الحرية وأسباب الحرمان من الحرية؛) ج(

 السلطة التي تراقب الحرمان من الحرية؛) د(

مكان الحرمان من الحرية، وتاريخ وساعة الدخول يف مكان الحرمان من الحرية، والسلطة ) هـ(

 املسؤولة عن الحرمان من الحرية؛

 ارص ذات الصلة بالحالة الصحية للشخص املحروم من الحرية؛العن) و(

يف حالة الوفاة أثناء الحرمان من الحرية، ظروف وأسباب الوفاة والجهة التي نقلت إليها رفات ) ز(

 املتوىف؛

تاريخ وساعة إخالء سبيله أو نقله إىل مكان احتجاز آخر، واملكان الذي نقل إليه والسلطة املسؤولة ) ح(

 .هعن نقل

، يتعني عىل الدول األطراف تجميع من االتفاقية) 3(17ًمن أجل منع عمليات االختفاء القرسي، وطبقا للمادة 

. أو ملفات لألشخاص املحرومني من حريتهم، وحفظ هذه السجالت وامللفات وتحديثها/سجالت رسمية و
عايري الدوليني، التي تقتيض من الدول وتعزز هذا الواجب االلتزامات املكرسة يف الصكوك األخرى للقانون وامل132

 يف هذا 133من االجتهاد القضائي" املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان"حفظ مثل هذه السجالت، وكذلك ما جمعته 

 : ، يتعني أن تتضمن السجالت)3(17وبموجب املادة . الصدد

 هوية الشخص املحروم من حريته؛ 

 السلطة التي قامت بحرمانه من حريته؛تاريخ وساعة ومكان حرمان الشخص من حريته و 

 السلطة التي قررت حرمانه من الحرية وأسباب الحرمان من الحرية؛ 

 السلطة التي تراقب الحرمان من الحرية؛ 

مكان الحرمان من الحرية، وتاريخ وساعة الدخول يف مكان الحرمان من الحرية، والسلطة املسؤولة عن  

 الحرمان من الحرية؛

 صلة بالحالة الصحية للشخص املحروم من الحرية؛العنارص ذات ال 

 يف حالة الوفاة أثناء الحرمان من الحرية، ظروف وأسباب الوفاة والجهة التي نقلت إليها رفات املتوىف؛ 
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 .تاريخ وساعة إخالء سبيله أو نقله إىل مكان احتجاز آخر، واملكان الذي نقل إليه والسلطة املسؤولة عن نقله 

قواعد األمم املتحدة " و134اثلة يف اتفاقيات دولية أخرى، بما فيها اتفاقية جنيف الثالثة، وثمة متطلبات مم

مجموعة مبادئ األمم املتحدة املتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين " و135، "النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء

ل، بما يف ذلك يف أوقات  وينبغي حفظ سجالت االعتقا136". يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن

النزاع املسلح، وفق ما تقتضيه اتفاقيات جنيف، كما ينبغي أن تتضمن عدد املعتقلني وجنسيتهم واألساس القانوني 

 137. الحتجازهم، وما إذا كانوا سجناء حرب أم محتجزين مدنيني

الحتجاز، كما ينبغي عىل ، يتعني حفظ السجالت يف كل مكان من أماكن ا1992من إعالن ) 3(10ًوطبقا للمادة 

الدول وضع سجالت مركزية تساعد عىل تعقب أماكن وجود الفرد الذي يمكن أن يكون قد حرم من حريته، وحفظ 

ًهذه السجالت وتحديثها، نظرا لعدم توافر املعلومات الدقيقة دائما بشأن األماكن التي يمكن ملثل هذا الشخص أن  ً

 138. ك من خالل سجل مركزي يجري تحديثه باستمراريكون قد أخذ إليها، ويمكن إيضاح ذل

من االتفاقية، عىل السواء، يتعني أن تكون هذه ) 3(17، واملادة 1992من إعالن ) 3(10وكما تقتيض كل من املادة 

السجالت دقيقة وغب الطلب من قبل أي سلطة قضائية أو سواها من السلطات أو املؤسسات املختصة املخولة بذلك 

 . ن الدولة الطرف املعنية، أو بموجب أية اتفاقية دولية ذات صلة انضمت إليها كدولة طرفبموجب قانو

ِّولكي تتمكن الدول من تبني تدابري فعالة ملنع ارتكاب جريمة االختفاء القرسي، ينبغي عليها أن تضمن سجالتها 

 .معلومات عن املحتجزين والسجناء مصنفة عىل أساس نوع جنسهم

ل األطراف وضع سجالت رسمية يجري تحديثها باستمرار لألشخاص املحرومني يتعني عىل الدو

من حريتهم يف أوقات السلم كما يف أوقات النزاع املسلح، عىل أن تحتوي هذه السجالت جميع 

 . املعلومات املطلوبة يف االتفاقية ويف غريها من املواثيق واملعايري الدولية

 

 ت المتعلقة بالشخص المحتجز  الحق في االطالع على المعلوما3.9
 18املادة 

، تضمن كل دولة طرف ألي شخص يثبت أن لـه مصلحة مرشوعة يف 20 و19 مع مراعاة املادتني - 1

الحصول عىل هذه املعلومة، كأقارب الشخص املحروم من حريته أو ممثليهم أو محاميهم، إمكانية 

 :االطالع عىل املعلومات التالية عىل األقل

 طة التي قررت حرمانه من الحرية؛السل) أ(

 تاريخ وساعة ومكان الحرمان من الحرية ودخول مكان الحرمان من الحرية؛) ب(

 السلطة التي تراقب الحرمان من الحرية؛) ج(

مكان وجود الشخص املحروم من حريته، بما يف ذلك يف حالة نقله إىل مكان احتجاز آخر، املكان الذي ) د(

 سؤولة عن نقله؛نقل إليه والسلطة امل
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 تاريخ وساعة ومكان إخالء سبيله؛) هـ(

 العنارص ذات الصلة بالحالة الصحية للشخص املحروم من حريته؛) و(

يف حالة الوفاة أثناء الحرمان من الحرية، ظروف وأسباب الوفاة والجهة التي نقلت إليها رفات ) ز(

 .املتوىف

 من هذه املادة، 1ماية األشخاص املشار إليهم يف الفقرة  تتخذ تدابري مالئمة عند االقتضاء لضمان ح- 2

ًفضال عن األشخاص املشرتكني يف التحقيق، من كل سوء معاملة أو تخويف أو عقاب بسبب البحث عن 

 .معلومات عن شخص محروم من حريته

سمي أو أكثر سجل ر"من االتفاقية، يتعني عىل الدول وضع ) 3(17ًكما جرى النقاش فيما سبق، وطبقا للمادة 

وإىل جانب تيسري االطالع عليها من جانب ". أو ملفات لألشخاص املحرومني من حريتهم، وحفظها وتحديثها/و

 من االتفاقية، 18ًالسلطات أو املؤسسات القضائية أو سواها من السلطات واملؤسسات املختصة، طبقا للمادة 

ويجب أن .  يف الحصول عىل املعلومات االطالع عليهايتعني للدولة الطرف ألي شخص يثبت أن له مصلحة مرشوعة

، يف الحد األدنى، ممثله أو ممثلها، ومستشاره أو "أي شخص يثبت أن له مصلحة مرشوعة"تشمل عبارة 

 : ، يتعني أن يتلقى هؤالء األشخاص املعلومات التالية عىل األقل18وبموجب املادة . مستشارها، القانوني

 نه من الحرية؛السلطة التي قررت حرما 

 تاريخ وساعة ومكان الحرمان من الحرية ودخول مكان الحرمان من الحرية؛ 

 السلطة التي تراقب الحرمان من الحرية؛ 

مكان وجود الشخص املحروم من حريته، بما يف ذلك يف حالة نقله إىل مكان احتجاز آخر، املكان الذي نقل  

 إليه والسلطة املسؤولة عن نقله؛

 مكان إخالء سبيله؛تاريخ وساعة و 

 العنارص ذات الصلة بالحالة الصحية للشخص املحروم من حريته؛ 

 .يف حالة الوفاة أثناء الحرمان من الحرية، ظروف وأسباب الوفاة والجهة التي نقلت إليها رفات املتوىف 

 الحق يف أن يبلغوا ُوينبغي كذلك أن يضمن لألشخاص ذوي املصلحة املرشوعة، بما يف ذلك يف أوقات النزاع املسلح،

 139. باألساس القانوني لالحتجاز

 من االتفاقية، تلتزم الدولة الطرف، بموجب معاهدات ومعايري دولية أخرى، بتوفري 18ًوفضال عن متطلبات املادة 

 . املعلومات ملجموعة متنوعة من األشخاص واملؤسسات
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 جميع األشخاص ذوي املصلحة يتعني عىل الدول األطراف ضمان أن يكفل القانون الوطني تمتع

املرشوعة بالحق يف أن يحصلوا يف الوقت املناسب عىل جميع املعلومات التي تنص عليها 

 . االتفاقية وسواها من املعاهدات واملعايري الدولية

 

  معاملة المعلومات الشخصية4.9
 19املادة 

أو تنقل /ية أو الوراثية التي تجمع و ال يجوز استخدام املعلومات الشخصية، بما فيها البيانات الطب- 1

وال يخل . يف إطار البحث عن شخص مختف، أو إتاحتها، ألغراض أخرى غري البحث عن الشخص املختفي

ذلك باستخدام تلك املعلومات يف إجراءات جنائية تتعلق بجريمة اختفاء قرسي وال بممارسة الحق يف 

 .الحصول عىل تعويض

 املعلومات الشخصية، بما فيها البيانات الطبية أو الوراثية، ومعالجتها  ال يجوز أن يكون يف جمع- 2

واستخدامها واالحتفاظ بها، ما ينتهك أو ما يؤدي إىل انتهاك حقوق اإلنسان والحريات األساسية 

 .وكرامة اإلنسان

 تجمع بغرض البحث  من االتفاقية الدول األطراف باعتماد ضمانات بشأن املعلومات الشخصية التي19تلزم املادة 

فيتعني عىل الدول األطراف ضمان عدم جمع . عن الشخص املختفي للتأكد من عدم إتاحتها ألغراض غري مناسبة

بيد أنه . املعلومات الشخصية أو معالجتها أو استخدامها أو تخزينها إال ألغراض البحث عن الشخص املختفي

ية املتعلقة بجرم االختفاء القرسي أو ليمارس الشخص املختفي يجوز استخدام تلك املعلومات يف اإلجراءات الجنائ

ويجب أن يتماىش جمع املعلومات الشخصية ومعالجتها واستخدامها وتحزينها . حقه يف الحصول عىل التعويض

 . مع حقوق اإلنسان والحريات األساسية وكرامة الشخص اإلنسانية

ملعلومات املتعلقة بالشخص املختفي أو يتعني عىل الدول ضمان أن ال تنتهك إجراءات جمع ا

معالجتها أو استخدامها أو تخزينها، يف سياق البحث عنه، حقوقه اإلنسانية، وكذلك ضمان 

 . حمايتها

 

  تقييد الحق في الحصول على المعلومات5.9
 20املادة 

صفة استثنائية،  إال ب18 ال يجوز تقييد الحق يف الحصول عىل املعلومات، املنصوص عليه يف املادة - 1

ًوذلك فقط يف حالة ما إذا كان شخص ما تحت حماية القانون، وكان الحرمان من الحرية خاضعا 

للمراقبة القضائية، ما دامت الحالة تستدعي ذلك وكان القانون ينص عىل ذلك، وإذا كان نقل املعلومات 

يق الجنائي، أو ألي سبب ًيشكل مساسا بالحياة الخاصة أو بأمن الشخص أو يعرقل حسن سري التحق

. آخر مماثل ينص عليه القانون، وبما يتفق مع القانون الدويل الواجب التطبيق وأهداف هذه االتفاقية

وال يجوز بأي حال من األحوال قبول هذه التقييدات للحق يف الحصول عىل املعلومات املنصوص عليها يف 

ً، إذا كانت تشكل سلوكا معرفا يف املاد18املادة   .17 من املادة 1ً أو انتهاكا للفقرة 2ة ً
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 مع عدم اإلخالل ببحث مدى رشعية حرمان شخص ما من حريته، تضمن الدولة الطرف لألشخاص - 2

 حق الطعن القضائي الرسيع والفعيل للحصول يف أقرب وقت عىل 18 من املادة 1املشار إليهم يف الفقرة 

 يجوز تعليق هذا الحق يف الطعن أو الحد منه يف أي ظرف من وال. املعلومات املشار إليها يف هذه الفقرة

 .الظروف

ِّ من االتفاقية عىل رشوط صارمة تضيق مجال فرض القيود من جانب الدول األطراف عىل الحق 20تنص املادة 

قة األمر، ويف حقي. 18َّاملوسع للحصول عىل املعلومات املتعلقة باألشخاص املحرومني من حريتهم، كما تكفله املادة 

ً يف غاية الرصامة إىل حد أنها ال ترتك سوى مجاال ضئيال، إن وجد، لتقييد الحق 20فإن الرشوط التي تحددها املادة  ً

 . أما الضمانات القضائية فال يجوز تقييدها تحت أي ظرف من الظروف. يف الحصول عىل املعلومات

، ال يجوز تبني قيود إال )1(20 بموجب املادة .ماتالقيود املفروضة عىل تقييد الحق يف الحصول عىل املعلو

، يجوز تقييد الحق يف الحصول عىل )1(20ًوطبقا للمادة ". بصفة استثنائية، وإذا كان القانون ينص عىل ذلك"

 :املعلومات فقط عندما تتوافر الرشوط التالية

ًوفضال . يجب أن تكون فعالةًويفهم من هذا الرشط ضمنا أن هذه الحماية . ًكون الشخص محميا بالقانون 

هنا بالقانون الوطني، وإنما يتعني أن تعني بالرضورة القانون الوطني " القانون"عن ذلك، ال يمكن تحديد عبارة 

ًاملتساوق تساوقا تاما مع مقتضيات القانون واملعايري الدوليني ً . 

اف القضائي الفعال، حيث وهذا يعني بالرضورة اإلرش.  الحرمان من الحرية لإلرشاف القضائيخضوع 

تستطيع املحكمة أن تقرر ما إذا كانت القيود املفروضة عىل الحق يف الحصول املعلومات تتماىش مع أحكام 

عىل ) 2(20وقد نصت املادة . االتفاقية ومع غريها من أحكام القانون واملعايري الدوليني، وأن تأمر، من ثم، بإلغائها

 .  ً ووضوحاًهذا الرشط بصورة أكثر تفصيال

ًويتعني أن يكون مثل هذا القانون الوطني، عىل نحو مؤكد، متساوقا . اشرتاط جواز تبني القيود يف القانون 

ًتساوقا تاما مع مقتضيات القانون واملعايري الدوليني ً . 

ًبدا للدولة كما ينبغي أن ال تؤدي أي قيود تفرض إىل اختفاء قرسي أو اعتقال قرسي؛ أي أنه من غري املسموح به أ

بما يعني أنه (ًأن تبقي عىل حقيقة اعتقال الشخص، أو مصري املعتقل، أو مكان اعتقاله، رسا عن العالم الخارجي 

يتعني يف جميع الظروف لفرد واحد من أفراد عائلة املعتقل، أو ملحاميه، أو ألشخاص آخرين ممن لهم مصلحة 

 140). ول عىل هذه املعلومات األساسية عن املعتقلمرشوعة يف معرفة وضع املعتقل، عىل األقل، الحص

للدول األطراف أن تقيد فيها الحق يف الحصول عىل املعلومات املتعلقة ) 1(20وثمة حاالت أربع فقط تجيز املادة 

 :باألشخاص املحرومني من حريتهم

 .ًعندما يشكل نقل املعلومات مساسا بالحياة الشخصية للشخص املعتقل 

شخص امللحة ألن يعرف العالم الخارجي بمصريه أو مصريها كضمانة لسالمته أو سالمتها، ينبغي ًونظرا لحاجة ال

أن تكون هناك فرضية تطغى عىل كل ما عداها من بواعث القلق املفرتضة املتعلقة بالحياة الشخصية للمعتقل، 

ر بواعث القلق املتعلقة إذ ينبغي أن ال تثا. وهي سالمته الشخصية، يف غياب أية أسباب قاهرة بخالف ذلك

 141. ًبخصوصيات الشخص املعتقل بغرض تقييد الحصول عىل املعلومات خالفا لرغبته أو رغبته
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 . ًعندما يستتبع نقل املعلومات آثارا عكسية عىل سالمة الشخص املحروم من حريته 

أكثر السبل فعالية لحماية ًونظرا ألن الكشف عن املعلومات املتعلقة بالشخص عقب حرمانه من الحرية مبارشة هو 

سالمته أو سالمتها، فمن املرجح أن يكون عدد الحاالت التي يمكن لنرش املعلومات أن يؤدي فيها إىل آثار عكسية 

ًومجددا، من غري الجائز التذرع بسالمة املعتقل كأساس لتقييد الحصول عىل 142. ًعىل سالمة الشخص نادرا للغاية

 . عتقل نفسهًاملعلومات خالفا لرغبات امل

أنظر التعليق األكثر عمومية، واملتعلق بصورة خاصة (عندما يؤدي نقل املعلومات إىل عرقلة تحقيق جنائي  

 أو،). بهذا البند فيما ييل

وينبغي اإلشارة هنا إىل أن مقرتحات قد قدمت أثناء صياغة االتفاقية . ًألسباب أخرى تعادل هذه وفقا للقانون 

ُكأساس لرفض الكشف عن املعلومات، ورفضت هذه املقرتحات " األمن العام"أو " وطنياألمن ال"كي يشار إىل 
ًتحديدا استنادا إىل أن هذه املفاهيم بعينها كثريا ما كانت ذريعة استعانت بها الدول للذهاب بعيدا يف عمليات  ً ً ً

" األمن العام"أو " من الوطنياأل"وبذا، فإن من شأن إدراج مفاهيم غامضة الداللة من قبيل 143. االختفاء القرسي

 .  أن ال يتماىش مع غرض االتفاقية ومقاصدها20كأساس لرفض الكشف عن املعلومات بموجب املادة 

 . ويف كل األحوال، يتعني أن يتساوق التقييد مع القانون الدويل املنطبق ومع غايات االتفاقية

ًأنه يتوجب عىل القانون الوطني أن يحدد تحديدا صارما يف هذا الحكم تعني " الصفة االستثنائية"إن اإلشارة إىل  ً

ُاألسباب العيانية التي تفرض التقييدات من أجلها، كما يتعني تقييدها بفرتة زمنية محددة عىل األساس نفسه؛ 

وينبغي للقانون الوطني أن يقتيض تسجيل أي تأخري يحدث، واألسباب التي دعت إليه، وأن يخضع التأخري بصورة 

وينبغي أن يحدد القانون الوطني رصاحة الحد األقىص املطلق ألي 144. ة ملوافقة املوظف الرسمي املستقلمسبق

 145.  ساعة18تقييد ال يستند إىل طلب من املعتقل، بحيث ال يزيد، عىل سبيل املثال، عن 

يتعني عىل الدول األطراف أن تنص رصاحة يف قانونها الوطني عىل أشد الرشوط رصامة لتقييد 

وينبغي أن يكون مثل هذا التقييد . حرية الشخص املحروم من حريته يف الحصول عىل املعلومات

ًمحددا برصامة من حيث طبيعته ومدته الزمنية، وخاضعا  يف الحاالت التي ال يكون فيها (ً

ً ساعة، ومتسقا عىل نحو صارم مع 18لحد زمني أقىص، قل، ) التقييد بناء عىل طلب املعتقل

وينبغي للدول األطراف . املعايري الدوليني املنطبقني عىل الحالة، ومع غايات االتفاقيةالقانون و

أن تضمن عدم التذرع ببواعث القلق املتعلقة بخصوصيات املعتقل وسالمته لتقييد املعلومات 

دة يف املا" األمن العام"أو " األمن الوطني"وال ينبغي إدراج . ًخالفا لرغبة املعتقل نفسه أو نفسها

 . كأساس لرفض تقديم املعلومات20

 

من الدول األطراف ضمان حق ) 2(20ًفضال عن ذلك، تقتيض املادة . الحفاظ عىل فعالية الضمانات القضائية

واملتعلقة باألشخاص ) 1(18أي شخص له مصلحة مرشوعة يف الحصول عىل املعلومات املذكورة يف املادة 

يهم أو مستشاريهم القانونيني، يف الطعن القضائي الرسيع والفعال املحرومني من حريتهم، كاألقارب وممثل

للحصول عىل تلك املعلومات يف أقرب وقت، إىل جانب حقهم يف استصدار قرار قضائي بشأن قانونية الحرمان من 
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 .وال يجوز للدول األطراف تعليق أو تقييد هذا الحق تحت أي ظرف من الظروف146. الحرية

طراف ضمان حق أي شخص له مصلحة مرشوعة يف الحصول عىل املعلومات يتعني عىل الدول األ

يف الطعن القضائي الرسيع والفعال للحصول عىل تلك املعلومات يف ) 1(18املذكورة يف املادة 

ويتعني عىل الدول األطراف أن تضمن عدم تعليق هذا الحق أو تقييده تحت أي ظرف . أقرب وقت

 . من الظروف

 

 إلفراج عن األشخاص المحرومين من حريتهم التحقق من ا6.9
 21املادة 

تتخذ كل دولة طرف التدابري الالزمة لإلفراج عن الشخص املحتجز بطريقة تسمح بالتأكد من أنه تم 

وتتخذ كل دولة طرف كذلك التدابري الالزمة لكي تكفل لكل شخص عند اإلفراج عنه . اإلفراج عنه بالفعل

ملة عىل ممارسة حقوقه، دون اإلخالل بااللتزامات التي قد يخضع لها سالمته البدنية وقدرته الكا

 .بموجب القانون الوطني

 موضع النفاذ، الدول األطراف، وكتدبري ملنع 1992 من إعالن 11 من االتفاقية، التي تضع املادة 21تلزم املادة 

ثوق من اإلفراج بالفعل عن األشخاص عمليات االختفاء القرسي، بالنص يف ترشيعها عىل وسائل تسمح بالتحقق املو

ًويتعني عىل الدول األطراف النص أيضا عىل التدابري الالزمة للتأكد من السالمة البدنية 147. املحرومني من حريتهم

وينبغي أن تتضمن هذه . ملثل هؤالء األشخاص وقدرتهم الكاملة عىل ممارسة حقوقهم يف وقت اإلفراج عنهم

 . ة وتقديم املعلومات لألشخاص املناسبني من ذوي املصلحة املرشوعةالوسائل املراقبة القضائي

ِّيتعني عىل الدول األطراف أن تضمن يف  ترشيعها الوطني، وأن تتخذ يف املمارسة العملية، تدابري 

فعالة لضمان التحقق الفعال من اإلفراج عن األشخاص املحرومني من حريتهم، وكذلك ضمان 

 . بدنية وقدرتهم عىل ممارسة حقوقهم كاملة يف وقت اإلفراج عنهمسالمة هؤالء األشخاص ال
 

  التدريب7.9
 23املادة 

 تعمل كل دولة طرف عىل أن يشتمل التدريب املقدم للموظفني العسكريني أو املدنيني املكلفني بإنفاذ - 1

كن أن يتدخلوا القوانني، واملوظفني الطبيني، وموظفي الخدمة املدنية وسواهم من األشخاص الذين يم

يف حراسة أو معاملة أي شخص محروم من حريته، عىل التثقيف واملعلومات الالزمة بشأن األحكام ذات 

 :الصلة املنصوص عليها يف هذه االتفاقية، وذلك من أجل ما ييل

 منع تورط هؤالء املوظفني يف حاالت االختفاء القرسي؛) أ(

 ي وإجراء التحقيقات يف هذا املجال؛التشديد عىل أهمية منع االختفاء القرس) ب(

 .ضمان االعرتاف برضورة تسوية حاالت االختفاء القرسي عىل وجه الرسعة) ج(
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 تعمل كل دولة طرف عىل حظر إصدار أي أوامر أو تعليمات تفرض االختفاء القرسي أو تأذن به أو - 2

 .األمروتضمن كل دولة طرف عدم معاقبة شخص يرفض االنصياع لهذا . تشجع عليه

 من هذه املادة 1 تتخذ كل دولة طرف التدابري الالزمة لكي يقوم األشخاص املشار إليهم يف الفقرة - 3

والذين لديهم أسباب تحمل عىل االعتقاد بحدوث حالة اختفاء قرسي أو بالتدبري الرتكابها بإبالغ 

 .أو الطعن املختصةرؤسائهم عن هذه الحالة، وعند االقتضاء إبالغ سلطات أو هيئات الرقابة 

:  من الدول األطراف اتخاذ خطوات منفصلة، ولكن مرتابطة، ملنع عمليات االختفاء القرسي ووقفها23تقتيض املادة 

تدريب املوظفني عىل حظر إصدار األوامر بارتكاب عمليات اختفاء قرسي، وحظر معاقبة من يرفضون إطاعة مثل 

ميني بحاالت االختفاء القرسي التي يدبر الرتكابها، أو تلك التي ترتكب هذه األوامر، وضمان إبالغ املوظفني الرس

 ً.فعال

، هي تدريب أربع فئات من األشخاص بغرض منع عمليات )1(23 الخطوة األوىل املطلوبة، بحسب املادة .التدريب

 :االختفاء القرسي ووقفها

 املوظفني املكلفني بتنفيذ القانون، املدنيني منهم والعسكريني؛ 

 املوظفني الطبيني؛ 

 موظفي الخدمة العامة؛ 

 148. األشخاص اآلخرين الذين يمكن أن يتدخلوا يف حراسة أو معاملة أي شخص محروم من حريته 

ويتعني أن يشتمل ذلك التدريب التثقيف واملعلومات الالزمة بشأن األحكام ذات الصلة املنصوص عليها يف االتفاقية 

رط هؤالء املوظفني يف حاالت اختفاء قرسي؛ والتشديد عىل أهمية منع االختفاء منع تو: بغية تحقيق أربعة أهداف

 .القرسي وإجراء التحقيقات يف هذا املجال؛ واالعرتاف برضورة تسوية حاالت االختفاء القرسي عىل وجه الرسعة

قة بتدريب وينبغي عىل الدول، وهي تضع برامج التدريب هذه وتنفذها، أن تستخدم أفضل املمارسات املتعل

 نقطة ملنع التعذيب عىل 12برنامج منظمة العفو الدولية املؤلف من املوظفني الرسميني عىل حقوق اإلنسان، وفق 

 149. أيدي املوظفني الرسميني

هي ضمان حظر األوامر أو التعليمات ) 1(23الخطوة الثانية يف املادة . حظر األوامر بارتكاب االختفاء القرسي

 150. ء القرسي أو تأذن به أو تشجع عليهالتي تفرض االختفا

هي ضمان ) 1(23الخطوة الثالثة يف املادة . حماية من يرفضون تنفيذ األوامر بارتكاب االختفاء القرسي

 151.عدم تعرض الشخص الذي يرفض إطاعة مثل هذه األوامر للعقاب

 جميع املوظفني الرسميني بأن هي فرض واجب عىل) 1(23الخطوة الرابعة التي تقتضيها املادة . واجب اإلبالغ

ًيبلغوا عن أية معلومات تشري إىل أن اختفاء قرسيا قد ارتكب وحتى تكون هذه الخطوة فعالة، يتعني عىل الدول . ِّ

إقرار أساليب آمنة ورسية لإلبالغ والتعميم عىل نطاق واسع، وإعالن أنها ملزمة ليس فحسب بحماية من يقومون 
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ًألعمال االنتقامية، وإنما أيضا بجعل أداء هذا الواجب عامال إيجابيا يف االرتقاء الوظيفيباإلبالغ من التهديدات وا ًً . 

 يف القانون 23ًينبغي عىل الدول األطراف أن تطبق كال من الخطوات األربع التي تتطلبها املادة 

 . واملمارسة

 

 ضحايا جرائم االختفاء القسري. 10
وكما ذكر . حق يف سبل انتصاف فعالة، بما يف ذلك التعويض الكامل والفعالًوفقا للقانون الدويل، للضحايا ال

ينبغي أال ينتقص االلتزام بفرض عقوبات جنائية "الفريق العامل املعني باالختفاء القرسي أو غري الطوعي، 

ًمناسبة من واجب كفالة منح الضحايا تعويضا مدنيا كامال ً  الجنائية باإلضافة إىل العقوبات"، وكذلك فإنه "ً

 152". املطبقة، يتحمل الجناة املزعومون املسؤولية املدنية العامة عن االختفاء القرسي

  من االتفاقية عىل التزام الدول األطراف باحرتام حق ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان بالوصول 2 -8وتنص املادة 

املبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية "ويوضح املبدأ السابع من 153. إىل سبل انتصاف فعالة وحمايته وإنفاذه

بشأن الحق يف االنتصاف والجرب لضحايا االنتهاكات الجسيمة للقانون الدويل لحقوق اإلنسان واالنتهاكات الخطرية 

 :ما ييل) املبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية(للقانون الدويل اإلنساني 

مة للقانون الدويل لحقوق اإلنسان واالنتهاكات الخطرية تتضمن سبل االنتصاف املتعلقة باالنتهاكات الجسي"

الوصول إىل العدالة ) أ: (ًللقانون الدويل اإلنساني حق الضحية فيما يرد أدناه، وفقا ملا ينص عليه القانون الدويل

 الوصول إىل املعلومات ذات الصلة) ج(جرب الرضر عىل نحو مناسب وفعال وفوري؛ ) ب(عىل نحو متساو وفعال؛ 

 154". واملتعلقة باالنتهاكات وآليات جرب الرضر

 . من االتفاقية ستة التزامات رصيحة أو ضمنية فيما يتعلق بضحايا االختفاء القرسي24وتفرض املادة 

  تعريف الضحية1.10
 24املادة 

الشخص املختفي وكل شخص طبيعي لحق به رضر “ الضحية”  ألغراض هذه االتفاقية، يقصد ب- 1

 .اء هذا االختفاء القرسيمبارش من جر

املستخدم يف القانون " الضحية" بفعالية، يتعني عىل الدول األطراف ضمان أن يغطي تعريف 24لتنفيذ املادة 

ًواملمارسة عىل الصعيد الوطني كال من الشخص املختفي وأي فرد ترضر كنتيجة مبارشة لالختفاء القرسي، بما يف 

ويتعني أن تكفل الدول تساوق قانونها الوطني مع املبدأ الخامس . ألصدقاءذلك أفراد أرسة الشخص املختفي أو ا

وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي عىل الدول ضمان أن يعترب الشخص ضحية 155. من املبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية

انته، وبغض بغض النظر عما إذا كان قد تم التعرف عىل  مرتكب االنتهاك، أو القبض عليه، أو مقاضاته أو إد

 156. النظر عن العالقة األرسية بني الجاني واملجني عليه

  التمكين من التماس العدالة2.10
ينبغي أن تضمن الدول الحق يف الوصول إىل العدالة، كما ينص املبدأ السابع من املبادئ األساسية واملبادئ 
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ق يف التمثيل واملشاركة يف العملية القضائية وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي عىل الدول األطراف ضمان الح157. التوجيهية

، يتعني عىل الدول أن "محكمة الدول األمريكية لحقوق اإلنسان"وكما ذكرت . لضحايا جرائم االختفاء القرسي

. تكفل الوصول الكامل واملشاركة ألقارب الضحايا يف كل مرحلة من مراحل التحقيق واملحاكمة ملرتكبي الجرائم
ىل الدول إزالة أي موانع اقتصادية وتمييزية للوصول إىل العدالة، وضمان الحماية الفعالة ألولئك ولذلك، يتعني ع158

 .الذين يشاركون يف هذه العملية

يتعني، لضمان الحق يف االنتصاف، أن تكفل الدول األطراف  الوصول إىل العدالة املتساوية 

مع إيالء اهتمام خاص لحاالت االختفاء ًوالفعالة وفقا ملا هو منصوص عليه يف القانون الدويل، 

القرسي أو غري الطوعي للنساء والرجال الذين يمكن أن يكونوا قد استهدفوا بسبب نوع 

 .جنسهم وغريه من أشكال العنف، واألشخاص املستضعفني مثل األطفال
 

  الحماية3.10
 )2 (18املادة 

 من هذه املادة، 1ملشار إليهم يف الفقرة تتخذ تدابري مالئمة عند االقتضاء لضمان حماية األشخاص ا

ًفضال عن األشخاص املشرتكني يف التحقيق، من كل سوء معاملة أو تخويف أو عقاب بسبب البحث عن 

 .معلومات عن شخص محروم من حريته

بغية ضمان الحق يف سبيل انتصاف فعال، والتقيد بالتزام التحقيق، ومقاضاة املسؤولني عن جرائم االختفاء 

قرسي هذه يف حال توافر أدلة مقبولة كافية، عىل الدول أن تحمي األشخاص ذوي املصلحة املرشوعة يف القضية، ال

وينبغي أن تحمي الدول، عىل األقل، السالمة البدنية والنفسية، والكرامة . وأولئك الذين يشرتكون يف التحقيق

ني عن حقوق اإلنسان الذين يعملون ضد حاالت والخصوصية، لضحايا حاالت االختفاء والشهود عليها، واملدافع

وكما ذكر مجلس حقوق اإلنسان، ينبغي إيالء اهتمام . ًاالختفاء القرسي، ومحامي وأرس األشخاص املختفني قرسا

 159. خاص إىل األقارب من النساء الالتي يسعني إىل حل حاالت اختفاء أفراد من أرسهن

وينبغي أن تضع الدول برامج تحول دون الكشف عن هوية هؤالء األشخاص أو عن معلومات يمكن أن تحدد 

وينبغي أن تقدم هذه الربامج كذلك . هويتهم بشكل غري مبارش، من قبيل مصادر املعلومات املحفوظة يف األرشيف

وينبغي أن تشمل هذه . يتهمسبل انتصاف فعالة أخرى تحمي سالمتهم البدنية والنفسية وكرامتهم وخصوص

الربامج تدابري فعالة لحماية مواطنيها يف الخارج وتوفري الحماية القنصلية لضمان تقيد الدول األجنبية بالتزاماتها 

ًويمكن أن تشمل تدابري الحماية جلسات استماع مغلقة، وشهادات مسجلة مسبقا، . بموجب القانون الدويل

ويتعني . يديو واستخدام أسماء مستعارة إلبقاء هويتهم  مجهولة للجمهوروتشويش الصورة والصوت وصور الف

أن ال تمس جميع هذه التدابري املتخذة يف اإلجراءات الجنائية حقوق املتهم أو تتعارض مع توفري محاكمة عادلة 

طة؛ وإصدار أوامر األمر بتوفري الحماية من جانب الرش: وعىل أية حال، ينبغي أن تشمل تدابري الحماية. ومحايدة له

ًزجرية ضد أي شخص يشكل تهديدا للمجني عليه أو الشهود وأرسهم؛ وعدم الكشف عىل مكان وجود الضحية أو 

ويف الحاالت التي يكون فيها الضحية أو الشهود تحت . الشهود وأرسهم؛ وتوفري العالج الطبي والنفيس والدعم لهم

وينبغي أن . اإلسكان داخل البالد، أو يف دولة أخرى إذا لزم األمرتهديد الخطر الشديد، ينبغي النص عىل إعادة 

وينبغي 160. تتخذ هذه التدابري قبل وأثناء وبعد اإلجراءات القضائية أو اإلدارية أو غريها من اإلجراءات ذات الصلة
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ي أن تكون كما ينبغ161. ًعىل الدول أيضا إنشاء وحدة الضحايا والشهود املنصوص عليها يف نظام روما األسايس

وحدة الضحايا والشهود، قادرة عىل توفري تدابري الحماية والرتتيبات األمنية، وتقديم املشورة وغريها من أشكال 

املساعدة املناسبة للضحايا والشهود الذين يمثلون أمام املحاكم وغريهم من األشخاص املعرضني للخطر بجريرة 

ًب قادرا أيضا عىل إسداء املشورة للمدعني العامني والقضاة وينبغي أن يكون هذا املكت. مثل هذه الشهادات ً

كما ينبغي أن يضم موظفني ذوي خربة، مدربني عىل التعامل مع األفراد الذين يعانون . بخصوص مثل هذه التدابري

 .من صدمات نفسية، بما يف ذلك ضحايا العنف الجنيس واألطفال

ا املحلية، عىل األقل، املستوى نفسه من الحماية يتعني أن تكفل الدول األطراف اشتمال قوانينه

ويتعني أن تقدم الدول تدابري حماية فعالة للضحايا . للضحايا الذي تتطلبه التزاماتها الدولية

والشهود يف حاالت االختفاء القرسي أو غري الطوعي، وللمدافعني عن حقوق اإلنسان الذين 

إذ يجب حمايتهم . ، وألرس األشخاص املختفنييعملون ضد حاالت االختفاء القرسي، وللمحامني

ضد أي تخويف أو اضطهاد، أو أعمال انتقامية أو سوء معاملة يمكن أن يتعرضوا لها، مع إيالء 

ًاهتمام خاص لألطفال، فضال عن النساء الالتي يسعني إىل تسوية لقضية اختفاء فرد من أفراد 

 .أرسهن
 

  الحق في المعرفة4.10
  24املادة 

لكل ضحية الحق يف معرفة الحقيقة عن ظروف االختفاء القرسي، وسري التحقيق ونتائجه ومصري  - 2

 .وتتخذ كل دولة طرف التدابري املالئمة يف هذا الصدد. الشخص املختفي

 تتخذ كل دولة طرف التدابري املالئمة للبحث عن األشخاص املختفني وتحديد أماكن وجودهم وإخالء - 3

 . وفاتهم تحديد أماكن وجود رفاتهم واحرتامها وإعادتهاسبيلهم، ويف حالة

تؤكد ديباجة االتفاقية حق ضحايا االختفاء القرسي يف معرفة الحقيقة بشأن ظروف االختفاء القرسي ومصري 

 .ًالشخص املختفي، وحقهم يف التماس وتلقي ونقل املعلومات تحقيقا لهذه الغاية

املتعلقة بحماية حقوق اإلنسان وتعزيزها من خالل اتخاذ إجراءات مكافحة مجموعة املبادئ " من 4ًووفقا للمبدأ 

، فإن للضحايا وأرسهم، بغض النظر عن أية إجراءات )مبادئ مكافحة اإلفالت من العقاب" (اإلفالت من العقاب

خصوص ًقضائية، حقا غري قابل للتقادم يف معرفة الحقيقة بخصوص الظروف التي ارتكبت فيها االنتهاكات، وب

 . مصري الضحية يف حالة الوفاة أو االختفاء

يتعني أن تضمن الدول البعدين الفردي والجماعي . الحق يف معرفة الحقيقة بشأن ظروف االختفاء القرسي

وكما . ومن واجب الدول التحقيق فيما حدث للضحايا وإعالمهم واملجتمع بما حدث162. للحق يف معرفة الحقيقة

قد تتضمن التدابري املناسبة لضمان هذا الحق اتخاذ "، )املبدأ الخامس(الت من العقاب تنص مبادئ مكافحة اإلف

واملجتمعات التي شهدت جرائم وحشية ارتكبت عىل أساس . إجراءات غري قضائية تستكمل دور السلطة القضائية

بات الوقائع التي جماعي أو منهجي قد تستفيد بوجه خاص من إنشاء لجان للحقيقة أو لجان أخرى للتحقيق وإث

وينبغي أن تتخذ ". تحيط بهذه االنتهاكات لكي يكون باإلمكان التحقق من الوقائع والحيلولة دون اختفاء األدلة
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 163. الدول تدابري لضمان إتاحة املعلومات املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان للجمهور

لجماعي للحق يف معرفة يتعني عىل الدول أن توفر آليات فعالة لضمان البعدين الفردي وا

وينبغي أن تكفل . الحقيقة، وضمان أن الضحايا واملجتمع، عىل حد سواء، عىل علم بما حدث

 . الدول عدم انطباق أي أنظمة للتقادم عىل هذه الحقوق
 

 ينبغي أن ال يحصل ضحايا جرائم االختفاء القرسي عىل الحق .الحق يف معرفة التقدم املحرز ونتائج التحقيق

ًعرفة التقدم املحرز ونتائج التحقيق فحسب، ولكن أيضا عىل الحق يف املشاركة يف التحقيق ويف محاكمة جميع يف م

وكما سبق يف مناقشة مرشوع االتفاقية، ينبغي ضمان حق . املسؤولني عن الجريمة، بما يف ذلك الحق يف التمثيل

قهم يف أوسع حماية ممكنة ضد انتهاك حقوقهم الضحايا يف املشاركة يف جميع مراحل الدعوى، وينبغي احرتام ح

ويف جميع األحوال، يتعني أن توفر الدول آليات فعالة لضمان حق الضحايا يف أن يحاطوا 164. أثناء سري الدعوى

 .ًعلما بسري التحقيقات وبنتائجها، ويف املشاركة يف اإلجراءات

 التحقيق يف مصري ومكان وجود الشخص يتعني عىل الدول األطراف. الحق يف معرفة مصري الشخص املختفي

ويتعني أن تضمن الدول حق أقارب 165. وينبغي أن يكون هذا الحق غري قابل للترصف. املختفي وتحديدهما

ويتعني أن تسلم الدول جثامني األشخاص املختفني الذين وافتهم املنية 166. الضحايا يف معرفة مكان رفات أحبائهم

عترب رفات الشخص املختفي وت167. ادً ملعتقداتهم، فضال عن استكمال ترتيبات الحدًوأن تتيح ألهاليهم دفنهم وفقا

ًأيضا دليال عىل ما حدث له، وتقدم تفاصيل عن املعاملة التي تلقاها، وطريقة إعدامه، والطريقة املتبعة ويمكن 168. ً

رم، أو عن املنظمة التي ًللمكان الذي تم العثور فيه عىل الرفات أن يقدم معلومات قيمة أيضا عن مرتكبي الج

 169. ينتمون إليها

من االتفاقية الدول بتوفري آليات فعالة إلجراء تحقيقات وتحديد مكان وجود ) 3(24ُتلزم املادة 

األشخاص املختفني واإلفراج عنهم، ويف حال حدوث الوفاة، تحديد أماكن وجود رفاتهم 

 .واحرتامها وإعادتها

 

  الحق في الجبر الوافي5.10
 24دة املا

 تضمن كل دولة طرف، يف نظامها القانوني، لضحايا االختفاء القرسي الحق يف جرب الرضر - 4

 .والحصول عىل تعويض بشكل رسيع ومنصف ومالئم

 من هذه املادة األرضار املادية واملعنوية، وعند االقتضاء، 4 يشمل الحق يف الجرب املشار إليه يف الفقرة - 5

 :يلطرائق أخرى للجرب من قب

 رد الحقوق؛) أ(

 إعادة التأهيل؛) ب(

 الرتضية، بما يف ذلك رد االعتبار لكرامة الشخص وسمعته؛) ج(

 .ضمانات بعدم التكرار) د(
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يتعني عىل الدول األطراف أن تضمن، يف نظامها القانوني، لضحايا االختفاء القرسي الحق جرب الرضر والحصول 

 170. عىل تعويض بشكل رسيع ومنصف ومالئم

عبارة جرب الرضر تعني التدابري امللموسة التي ينبغي اتخاذها ملعالجة معاناة الضحايا وأفراد أرسهم، وينبغي أن و

إلغاء النتائج املرتتبة عىل العمل غري "والهدف من تدابري جرب الرضر هو . يساعدهم عىل إعادة بناء حياتهم

 171". قائمة، إىل أقىص حد ممكن، لو أن ذاك الفعل لم يرتكبالقانوني، قدر األمكان، وإعادة بناء الحالة التي كانت 

وبكل تأكيد، من املستحيل العودة باألوضاع إىل ما كانت عليه قبل ارتكاب الفعل يف الحاالت التي يعاني فيها 

ًالضحايا رضرا بالغا، أو عندما يقتل أفراد من األرسة ومع ذلك، فإن التزام ضمان فعل كل ما يمكن ملعالجة . ً

 . ًاملعاناة التي لحقت بالضحايا يظل قائما

وثمة . وتتحمل الدول املسؤولية الرئيسية عن جرب الرضر الذي لحق بضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان يف بالدها

التزام قانوني رصيح عىل الدولة بأن تتوىل بنفسها جرب الرضر عندما ترتكب االنتهاكات عىل أيدي ممثليها، أو تحت 

 . سلطتها

تعني للدول ضمان الحق يف الحصول عىل الجرب الوايف بتضمني ترشيعها تدابري فعالة تكفل الجرب الوايف والفعال وي

رد الحقوق، والتعويض، وإعادة التأهيل، واإلرضاء، بما يف ذلك رد االعتبار : للضحايا، بما يف ذلك األشكال التالية

ويف بعض الحاالت، يتعني عىل الدول األطراف إنفاذ 172 .لكرامة الشخص وسمعته، وكذلك ضمانات بعدم التكرار

تى تفي بالتزاماتها بمقتىض القانون الدويل، ينبغي عىل وح173. مايةضمانات عدم التكرار باتخاذ تدابري مؤقتة للح

ر املبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية بشأن الحق يف االنتصاف وجرب الرض" من 9الدول أن تقر يف ترشيعها املبدأ 

 ". لضحايا االنتهاكات الجسيمة للقانون الدويل لحقوق اإلنسان واالنتهاكات الخطرية للقانون اإلنساني الدويل

 من املبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية، ينبغي عىل الدول إقرار برامج وطنية للتعويض 6وكما ينص املبدأ 

سؤولة عن الرضر الذي لحق بالضحايا، أو عدم ولغريه من أشكال مساعدة الضحايا يف حال عجز األطراف امل

وينبغي أن يقوم الضحايا وغريهم من قطاعات املجتمع املدني بدور ذي مغزى يف صياغة . رغبتها يف الوفاء بواجبها

، ففي حالة اإلجراءات املؤقتة لتمكني الضحايا من ممارسة حقهم 33وكما ينص املبدأ 174. وتنفيذ مثل هذه الربامج

 عىل انتصاف فعال، ينبغي أن ينال ذلك أوسع تغطية إعالمية ممكنة من جانب وسائل االتصال يف الحصول

ًوفضال عن ذلك، ينبغي للدول أن تكفل وجود آليات فعالة إلنفاذ قرارات 175. الخاصة والعامة، عىل السواء

جوانب املتعلقة بالنوع ًويتعني عىل الدول األطراف أيضا إيالء عناية خاصة لل176. التعويض الوطنية واألجنبية

االجتماعي وللضحايا األطفال، وذلك بتخصيص موارد لتوفري الرعاية وإعادة التأهيل عىل الصعيدين النفيس 

 . واالجتماعي لهؤالء

يتعني عىل الدول ضمان حق ضحايا االختفاء القرسي يف الحصول عىل جرب الرضر الوايف عىل 

إيالء عناية خاصة لحاالت االختفاء القرسي أو غري نحو يتسق مع أحكام القانون الدويل، مع 

الطوعي التي يكون ضحاياها من النساء والرجال الذين يمكن أن يكونوا قد استهدفوا بالعنف 

ًالجنيس وبغريه من أشكال العنف، وكذلك بحاالت األشخاص الذين ينتمون للفئات األشد ضعفا، 

 . كاألطفال
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 مختفين الوضع القانوني لألشخاص ال6.10
 24املادة 

 مع عدم اإلخالل بااللتزام بمواصلة التحقيق إىل أن يتضح مصري الشخص املختفي، تتخذ كل دولة - 6

طرف التدابري املالئمة بشأن الوضع القانوني لألشخاص املختفني الذين لم يتضح مصريهم وكذلك 

 .لية وقانون األرسة وحقوق امللكيةألقاربهم، وال سيما يف مجاالت مثل الضمان االجتماعي واملسائل املا

ًفضال عن االلتزام بمواصلة التحقيق إىل حني الكشف عن مصري الشخص املختطف، يتعني عىل الدول األطراف، 

، اتخاذ التدابري املالئمة، يف القانون واملمارسة، بشأن الوضع القانوني لألشخاص املختفني الذين 24بموجب املادة 

ك ألقاربهم، يف مجاالت مثل الضمان االجتماعي واألمور املالية وقانون األرسة وحقوق لم يتضح مصريهم، وكذل

 . امللكية

وعليها . ويتعني عىل الدول إنشاء آليات يف قانونها الوطني بغرض تحديد الشخصية القانونية لألشخاص املختفني

ددة من الزمن، بناء عىل طلب من أن تنشئ إجراءات إلصدار إعالن غياب عندما يكون الشخص قد فقد لفرتة مح

فيعني ممثل لحماية مصالح الشخص . األقارب؛ أو من قبل أشخاص آخرين من ذوي املصلحة أو سلطة مختصة

ِّوبني جملة أمور، يخول . املختفي أو من يعيلهم أو تعيلهم وتلبية احتياجاتهم، تحت اإلرشاف اإلداري للقضاء

كما يخول من . اظ عىل حقوقه وإدارة ممتلكاته وأرصدته ملا فيه مصلحتهاإلعالن ممثل الشخص املختفي حق الحف

ًيعيلهم الشخص املختفي الحصول عىل مساعدة قانونية عن طريق رصف قرضا من أرصدة الشخص املختفي 

 كما ينبغي أن يخول أقاربه أو من يعيلهم طلب املساعدة واملنافع. ًعندما ال يكون العون من مصادر عامة متوافرا

 177. االجتماعية بحسب حاجاتهم الخاصة

ويتعني أن تحدد الدول اإلجراءات والظروف إلعالن وفاة األشخاص املختفني، بما يف ذلك مواعيد وفاتهم وما يرتتب 

 . عىل اإلعالن من آثار

يتعني عىل الدول األطراف أن تقر إجراءات لالعرتاف بالوضع القانوني للشخص املختفي عن 

ن غياب يسمح بإدارة أمالكه وأرصدته، وكذلك تلبية احتياجات من يعيلهم أو طريق إصدار إعال

وينبغي أن يخول هذا اإلعالن األقارب واملعالني حق الحصول عىل املساعدة املالية . تعيلهم

 . واملنافع االجتماعية

ص ويتعني عىل الدول األطراف كذلك تحديد اإلجراءات الفعالة والظروف إلعالن وفاة األشخا

 . املختفني، بما يف ذلك مواعيد الوفاة واآلثار املرتتبة عىل اإلعالن

 

  ضمان الحق في تكوين الجمعيات واالشتراك فيها 7.10
 24املادة 

 تضمن كل دولة طرف الحق يف تشكيل منظمات ورابطات يكون هدفها اإلسهام يف تحديد ظروف - 7

، ويف مساعدة ضحايا االختفاء القرسي وحرية حاالت االختفاء القرسي، ومصري األشخاص املختفني

 .االشرتاك يف هذه املنظمات أو الرابطات
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 بأنه يتعني عىل الدول األطراف أن تضمن عىل نحو فعال الحق يف تشكيل املنظمات والرابطات 24تقيض املادة 

مساعدة ضحايا االختفاء املعنية بالسعي إىل تحديد ظروف عمليات االختفاء القرسي ومصري األشخاص املختفني، وب

وهذا الحق يحظى باالعرتاف يف مواثيق ومعايري . القرسي، وأن تضمن كذلك الحق يف االنضمام إىل ما هو قائم منها

. ًأخرى يف القانون الدويل، ومن شأنه أيضا ضمان الحماية ملن يشاركون يف هذه الجمعيات، إذا اقتضت الحاجة ذلك
178 

ان الحق يف تشكيل املنظمات والرابطات املعنية بالسعي إىل تحديد يتعني عىل الدول األطراف ضم

ظروف حاالت االختفاء القرسي ومصري األشخاص املختفني، وبمساعدة ضحايا عمليات 

 . االختفاء القرسي وكذلك حماية من يشرتكون فيها

 

 االنتزاع الخاطئ ألطفال األبوين المختفيين. 11
 25املادة 

 ً: التدابري الالزمة ملنع الجرائم التالية واملعاقبة عليها جنائيا تتخذ كل دولة طرف- 1

انتزاع األطفال الخاضعني الختفاء قرسي أو الذين يخضع أحد أبويهم أو ممثلهم القانوني الختفاء ) أ(

 قرسي، أو األطفال الذين يولدون أثناء وجود أمهاتهم يف األرس نتيجة الختفاء قرسي؛

 إتالف املستندات التي تثبت الهوية الحقيقية لألطفال املشار إليهم يف الفقرة تزوير أو إخفاء أو) ب(

 .أدناه) أ(الفرعية 

من ) أ( تتخذ كل دولة طرف التدابري الالزمة للبحث عن األطفال املشار إليهم يف الفقرة الفرعية - 2

لإلجراءات القانونية ً من هذه املادة وتحديد هويتهم وتسليمهم إىل أرسهم األصلية وفقا 1الفقرة 

 .واالتفاقات الدولية الواجبة التطبيق

من ) أ(ً تساعد الدول األطراف بعضها بعضا يف البحث عن األطفال املشار إليهم يف الفقرة الفرعية - 3

 . من هذه املادة وتحديد هويتهم وتحديد مكان وجودهم1الفقرة 

من ) أ(طفال املشار إليهم يف الفقرة الفرعية  مع مراعاة رضورة الحفاظ عىل املصلحة الفضىل لأل- 4

 من هذه املادة وعىل حقهم، يجب أن تتاح يف الدول األطراف التي تعرتف بنظام التبني أو بشكل 1الفقرة 

آخر من أشكال القوامة عىل األطفال إجراءات قانونية ملراجعة إجراءات التبني أو القوامة عىل األطفال، 

ية حالة من حاالت تبني األطفال أو القوامة عليهم تكون قد نشأت عن حالة وعند االقتضاء، إلغاء أ

 .اختفاء قرسي

 يكون االعتبار األسايس، يف جميع الظروف، هو مصلحة الطفل الفضىل وال سيما فيما يتعلق بهذه - 5

تبار عىل النحو املادة، وللطفل القادر عىل التمييز الحق يف إبداء رأيه بكل حرية ويؤخذ هذا الرأي يف االع

 .الواجب مع مراعاة عمره ودرجة نضجه

 من كل دولة طرف اتخاذ خمسة خطوات ملنع انتزاع أطفال لألبوين املختطفني والتحقيق بشأنهم 25تقتيض املادة 

 . ووضع حد ملثل هذا االنتزاع الخاطئ لهم، ومعاقبة مرتكبيه
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، وال سيما عند "يف جميع الظروف" الدول األطراف من) 5(25تتطلب املادة .  احرتام املصلحة الفضىل للطفل

وإىل ". االعتبار األسايس هو مصلحة الطفل الفضىل"اتخاذ الخطوات املتعلقة باالنتزاع الخاطئ لألطفال، أن يكون 

للطفل القادر عىل "جانب ذلك، يتعني عىل الدول األطراف عند اتخاذها مثل هذه الخطوات وتنفيذها أن تضمن 

لحق يف إبداء رأيه بكل حرية، ويؤخذ هذا الرأي يف االعتبار عىل النحو الواجب مع مراعاة عمرة ودرجة التمييز ا

 ". نضجه

) 1(25 يتعني عىل الدول األطراف بمقتىض املادة .منع االنتزاع الخاطئ يف القانون الجنائي واملعاقبة عليه

 : ىض القانون الجنائياتخاذ التدابري الالزمة ملنع ما ييل ومعاقبة مرتكبيه بمقت

االنتزاع الخاطئ لألطفال الخاضعني الختفاء قرسي، ولألطفال الذين يخضع والدهم أو والدتهم أو ممثلهم  

 ْالقانوني لالختفاء القرسي، أو لألطفال الذين يولدون يف األرس نتيجة إخضاع والدتهم الختفاء قرسي؛

 179. هوية الحقيقية ملثل هؤالء األطفالتزوير أو إخفاء أو إتالف املستندات التي تثبت ال 

من الدول األطراف اتخاذ التدابري الالزمة للبحث عن ) 2(25 تقتيض املادة .البحث عن األطفال وتحديد هويتهم

ًأطفال الوالدين املختفيني وتحديد هويتهم، وإلعادتهم إىل أرسهم األصلية، وفقا لإلجراءات القانونية واالتفاقيات 

ويتعني أن تكون اإلجراءات القانونية الوطنية متوافقة، يف كل األحوال، مع أحكام االتفاقية . بة التطبيقالدولية الواج

 . وغريها من املواثيق واملعايري الدولية

ًمن الدول األطراف مساعدة بعضها بعضا يف البحث عن أطفال ) 3(25تقتيض املادة . مساعدة الدول األخرى

وينبغي أن تساعد الدول األطراف كذلك الدول األخرى التي .  هويتهم ومكان وجودهمالوالدين املختفيني وتحديد

 180. تتخذ مثل هذه الخطوات دون أن تصدق عىل االتفاقية أو تنضم إليها

بحق أطفال األبوين املختفيني يف الحفاظ عىل هويتهم ) 4(25تعرتف املادة . إقرار إجراءات فعالة للتبني

ًوفضال عن ذلك، تقتيض من الدول . ك جنسيتهم وروابطهم األرسية املعرتف بها يف القانونواسرتدادها، بما يف ذل

األطراف التي تعرتف بنظام التبني، أو بشكل آخر من أشكال القوامة عىل األطفال، اعتماد إجراءات قانونية ملراجعة 

ن حاالت تبني األطفال أو القوامة عليهم تدابري التبني أو القوامة عىل األطفال، وعند االقتضاء، إلغاء أية حالة م

 . تكون قد نشأت عن حالة اختفاء قرسي

ينبغي عىل الدول األطراف اتخاذ كل خطوة من الخطوات الخمس املذكورة فيما سبق بالعالقة 

واملتمثلة يف احرتام املصلحة الفضىل للطفل، ويف : مع االنتزاع الخاطئ ألطفال األبوين املختفيني

ا االنتزاع الخاطئ واملعاقبة عليه، والبحث عن أطفال األبوين املختفيني وتحديد منع مثل هذ

هويتهم، ومساعدة الدول األخرى التي تتخذ خطوات من هذا القبيل وإقرار إجراءات فعالة 

 . للتبني
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 الجزء الثاني
 

طراف، ولكن القسط األكرب من التطبيق من جانب الدول األ) 36 إىل 26املواد (يقتيض الجزء الثاني من االتفاقية 

ًالتطبيق، خالفا للجزء األول، يتخذ شكال يتصل باملمارسة، وليس بالترشيع حيث ينشئ الجزء الثاني لجنة معنية . ً

ملراقبة تطبيق االتفاقية من جانب الدول األطراف، كي تنظر يف البالغات املقدمة من ) اللجنة(باالختفاء القرسي 

العالقة مع ما يتم اإلبالغ عنه من انتهاكات لالتفاقية، وكي تصدر تعليقات وتأويالت جانب الدول واألفراد ب

ًولكي يكون نظام اإلرشاف هذا فعاال، ال بد بأن تفي كل دولة طرف بالتزامها الرصيح باملادة . مرجعية لالتفاقية

ود مهام اللجنة التي قبلتها كل بالتعاون مع اللجنة وبمساعدة أعضائها أثناء اضطالعهم بواليتهم، يف حد) "9(26

وفيما يتعلق ببعض املواد املحددة يف الجزء الثاني، ينبغي عىل كل دولة طرف اتخاذ الخطوات ". دولة طرف

 . املدرجة فيما ييل

 ترشيح وانتخاب أعضاء اللجنة. 12
 26املادة 

يشار إليها فيما ( القرسي ُ ألغراض تنفيذ أحكام هذه االتفاقية، تنشأ لجنة معنية بحاالت االختفاء- 1

، مؤلفة من عرشة خرباء مشهود لهم بالنـزاهة والكفاءة املعرتف بها يف مجال )“اللجنة”ييل باسم 

وتنتخب الدول . حقوق اإلنسان، يكونون مستقلني ويعملون بصفتهم الشخصية وبحيادية كاملة

االعتبار األهمية التي يشكلها اشرتاك وتوضع يف . ًاألطراف أعضاء اللجنة وفقا للتوزيع الجغرايف العادل

 .ذوي الخربة القانونية ذات الصلة يف أعمال اللجنة، والتوزيع املتوازن للرجال والنساء داخل اللجنة

 تجرى االنتخابات باالقرتاع الرسي عىل قائمة أشخاص ترشحهم الدول األطراف من بني مواطنيها - 2

وخالل . عو األمني العام لألمم املتحدة إىل عقدها لهذا الغرضأثناء اجتماعات سنوية للدول األطراف يد

هذه االجتماعات التي يتألف النصاب القانوني فيها من ثلثي الدول األطراف، ينتخب كأعضاء يف املكتب 

املرشحون الحاصلون عىل أكرب عدد من األصوات واألغلبية املطلقة من أصوات ممثيل الدول األطراف 

 .نيالحارضين واملصوت

ويقوم األمني .  تعقد االنتخابات األوىل يف أجل ال يتجاوز ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه االتفاقية- 3

العام لألمم املتحدة، قبل أربعة أشهر من تاريخ كل عملية انتخابية، بتوجيه رسالة إىل الدول األطراف 

ألمني العام لألمم املتحدة قائمة مرتبة ويضع ا. يدعوها فيها إىل تقديم ترشيحاتها يف غضون ثالثة أشهر

ًترتيبا أبجديا بجميع املرشحني عىل هذا النحو مع بيان الدول األطراف التي يمثلها كل مرشح ويرسل . ً

 .هذه القائمة إىل جميع الدول األطراف

ية غري أن فرتة وال. ويمكن إعادة انتخابهم مرة واحدة.  ينتخب أعضاء اللجنة لفرتة أربع سنوات- 4

خمسة من األعضاء املنتخبني يف االنتخابات األوىل تنتهي بانقضاء سنتني؛ وبعد االنتخابات األوىل 

 من هذه املادة بسحب أسماء هؤالء األعضاء 2مبارشة، يقوم رئيس االجتماع املشار إليه يف الفقرة 

 .الخمسة بالقرعة
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 ألي سبب آخر النهوض بمهامه يف اللجنة،  إذا تويف أحد أعضاء اللجنة أو استقال أو إذا تعذر عليه- 5

تقوم الدولة الطرف التي رشحته بتعيني خبري آخر من رعاياها، مع االلتزام باملعايري املشار إليها يف 

 من هذه املادة، للعمل يف اللجنة خالل فرتة الوالية املتبقية، وذلك رهنا بموافقة أغلبية الدول 1الفقرة 

ًافقة متحققة ما لم يبد نصف الدول األطراف أو أكثر رأيا مخالفا لذلك يف وتعترب هذه املو. األطراف ً

 .غضون ستة أسابيع من تاريخ إبالغ األمني العام لألمم املتحدة لها بالتعيني املقرتح

 . تتوىل اللجنة وضع نظامها الداخيل- 6

لتمكني اللجنة من أداء مهامها  يوفر األمني العام لألمم املتحدة ما يلزم من موظفني وإمكانات مادية - 7

 .ويدعو األمني العام لألمم املتحدة إىل عقد أول اجتماع للجنة. بفعالية

 يتمتع أعضاء اللجنة بالتسهيالت واالمتيازات والحصانات املعرتف بها للخرباء املوفدين يف بعثات - 8

من اتفاقية امتيازات األمم لحساب األمم املتحدة عىل نحو ما هو منصوص عليه يف الفصول ذات الصلة 

 .املتحدة وحصاناتها

 تتعهد كل دولة طرف بالتعاون مع اللجنة وبمساعدة أعضائها أثناء اضطالعهم بواليتهم، يف حدود - 9

 .مهام اللجنة التي قبلتها كل دولة طرف

 

 : ينبغي عىل الدول األطراف

تمع املدني، بحيث تقديم مرشحني، بمن فيهم نساء، بناء عىل تشاور شفاف مع املج 

يكونون من الخرباء املشهود لهم بالنزاهة والكفاءة املعرتف بهما يف مضمار حقوق اإلنسان، 

. وليخدموا يف عضوية اللجنة  كأعضاء مستقلني يعملون بصفتهم الشخصية وبحيادية تامة

 ؛)2)(1(26املادة (

ًفقا للتوزيع الجغرايف انتخاب أعضاء اللجنة باالقرتاع الرسي من بني هؤالء املرشحني و 

املتكافئ، آخذين يعني االعتبار أهمية أن يكون بني األعضاء من لديهم الخربة القانونية ذات 

 ؛))2(و) 1 (26املادة (الصلة، ورضورة ضمان التمثيل املتوازن لكال الجنسني 

ًال عن تعيني مرشح من رعاياها، بالتشاور الشفاف مع املجتمع املدني، للعمل يف اللجنة بدي 

ًالعضو الذي رشحته خالل فرتة الوالية املتبقية إذا ما تويف هذا العضو أو استقال أو لم يعد قادرا 

 )). 5 (26املادة (عىل أداء واجباته أو واجباتها يف اللجنة ألي سبب من األسباب 

 

 تقديم التقارير ومعلومات المتابعة. 13
 29املادة 

ً عن طريق األمني العام لألمم املتحدة، تقريرا عن التدابري التي  تقدم كل دولة طرف إىل اللجنة،- 1

اتخذتها لتنفيذ التزاماتها بموجب هذه االتفاقية يف غضون سنتني من بدء نفاذ هذه االتفاقية بالنسبة 
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 .للدولة الطرف املعنية

 . يتيح األمني العام لألمم املتحدة هذا التقرير لجميع الدول األطراف- 2

. ًاللجنة يف كل تقرير، ويجوز لها أن تقدم ما تراه مناسبا من تعليقات أو مالحظات أو توصيات تنظر - 3

ّوتبلغ تلك التعليقات واملالحظات أو التوصيات إىل الدولة الطرف املعنية التي لها أن ترد عليها من تلقاء 

 .ذاتها أو بناء عىل طلب اللجنة

 .األطراف معلومات تكميلية عن تطبيق هذه االتفاقيةً يجوز للجنة أن تطلب أيضا إىل الدول - 4

 

 : ينبغي عىل الدول األطراف

تقديم تقرير خالل سنتني بشأن رسيان مفعول االتفاقية بالنسبة للدولة الطرف، وبشأن  

 ؛))1(29املادة (التدابري التي اتخذت إلنفاذ واجباتها بمقتىض االتفاقية 

ومالحظاتها وتوصياتها بشأن هذا التقرير، والتنفيذ الرد دون تأخري عىل تعليقات اللجنة  

 ؛))3(29املادة (الكامل، دون إبطاء، لتلك التوصيات 

املادة (تقديم أي معلومات تطلبها اللجنة، دون تأخري، يف أي وقت، بشأن تنفيذ االتفاقية  

29)4.(( 

 

 توفير المعلومات في الحاالت الطارئة. 14
 30ملادة 

خص املختفي، أو ممثليهم القانونيني، أو محاميهم أو أي شخص مفوض من  يجوز ألقارب الش- 1

ًقبلهم وكذلك ألي شخص آخر لـه مصلحة مرشوعة، أن يقدموا، بصفة عاجلة، طلبا إىل اللجنة من أجل 

 .البحث عن شخص مختف والعثور عليه

 :ادة من هذه امل1 إذا رأت اللجنة أن الطلب املقدم بصفة عاجلة بموجب الفقرة - 2

 ال يفتقر بشكل واضح إىل أساس؛) أ(

وسبق أن قدم عىل النحو الواجب إىل ) ج(وال يشكل إساءة الستعمال الحق يف تقديم طلبات كهذه؛ ) ب(

الهيئات املختصة يف الدولة الطرف املعنية، مثل السلطات املؤهلة إلجراء التحقيقات، يف حالة وجود هذه 

 اإلمكانية؛

 كام هذه االتفاقية؛وال يتناىف مع أح) د(

 ولم يبدأ بحثه بالفعل أمام هيئة دولية أخرى من هيئات التحقيق أو التسوية لها نفس الطابع؛ ) ه(

تطلب إىل الدولة الطرف املعنية أن تزودها، يف غضون املهلة التي تحددها لها، بمعلومات عن حالة 

 .الشخص الذي يجري البحث عنه

 من هذه املادة، يجوز للجنة أن 2ًمها الدولة الطرف املعنية وفقا للفقرة  يف ضوء املعلومات التي تقد- 3
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ًتقدم توصيات إىل الدولة الطرف تتضمن طلبا باتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة، بما يف ذلك إجراءات 

ًتحفظية، وتحديد مكان الشخص الذي يجري البحث عنه وحمايته وفقا ألحكام هذه االتفاقية، وإحاطة 

وتقوم . ًعلما بما تتخذه من تدابري خالل مهلة محددة، واضعة يف االعتبار الطابع العاجل للحالةاللجنة 

ًاللجنة بإحاطة الشخص الذي قدم طلب اإلجراء العاجل علما بتوصياتها وباملعلومات الواردة إليها من 

 .الدولة الطرف عندما تتوفر لديها

طرف املعنية ما دام مصري الشخص الذي يجري البحث  تواصل اللجنة جهودها للعمل مع الدولة ال- 4

 .ًوتحيط مقدم الطلب علما بذلك. عنه لم يتضح

 

 : ينبغي عىل الدول األطراف

تزويد اللجنة، ضمن الحدود الزمنية التي تحددها اللجنة، بأية معلومات تطلبها حول  

قارب الشخص أوضاع األشخاص الذين يجري البحث عنهم، بناء عىل طلب عاجل مقدم من أ

املختفي أو ممثليهم القانونيني، أو محاميهم، أو أي شخص مخول من طرفهم، وكذلك من 

 ؛  ))2(و) 1(30املادة (جانب أي شخص له مصلحة مرشوعة يف ذلك 

التنفيذ الكامل، خالل الفرتة الزمنية التي تحددها اللجنة، لتوصياتها، بما يف ذلك أي طلب  

التدابري الالزمة، بما فيها تدابري مؤقتة، لتحديد مكان وجود التخاذ الدولة الطرف جميع 

ًالشخص املعني وحمايته، وفقا لهذه االتفاقية، وإحاطة اللجنة علما، خالل فرتة زمنية محددة،  ً

 )).3(30املادة (بالتدابري املتخذة، مع األخذ يف االعتبار الطابع العاجل للحالة 

 

 البالغات الفردية. 15
 31ملادة 

 يجوز لكل دولة طرف، عند التصديق عىل هذه االتفاقية أو بعده، أن تعلن اعرتافها باختصاص -1 

اللجنة بتلقي وبحث البالغات املقدمة من األفراد الذين يخضعون لواليتها أو املقدمة بالنيابة عن أفراد 

وال . ه االتفاقيةيخضعون لواليتها ويشتكون من وقوعهم ضحايا النتهاك هذه الدولة الطرف ألحكام هذ

 .تقبل اللجنة أي بالغ يهم دولة من الدول األطراف لم تعلن هذا االعرتاف

 : تعلن اللجنة عدم مقبولية كل بالغ- 2

 يصدر عن شخص مجهول الهوية؛) أ(

 أو يشكل إساءة استعمال للحق يف تقديم بالغات كهذه أو يتناىف مع أحكام هذه االتفاقية؛) ب(

 مام هيئة دولية أخرى من هيئات التحقيق أو التسوية لها نفس الطابع؛أو يجري بحثه أ) ج(

وال تنطبق هذه القاعدة . أو لم تكن قد استنفدت بشأنه جميع سبل االنتصاف املحلية الفعلية املتاحة) د(

 .إذا تجاوزت إجراءات الطعن مهال معقولة

 من هذه املادة، تقوم بإرساله إىل الدولة 2قرة  إذا رأت اللجنة أن البالغ يستويف الرشوط املطلوبة يف الف- 3
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 .الطرف املعنية طالبة إليها تقديم مالحظاتها أو تعليقاتها يف األجل الذي تحدده لها

 بعد استالم البالغ، وقبل اتخاذ قرار بشأن الجوهر، يجوز للجنة يف أي وقت أن تحيل بصفة عاجلة إىل - 4

خاذ اإلجراءات التحفظية الالزمة ملنع وقوع رضر ال يمكن إصالحه عناية الدولة الطرف املعنية طلبا بات

ًوال يكون يف ممارسة اللجنة لهذا الحق ما يشكل حكما مسبقا بشأن . عىل ضحايا االنتهاك املزعوم

 .مقبولية البالغ أو بحثه من حيث الجوهر

 

ًوتحيط مقدم البالغ علما . املادةً تعقد اللجنة جلساتها رسا عند دراسة البالغات املشار إليها يف هذه - 5

وعندما تقرر اللجنة إتمام اإلجراء، ترسل استنتاجاتها إىل . بالردود املقدمة من الدولة الطرف املعنية

 .الدولة الطرف وإىل صاحب البالغ

 

 : ينبغي عىل الدول األطراف

ية ويدعون االعرتاف باختصاص اللجنة يف تلقي بالغات من أفراد يخضعون لواليتها القضائ 

 ؛))1(31املادة (أنهم ضحايا النتهاك لالتفاقية من جانب الدولة الطرف، وبحث هذه البالغات 

تقديم مالحظات وتعليقات بشأن هذه البالغات الفردية خالل األجل املحدد من قبل اللجنة  

 ؛)3(31املادة (

وقوع رضر ال يمكن ًاتخاذ أية تدابري مؤقتة تطلبها اللجنة فورا، بحسب االقتضاء، لتجنب  

 )).4(31املادة (إصالحه للضحايا 

 

 البالغات المقدمة من الدول. 16
 32املادة 

 يجوز ألي دولة طرف يف هذه االتفاقية أن تعلن، يف أي وقت، اعرتافها باختصاص اللجنة بتلقي وبحث 

وال .  االتفاقيةًبالغات تزعم دولة طرف بموجبها أن دولة طرفا أخرى ال تفي بالتزاماتها بموجب هذه

تقبل اللجنة أي بالغ يتعلق بدولة طرف لم تصدر هذا اإلعالن، وال أي بالغ تقدمه دولة طرف لم تصدر 

 .هذا اإلعالن

 

 : ينبغي عىل الدول األطراف

ًاالعرتاف باختصاص اللجنة يف تلقي بالغات تدعي فيها دولة طرف أن دولة طرفا أخرى ال تفي 

 ).32املادة (تفاقية بالتزاماتها بموجب هذه اال
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 البالغات المقدمة من الدول. 17
 33املادة 

ً إذا بلغ اللجنة، بناء عىل معلومات جديرة بالتصديق، أن دولة طرفا ترتكب انتهاكا جسيما ألحكام - 1 ً ً

هذه االتفاقية، يجوز للجنة، بعد التشاور مع الدولة الطرف املعنية، أن تطلب من واحد أو أكثر من 

 .ا القيام بزيارة وإفادة اللجنة عن الزيارة دون تأخريأعضائه

ً تخطر اللجنة الدولة الطرف املعنية خطيا بعزمها عىل ترتيب زيارة، مشرية إىل تشكيل الوفد - 2

 .وتقدم الدولة الطرف ردها خالل مهلة معقولة. وموضوع الزيارة

 .تقرر إرجاء زيارتها أو إلغاءها يجوز للجنة، بناء عىل طلب مسبب تقدمه الدولة الطرف، أن - 3

 إذا منحت الدولة الطرف موافقتها عىل الزيارة، تتعاون اللجنة والدولة الطرف املعنية عىل تحديد - 4

 .إجراءات الزيارة، وتمد الدولة الطرف اللجنة بكل التسهيالت الالزمة إلنجاز هذه الزيارة

 .ولة الطرف املعنية بمالحظاتها وتوصياتها تقوم اللجنة، بعد انتهاء الزيارة، بإخطار الد- 5

 

 : ينبغي عىل الدول األطراف

أن تقبل، دون تأخري، أي طلب من اللجنة بزيارتها، وأن تتعاون مع اللجنة عىل تحديد إجراءات 

 ؛)33املادة (الزيارة وتقدم للجنة كل التسهيالت الالزمة إلنجاز هذه الزيارة 

ًفذ تنفيذا كامال، وبال تأخري، توصيات اللجنة املنبثقة عن وينبغي عىل الدول األطراف أن تن ً

 )).5(33املادة (الزيارة 

 

 الممارسات العامة والمنهجية. 18
 34املادة 

إذا تلقت اللجنة معلومات يبدو لها أنها تتضمن دالئل تقوم عىل أسس سليمة وتفيد بأن االختفاء 

اضعة لوالية إحدى الدول األطراف، يجوز لها، بعد القرسي يطبق بشكل عام أو منهجي عىل األرايض الخ

أن تلتمس من الدولة الطرف املعنية كل املعلومات املتعلقة بهذه الحالة، أن تعرض املسألة، بصفة 

 .عاجلة، عىل الجمعية العامة لألمم املتحدة عن طريق األمني العام لألمم املتحدة
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 بال تأخري، كل املعلومات التي تطلبها أثناء بحثها ينبغي عىل الدول األطراف أن تقدم إىل اللجنة،

معلومات تتلقاها ويبدو له أنها تتضمن دالئل تقوم عىل أسس سليمة بأن االختفاء القرسي 

    ).35ة املاد(يطبق بشكل عام أو منهجي 
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 الجزء الثالث
 

تعلقة بالتوقيع والتصديق واالنضمام ، باإلضافة إىل الفقرات الختامية امل)45 إىل 37املواد (يتضمن الجزء الثالث 

، أربعة أحكام مهمة، ثالثة منها تنطبق )45املادة (؛ واللغات الرسمية )44املادة (؛ والتعديل )40 إىل 38املواد (

ًعموما عىل جميع جوانب إنفاذ االتفاقية يف القانون واملمارسة، والحكم اآلخر، وهو إجراء له أهميته يف تسوية 

ًما يتضمن حذفا واحدا مهماالخالفات، وك ً ً. 

 ً األحكام المنطبقة عموما على تنفيذ االتفاقية-19
ًكما ناقشنا يف مقدمة قائمة املراجعة هذه، هناك ثالثة أحكام يف الجزء الثالث لها أهميتها عموما لجميع جوانب 

 أن تخل باألحكام التي توفر حماية  توضح أن االتفاقية ال يمكن37فاملادة : تنفيذ االتفاقية، يف القانون واملمارسة

 تنص عىل أن االتفاقية تنطبق عىل جميع مكونات الدول 41أفضل يف القانون الوطني أو يف القانون الدويل؛ واملادة 

 تنص عىل عدم إخالل االتفاقية بالتزامات الدول األطراف بموجب القانون الدويل اإلنساني 43االتحادية؛ واملادة 

دي، بما يف ذلك اتفاقيات جنيف والربوتووكوالن األول والثاني امللحقان بها، كما تنص عىل توافر العريف والتقلي

الفرصة ألية دولة كي تدعو اللجنة الدولية للصليب األحمر إىل زيارة أماكن االحتجاز فيها غري املشمولة بالقانون 

 .اإلنساني الدويل

  37املادة 

 باألحكام التي توفر حماية أفضل لجميع األشخاص من االختفاء ال يخل أي من أحكام هذه االتفاقية

 :القرسي التي ربما تكون موجودة

 يف ترشيعات دولة طرف ما؛) أ(

 .أو يف القوانني الدولية السارية يف هذه الدولة) ب(

ً موجها للدول األطراف يف جميع مراحل تنفيذ االتفاقية، يف القانون و37وينبغي أن تكون املادة  وكما هو . املمارسةِّ

الحال يف جميع االتفاقيات الدولية، جرت تسويات سياسية أثناء صياغة االتفاقية، ونتيجة لذلك، ثمة جوانب معينة 

ال تشرتط عىل الدول األطراف رصاحة اتخاذ جميع التدابري ملنع وتسوية جريمة االختفاء القرسي، واملعاقبة عليها، 

 أن ال تؤدي هذه الثغرات 37وتكفل املادة . ي لبعض الدول، أو يف القانون الدويلكما هو مطلوب يف القانون الوطن

يف االتفاقية، بأي حال من األحوال، إىل تقويض القوانني الوطنية أو الدولية العرفية أو التقليدية، الحالية أو 

 .املستقبلية، التي تكفل حماية أفضل لجميع األشخاص من االختفاء القرسي

  41املادة 

 .تنطبق أحكام هذه االتفاقية، دون قيد أو استثناء، عىل كل الوحدات املكونة للدول االتحادية
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ويتطلب هذا الحكم، الشبيه بأحكام تتضمنها معاهدات أخرى لحقوق اإلنسان، من الدول األطراف ذات الحكومات 

وقد يتطلب 181. ت املكونة للدولة االتحاديةاالتحادية ضمان تنفيذ االتفاقية، يف القانون واملمارسة، يف جميع الوحدا

 .تنفيذ هذه املادة تغيريات دستورية يف بعض الحاالت

 43املادة 

ال تخل هذه االتفاقية بأحكام القانون اإلنساني الدويل، بما يف ذلك التزامات الدول األطراف السامية 

وتوكولني اإلضافيني امللحقني  والرب1949أغسطس / آب12املتعاقدة يف اتفاقيات جنيف األربع املؤرخة 

، وال باإلمكانية املتاحة لكل دولة بأن تأذن للجنة الصليب األحمر 1977يونيه / حزيران8بها املؤرخني 

 .الدولية بزيارة أماكن االحتجاز يف الحاالت التي ال ينص عليها القانون اإلنساني الدويل

خالل توضيح أنه ليس يف االتفاقية ما يمكن فهمه عىل نحو  من 37 الضمانات الواردة يف املادة 43تعزز املادة 

يقوض أشكال الحماية األفضل املكرسة يف القانون الدويل اإلنساني العريف والتقليدي، بما يف ذلك، وعىل وجه 

 ويف هذا الصدد، من. الخصوص، االلتزامات الواردة يف اتفاقيات جنيف والربوتوكولني األول والثاني امللحقني بها

 182.املهم مالحظة أن حاالت االختفاء القرسي هي جرائم حرب بموجب القانون الدويل العريف

ًينبغي عىل الدول األطراف أن تكفل توافق جميع الخطوات املتخذة لتنفيذ االتفاقية توافقا تاما  ً

. يديمع الطيف الكامل من إجراءات الحماية التي يوفرها القانون الدويل اإلنساني العريف والتقل

وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي أن تضمن يف القانون واملمارسة قدرة اللجنة الدولية للصليب األحمر 

ًانظر أيضا (عىل زيارة أي مكان لالحتجاز يف زمن السلم، وكذلك إبان النزاع املسلح، دون قيود 

 ).18 و 17املادتني 
 

  إجراء تسوية الخالفات.20
  42املادة 

 اثنتني أو أكثر من الدول األطراف فيما يتعلق بتفسري هذه االتفاقية أو تطبيقها  أي خالف ينشأ بني- 1

ال تتحقق تسويته عن طريق التفاوض أو بواسطة اإلجراءات املنصوص عليها رصاحة يف هذه االتفاقية 

 فإذا لم تتمكن األطراف، خالل األشهر الستة. يخضع للتحكيم بناء عىل طلب إحدى هذه الدول األطراف

التالية لتاريخ تقديم طلب التحكيم، من التوصل إىل اتفاق بشأن تنظيم التحكيم، جاز ألي منها أن 

 .يعرض الخالف عىل محكمة العدل الدولية، بتقديم طلب بموجب النظام األسايس للمحكمة

تعلن أنها  تستطيع أي دولة طرف، عند توقيع هذه االتفاقية أو التصديق عليها أو االنضمام إليها، أن - 2

وال تكون الدول األطراف األخرى ملزمة بتلك .  من هذه املادة1ال تعترب نفسها ملزمة بأحكام الفقرة 

 .األحكام تجاه دولة طرف تكون قد أصدرت هذا اإلعالن

 من هذه املادة أن تسحب 2ً تستطيع أي دولة طرف تكون قد أصدرت إعالنا بموجب أحكام الفقرة - 3
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 .ي وقت بتوجيه إخطار إىل األمني العام لألمم املتحدةهذا اإلعالن يف أ

تعتقد منظمة العفو الدولية أن من األفضل ترك تفسري معاهدات حقوق اإلنسان آلليات هيئات الخرباء للمعاهدة 

وإذا ما . املنشأة بموجب املعاهدات، والتي تتمتع بصالحيات واضحة لرصد أشكال التنفيذ وتأويل أحكام املعاهدات

أنظر املناقشة الواردة يف (مت الدول األطراف بتنفيذ التوصيات دون تأخري، وبحسن النية التي أبدتها اللجنة قا

ويف حال . ، فلن تكون هناك أية حاجة ابدأ للجوء إىل التحكيم أو إىل محكمة العدل الدولية)الجزء الثاني فيما سبق

. ِّن اللجنة نفسها أن تقوم بدور املحكم، أو بتعيني املحكمنيلجوء الدول األطراف إىل هذا الحكم، ينبغي أن يطلب م

ومن شأن هذا األسلوب يف مقاربة الخالف ضمان أن يكون ملحكمة العدل الدولية تفسري رسمي قطعي اللتزامات 

 . الدول األطراف فيما يتعلق بحل مثل هذا النزاع

 تقييد التحفظات على االتفاقية. 21
ف عدم إعالن أي تحفظات تقييدية عىل االتفاقية من شأنها أن تقوض بأي شكل من ينبغي عىل الدول األطرا

ًورغم أن االتفاقية، خالفا لنظام روما األسايس، ال تتضمن . األشكال نطاق الحماية التي تضمنها أو آليات تنفيذها

ًنصا رصيحا يستثني التحفظات،  ًفأوال وقبل . حفظ تشاء فإن الدول األطراف ليست مطلقة اليد يف إعالن أي ت183ً

ًوثانيا،  تخضع التحفظات 184. كل يشء، ال يجوز إعالن أي تحفظ من شأنه أن يحبط غرض االتفاقية ومقصدها

مرشوع املبادئ التوجيهية "وكما أكدت لجنة القانون الدويل يف . عىل معاهدات حقوق اإلنسان للتدقيق الصارم

 ":بشأن التحفظات عىل املعاهدات

 اتفاق التحفظ مع غرض ومقصد معاهدة عامة لحماية حقوق اإلنسان، يأخذ يف االعتبار لتقييم مدى"

ًعدم قابلية الحقوق التي تحددها املعاهدة للتجزئة وترابطها واعتمادها بعضها عىل بعض، فضال عن 

مدى أهمية الحق أو النص الذي يخضع للتحفظ ضمن التوجه العام للمعاهدة، ومدى جسامة تأثري هذا 

 185." لتحفظ عليها

 وأثرها املدمر عىل -ً بصفتها هجوما عىل املجتمع الدويل بأرسه-ًونظرا لبشاعة هذه الجريمة

الشخص املختفي، وعىل أرسته وأصدقائه، وعىل املجتمع وسيادة القانون، ال ينبغي ألي دولة 

 .طرف إعالن أي تحفظ عىل هذه املعاهدة
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 قائمة مراجعة للتنفيذ –ملحق 
ألحكام اتفاقية االختفاء الفعال 
 وغيرها من التزامات  القسري

القانون الدولي التي يتعين أو 
في التشريع  ينبغي تضمينها 

 الوطني إلنفاذ االتفاقية
 

االتفاقية الدولية لحماية جميع "الغرض من هذا الجدول هو مساعدة من يعملون عىل صياغة ترشيع إلنفاذ 

حديد األحكام التي تنص عليها االتفاقية ويتعني إنفاذها يف القانون الوطني ، وت"األشخاص من االختفاء القرسي

ويمكن أن . ًطبقا للمقتضيات الرصيحة لالتفاقية، وتلك التي ينبغي إنفاذها يف القانون من باب املمارسات الفضىل

يغت عىل نحو يساعد من كما ص. تستخدم كنموذج إلصالح اإلجراءات الوطنية املتعلقة بالدعاوى الجنائية واملدنية

 . يقومون بتحليل مسودات الترشيعات أو تلك النافذة منها بغية سد الثغرات يف تنفيذ االتفاقية

القانون  أحكام االتفاقية

واملمارسة عىل 

 الصعيد الوطني

  الجزء األول

 :يتعني عىل الدول األطراف. 1املادة 

ًحظرا مطلقاأن يحظر قانونها الوطني  االختفاء القرسي ضمان   ًوفضال عن ذلك، . ً

يتعني أن ينطبق هذا الحظر رصاحة يف جميع الظروف، حتى يف حالة الحرب أو التهديد 

بالحرب، ويف حاالت عدم االستقرار السيايس الداخيل أو أية حالة أخرى من حاالت الطوارئ 

 . العامة
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 :ينبغي عىل الدول األطراف. 2املادة 

ًكجريمة بحيث ال يكون أضيق نطاقا من التعريف املوجود يف املادة تعريف االختفاء القرسي 

ً من االتفاقية، وينبغي أن يتضمن كال من العنارص التالية، بينما يستثني الرشوط التي 2

ً من نظام روما األسايس بأن تتوافر لدى الجاني تحديدا النية يف إخراج 7تتضمنها املادة 

 :نون، وأن يكون هذا اإلخراج لفرتة مطولةالضحية من املظلة الوقائية للقا

وجود عملية قبض أو اعتقال أو اختطاف أو أي شكل آخر من أشكال الحرمان من  

 الحرية؛ 

أن تتم هذه الترصفات عىل أيدي ممثيل الدولة أو أشخاص أو مجموعات تترصف بإذن  

 من الدولة أو بدعمها أو بموافقتها؛ 

عرتاف بالحرمان من الحرية أو بإخفاء مصري أو إتباع هذه الترصفات إما برفض اال 

 مكان وجود الشخص املختفي؛  

 . وضع الشخص املختفي خارج حماية القانون كنتيجة موضوعية لهذه الترصفات 

 

 :ينبغي عىل الدول األطراف. 3املادة 

 التي يرتكبها أشخاص أو مجموعة من 2التحقيق يف الترصفات املمنوعة يف املادة  

الذين يترصفون دون إذن أو دعم أو موافقة من قبل الدول، والتي تشكل جريمة األفراد 

 .  بمقتىض القانون الدويل، ومقاضاة هؤالء حيثما توافرت أدلة مقبولة كافية لذلك

 بصفتها جريمة بمقتىض القانون 2ِّأن تعرف الترصفات املحظورة بموجب املادة  

 الدولة أو أفراد من مجموعات يترصفون الوطني عندما يقوم بها أشخاص من غري ممثيل

 .  دون إذن أو دعم من جانب الدولة، ودون موافقتها

 

 :يتعني عىل الدول األطراف. 4املادة 

تحديد االختفاء القرسي باعتباره جريمة مستقلة إىل جانب النتائج املرتتبة عليه  

ة تعريف لالختفاء القرسي ولدى صياغ. املنصوص عليها يف القانون الدويل التقليدي والعريف

كجريمة، من الرضوري أن تأخذ الدول األطراف يف الحسبان االلتزامات املرتتبة عليها 

 من االتفاقية، وبمقتىض غريها من صكوك القانون الدويل 7 و6 و5 و3 و2بمقتىض املواد 

 ). ًأنظر النص الذي ييل كال من هذه املواد فيما ييل(

 

 :دول األطرافيتعني عىل ال. 5املادة 

ًتعريف االختفاء القرسي كجريمة ضد اإلنسانية وفقا للقانون الدويل املطبق، أي عندما  

ترتكب كجزء من هجوم عام أو منهجي عىل سكان مدنيني، وليس عندما تحدث ببساطة يف 
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 .سياق ممارسة عامة أو منهجية لالختفاء القرسي بحد ذاته

 : األطرافينبغي عىل الدول). أ) (1 (6املادة 

أن تضمن إمكانية تحميل األشخاص املسؤولية الجنائية فيما يتعلق باشرتاكهم يف  

ًجريمة االختفاء القرسي استنادا إىل أي من املبادئ التالية للمسؤولية الجنائية، وعىل نحو 

 :ِّيعرفها  بصورة متسقة مع القانون الدويل

أو من خالله، وبغض النظر عما ًارتكاب الجرم، منفردا أو باالشرتاك مع شخص آخر  

 ًإذا كان ذلك الشخص نفسه مسؤوال مسؤولية جنائية؛

 األمر بذلك؛  

 التماس ذلك؛ 

 دفع آخرين إىل ذلك؛  

 املحاولة؛ 

 املساعدة؛  

 تسهيل الجريمة؛  

 تقديم العون؛  

 تزيني األمر؛ 

 التخطيط للجريمة؛ 

 التآمر؛ 

 التحفيز؛ 

 التحريض؛  

 التواطؤ يف الجرم؛ 

 ليه؛املوافقة ع 

 السكوت عنه؛  
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 التسرت اإليجابي عليه؛ 

اإلسهام يف ارتكاب جريمة االختفاء القرسي أو يف محاولة ارتكابها من قبل مجموعة  

 من األفراد يعملون بغرض مشرتك؛ 

 .املساعدة بشكل أو بآخر عىل ارتكاب أو محاولة ارتكاب جريمة االختفاء القرسي 

 :األطرافينبغي عىل الدول ). ب) (1 (6املادة 

ً طبقا ألكثر ضمان اعتماد معيار موحد ينطبق عىل القادة العسكريني والرؤساء املدنيني 

 ً.متطلبات القانون الدويل تشددا

 

 :يتعني عىل الدول األطراف). 2 (6املادة 

استبعاد األوامر الصادرة عن الرؤساء كسبب لنفي املسؤولية الجنائية، عىل الرغم من  

ًبا مخففا للعقوبة، كما يتعني عليها أن تنص رصاحة عىل أن األمر إمكان اعتبارها سب ً

مخالف "بارتكاب جريمة االختفاء القرسي، أو املشاركة بأي شكل من األشكال فيها، 

ويجب، باملثل، استبعاد اإلجبار واإلكراه والرضورة . ، أو جرم جنائي"مخالفة بائنة للقانون

. كدفوع لتربير جريمة االختفاء القرسي" يةالظروف االستثنائ"وأي شكل من أشكال 

ًويتعني عىل الدول أن ال تمتنع فحسب عن أن تقيم دفوعا جديدة عىل هذه األسس، وإنما أن 

ًتكفل أيضا النص رصاحة عىل أن مثل هذه الدفوع املوجودة أصال يف قانونها الوطني ال  ً

 .تنطبق عىل جريمة االختفاء القرسي

 

 : عىل الدول األطرافينبغي). 1 (7املادة 

وضع العقوبات املناسبة عىل جريمة االختفاء القرسي بحيث تكون العقوبة القصوى  

ًالسجن املؤبد، واستثناء عقوبة اإلعدام بأي حال من األحوال وفقا للقانون الدويل واملعايري 

 .الدولية

لقرسي عن النص عىل وقف األشخاص الذين يشتبه بأنهم قد ارتكبوا جريمة ااالختفاء ا 

ممارسة عملهم يف أي منصب يتيح لهم التأثري عىل سري التحقيق عن طريق ممارسة 

الضغوط أو أعمال الرتهيب أو االنتقام املوجهة ضد الشاكي أو الشهود أو أقارب الشخص 

 . املختفي أو محاميه أو األشخاص املشاركني يف التحقيق

 

 :ينبغي عىل الدول األطراف). أ) (1 (7املادة 

ًأن تكفل الظروف التالية كظروف مخففة، عىل أن ال تتضمن أيا من الظروف التي ال تتسق  ًِّ

 :مع القانون أو املعايري الدوليني
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 املساهمة الفعالة يف إعادة الشخص املختفي عىل قيد الحياة؛ 

 تيسري إيضاح مالبسات حاالت االختفاء القرسي؛  

 .القرسياإلسهام يف تحديد مرتكبي جريمة االختفاء  

 :ينبغي عىل الدول األطراف). ب) (1 (7املادة 

ًضمان أن تكون كل حالة من الحاالت التالية ظرفا مشددا يف تحديد العقوبة املناسبة ًِّ: 

 وفاة املختفي؛ 

ّارتكاب جريمة االختفاء القرسي يف حق نساء حوامل، أو قرص، أو معوقني، أو   ّ

 .أشخاص آخرين قابلني للتأثر بشكل خاص

أي إدانات جنائية سابقة ذات صلة بجرائم بمقتىض القانون الدويل أو ذات طبيعة  

 مماثلة؛

 إساءة استعمال السلطة أو الصفة الرسمية؛ 

ارتكاب الجريمة التي يكون فيها الضحية غري قادر عىل الدفاع عن نفسه عىل وجه  

 الخصوص؛

 دون؛ارتكاب الجريمة بقسوة زائدة أو حيثما يكون هناك ضحايا عدي 

ارتكاب الجريمة لدافع ينطوي عىل التمييز عىل أسس من قبيل الجنس أو السن أو  

العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو املعتقد، أو الرأي السيايس أو غريه، أو األصل القومي أو 

 العرقي أو االجتماعي، أو الثروة أو مكان الوالدة أو أي وضع آخر؛ 

 .م عدم ذكرها فيما سبقأي ظروف مماثلة بطبيعتها رغ 

 

 :ينبغي عىل الدول األطراف). 1 (8املادة 

النص يف قوانينها عىل عدم خضوع االختفاء القرسي لنظام للتقادم والتقييد، سواء  

 . فيما يتعلق باإلجراءات الجنائية، أو اإلجراءات املدنية

التقييد عىل جميع وإل حني اإلنفاذ الرسيع ملثل هذا الحظر، فيما يتعلق بتطبيق أنظمة  

حاالت االختفاء القرسي التي يمكن أن ال ترقى إىل مرتبة جرائم ضد اإلنسانية، ينبغي للدول 

أن تضمن، كإجراء مؤقت وعىل نحو صارم، انطباقها للمدة التي يستمر فيها انطباق أشد 

أو الجرائم خطورة بموجب القانون الدويل؛ وتعليقها أثناء أي فرتة ال يتمكن الضحايا 

عائالتهم خاللها من التماس العدالة أو االنتصاف عىل نحو فعال؛ وعدم بدئها إال يف اللحظة 
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 . التي تتوقف فيها جريمة االختفاء القرسي

 :ينبغي عىل الدول األطراف). 2 (8املادة 

النص يف قوانينها عىل عدم خضوع االختفاء القرسي لنظام التقادم والتقييد، سواء  

 . اإلجراءات الجنائية، أو اإلجراءات املدنيةفيما يتعلق ب

ُّبينما ينبغي عىل الدول أن تضمن، كتدبري مؤقت وعىل نحو صارم، تقيد أية أنظمة للتقادم 

 : بشأن حاالت االختفاء القرسي التي يمكن أن ال ترقى إىل مرتبة جرائم ضد اإلنسانية بما ييل

 لجرائم خطورة بموجب القانون الدويل؛ انطباقها للمدة التي يستمر فيها انطباق أشد ا 

تعليقها أثناء أي فرتة ال يتمكن الضحايا أو عائالتهم فيها من التماس العدالة أو  

 االنتصاف عىل نحو فعال،

   .عدم بدئها إال يف اللحظة التي تتوقف فيها جريمة االختفاء القرسي 

 

 ). 1 (9املادة 

 :ها القضائية يف الحاالت التاليةيتعني عىل الدول األطراف النص عىل واليت

 . عندما ترتكب الجريمة يف أي إقليم خاضع لواليتها القضائية 

 .عندما يكون مرتكب الجريمة املفرتض من رعاياها 

 :وينبغي للدول األطراف النص عىل واليتها القضائية

 .   عندما يكون الشخص املختفي من رعاياها 

 

 :طرافيتعني عىل الدول األ). 2 (9املادة 

النص يف قوانينها عىل أن محاكمها تستطيع ممارسة الوالية القضائية العاملية بشأن أي  

وينبغي أن تزيل أية موانع تحول دون ممارستها هذه الوالية، بما . قضية االختفاء القرسي

يف ذلك رشط أن يكون املشتبه به عىل أراضيها قبل فتح تحقيق يف القضية، أو أن تتقدم 

 . ليمهبطلب لتس

 

 :ينبغي عىل الدول األطراف. 11املادة 

النص يف قانونها عىل أن تكون للمحاكم العادية فقط الوالية القضائية لنظر جريمة  

االختفاء القرسي، وعىل أن ال تكون للمحاكم العسكرية أو للمحاكم الخاصة األخرى والية 
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 .قضائية عىل هذه الجريمة

 قانونها عىل أن ال تعرتف محاكمها بأي ادعاء ينبغي عىل الدول األطراف النص يف 

 .للحصانة يف وجه القبض واملقاضاة عىل جريمة االختفاء القرسي

النص يف قانونها عىل أن تدابري العفو العام والخاص وما يماثلها من تدابري اإلفالت من  

جرائم العقاب ال تحول دون إجراء التحقيقات يف حاالت االختفاء القرسي وغريها من ال

املشمولة بالقانون الدويل، أو دون مقاضاة مرتكبيها، أو غري ذلك من الخطوات الهادفة إىل 

  .كشف الحقيقة بشأن هذه الجرائم أو إىل الحصول عىل جرب الرضر الوايف لضحاياها

 : يتعني عىل الدول األطراف). 1 (12املادة 

مية املختصة بالوقائع املتعلقة االعرتاف يف قانونها بالحق يف إبالغ السلطات الحكو 

بحاالت االختفاء القرسي، وإلزام هذه السلطات بالتحقيق يف مثل هذه البالغات عىل نحو 

 . رسيع وواف ومستقل وغري منحاز

 

 : يتعني عىل الدول األطراف). 3 (12املادة 

سة،  ضمان تمتع السلطات املكلفة بالتحقيق يف االختفاء القرسي، يف القانون واملمار 

بالصالحيات واملوارد الالزمتني إلجراء التحقيق، بما يف ذلك دخول أي مكان يمكن أن يعثر 

 . ًفيه عىل الشخص املختفي دون عراقيل، طبقا ملا حدده القانون واملعايري الدوليان

 

 : يتعني عىل الدول األطراف). 4 (12املادة 

ي والشهود وأقارب الشخص ضمان الحماية الفعالة يف القانون واملمارسة للشاك 

 .املختفي ومحاميهم، وكذلك لألشخاص املشرتكني يف التحقيق

 

 : يتعني عىل الدول األطراف. 22املادة  

 من االتفاقية 22النص عىل عقوبات تأديبية وتعريف الترصفات التي تشملها املادة  

 . عىل أنها جرائم

 

 : ينبغي عىل كل دولة طرف). 1 (10املادة 

ن يف القانون واملمارسة، ويف أي وقت يكون شخص ما مشتبه بأنه مسؤول عن أن تضم 

ًاختفاء قرسي موجودا يف إقليمها، أو يف إقليم آخر يخضع لواليتها القضائية، أو عىل متن 

ًإحدى سفنها أو طائراتها، أو يتوقع أن يكون موجودا يف أحد هذه األماكن، القيام عىل وجه 

املتوافرة لها وأن تقرر ما إذا كانت سوف تتخذ بحقه إجراءات الرسعة بفحص املعلومات 

وإذا ما كان األمر كذلك، يتعني عىل الدول األطراف . جزائية أو إجراءات لتقديمه أو تسليمه

وضعه أو وضعها قيد االحتجاز أو اتخاذ تدابري قانونية أخرى، حسب االقتضاء، لضمان 
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 . جراءاتوجوده أو وجودها لدى املبارشة بهذه اإل

ويتعني أن توافق تدابري االحتجاز وغريها من التدابري القانونية مع القانون واملعايري  

الدوليني، وأن ال تستمر إال للفرتة الزمنية الرضورية فقط لضمان وجود الشخص عند 

 . مبارشة هذه اإلجراءات

 أن يتواجد يف إقليمها، ينبغي عىل كل دولة طرف يتواجد يف إقليمها، أو يتوقع). 2 (10املادة 

 :شخص مشتبه به

ِأن تجري فورا تحقيقا أوليا أو تحقيقات عادية إلثبات الوقائع، كما ينبغي أن تبلغ   ً ً ً

جميع الدول بما اتخذت من تدابري وباملعطيات التي توصل إليها تحقيقها األويل أو 

 . تحقيقاتها العادية، وبما إذا كانت تعتزم ممارسة اختصاصها

 

 :يتعني عىل الدول األطراف). 3 (10ادة امل

ًضمان االعرتاف بحق أي شخص محتجز يف أن يتصل فورا بأقرب ممثل مناسب للدولة  

التي يحمل أو تحمل جنسيتها، بما يف ذلك حقه أو حقها يف التحدث إليه ومراسلته والرتتيب 

 ً.معه لتمثيله أو تمثيلها قانونيا

 

 :ل األطرافيتعني عىل الدو). 3 (11املادة 

كفالة جميع الحقوق املعرتف بها يف االتفاقيات الدولية التي تضمن الحق يف محاكمة  

، يف جميع "العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية" من 14عادلة، من قبيل املادة 

 . مراحل اإلجرءات املتعلقة باألشخاص املشتبه بمسؤوليتهم عن االختفاء القرسي

 

 :ينبغي عىل الدول األطراف.  15املادة 

ضمان التعاون الكامل من جانب سلطاتها، يف القانون واملمارسة، بشأن ضحايا  

االختفاء القرسي، ويف البحث عن األشخاص املختفني وتحديد أماكن وجودهم وإخالء 

 . سبيلهم، ويف حالة الوفاة، استخراج جثامينهم وتحديد هويتها وإعادتها إىل املعنيني بها

 

 :ينبغي عىل الدول األطراف.  13املادة 

ضمان أن ال تعترب جريمة االختفاء القرسي جريمة سياسية، أو جريمة متصلة بجريمة  

وبالتايل، ال يجوز لهذا السبب وحده رفض . سياسية، أو جريمة تكمن وراءها دوافع سياسية

 .طلب تسليم يستند إىل مثل هذه الجريمة

ريمة تستوجب تسليم مرتكبيها يف جميع املعاهدات مع اعتبار االختفاء القرسي ج 

 .جميع الدول
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االتفاقية بمثابة األساس القانوني الالزم للتسليم، فيما يتعلق بجريمة االختفـاء اعتبار  

 .القرسي، إىل أي دولة ال يوجد معها معاهدة لتسليم املجرمني

قوانني املحلية أو يف إزالة أي عقبات مما سبق تحول دون التسليم حيثما وجدت يف ال 

 .املعاهدات

من قبيل السيطرة السياسية عىل ( دون أية عوائق غري مناسبة للتسليم 13تنفيذ املادة  

قرارات االستجابة لطلبات التسليم، وفرض حظر عىل تسليم رعايا الدولة نفسها، وعدم 

بناء عىل فساد املقاضاة عىل الجرم الواحد مرتني، وعندما يستدعي األمر إعادة املحاكمة 

ًاإلجراءات أو عدم نزاهتها، وحظر تسليم املجرمني استنادا إىل أن هذا الترصف لم يكن 

جريمة بموجب قانون الدولة طالبة التسليم يف وقت وقوعها، رغم كون الترصف جريمة 

، وحظر تسليم الشخص املستفيد من بموجب القانون الدويل يف ذلك الوقت، وقوانني التقادم

 وإزالة أي عقبات من هذا م أو عفو خاص أو تدابري مماثلة لإلفالت من العقاب؛عفو عا

 .القبيل موجودة يف قانونها ومعاهداتها الساريني، وإقرار ضمانات فعالة لحقوق اإلنسان

 :ينبغي عىل الدول األطراف.  14املادة 

دل، وإزالة أي  دون أية عوائق غري مناسبة للتعاون القانوني املتبا14تنفيذ املادة  

عقبات يف القانون املحيل واملعاهدات النافذين تحول دون ذلك، وتضمينهما ضمانات فعالة 

 .لحقوق اإلنسان

 

 :يتعني عىل الدول األطراف.  16املادة 

عدم طرد أو إعادة أو تسليم أي شخص إىل دولة أخرى عندما يكون هناك خطر يف  

و تتعرض الختفاء قرسي أو ألشكال أخرى من حال الرتحيل  بأنه أو أنها سوف يتعرض أ

األذى الخطري، مثل االضطهاد أو التعذيب أو غريه من رضوب املعاملة القاسية أو العقوبة 

 . الالإنسانية أو املهينة، أو الحرمان التعسفي من الحياة، أو املحاكمة الجائرة

 إىل دولة يمكن أن تحظر يف قانونها الوطني أي نقل للسيطرة الفعالة عىل أي شخص 

 .أن يواجه أو تواجه فيها مثل هذه املخاطر

اعتماد إجراء يمكن لألفراد الذين يدعون أنهم سيواجهون هذه املخاطر اللجوء إليه كي  

 .يعرضوا ادعاءاتهم بموجبه لنظرها من قبل هيئة مستقلة ومحايدة

 

 :ينبغي عىل الدول األطراف).  1 (17املادة 

ًي رصاحة يف قوانينها الوطنية، وأن تقوم بتعريفه وفقا أن تحظر االعتقال الرس 

للعنارص األساسية املحددة يف هذه الوثيقة، إىل جانب جميع أشكال االعتقال غري الرسمية 

 . األخرى
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 :يتعني عىل الدول األطراف).  2 (17املادة 

ا عىل كفالة كل من هذه الضمانات لألشخاص املحرومني من حريتهم، والنص يف ترشيعه

ً، فضال عن الرشوط األخرى املكرسة يف القانون )2 (17جميع التدابري التي تتطلبها املادة 

 : ويتعني عىل الدول، عىل وجه الخصوص، القيام بما ييل. واملعايري الدوليني

 . تحديد الرشوط التي يمكن بموجبها إصدار أوامر الحرمان من الحرية 

 . مر الحرمان من الحريةتعيني السلطات املخولة بإصدار أوا 

ضمان احتجاز أي شخص محروم من حريته بصورة حرصية يف أماكن للمحرومني  

 . ًمن حريتهم معرتف بها رسميا وتخضع إلرشاف قضائي

ًضمان اإلذن ألي شخص محروم من حريته بسبيل لالتصال وبتلقي الزيارات وفقا  

 .  للقانون الدويل

صة ومؤهلة بموجب القانون إىل أماكن ضمان سبل وصول كل سلطة ومؤسسة مخت 

 .االحتجاز، وذلك، عند الرضورة، بإذن مسبق من سلطة قضائية

يف جميع الظروف، ضمان حق كل شخص يحرم من حريته، ويف حال االشتباه يف  

وقوع اختفاء قرسي، حيث يصبح الشخص املحروم من حريته غري قادر عىل ممارسة هذا 

 مصلحة مرشوعة، كأقارب الشخص املحروم من حريته الحق بنفسه، يحق لكل شخص لـه

أو ممثليهم أو محاميهم، يف الطعن أمام محكمة تبت يف أقرب وقت يف مرشوعية حرمانه من 

 .حريته وتأمر بإطالق رساحه إذا تبني أن حرمانه من حريته غري مرشوع

 

 :ينبغي عىل الدول األطراف).  2 (17املادة 

ً يف القانون واملمارسة، فضال عن تلك املذكورة رصاحة يف املادة تنفيذ كل من هذه الخطوات،

 : وعىل وجه الخصوص، ينبغي عىل الدول القيام بما ييل. من االتفاقية) 2(17

ضمان أن يخضع أي عمل ألجهزة االستخبارات لحكم القانون، الذي ينبغي أن يكون  

 .  ًمتوافقا من جهته مع املبادئ الدولية

ستقلة عىل نحو صارم عن تلك التي يزعم أنها قد تورطت يف عمليات إقرار مؤسسات م 

 .اعتقال رسي كي تحقق عىل وجه الرسعة يف أية مزاعم بذلك

النص يف ترشيعها الوطني عىل وجوب اإلعالن عىل املأل عن جميع التحقيقات الجارية يف  

 .   مزاعم إساءة معاملة املعتقلني وتعذيبهم، ووفيات املعتقلني يف الحجز

ًضمان توفري سبل االنتصاف القضائي وجرب الرضر لضحايا االعتقال الرسي، وفقا  
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 . لالتفاقية وللمبادئ الدولية ذات الصلة

 :يتعني عىل الدول األطراف).  3 (17املادة 

وضع سجالت رسمية يجري تحديثها باستمرار لألشخاص املحرومني من حريتهم يف  

زاع املسلح، عىل أن تحتوي هذه السجالت جميع املعلومات أوقات السلم كما يف أوقات الن

 . املطلوبة يف االتفاقية ويف غريها من املواثيق واملعايري الدولية

 

 :يتعني عىل الدول األطراف.  19املادة 

ضمان أن ال تنتهك إجراءات جمع املعلومات املتعلقة بالشخص املختفي أو معالجتها  

 . سياق البحث عنه، حقوقه اإلنسانية، وكذلك ضمان حمايتهاأو استخدامها أو تخزينها، يف

 

 :يتعني عىل الدول األطراف.  20املادة 

النص رصاحة يف قانونها الوطني عىل أشد الرشوط رصامة لتقييد حرية الشخص  

 .املحروم من حريته يف الحصول عىل املعلومات

يف (ًلزمنية، وخاضعا أن تحدد مثل هذا التقييد برصامة من حيث طبيعته ومدته ا 

 18لحد زمني أقىص، أقل من ) الحاالت التي ال يكون فيها التقييد بناء عىل طلب املعتقل

ًساعة، ومتسقا عىل نحو صارم مع القانون واملعايري الدوليني املنطبقني عىل الحالة، ومع 

 . غايات االتفاقية

 وسالمته لتقييد  عدم التذرع ببواعث القلق املتعلقة بخصوصيات املعتقلضمان 

 . ًاملعلومات خالفا لرغبة املعتقل نفسه أو نفسها

 كأساس لرفض تقديم 20يف املادة " األمن العام"أو " األمن الوطني"إدراج عدم  

 .املعلومات

ضمان حق أي شخص له مصلحة مرشوعة يف الحصول عىل املعلومات املذكورة يف  

ال للحصول عىل تلك املعلومات يف أقرب ويف الطعن القضائي الرسيع والفع) 1(18املادة 

 . وقت

 . ضمان عدم تعليق هذا الحق أو تقييده تحت أي ظرف من الظروف 

 

 :يتعني عىل الدول األطراف.  21املادة 

النص يف ترشيعها الوطني، واتخاذ تدابري فعالة يف املمارسة العملية، لضمان التحقق  

ن حريتهم، وكذلك لضمان سالمة هؤالء الفعال من اإلفراج عن األشخاص املحرومني م

 . األشخاص البدنية وقدرتهم عىل ممارسة حقوقهم كاملة يف وقت اإلفراج عنهم
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 :ينبغي عىل الدول األطراف.  23املادة 

 . يف القانون واملمارسة23ًأن تطبق كال من الخطوات األربع التي تتطلبها املادة  

 

 :يتعني عىل الدول األطراف.  24املادة 

ًضمان الوصول إىل العدالة املتساوية والفعالة وفقا ملا هو منصوص عليه يف القانون  

 .الدويل

إيالء اهتمام خاص لحاالت االختفاء القرسي أو غري الطوعي للنساء والرجال الذين  

يمكن أن يكونوا قد استهدفوا بسبب نوع جنسهم وغري ذلك من أشكال العنف، واألشخاص 

 .طفالاملستضعفني مثل األ

 

 :يتعني عىل الدول األطراف).  2 (18املادة 

أن تشمل قوانينها املحلية، عىل األقل، املستوى نفسه من الحماية للضحايا الذي تتطلبه  

 . التزاماتها الدولية

أن تنص عىل تدابري حماية فعالة للضحايا والشهود يف حاالت االختفاء القرسي أو غري  

 اإلنسان الذين يعملون ضد حاالت االختفاء القرسي، الطوعي، وللمدافعني عن حقوق

إذ يجب حمايتهم ضد أي تخويف أو اضطهاد، أو . وللمحامني، وألرس األشخاص املختفني

 . أعمال انتقامية أو سوء معاملة يمكن أن يتعرضوا لها

ًأن  تويل اهتماما خاصا لألطفال، فضال عن النساء الالتي يسعني إىل تسوية قضية   ً ً

 . اء فرد من أفراد أرسهناختف

 

 :يتعني عىل الدول األطراف).  2 (24املادة 

أن  توفر آليات فعالة لضمان البعدين الفردي والجماعي للحق يف معرفة الحقيقة،  

 . وضمان أن الضحايا واملجتمع، عىل حد سواء، بحقهم أن يعلموا ما حدث

 :وينبغي عىل الدول

 . قادم عىل هذه الحقوقأن  تكفل عدم انطباق أي أنظمة للت 

 

 :يتعني عىل الدول).  3 (24املادة 

توفري آليات فعالة إلجراء تحقيقات وتحديد مكان وجود األشخاص املختفني واإلفراج  

 .عنهم، ويف حالة حدوث الوفاة، تحديد أماكن وجود رفاتهم واحرتامها وإعادتها
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 :يتعني عىل الدول).  5(و) 4 (24املادة 

يا االختفاء القرسي يف الحصول عىل جرب الرضر الوايف عىل نحو يتسق ضمان حق ضحا 

مع أحكام القانون الدويل، مع إيالء عناية خاصة لحاالت االختفاء القرسي أو غري الطوعي 

التي يكون ضحاياها من النساء والرجال الذين يمكن أن يكونوا قد استهدفوا بالعنف 

 بحاالت األشخاص الذين ينتمون للفئات األشد الجنيس وبغريه من أشكال العنف، وكذلك

   . ًضعفا، كاألطفال

 

 :يتعني عىل الدول األطراف).  6 (24املادة 

أن تقر إجراءات لالعرتاف بالوضع القانوني للشخص املختفي عن طريق إصدار إعالن  

 .غياب للشخص املختفي

لهم ويتابع وينبغي تعيني ممثل يتوىل حماية مصالح الشخص املختفي ومن يعي 

 .االحتياجات املبارشة لهؤالء

َّوينبغي أن يخول املمثل صالحية الحفاظ عىل حقوق الشخص املختفي وإدارة  

 . ممتلكاته وأرصدته، وكذلك احتياجات األشخاص الذين يعيلهم

كما ينبغي ضمان حق األشخاص املعالني يف املساعدة املالية عن طريق رصف مرتب  

 . ختفي عندما ال تتوافر لهم معونة من جهات عامةلهم من أرصدة الشخص امل

ينبغي أن يخول هذا اإلعالن األقارب واملعالني حق الحصول عىل املساعدة املالية و 

 . واملنافع االجتماعية

تحديد إجراءات ورشوط فعالة إلعالن وفاة األشخاص املختفني، بما يف ذلك تاريخ  

 . الوفاة وما يرتتب عىل اإلعالن من آثار

 

 :يتعني عىل الدول األطراف).  7 (24املادة 

ضمان الحق يف تشكيل املنظمات والرابطات املعنية بالسعي إىل تحديد ظروف حاالت  

االختفاء القرسي ومصري األشخاص املختفني، وبمساعدة ضحايا عمليات االختفاء القرسي 

 . وكذلك حماية من يشرتكون يف متابعتها

 

 : الدول األطرافينبغي عىل.  25املادة 

اتخاذ جميع الخطوات الالزمة بالعالقة مع االنتزاع الخاطئ ألطفال األبوين  • 

 : املختفيني

 احرتام املصلحة الفضىل للطفل، • 
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 منع مثل هذا االنتزاع الخاطئ واملعاقبة عليه، • 

 البحث عن أطفال لألبوين املختفيني وتحديد هويتهم، • 

خذ خطوات من هذا القبيل وإقرار إجراءات فعالة مساعدة الدول األخرى التي تت • 

 . للتبني

  الفصل الثاني

 :ينبغي عىل الدول األطراف.  26املادة 

تقديم مرشحني، بمن فيهم نساء، بناء عىل تشاور شفاف مع املجتمع املدني، بحيث  

نسان، يكونون من الخرباء املشهود لهم بالنزاهة وبالكفاءة املعرتف بها يف مجال حقوق اإل

بصفة مستقلني ويعملون ) اللجنة(وليخدموا يف عضوية اللجنة املعنية باالختفاء القرسي 

 ؛)2)(1(26املادة . (بصفتهم الشخصية وبحيادية كاملة

ًانتخاب أعضاء اللجنة باالقرتاع الرسي من بني هؤالء املرشحني وفقا للتوزيع الجغرايف  

 يكون بني األعضاء من لديهم الخربة القانونية ذات املتساوي، واألخذ يعني االعتبار أهمية أن

 ؛))2(و) 1 (26املادة (الصلة، ورضورة ضمان التمثيل املتوازن لكال الجنسني 

ًتعيني مرشح من رعاياها، بالتشاور الشفاف مع املجتمع املدني، للعمل يف اللجنة بديال  

يف هذا العضو أو استقال أو لم عن العضو الذي رشحته خالل فرتة الوالية املتبقية إذا ما تو

 )). 5 (26املادة (ًيعد قادرا عىل أداء واجباته أو واجباتها يف اللجنة ألي سبب من األسباب 

 

 :ينبغي عىل الدول األطراف.  29املادة 

تقديم تقرير خالل سنتني بشأن رسيان مفعول االتفاقية بالنسبة للدولة الطرف،  

 ؛))1(29املادة (فاذ واجباتها بمقتىض االتفاقية وبشأن التدابري التي اتخذت إلن

الرد دون تأخري عىل تعليقات اللجنة ومالحظاتها وتوصياتها بشأن هذا التقرير،  

 ؛))3(29املادة (والتنفيذ الكامل ودون إبطاء لتلك التوصيات 

املادة (تقديم أي معلومات تطلبها اللجنة دون تأخري يف أي وقت بشأن تنفيذ االتفاقية  

29)4.(( 

 :ينبغي عىل الدول األطراف.  30املادة 

تزويد اللجنة، ضمن الحدود الزمنية التي تحددها اللجنة، بأية معلومات تطلبها حول  

أوضاع األشخاص الذين يجري البحث عنهم، بناء عىل طلب عاجل مقدم من أقارب الشخص 

ن طرفهم، وكذلك من املختفي أو ممثليهم القانونيني، أو محاميهم، أو أي شخص مخول م
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 ؛  ))2(و) 1(30املادة (جانب أي شخص له مصلحة مرشوعة يف ذلك 

التنفيذ الكامل، خالل الفرتة الزمنية التي تحددها اللجنة، لتوصياتها، بما يف ذلك أي  

طلب التخاذ الدولة الطرف جميع التدابري الالزمة، بما فيها تدابري مؤقتة، لتحديد مكان 

ً وحمايته، وفقا لهذه االتفاقية، وإحاطة اللجنة علما، خالل فرتة زمنية وجود الشخص املعني ً

 )).3(30املادة (محددة، بالتدابري املتخذة، مع األخذ يف االعتبار الطابع العاجل للحالة 

 :ينبغي عىل الدول األطراف.  31املادة 

القضائية االعرتاف باختصاص اللجنة يف تلقي بالغات من أفراد يخضعون لواليتها  

ويدعون أنهم ضحايا النتهاك لالتفاقية من جانب الدولة الطرف، وبحث هذه البالغات 

 ؛))1(31املادة (

تقديم مالحظات وتعليقات بشأن هذه البالغات الفردية خالل األجل املحدد من قبل  

 ؛)3(31املادة (اللجنة 

لتجنب وقوع رضر ال ًأتخاذ أية تدابري مؤقتة تطلبها اللجنة فورا، بحسب االقتضاء،  

 )).4(31املادة (يمكن إصالحه للضحايا 

 

 :ينبغي عىل الدول األطراف.  32املادة 

ًاالعرتاف باختصاص اللجنة يف تلقي بالغات تدعي فيها دولة طرف أن دولة طرفا  

 ).32املادة (أخرى ال تفي بالتزاماتها بموجب هذه االتفاقية 

 

 :رافينبغي عىل الدول األط.  33املادة 

أن تقبل، دون تأخري، أي طلب من اللجنة بزيارتها، وأن تتعاون مع اللجنة عىل تحديد  

 ؛)33املادة (إجراءات الزيارة وتقدم للجنة كل التسهيالت الالزمة إلنجاز هذه الزيارة 

ًأن تنفذ تنفيذا كامال، وبال تأخري، توصيات اللجنة املنبثقة عن الزيارة    )).5(33املادة (ً

 

 :ينبغي عىل الدول األطراف.  34دة املا

تقدم إىل اللجنة، بال تأخري، كل املعلومات التي تطلبها أثناء بحثها معلومات تتلقاها أن  

ويبدو لها أنها تتضمن دالئل تقوم عىل أسس سليمة بأن االختفاء القرسي وقع بشكل عام أو 

    ).35املادة (منهجي 
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 الهوامش
                                                      

1
زوجها، الصحفي " اختفى"وقد . سانديا إكنوليغودا قيادية يف مجال كفاح النساء الرسيالنكيات ضد االختفاء القرسي  

 أثناء سفره إىل بيته يف هوماغوما، بالقرب من 2010ي كانون الثان/ يناير24وفنان الكاريكاتري براغيث إكناليغودا، يف 

وأبلغ سكان محليون الصحافة .  نيوز- أي-العاصمة كولومبو، وعقب فرتة قصرية من مغادرته عمله يف مكاتب صحيفة النكا

ن من املفرتض وكا. الرسيالنكية أنهم رأوا عربة فان بيضاء ال تحمل لوحات أرقام بالقرب من بيته يف وقت قريب من اختفائه

ًأن يحرض براغيث احتفاال دينيا يف طريقه إىل بيته ذلك املساء، ولكنه اتصل بزميل له قبل ذلك بفرتة وجيزة ليخربه أنه لن  ً

وأثناء املكاملة، . ًيستطيع الحضور نظرا ألنه كان عليه أن يسافر إىل منطقة كوسواتي من كولومبو مع صديق لم يذكر اسمه

ويف األيام التي سبقت . ومنذ ذلك الوقت لم يعد هاتفه يعمل. انت هذه آخر مرة يتصل به أي شخصانقطع االتصال؛ وك

ًاختفاءه، كانت قد أخرب صديقا حميما له بأنه يعتقد أن هناك من يتعقبه ً.  
2
  Machteld Boot, Rodney Dixon and Christopher K. Hall, ‘Article 7 (Crimes against humanity)’, in 

Otto Triffterer, Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court – Observers’ 
Notes, Article by Article, Munich: C.H.Beck, Oxford: Hart & Baden-Baden: Nomos, 2nd ed., 2008, p. 

221.  
3
كانون األول / ديسمربUN Doc. A/HRC/13/31) 21عي، تقرير مجموعة العمل املعنية باالختفاء القرسي أو غري الطو  

  .655، الفقرة )2009
4
 UN Doc A/HRC/14/L.19 ،14، حاالت االختفاء القرسي أو غري الطوعيمجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة،   

  .2010حزيران /يونيو
5
 IOR: يث لالئحة املراجعة للتنفيذ الفعال، رقم الوثيقةتحد: ًأنظر، مثال، منظمة العفو الدولية، املحكمة الجنائية الدولية  

  2010أيار /، مايو53/009/2010
6
، طبعة أعيد إنتاجها يف منظمة العفو الدولية، 1، النقطة "'االختفاء' نقطة ملنع 14برنامج من "منظمة العفو الدولية،   

 ACT:  دليل للعمل، رقم الوثيقة– نياتأزمة حقوق اإلنسان لعقد التسعي: والقتل السيايس" االختفاء"عمليات 

  ). نقطة14برنامج من  (1994شباط /، فرباير33/001/1994
7
  .املصدر نفسه  

8
عىل كافة الحكومات أن تصادق عىل املعاهدات الدولية التي تنطوي عىل ضمانات وتدابري ضد  ("13، النقطة ملصدر نفسها  

ق املدنية والسياسية، والربوتوكول االختياري األول امللحق به، الذي يكفل ، ومنها العهد الدويل الخاص بالحقو'االختفاء'

وعىل الحكومات أن تضمن التنفيذ الكامل للنصوص ذات الصلة من هاتني الوثيقتني وغريهما من الوثائق . التظلمات الفردية

كما ينبغي عليها أن تستجيب .  القرسيالدولية، ومن بينها إعالن األمم املتحدة الخاص بحماية جميع األشخاص من االختفاء
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  ").لتوصيات املنظمات الدولية الحكومية بخصوص هذه االنتهاكات
9
 'االختفاء'عىل الحكومات أن تضمن أن يكون أي فعل يتسبب يف وقوع حالة من حاالت  ("8، النقطة  نقطة14برنامج من   

ًجرما جنائيا يستوجب فرض عقوبات تتناسب مع جسامة هذا الف ِّويجب أال يعطل هذا الحظر لألفعال املفضية إىل . علً

، وال الضمانات األساسية الكفيلة بمنعها، تحت أية ظروف، حتى يف حاالت الحرب أو غريها من حاالت الطوارئ 'لالختفاء'

  ").العامة
10

 ، 7نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية، املادة   

-7ABE-4757-9AEE-16852ADD/rdonlyres/NR/int.cpi-icc.www://http

pdf.1RomeStatutEng/283503/02886CF7CDC9  
11

  Boot, Dixon & Hall, supra note 2, p. 269-270عني باالختفاء القرسي أو غري الطوعي ؛ تقرير الفريق العامل امل

 28 (A/HRC/16/48/Add.3. املمارسات الفضىل بشأن االختفاء القرسي يف الترشيع الجنائي الوطني). الفريق العامل(

  ).2010تقرير مجموعة العمل لسنة ) (د(62 و32 -29، الفقرات )2010كانون األول /ديسمرب
12

كانون / ديسمرب18، إعالن حماية جميع األشخاص من االختفاء القرسي، 47/133ار الجمعية العامة لألمم املتحدة، القر  

  .1992األول 
13

  .29تقرير الفريق العامل، الفقرة   
14

دراسة مشرتكة بشأن املمارسات العاملية املتعلقة ؛ أنظر كذلك مجلس حقوق اإلنسان، 32تقرير الفريق العامل، الفقرة   

فحة اإلرهاب للمقرر الخاص املعني بتعزيز حقوق اإلنسان والحريات األساسية وحمايتها أثناء باالعتقال الرسي يف سياق مكا
مكافحة اإلرهاب، مارتن شاينني؛ واملقرر الخاص املعني بالتعذيب وبغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو 

ًقال التعسفي ممثال بنائب رئيسه، شاهني ساردار عيل؛ الالإنسانية أو املهينة، مانفرد نواك؛ والفريق العامل املعني باالعت

 .UN Doc) دراسة مشرتكة(، ًوالفريق العامل املعني باالختفاء القرسي أو غري الطوعي ممثال برئيسه، جرييمي ساركني

A/HRC/13/42 ،1928، الفقرة 2010شباط / فرباير . 

pdf.42-13-HRC-A/session13/docs/hrcouncil/bodies/english/org.ohchr.2www://http" . ال يتطلب

التعريف وجود نية يف وضع الشخص املعني خارج مظلة القانون كعنرص محدد، ولكنه يشري إىل ذلك باعتباره نتيجة 

  ". اإلخفاء ملكان وجود  الشخص ومصريهموضوعية لإلنكار أو الرفض أو
15

  Nigel Rodley and Matt Pollard, The Treatment of Prisoners under International Law, Oxford, 

Oxford University Press, 3rd ed., 2009, p. 337 ،") الخاص بالتعريف يف االتفاقية[التأويل األفضل هو قراءة النص [

 يف ظروفتقال غري املعرتف به أو رفض توضيح مصري أو مكان وجود الشخص اللذين يضعان الشخص عىل أنه يحظر االع

ومن شأن هذا أن يعني أن وضع الشخص خارج حماية القانون هو عنرص مستقل وموضوعي من . تخرجه من حماية القانون

  ).التشديد يف األصل".) (عنارص التعريف
16

  Boot, Dixon & Hall, supra note 2, p. 270")  يف حاالت لالختفاء القرسي كان الحرمان األويل فيها من الحرية غري

 تظهر الطريقة التي تمت بها وجود نية بإخراج الشخص من حماية – وشمل ذلك األغلبية الكاسحة من الحاالت –قانوني 

  ...").القانون
17

  Rodley and Pollard, supra note 15, p. 337) عوبات التي تعرتض سبيل إثبات املسؤولية يف إشارة إىل الص

  ).الجنائية الفردية عن االختفاء القرسي
18

  .271، صفحة املصدر نفسه  
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19
وأنشئ هذا النوع من املحاكم . املحاكم الجنائية ذات الطابع الدويل هي محاكم مختلطة من األنظمة الوطنية والدولية  

ولم يتم إقرار نموذج قيايس من املحاكم ذات الطابع . بلد الذي ارتكبت فيهللتحقيق يف جرائم يشملها القانون الدويل يف ال

  .الدويل، وكل محكمة أنشئت عىل هذا النسق فريدة من نوعها

 
،  24النظام األسايس للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسالفيا السابقة، املادة  20

pdf.en_09sept_statute/Statute/Library20%Legal/file/x/org.icty.www://http ؛ والنظام األسايس 

األمم املتحدة للدوائر  وأنظمة ؛html.statute/ictr/org.un.www://http، 23للمحكمة الدولية الخاصة برواندا، املادة 

، )التي أنشئت بموجبها هيئات قضائية خاصة للجرائم الخطرية، دييل، تيمور الرشقية( لتيمور الرشقية 2000/15 القضائية

، 10، القسم 2000حزيران / يونيو6

pdf.E0015Reg/untaetR/etimor/past/missions/peacekeeping/en/org.un.www://httpوالنظام ؛ 

 ،19، املادة )نظام سرياليون األسايس(األسايس للمحكمة الخاصة بسرياليون 

 &D3%MJeEw1uClnd=fileticket?aspx.LinkClick/org.sl-sc.www://http ؛ والقانون الكمبودي الخاص 

 2004ترشين األول /  أكتوبر27القضائية االستثنائية، مع تضمني التعديالت التي أقرت يف ) الغرف(بإنشاء الدوائر 

)NS/RKM/1004?006) (38، املادة )القانون الكمبودي للدوائر االستثنائية ، 

am_as_Law_Cambodian_Domestic/resources/files/default/sites/org.cambodiatribunal.www://http

pdf.Eng_2004_Oct_27_ended 

21
  ).و (62، الفقرة 2010لفريق العامل لسنة تقرير ا  

22
 ، 35، ص ، تنفيذ القانون الدويل اإلنساني عىل الصعيد الوطني)الصليب األحمر(اللجنة الدولية للصليب األحمر   

pdf.4028-002-icrc/publications/files/assets/eng/org.icrc.www://http 

23
 والنظام األسايس للمحكمة الدولية 7النظام األسايس للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسالفيا السابقة، املادة   

  .6الخاصة برواندا، املادة 
24

  .25، الفقرة Supra note 11، 2010تقرير الفريق العامل لسنة   
25

الضباط املسؤولون يف التسلسل القيادي الذين يأمرون من تحت إمرتهم بإتيان أفعال  ("2، النقطة ة نقط14برنامج من   

  "). األشخاص، أو يتسامحون يف أمرها، فينبغي تحميلهم املسؤولية الجنائية عن تلك األفعال'اختفاء'تفيض إىل 
26

؛ والنظام  األسايس ")الرئيس) ("3 (7ابقة، املادة النظام األسايس للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسالفيا الس  

 وأنظمة؛ ")الرئيس) ("3 (6؛ ونظام سرياليون األسايس، املادة ")الرئيس) ("3 (6للمحكمة الدولية الخاصة برواندا، املادة 

 للدوائر االستثنائية، والقانون الكمبودي ؛ ")الرئيس(" 16 لتيمور الرشقية ، القسم 2000/15 األمم املتحدة للدوائر القضائية

وال "). الرؤساء) ("2 (86؛ والربوتوكول األول، املادة ")الرؤساء  ("6؛ ومرشوع القانون الجنائي، املادة ")الرئيس(" 29املادة 

توجد سوى اتفاقية واحدة تفرض عقوبات أدنى عىل املسؤولني املدنيني باملقارنة مع القادة العسكريني واألشخاص الذين 

  ).  ب (28أنظر نظام روما األسايس، املادة . عن القادرة العسكرينيينوبون 
27

) أ (28؛ نظام روما األسايس، املادة ")القيادة والسيطرة الفعلية ("29القانون الكمبودي للدوائر االستثنائية، املادة   

السلطة ) ("ب(و) د العسكريًالقائد العسكري أو الشخص الذي ينبوب فعليا عن القائ") القيادة والسيطرة الفعلية("

  ).الرؤساء اآلخرون") (والسيطرة الفعلية
28

كان يعرف أو كان ينبغي له أن ) ("3 (7النظام األسايس للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسالفيا السابقة، املادة   

أنظمة األمم ؛ و") ينبغي له أن يعرفكان يعرف أو كان) ("3 (6؛ والنظام األسايس للمحكمة الدولية لرواندا، املادة ")يعرف
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ومرشوع ؛  ")كان يعرف أو كان ينبغي له أن يعرف ("16 لتيمور الرشقية، القسم 2000/15 املتحدة للدوائر القضائية

 86؛ والربوتوكول األول، املادة )كان يعرف أو كان ينبغي له أن يعرف يف الظروف السائدة آنذاك("  6القانون الجنائي، املادة 

وليس "). إذا كانوا يعلمون، أو توافرت لديهم معلومات ينبغي أن تمكنهم من استخالص ذلك يف الظروف الساندة آنذاك) ("2(

ًهناك سوى اتفاقية واحدة تتضمن معيارا أقل شدة للرؤساء املدنيني باملقارنة للقادة العسكريني واألشخاص الذين ينوبون 

  ).ب (28ام روما األسايس، املادة أنظر نظ. ًفعليا عن القادة العسكريني
29

يوشك عىل ارتكاب أفعال كهذه ) ("3 (7النظام األسايس للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسالفيا السابقة، املادة   

ها يوشك عىل ارتكاب أفعال كهذه أو ارتكب) ("3 (6؛ والنظام األسايس للمحكمة الدولية لرواندا، املادة ")ًأو ارتكبها فعال

أنظمة األمم املتحدة ؛ و")ً فعاليوشك عىل ارتكاب أفعال كهذه أو ارتكبها) ("3 (6 ونظام سرياليون األسايس، املادة ؛ً)فعال

؛ والقانون ")يوشك عىل ارتكاب أفعال كهذه أو ارتكبها فعال ("16 لتيمور الرشقية، القسم 2000/15 للدوائر القضائية

؛ ومرشوع القانون الجنائي، ")ً فعاليوشك عىل ارتكاب أفعال كهذه أو ارتكبها(" 29ملادة الكمبودي للدوائر االستثنائية، ا

) 2 (86؛ والربوتوكول األول، املادة ")كان بصدد ارتكاب مثل هذه األفعال أو كان ينوي ارتكاب مثل هذه الجريمة("  6املادة 

كانوا يرتكبون أو ) ("أ (28روما األسايس، املادة ؛ نظام ")كان بصدد ارتكاب أو كان ينوي ارتكاب مثل هذه الخرق("

  ).الفعل نفسه) (ب(و") يوشكون عىل ارتكاب مثل هذه الجرائم
30

؛ ")التدابري الالزمة واملعقولة) ("3 (7النظام األسايس للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسالفيا السابقة، املادة   

) 3 (6 ونظام سرياليون األسايس، املادة ؛)ً"التدابري الالزمة واملعقولة) ("3 (6ا، املادة والنظام األسايس للمحكمة الدولية لرواند

التدابري  ("16 لتيمور الرشقية ، القسم 2000/15 أنظمة األمم املتحدة للدوائر القضائية؛ و")التدابري الالزمة واملعقولة("

؛ ومرشوع القانون ")التدابري الالزمة واملعقولة(" 29ئية، املادة ؛ والقانون الكمبودي للدوائر االستثنا")الالزمة واملعقولة

جميع التدابري املمكنة ضمن ) ("2 (86؛ والربوتوكول األول، املادة ")جميع التدابري الالزمة واملعقولة("  6الجنائي، املادة 

الفعل ) (ب(و") ضمن سلطته أو سلطتهاجميع التدابري الالزمة واملعقولة ) ("أ (28؛ نظام روما األسايس، املادة ")سلطتها

  ).نفسه
31

منع مثل هذه األفعال أو معاقبة ) ("3 (7النظام األسايس للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسالفيا السابقة، املادة   

 ونظام ؛)ً"رتكبيهامنع مثل هذه األفعال أو معاقبة م) ("3 (6؛ والنظام األسايس للمحكمة الدولية لرواندا، املادة ")مرتكبيها

 أنظمة األمم املتحدة للدوائر القضائية؛ و")منع مثل هذه األفعال أو معاقبة مرتكبيها) ("3 (6سرياليون األسايس، املادة 

؛ والقانون الكمبودي للدوائر ")منع مثل هذه األفعال أو معاقبة مرتكبيها ("16 لتيمور الرشقية، القسم 2000/15

منع الجريمة أو ("  6؛ ومرشوع القانون الجنائي، املادة ")منع مثل هذه األفعال أو معاقبة مرتكبيها(" 29االستثنائية، املادة 

منع أو قمع ) ("أ (28؛ نظام روما األسايس، املادة ")منع الخرق أو قمعه) ("2 (86؛ والربوتوكول األول، املادة ")قمعها

  ).الفعل نفسه) (ب(و") أجل التحقيق واملقاضاةارتكبابها، أو إحالة األمر إىل السلطات املختصة من 

 
، E.VI.6، القسمني  الجزء األول–القيام بالخيارات الصحيحة : املحكمة الجنائية الدوليةأنظر منظمة العفو الدولية،  32

en/1997/001/40IOR/info/rylibra/en/org.amnesty.www://http. 

33
فال يجوز ألحد من املرؤوسني االستشهاد بأمر تلقاه من ضابط أعىل رتبة، أو من  (".. 9، النقطة  نقطة14برنامج من   

  ".'االختفاء'سلطة عامة، كي يربر مشاركته يف إحدى حاالت 
34

أن يعلموا أن من حقهم، ] عىل األشخاص واحتجازهمكافة املوظفني املشرتكني يف القبض [عىل  ("9املصدر نفسه، النقطة   

  ".) شخص من األشخاص'اختفاء'بل من واجبهم، عصيان أي أمر باملشاركة يف فعل يؤدي إىل 
35

 ، 155 و154، القاعدتان قاعدة بيانات القانون الدويل اإلنساني العريفاللجنة الدولية للصليب األحمر،   

rul_1v/docs/eng/ihl-customary/org.icrc.www://http  
36

تعريف الجرائم والدفوع :  الجزء األول–القيام بالخيارات الصحيحة : املحكمة الجنائية الدوليةمنظمة العفو الدولية،   
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  .VI.E.6، القسم 1997ي كانون الثان/ ينايرIOR 40/01/1997 ،1: ، رقم الوثيقةاملسموح بها
37

؛ قانون 8، املادة 1945آب / أغسطس8، )ميثاق نورمبريغ(ميثاق املحكمة العسكرية الدولية، امللحق باتفاقية لندن   

قانون مجلس (، معاقبة األشخاص املذنبني بجرائم حرب وجرائم ضد السلم وضد اإلنسانية 10مجلس الحلفاء للرقابة رقم 

املنشور يف الجريدة الرسمية ملجلس الرقابة (، )ب) (4 (2، املادة 1945كانون األول / ديسمرب20، )10الحلفاء للرقابة رقم 

، )ميثاق طوكيو(؛ ميثاق املحكمة العسكرية الدولية للرشق األقىص )1946كانون الثاني / يناير31، برلني، 3عىل أملانيا، رقم 

؛ والنظام األسايس للمحكمة )4 (7 الخاصة بيوغوسالفيا السابقة، املادة ؛ النظام األسايس للمحكمة الجنائية الدولية6املادة 

، 5، املادة )مسودة قانون الجرائم(؛ ومرشوع قانون الجرائم ضد سلم وأمن الجنس البرشي )4 (6الدولية لرواندا، املادة 

pdf.1996_4_7/articles20%draft/english/instruments/texts/ilc/org.un.untreaty://httpأنظمة  ، وكذلك

؛ ونظام )4 (6؛ ونظام سرياليون األسايس، املادة 21 لتيمور الرشقية، القسم 2000/15 األمم املتحدة للدوائر القضائية

 .29والقانون الكمبودي للدوائر االستثنائية، املادة ؛ )4 (6سرياليون األسايس، املادة 

ً من نظام روما األسايس بالدفع استنادا إىل األوامر الصادرة عمن هم أعىل رتبة يف جرائم الحرب، ولكنها 33وتسمح املادة 

ً، وخالفا لكل اتفاقية ًتضيق من دائرة هذه الدفوع، حيث تنطبق حرصا عىل املحاكمات التي تعقد يف املحكمة الجنائية الدولية

من االتفاقيات الدولية األخرى التي جرى تبنيها بالعالقة مع الجرائم املشمولة بالقانون الدويل، بما يف ذلك االتفاقيات التي 

 .ًجرى تبنيها الحقا، من قبيل نظام سرياليون األسايس وقانون الدوائر االستثنائية الكمبودي

38
ال يعرتف بالدفاع بالطاعة الواجبة لألوامر والتعليمات العليا التي تصدر أو تفوض أو  ("8ادة اتفاقية الدول األمريكية، امل  

  ".تشجع عىل االختفاء القرسي، وألي شخص يتلقى مثل هذه األوامر الحق يف عدم إطاعتها
39

 .UN Doc، 2للمادة  تنفيذ الدول األطراف ، 2لجنة األمم املتحدة املعنية بمناهضة التعذيب، التعليق العام رقم   

CAT/C/GC/2 ،2426، الفقرة 2008كانون الثاني / يناير.  
40

  .53، الفقرة 2010تقرير الفريق العامل لسنة   
41

 ؛24والنظام األسايس للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسالفيا السابقة، املادة ؛ 77نظام روما األسايس، املادة   

 لتيمور الرشقية، 2000/15 أنظمة األمم املتحدة للدوائر القضائيةو ؛23لية لرواندا، املادة والنظام األسايس للمحكمة الدو

  .38والقانون الكمبودي للدوائر االستثنائية، املادة ؛ 19؛ ونظام سرياليون األسايس، املادة ) سنة25 (10القسم 
42

 ، )أ) (2 (145قواعد اإلجراءات واألدلة للمحكمة الجنائية الدولية، القاعدة   

-7A9B-C3A4-3F3A-C1AC0E1F/rdonlyres/NR/int.cpi-icc.www://http

pdf.English_ceEviden_and_procedure_of_Rules/140164/886E115B8E3B 

43
  )ب) (2 (145، القاعدة املصدر نفسه  

44
  .45، الفقرة 2010تقرير فريق العمل لسنة   

45
حماية املتظلمني والشهود واملحامني، وغريهم ممن لهم صلة بالتحقيق، من .. وينبغي ("10، النقطة  نقطة14برنامج من   

  "التخويف واالنتقام
46

 من املادة 1ًري إيقاف األشخاص املدعي بارتكابهم أيا من األعمال املشار إليها يف الفقرة يج) ("1 (16، املادة 1992إعالن   

، النقطة  نقطة14برنامج من ًأنظر أيضا ".  أعاله13 أعاله، عن أداء أي واجبات رسمية أثناء التحقيق املشار إليه يف املادة 4

  ").، فينبغي إيقافهم عن العمل أثناء التحقيق'االختفاء' أما املوظفون الذين يشتبه يف مسؤوليتهم عن حاالت (".. 10
47

"). وتعترب هذه الجريمة مستمرة أو دائمة طاملا لم يتم تحديد مصري أو مكان الضحية..  (3اتفاقية الدول األمريكية، املادة   
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 Varnava andية لحقوق اإلنسان املحكمة األوروب: ولالطالع عىل أمثلة من الفقه القانوني يف هذا املجال، يرجى العودة إىل
Others v. Turke ؛ محكمة الدول األمريكية 139، الفقرة 2009أيلول / سبتمرب18، حكم صادر عن الغرفة الكربى يف

  .  155، الفقرة 1988تموز / يوليو29، حكم صادر يف Velasquez Rodriguez v. Hondurasلحقوق اإلنسان، 
48

 إىل ساحة العدالة؛ 'االختفاء'عىل الحكومات أن تضمن تقديم املسؤولني عن حاالت  ("11، النقطة  نقطة14برنامج من   

  ").مهما طالت املدة الزمنية التي انقضت عىل ارتكاب الجريمة... وينبغي أن يطبق هذا املبدأ
49

  ").كانت أحكامهًال تسقط الجرائم التي تدخل يف اختصاص املحكمة بالتقادم أيا  ("29نظام روما األسايس، املادة   
50

ال تخضع املحاكمة الجنائية عن االختفاء القرسي لألشخاص والعقوبة املفروضة " (7اتفاقية الدول األمريكية، املادة   

  ").ًقضائيا لقوانني التقييد
51

  .55، الفقرة 2010تقرير الفريق العامل لسنة   
52

  Supra note 50أنظر   
53

 املعنية باستيفاء مجموعة أورنتليترشتقرير الخبرية املستقلة ديان . ألمم املتحدةأنظر املجلس االقتصادي واالجتماعي ل  

  .E/CN.4/102/Add.1. 2005شباط / فرباير8. املبادئ ملكافحة اإلفالت من العقاب
-dds-accessd://http

OpenElement?pdf.0510900G/PDF/00/109/05G/GEN/UNDOC/doc/org.un.ny 

54
كانون / ديسمرب18. ، إعالن حماية جميع األشخاص من االختفاء القرسي47/133الجمعية العامة لألمم املتحدة، القرار   

  ).2 (17املادة . 1992األول 

 
، HRC/A/4/8، 2008أيار / مايو13عني باستقالل القضاة واملحامني، مجلس حقوق اإلنسان، تقرير املقرر الخاص امل 55

-dds-daccess://http

OpenElement?pdf.0813414G/PDF/14/134/08G/GEN/UNDOC/doc/org.un.ny 

56
صية اإليجابية فئة من فئات الوالية القضائية، ويقوم عىل جنسية املشتبه به أو املدعى عليه يف وقت اختصاص الشخ  

وهذه هي املقاربة التي ينتهجها قسم املمارسة القانونية للجمعية الدولية للمحامني، . ارتكاب الجريمة أو اإلساءة الشخصية

: 144. ، ص)تقرير الجمعية الدولية) (2008ترشين األول /أكتوبر (ألقاليمتقرير فريق املهام بشأن الوالية القضائية العابرة ل

ًيسمح مبدأ الشخصية اإليجابية، املعروف أيضا بمبدأ الجنسية اإليجابية، للدولة بمقاضاة مواطنيها عىل جرائم ارتكبوها يف "

: الوالية القضائية العامليةلعفو الدولية، ولالطالع عىل نطاق مبدأ الشخصية اإليجابية، أنظر منظمة ا". أي مكان من العالم
، الجزء 2011أيلول /، سبتمربIOR 53/003/2001:  الفصل األول، رقم الوثيقة– واجب الدول يف سن الترشيع وإنفاذه

 ب، .2

 -c8ad-dd11-0f8d-900e866a/en/2001/003/53IOR/asset/library/en/org.amnesty.www://http

pdf.en530032001ior/e118c4445d3f .  ،ًأنظر أيضاin , Active Personality Principle, Dapo Akande

Antonio Cassese, ed., The Oxford Companion to International Justice, Oxford: Oxford University 

Press, 2008, 229)  حيث ينتقد تطبيق مبدأ الشخصية اإليجابية عىل األشخاص الذين يحملون جنسية الدولة التي توجد

فيها املحكمة يف وقت املقاضاة، ولكن ليس يف وقت ارتكاب الجريمة، باستثناء الحاالت التي ترتكب فيها جريمة يشملها 

نون الدويل؛ ويرى أن مقاضاة األشخاص الذين أصبحوا من املقيمني يف الدولة التي توجد فيها املحكمة عقب وقوع الجريمة القا

  ).يتماىش مع فقه الشخصية اإليجابية
57

اختصاص الشخصية السلبية فئة من فئات الوالية القضائية، ويقوم عىل جنسية الضحية يف وقت ارتكاب الجريمة أو "  
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يتعني أن يكون الضحية يف ذلك الوقت : "Supra, Note 18, p.146تقرير الجمعية الدولية للمحامني، .  الشخصيةاإلساءة

ولالطالع عىل نطاق مبدأ الشخصية السلبية، أنظر منظمة العفو ". ًمواطنا لدولة أجنبية، أي الدولة أ، يف وقت وقوع الجريمة

 Dapo Akande, Passiveًأنظر أيضا، . Supra, note 56, at Sect. IIC، )األولالفصل (الوالية القضائية العاملية الدولية، 
Personality Principle, in Cassese, Supra, Note 18 at p. 452)  حيث  يربر اختصاص الشخصية السلبية عىل

حمل جنسيتها مصلحة  ًغالبا ما يختارون ضحاياهم عىل أساس هذه الشخصية ويعرفون أن للدولة التي ي"أساس أن الجناة 

  ")."يف منع مثل هذه األفعال

 
، تحسني مستوى فعالية التعاون بني الدولملزيد من املعلومات بشأن نسق تقاسم املسؤولية، أنظر منظمة العفو الدولية،  58

، 2009ترشين األول / أكتوبر13

e=lang&530042009ENGIOR=id?php.document/org.amnestyusa.www://http . ويعني غياب متطلب

ًالوجود أيضا أن بإمكان الدول قبول دعاوى منقولة إليها من محكمة دولية، من قبيل املحكمة الخاصة بيوغوسالفيا السابقة 

الدويل بيرس أكرب عن طريق استكمال التحقيق قبل عملية النقل واملحكمة الخاصة برواندا، لنظر جرائم يشملها القانون 

 ً.وإصدار مذكرة قبض قبل ذلك أيضا

 
، تحسني مستوى فعالية التعاون بني الدولملزيد من املعلومات بشأن نسق تقاسم املسؤولية، أنظر منظمة العفو الدولية،  59

، 2009ترشين األول / أكتوبر13

e=lang&530042009ENGIOR=id?php.document/org.amnestyusa.www://http . ويعني

ًغياب متطلب الوجود أيضا أن بإمكان الدول قبول دعاوى منقولة إليها من محكمة دولية، من قبيل املحكمة الخاصة 

 الخاصة برواندا، لنظر جرائم يشملها القانون الدويل بيرس أكرب عن طريق استكمال التحقيق بيوغوسالفيا السابقة واملحكمة

  ً.قبل عملية النقل وإصدار مذكرة قبض قبل ذلك أيضا
60

؛ واتفاقية جنيف 129؛ واتفاقية جنيف الثالثة، املادة 50؛ واتفاقية جنيف الثانية، املادة 49اتفاقية جنيف األوىل، املادة   

  .146ة، املادة الرابع
61

، UN Doc. CAT/C/SR.247، 247ملخص وقائع االجتماع اللجنة املعنية بمناهضة التعذيب، الدورة السادسة عرش،   

  .20الفقرة 
62

 .UN Doc. A/CONF.39/27 (1969), 1155 U.N.T.S من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات، 27 و26أنظر املادتني   

331. Annemie Schaus, Les Conventions de Vienne sur le droit des traités, p.1137 (« L’article 27 de la 
Convention de Vienne, quant à lui, prescrit certainement, dans l’ordre juridique international, la 

primauté du droit international sur le droit interne ») and at p.1124 («Le principe d’impuissance du 
droit interne à justifier la non exécution d’un traité, telle que contenue á l’article 27, reflète en tout 

état de cause le droit international coutumier »)..  
63

، 2006ترشين الثاني / نوفمرب 29، )املزايا والتعويضات والنفقات (IACtHR, Case of La Cantuta v. Peruأنظر   

  .226الفقرة 
64

وال يجوز محاكمتهم إال بواسطة السلطات القضائية العادية املختصة يف كل بلد دون أي ) ("2 (16، املادة 1992إعالن   

يجوز محاكمة  ("1، الفقرة 9ًأنظر أيضا االتفاقية األمريكية، املادة ".) قضاء خاص آخر، وال سيما القضاء العسكري

ألشخاص الذين يدعى بمسئوليتهم عن األفعال التي تشكل جريمة االختفاء القرسي لألشخاص فقط يف السلطات القضائية ا

؛ ").للقانون العادي يف كل دولة، باستثناء كافة السلطات القضائية الخاصة األخرى، وخاصة السلطات القضائية العسكرية

  ").ي املحاكمات أمام القضاء املدنيينبغي أن تجر ("11 ، النقطة نقطة14برنامج من 
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65
يجوز محاكمة األشخاص الذين يدعى بمسئوليتهم عن األفعال التي تشكل جريمة االختفاء (" 9االتفاقية األمريكية، املادة   

القرسي لألشخاص فقط يف السلطات القضائية للقانون العادي يف كل دولة، باستثناء كافة السلطات القضائية الخاصة 
 .ى، وخاصة السلطات القضائية العسكريةاألخر

  ")..ال تعترب األفعال التي تشكل االختفاء القرسي أنها ارتكبت يف أثناء أداء الواجبات العسكرية

 
 من املبادئ األساسية بشأن استقالل السلطة القضائية، 5املادة : ًأنظر أيضا 66

htm.indjudiciary/law/english/org.ohchr.2www://httpاملجموعة املستوفاة من املبادئ املتعلقة " من 29 واملبدأ ؛

 ، "بحماية وتعزيز حقوق اإلنسان من خالل اتخاذ إجراءات ملكافحة اإلفالت من العقاب

-dds-daccess://http

OpenElement?pdf.0510900G/PDF/00/109/05G/GEN/UNDOC/doc/org.un.ny 

67
طبيعة االلتزام القانوني العام املفروض عىل الدول األطراف يف العهد، : 31لجنة حقوق اإلنسان، التعليق العام رقم   

HRI/GEN/1Tev.8238. ، ص.  
68

وأال يستفيد الجناة من أية إجراءات قانونية تعفيهم من املقاضاة الجنائية أو  ("11 ، النقطة نقطة14برنامج من   

  .").اإلدانة
69

 1ال يستفيد األشخاص الذين ارتكبوا أو أدعي أنهم ارتكبوا الجرائم املشار إليها يف الفقرة ) ("1 (18، املادة 1992إعالن   

، من أي قانون عفو خاص أو أي إجراء مماثل آخر قد يرتتب عليه إعفاء هؤالء األشخاص من أي محاكمة أو  أعاله4من املادة 

  .").عقوبة جنائية
70

، نيويورك أدوات سيادة القانون لدول ما بعد الرصاع، تدابري العفواملفوضة السامية لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان،   

  .5. ، ص2009وجنيف، 
71

 .UN Docدويل، سيادة القانون والعدالة االنتقالية يف مجتمعات النزاع ومجتمعات ما بعد النزاع، مجلس األمن ال  

S/2004/616 ،310، الفقرة 2004آب / أغسطس.  
72

، 2011شباط / فرباير24، املزايا والتعويضات، Gelman v. Uruguayأنظر محكمة الدول األمريكية لحقوق اإلنسان،   

  .195الفقرة 
73

 .La Cantuta v؛ 41، الفقرة 2001آذار / مارسBarrios Altos v. Peru (Merits) ،14بني جملة أحكام، أنظر،   

Perus) ؛ 152، الفقرة 2006ترشين الثاني / نوفمرب29، )امليزات والتعويضات والتكاليفAlmonacid-Arellano et al. 
v. Chile) 112، الفقرة 2006أيلول / سبتمرب26، )االعرتاضات األولية وامليزات والتعويضات والتكاليف.  

74
عيل كل دولة أن تكفل لكل من لدية علم أو مصلحة مرشوعة ويدعي تعرض أي شخص ) (1 (13، املادة 1992إعالن   

الختفاء قرسي، الحق يف أن يبلغ الوقائع إيل سلطة مختصة ومستقلة يف إطار الدولة التي تقوم بإجراء تحقيق رسيع وكامل 

ًكواه، ومتي قامت أسباب معقولة لالعتقاد بأن اختفاء قرسيا قد ارتكب، فعىل الدولة أن تبادر دون إبطاء إىل إحالة ونزيه يف ش

  ").األمر إيل تلك السلطة إلجراء هذا التحقيق
75

آذار / مارس26، الذي جرى تبنيه دون تصويت، )االختفاء القرسي أو الطوعي (10/10مجلس حقوق اإلنسان، القرار   

 .pdf.10_10_RES_HRC_A/resolutions/HRC/E/documents/org.ohchr.ap://http). ه (4، الفقرة 9200

76
  . من اتفاقية مناهضة التعذيب12ثمة التزام مماثل يف املادة   

77
 'االختفاء'عىل الحكومات أن تضمن أن كافة الشكاوى والبالغات التي ترد عن حاالت  ("10 قطة، الن نقطة14برنامج من   
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ُتخضع فورا لتحقيق محايد وفعال، من قبل هيئة تتمتع باالستقالل عمن تزعم مسؤوليتهم عن هذه الحاالت، كما تتمتع  ً

  ."). األساليب املتبعة يف هذا التحقيق ونتائجهوينبغي اإلعالن عن. بالصالحيات واملوارد الالزمة إلجراء هذا التحقيق
78

 من العهد الدويل الخاص 6أن املادة بش) 4 (6 رقم اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة، التعليق العام  

ت حقوق اإلنسان، مجموعة التعليقات العامة والتوصيات العامة التي تبنتها هيئات معاهدا"بالحقوق املدنية والسياسية، يف 

  .  8. ، صHRI/GEN/1/Rev.1القرار 
79

طبيعة االلتزام القانوني العام املفروض عىل : 31اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة، التعليق العام رقم   

  .237. ، صHRI/GEN/1/Rev.8. 14الفقرة /الدول األطراف يف العهد
80

 :  عىل ما ييل13، حيث تنص املادة 1992إعالن   

عيل كل دولة أن تكفل لكل من لديه علم أو مصلحة مرشوعة ويدعي تعرض أي شخص الختفاء قرسي، الحق يف أن يبلغ . 1"

الوقائع إيل سلطة مختصة ومستقلة يف إطار الدولة التي تقوم بإجراء تحقيق رسيع وكامل ونزيه يف شكواه، ومتى قامت 

ًاء قرسيا قد ارتكب، فعيل الدولة أن تبادر دون إبطاء إىل إحالة األمر إيل تلك السلطة إلجراء أسباب معقولة لالعتقاد بأن اختف

 .وال يجوز اتخاذ أي تدابري الختصار ذلك التحقيق أو عرقلته. هذا التحقيق، وإن لم تقدم شكوى رسمية

تحقيق بفعالية، بما يف ذلك صالحيات إجبار عيل كل دولة أن تكفل للسلطة املختصة الصالحيات واملوارد الالزمة إلجراء ال. 2

 .الشهود عيل الحضور وتقديم املستندات ذات الصلة، واالنتقال عيل الفور ملعاينة املواقع

تتخذ اإلجراءات التي تكفل لجميع املشاركني يف التحقيق، بمن فيهم الشاكي واملحامي والشهود والذين يقومون بالتحقيق، . 3

 .ملة أو التهديد أو االنتقامالحماية من سوء املعا

يسمح لجميع األشخاص املعنيني بناء عيل طلبهم، باإلطالع عيل نتائج التحقيق، ما لم يكن يف ذلك إرضار بسري التحقيق . 4

 .الجاري

توضع أحكام خاصة لضمان املعاقبة بالعقوبات املناسبة عيل أي معاملة سيئة أو تهديد أو عمل انتقامي أو أي شكل من . 5

 .أشكال التدخل، تقع لدي تقديم الشكوى أو أثناء إجراء التحقيق

ًيجب أن يكون من املمكن دائما إجراء التحقيق، وفقا للطرق املذكورة أعاله، ما دام مصري ضحية االختفاء القرسي لم . 6 ً

  .يتضح بعد
81

ن رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو املبادئ املتعلقة بالتقيص والتوثيق الفعالني للتعذيب وغريه ماألمم املتحدة،   

 ،2000كانون األول / ديسمرب4، 55/89، التي أوىص بها قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة الالإنسانية أو املهينة

htm.ninvestigatio/law/english/org.ohchr.2www://http 

82
األمم املتحدة، مبادئ املنع والتقيص الفعالني لعمليات اإلعدام خارج نطاق القضاء واإلعدام التعسفي واإلعدام دون محاكمة،   

 ،1989أيار / مايو24

html.39128b6ae3/docid/refworld/org.unhcr.www://http 

83
  .").ينبغي أال يتوقف التحقيق إىل أن يتضح مصري الضحية بصورة رسمية ("10 ، النقطة نقطة14برنامج من   

84
توضع أحكام خاصة لضمان املعاقبة بالعقوبات املناسبة عيل أي معاملة سيئة أو تهديد أو ) ("5 (13، املادة 1992إعالن   

  .")تقع لدى تقديم الشكوى أو أثناء إجراء التحقيقعمل انتقامي أو أي شكل من أشكال التدخل، 
85

  ).1 (6اتفاقية مناهضة التعذيب، املادة   
86

  ).3 (9العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، املادة   
87

 30، 2قرة ، الف)9املادة (حق الفرد يف الحرية واألمان عىل شخصه : 8التعليق العام رقم . اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان  
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  .1982حزيران / يونيو
88

  ).4 (9العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، املادة   
89

 30، 3، الفقرة )9املادة (حق الشخص يف الحرية واألمان عىل نفسه : 8التعليق العام رقم . اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان  

  ).جواز أن تتجاوز التأخريات بضعة أيامحيث عربت عن رأي اللجنة بعدم (. 1982حزيران /يونيو
90

 IOR: ، رقم الوثيقةواجب الدول يف سن الترشيعات وتنفيذها: الوالية القضائية العامليةًأنظر، مثال، منظمة العفو الدولية،   

53/002 to 018/20012001أيلول /، سبتمرب.  
91

حزيران / يونيو27، محكمة العدل الدولية، LaGrand (Germany v. United States of America)القرار يف قضية   

 تؤسس لنظام مرتابط الغرض منه تيسري تنفيذ نظام 36 من املادة 1الفقرة : "حيث أكدت املحكمة أن. 74، الفقرة 2001

 u (1لفقرة ، ا36املادة (الحق يف االتصال والزيارة : ويبدأ هذا باملبدأ األسايس الذي يحكم الحماية القنصلية. الحماية القنصلية

j .(( 1، الفقرة 37وييل هذه العبارة حكم ينص عىل ترتيبات اإلخطار القنصيل، املادة) ج (1، الفقرة 36ًوأخريا املادة )). 6(( ،

التي تحدد التدابري التي يجوز للموظفني القنصليني اتخاذها لتقديم املساعدة القنصلية لرعايا بالدهم املحتجزين يف الدولة 

ويتبع ذلك أنه عندما ال تكون الدولة املرسلة عىل علم باحتجاز مواطنيها بسبب عدم تقديم الدولة املضيفة اإلخطار . املستقبلة

، فقد حيل، من جميع 1992 و1982القنصيل الالزم دون تأخري، وهو أمر يصدق عىل القضية الحالية خالل الفرتة ما بني 

ًأنظر أيضا محكمة الدول األمريكية ". 1، الفقرة 36رستها حقوقها بموجب املادة النواحي العملية، بني الدولة املرسلة وبني مما

، رأي "يف إطار ضمانات اإلجراءات القانونية الواجبة. الحق يف املعلومات املتعلقة باملساعدة القنصلية"لحقوق اإلنسان، 

  .Series A No. 16. 1999ترشين األول / أكتوبر1 مؤرخ يف OC-16/99 استشاري رقم 
92

دليل لالطالع عىل تحليل شامل للقانون واملعايري الدوليني املتعلقني بالحق يف محاكمة عادلة، أنظر منظمة العفو الدولية،   

  . )2012طبعة ثانية قادمة  (1998كانون األول /، ديسمربPOL 30/02/98: ، رقم الوثيقةاملحاكمات العادلة
93

 من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، 14 حول املادة 32ق العام رقم اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان، التعلي  

UN Doc. CCPR/C/GC/32 ،232007آب / أغسطس. 

-dds-daccess://http

OpenElement?pdf.0743771G/PDF/71/437/07G/NGE/UNDOC/doc/org.un.ny 

94
 االنتهاكات لضحايا والجرب االنتصاف يف الحق بشأن التوجيهية واملبادئ األساسية املبادئالجمعية العامة لألمم املتحدة،   

، املبدأ UN Doc. A/RES/60/147، الدويل اإلنساني للقانون الخطرية واالنتهاكات اإلنسان لحقوق الدويل للقانون الجسيمة

 الواجبة املعاهدات معاهدة من ذلك عىل تنص وحيثما ذلك، عىل وعالوة: "... حيث ينص املبدأ، يف حزء منه، عىل ما ييل. 5

 أو أخرى لدول رمنيلمجا تسليم تسهل أو أن تسلم للدول ينبغي الدولية، القانونية االلتزامات من آخر التزام أو التطبيق

 فيها بما الدولية، العدالة تحقيق يف التعاون أشكال من وغريها القضائية املساعدة وتقدم مناسبة دولية قضائية لهيئات

 الدولية بالرشوط القانونيةً ورهنا اإلنسان لحقوق الدولية القانونية واملعايري يتفق بما والشهود، وحماية الضحايا مساعدة

  ."املهينة أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو املعاملة رضوب من وغريه التعذيب بحظر املتصلة كتلك
95

تتبادل الدول األطراف مع بعضها : " من االتفاقية األمريكية بشأن االختفاء القرسي لألشخاص عىل ما ييل12تنص املادة   

م اعتقالهم فيها البعض املساعدة يف التحري، وتحديد الهوية، واملكان، وإعادة األحداث الذين تم نقلهم إىل دولة أخرى، أو ت

  ".نتيجة لالختفاء القرسي آلبائهم أو األوصياء عليهم
96

تشري الشخصية اإليجابية إىل اإلجراءات التي تطلب دولة ما بموجبها تسليم أي شخص مطلوب للدولة املتقدمة بالطلب   

وبخالف ذلك، فإن . الجريمةًملقاضاته جنائيا عىل جريمة يجوز فيها التسليم، أو لفرض أو إنفاذ حكم يتعلق بمثل هذه 

  .التسليم السلبي يشري إىل اإلجراءات التي يسلم بموجبها شخص موجود يف إقليم إحدى الدول إىل دولة أجنبية لألسباب نفسها
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97
 طرد أي شخص أو تسليمه أو ترحيله أو إعادته أو إبعاده بأي طريقة كانت إىل بلد أو عدم اإلعادة القرسيةيحظر مبدأ   

ًكن أن يواجه أو تواجه فيه خطرا حقيقيا يف التعرض لالضطهاد ولغريه من رضوب األذى الخطريإقليم يم وقد نصت اتفاقيات . ً

حيث اعرتفت بالحظر املفروض . دولية عديدة عىل هذا املبدأ بصفته قاعدة من قواعد القانون الدويل العريف امللزم لجميع الدول

 من اتفاقية 3 من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، واملادة 7 املادة ، بني جملة أحكام،اإلعادة القرسيةعىل 

من االتفاقية ) 8 (22مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واملادة 

من االتفاقية األمريكية ملنع ) 4 (13الجئني، واملادة  من االتفاقية الخاصة بوضع ال33األمريكية لحقوق اإلنسان،، واملادة 

 من االتفاقية 3 من االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القرسي، واملادة 16ومعاقبة التعذيب، واملادة 

من ) 4 (45 واملادة من ميثاق الحقوق األساسية لالتحاد األوروبي،) 2 (19 واملادة 18األوروبية لحقوق اإلنسان، واملادة 

  .اتفاقية جنيف الرابعة
98

 امللحق بها والذي 13 من الربوتوكول رقم 1 من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان واملادة 2أنظر، بصورة خاصة، املادة   

ًيحظر تسليم أو إبعاد شخص إىل دولة أخرى يمكن أن يواجه أو تواجه فيها خطرا حقيقيا بالتعرض لعقوبة اإلعد أنظر . امً

، Mutatis mutandisً؛ وانظر أيضا، 2008آذار / مارسHakizimana v. Sweden (dec.), no. 37913/05 ،27ًأيضا، 

 .Series A no) ، 1989تموز / يوليو7حكم قضائي يف (، Soering v. the United Kingdom يف قاعدة مناهضة التعذيب

 ,S.R. v. Sweden (dec.), no. 62806/00, 23 April 2002; Ismaili v. Germany (dec.), no. 58128/00؛ 16

15 March 2001; Bader and Kanbor v. Sweden, no. 13284/04, ECHR 2005-XI; Kaboulov v. Ukraine, 

no. 41015/04, § 99, 19 November 2009 ؛ مبادئ األمم املتحدة األساسية بشأن استقالل السلطة القضائية، املبدأ رقم

، 2001آب /  أغسطس31عدم التقيد بأحكام العهد يف حاالت الطوارئ، : 4، املادة 29لجنة حقوق اإلنسان، التعليق رقم ؛ 5

CCPR/C/21/Rev.1/Add.11 11، الفقرة.  
99

 UNأنظر تقرير املقرر الخاص املعني بالتعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،   

Doc. A/60/3/16 ،3029، الفقرة 2005آب / أغسطس ، 

pdf.40fb30f43/pdfid/refworld/org.unhcr.www://httpأنظر، املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان،  ؛Al 
Saddoon and Mufhdi v. UK case ،2التي استندت، بدورها، بشكل خاص، 125 -123الفقرات ، 2010آذار / مارس ،

، فقرة 2008شباط / فرباير28، املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، Appl. No 37201/01، القرار، Saadi v. Italyعىل 

125.( 

100
  Cordula Droege ،املراجعة الدولية اإلطار القانوني، عدم اإلعادة القرسية والتحديات الراهنة: عمليات نقل املعتقلني ،

  .669. ، ص2008أيلول /، سبتمرب871، رقم 90للصليب األحمر، املجلد 
101

 .UN Docأنظر لجنة األمم املتحدة املعنية بمناهضة التعذيب، االستخالصات والتوصيات، الواليات املتحدة األمريكية،   

CAT/C/USA/CO/2 21 و20، القرتني.  
102

  Rodley and Pollard, supra note 15, p. 173.  
103

  .املصدر نفسه  
104

  174. ، صاملصدر نفسه  
105

  ")ً أال يعتقل أحد رساينبغي ("5 ، النقطة نقطة14برنامج من   
106

عىل كل دولة أن " االلتزام بضمان إعمال هذا الحق بصورة فعالة، حيث تنص عىل أنه 1992 من إعالن 3تعزز املادة   

قضائية وغريها من التدابري الفعالة ملنع وإنهاء أعمال االختفاء القرسي يف أي إقليم خاضع تتخذ التدابري الترشيعية واإلدارية وال
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  ".لواليتها
107

دراسة مشرتكة بشأن املمارسات العاملية املتعلقة باالعتقال الرسي يف سياق مكافحة اإلرهاب أنظر مجلس حقوق اإلنسان،   

الحريات األساسية أثناء مكافحة اإلرهاب، مارتني شاينني؛ واملقرر للمقرر الخاص املعني بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان و
الخاص املعني بالتعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، مانفريد نواك؛ والفريق 

امل املعني باالختفاء القرسي أو غري ًالعامل املعني باالعتقال التعسفي ممثال بنائب رئيسه، شاهني ساردار عيل؛ والفريق الع
   . 5. ، ص2010شباط / فربايرUN Doc. A/HRC/13/42 ،19، ًالطوعي ممثال برئيسه، جرييمي ساركني

pdf.42-13-HRC-A/session13/docs/uncilhrco/bodies/english/org.ohchr.2www://http 

108
محاربة ؛ منظمة العفو الدولية، 128. ، صSupra note 6، والقتل السيايس" االختفاء القرسي" منظمة العفو الدولية،  

  .96. ، ص)ACT 40/001/2003) 2003: ، رقم الوثيقةدليل للعمل: التعذيب
109

  .9. ، صSupra not 14دراسة مشرتكة،   
110

  .11. ر نفسه، صاملصد  
111

ال ينبغي أن يقوم بإلقاء القبض عىل األشخاص واعتقالهم سوى املوظفني الذين  ("6 ، النقطة نقطة14برنامج من   

  ."يرخص لهم القانون ذلك
112

كانون / ديسمرب17، 34/169مدونة لقواعد سلوك املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني، قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة   

 ،1979األول 

htm.codeofconduct/law/english/org.ohchr.2www://http 

113
مبادئ أساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية من جانب املوظفني  املكلفني بإنفاذ القوانني، مؤتمر األمم املتحدة   

، 1990أيلول / سبتمرب7آب إىل / أغسطس27ل منع الجريمة ومعاملة املذنبني، هافانا، كوبا، الثامن حو

htm.firearms/law/english/org.ohchr.2www://http 

114
، 2011كانون الثاني / ينايرUN Doc. A/HRC/16/47 ،19أنظر تقرير الفريق العامل املعني باالعتقال التعسفي،   

  .8امللحق، الفقرة 
115

تضع كل دولة يف إطار قانونها الوطني، قواعد تحدد املوظفني املرخص لهم بإصدار أوامر ) ("1 (12، املادة 1992إعالن   

 لها املوظفون الذين الحرمان من الحرية، والظروف التي يجوز يف ظلها إصدار مثل هذه األوامر، والجزاءات التي يتعرض

  .")يرفضون دون مسوغ قانوني تقديم املعلومات عن حرمان شخص ما من حريته
116

كما تكفل كل دولة ممارسة رقابة صارمة، بما يف ذلك تحديد التسلسل الواضح ملراقبة من ) ("2 (12، املادة 1992إعالن   

ليات القبض عىل األشخاص واعتقالهم واحتجازهم ووضعهم يف يزاولون املسؤوليات، عيل جميع املوظفني املكلفني بالقيام بعم

الحجز ونقلهم وحبسهم، كما تكفل ممارسة تلك الرقابة عيل غريهم من املوظفني الذين يخولهم القانون استعمال القوة 

صارمة ومستمرة ينبغي عىل املسؤولني يف قوات األمن ممارسة رقابة  ("2 ، النقطة نقطة14برنامج من ؛ ."واألسلحة النارية

ًعىل قواتهم من خالل التسلسل القيادي، حتى يضمنوا أن مرؤوسيهم من الضباط ال يرتكبون أفعاال تتسبب يف وقوع حاالت 

  .").'اختفاء'
117

عىل الحكومات أن تضمن أن السجناء ال يحتجزون إال يف أماكن اعتقال معرتف بها  ("5 ، النقطة نقطة14برنامج من   

  .")ًرسميا
118

، 1996كانون األول / ديسمربE/CN.4/1997/34 ،13رير الفريق العامل املعني باالختفاء القرسي أو غري الطوعي، تق  
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 ، 24الفقرة 

-dds-daccess://http

OpenElement?pdf.9614402G/IMG/02/144/96G/GEN/UNDOC/doc/org.un.ny 

119
ًينبغي أن تتاح فورا لألقارب واملحامني واملحاكم معلومات دقيقة عن القبض عىل أي  ("3 ، النقطة نقطة14برنامج من   

 وينبغي أن يسمح ("7 ، النقطة نقطة14برنامج من  ").شخص، ومكان اعتقاله، بما يف ذلك نقله من سجن آلخر واإلفراج عنه

  ").ألقاربهم ومحاميهم وأطبائهم باالتصال بهم بصورة فورية ومنتظمة
120

مجموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن، قرار   

 ،1988كانون األول / ديسمرب9، 43/173الجمعية العامة لألمم املتحدة 

htm.bodyprinciples/law/english/org.ohchr.2www://http 

121
قواعد األمم املتحدة األساسية الدنيا ملعاملة السجناء، التي تبناها مؤتمر األمم املتحدة األول حول منع الجريمة ومعاملة   

) 1957تموز / يوليو663C(XXIV)) 31 جلس االقتصادي واالجتماعي يف قراره ، وأقره امل1955املذنبني املنعقد يف جنيف يف 

  ).1977أيار / مايوRes. 2076 (LXII)) 13والقرار 
122

 27املبادئ األساسية بشأن دور املحامني، مؤتمر األمم املتحدة الثامن حول منع الجريمة ومعاملة املذنبني، هافانا، كوبا،   

 htm.lawyers/law/english/org.ohchr.2www://http، 1990ل أيلو/ سبتمرب7آب إىل /أغسطس

123
 ،1963نيسان / أبريل24اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية،   

pdf.1963_2_9/conventions/english/instruments/texts/ilc/org.un.untreaty://http 
 : وتنص هاتان املادتان عىل ما ييل). 3(و) 2 (9، املادة 1992إعالن   124

اص يكون للسلطات الوطنية املختصة، لدي مبارشة هذه اإلجراءات، حق دخول جميع األماكن التي يحتجز فيها األشخ. "2

املحرومون من حريتهم وكل جزء من أجزائها، فضال عن أي مكان يكون ثمة ما يدعو إىل االعتقاد باحتمال العثور عيل هؤالء 

 .األشخاص فيه

يكون كذلك ألي سلطة مختصة أخرى مرخص لها بذلك بموجب ترشيع الدولة املعنية أو أي صك قانوني دويل تكون .  3

 ."ل هذه األماكنًالدولة طرفا فيه، حق دخول مث

125
أنظر ."). كما يجب إجراء زيارات تفتيشية عىل كافة أماكن االعتقال بصفة منتظمة (".. 7 ، النقطة نقطة14برنامج من   

 UN؛ 38 -34، الفقرات )2005تموز / يوليوUN Doc A/56/156) 3: تقارير مقرر األمم املتحدة الخاص املعني بالتعذيب

Doc E/CN.4/2006) 232005كانون األول / ديسمرب( ؛ 27 -20، الفقراتUN Doc A/61/259) 14آب / أغسطس

  .86 -75، الفقرات )2010آب / أغسطس10 (UN Doc A/65/273؛ 73 -72، الفقرتني )2006
126

هينة، ًأنظر، مثال، اللجنة الفرعية املعنية بمنع التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو امل  

، املبادئ التوجيهية للجنة الفرعية املعنية بمنع التعذيب وغريه من 2010ترشين الثاني / نوفمرب19 -15، جنيف، 12الدورة 

 ، UN Doc. CAT/OP/12/4رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة املتعلقة بزيارات الدول األطراف، 

htm.index/opcat/cat/bodies/english/org.ohchr.2www://http . ،تخطيط ًأنظر أيضا، جمعية منع التعذيب
 ، الوطنية ملنع التعذيباالسرتاتيجيات لزيارات اآلليات

-for-strategies-Aplanning3%1020=id&item=view&2k_com=option?php.index/ch.apt.www://http

en=lang&visit-npm-an 

127
عىل الحكومات أن  ("4 ، النقطة نقطة14برنامج من ؛ )4 (9العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، املادة   
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ًتكفل دائما تيسري السبل القضائية الفعالة التي تمكن األقارب واملحامني من معرفة مكان احتجاز السجني فورا، وتحديد  ًِّ

  .")ًالسلطة الخاضع لها، ضمانا لسالمته ولإلفراج عن أي شخص يعتقل بصورة تعسفية
128

  . للجنة حقوق اإلنسان32أنظر التعليق العام رقم   
129

  .5. ، صSurpa note 14، الدراسة املشرتكةأنظر   
130

  .املصدر نفسه  
131

كما يجب االحتفاظ بسجالت حديثة لكافة السجناء يف جميع أماكن االعتقال ويف  (".. 5 ، النقطة نقطة14برنامج من   

امني والقضاة والهيئات الرسمية التي عىل أن تكون املعلومات الواردة يف هذه السجالت يف متناول األقارب واملح. املركز الرئييس

  .").تبحث عن أشخاص ممن اعتقلوا، وغريها من الهيئات والجهات التي تدفعها أسباب مرشوعة لالهتمام باألرس
132

كما يجب االحتفاظ بسجالت حديثة لكافة السجناء يف جميع أماكن االعتقال ويف  (".. 5 ، النقطة نقطة14برنامج من   

عىل أن تكون املعلومات الواردة يف هذه السجالت يف متناول األقارب واملحامني والقضاة والهيئات الرسمية التي . املركز الرئييس

  .").تبحث عن أشخاص ممن اعتقلوا، وغريها من الهيئات والجهات التي تدفعها أسباب مرشوعة لالهتمام باألرس
133

، وينص عىل ما 125، الفقرة 1998أيار / مايو25ر صادر يف ، قراKurt v. Turkeyاملحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان،   

ُيتعني أن ينظر إىل عدم االحتفاظ بسجالت لبيانات من قبيل تاريخ وزمان ومكان االعتقال، واسم املعتقل وكذلك أسباب : "ييل

  ".تفاقية من اال5ًباعتباره أمرا ال يتساوق مع الغرض نفسه للمادة االعتقال واسم الشخص الذي يقف خلفه، 
134

  .125 إىل 122اتفاقية جنيف الثالثة، املواد   
135

  ).السجل (7قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء، القاعدة   
136

مجموعة مبادئ األمم املتحدة املتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو   

  .12السجن، املبدأ 
137

  ).أ(، التوصية 5. ، صSurpa note 14، الدراسة املشرتكةر أنظ  
138

يجب االحتفاظ بسجل رسمي يجري تحديثه باستمرار بأسماء جميع األشخاص ) ("3 (10، املادة 1992إعالن   

نشاء وإضافة إيل ذلك، يجب عيل كل دولة أن تتخذ الخطوات الالزمة إل. املحرومني من حريتهم يف كل مكان من أمكنة االحتجاز

وتوضع املعلومات الواردة يف هذه السجالت يف متناول األشخاص املذكورين يف الفقرة السابقة ويف . سجالت مركزية مماثلة

متناول أي سلطة قضائية أو أي سلطة أخري وطنية مختصة ومستقلة، وأي سلطة مختصة، مرخص لها بذلك بموجب 

ًلة املعنية طرفا فيه، تسعي إىل تقيص مكان وجود أحد األشخاص الترشيع الوطني أو أي صك قانوني دويل تكون الدو

  .").املحتجزين
139

  ).أ(، التوصية 5. ، صSurpa note 14، الدراسة املشرتكةأنظر    
140

؛ 92، الفقرة UN Doc E/CN.4/2005/66أنظر النقاش الذي دار أثناء صياغة االتفاقية، يف وثيقتي األمم املتحدة   

؛ 'االعتقال الرسي'ظل أسود خافت أكثر؟ "، Pollard؛ وكذلك 136 و17، الفقرتني UN Doc E/CN.4/2006/57و

 تحقيق حقوق اإلنسان، Gilbert, Hampson, Sandoval (eds)واتفاقية األمم املتحدة بشأن االختفاء القرسي يف 

)Abingdon: Routledge, 2011( 154 -153، الصفحتني.  
141

ًتوضع فورا معلومات دقيقة عن : "من إعالن األمم املتحدة لالختفاء القرسي) 2 (10املادة ينعكس أسلوب املقاربة هذا يف   

احتجاز األشخاص ومكان أو أمكنة احتجازهم، بما يف ذلك حركة نقلهم من مكان إىل آخر، يف متناول أفراد أرسهم أو محاميهم 
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م يعرب األشخاص املحتجزون عن رغبة مخالفة أو أي شخص آخر له مصلحة مرشوعة يف اإلحاطة بهذه املعلومات، ما ل

  ."لذلك
142

خطر أن يواجه الشخص املختفي التعذيب أو القتل يكون يف أعىل درجاته يف "يشري دليل بارز بشأن املوضوع إىل أن   

دليل عميل : ياستخدام القانون ضد االختفاء القرسهدف لحقوق اإلنسان، ". الساعات أو األيام األوىل التي تيل اعتقاله مبارشة
بسبب كون حاالت االختفاء القرسي "ويعلن الدليل أنه . 22. ، ص2009، ألقارب األشخاص املختفني واملنظمات غري الحكومية

". تشمل جرائم إخفاء للمعلومات أو الحرمان منها، فإن توثيقها وجمع األدلة عليها أمر جوهري لطيف كامل من اإلجراءات

  ).حذف الحاشيةجرى  (96. ، صاملصدر نفسه
143

آذار / مارسE/CN.4/2005/66) 10أنظر التقارير الصادرة عن جلسات الصياغة، بما فيها عىل وجه الخصوص   

، الكفاح ضد االختفاء القرسي واتفاقية األمم املتحدة لسنة Scovazzi and Citroniًأنظر أيضا . 91 -90، الفقرتني )2005

2007) Leiden: Koninklijke Brill, 2007(339. ، ص.  
144

، Doc CPT/Inf/E (2002) 1-Rev. 2010، معايري لجنة منع التعذيبًأنظر، مثال، اللجنة األوروبية ملنع التعذيب،   

اعتقالها منذ بدء /ينبغي، من حيث املبدأ، ضمان حق الشخص املعتقل يف أن يخطر طرف ثالث بحقيقة اعتقاله: "12. ص

منع التعذيب، بالطبع، بأن ممارسة هذا الحق يمكن أن تستدعي إخضاعه لبعض وتعرتف لجنة . االحتجاز لدى الرشطة

بيد أنه ينبغي تحديد مثل هذه االستثناءات عىل نحو واضح . االستثناءات، بغية حماية املصالح املرشوعة لتحقيق الرشطة

ًومن ذلك، مثال، وجوب تسجيل أي (ولفرتة زمنية محددة عىل نحو صارم، كما ينبغي أن ترافق اللجوء إليها ضمانات مناسبة 

تأخري يف اإلخطار املكتوب بشأن االحتجاز مع ذكر أسبابه، واقتضاء أن يقر ذلك ضابط مسؤول كبري يف الرشطة ال صلة له 

  )."بالقضية، أو أحد أعضاء النيابة العامة
145

كانون / ديسمربUN Doc E/CN.4/2003/68) 17التوصيات العامة ملقرر األمم املتحدة الخاص املعني بالتعذيب،   

ينبغي، يف جميع الظروف، أن يبلغ أحد أقارب املعتقل بالقبض : "عىل ما ييل) ز(، تنص يف الفقرة 26، الفقرة )2002األول 

 من مجموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين 15وينص املبدأ ".  ساعة18عليه وبمكان اعتقاله خالل 

ًن أشكال االحتجاز أو السجن تحديدا عىل أنه، برصف النظر عن إمكان تربير فرض قيود يف ظروف يتعرضون ألي شكل م

ال يجوز حرمان الشخص املحتجز أو املسجون من االتصال بالعالم الخارجي، وخاصة بأرسته أو محاميه، "... استثنائية، فإنه 

  ".لفرتة تزيد عن أيام
146

ًالحكومات أن تكفل دائما السبل القضائية الفعالة التي تمكن األقارب واملحامني عىل  ("4 ، النقطة نقطة14برنامج من   

ًمن معرفة مكان احتجاز السجني فورا، وتحديد السلطة الخاضع لها، ضمانا لسالمته ولإلفراج عن أي شخص يعتقل بصورة  ً

  ".)تعسفية
147

اص املحرومني من حريتهم عيل نحو يتيح يجب أن يتم اإلفراج عن أي شخص من األشخ ("11، املادة 1992إعالن   

التحقق بصورة موثوق بها من أنه أفرج عنه فعال، وأنه، عالوة عيل ذلك، أفرج عنه يف ظل أوضاع تكفل احرتام سالمته البدنية 

ة وينبغي اإلفراج عن السجناء بطريق (".. 3 ، النقطة نقطة14برنامج من و؛ ".)وقدرته عيل ممارسة حقوقه ممارسة كاملة

  ".)تتيح التيقن من إطالق رساحهم، وتضمن سالمتهم
148

ال يجوز التذرع بأي أمر أو تعليمات صادرة عن أي سلطة عامة، مدنية كانت أو ) ("1 (6، املادة 1992ًأنظر أيضا إعالن   

و تلك ويكون من حق كل شخص يتلقى مثل هذه األوامر أ. عسكرية أو غريها، لتربير عمل من أعمال االختفاء القرسي

  ."التعليمات ومن واجبه عدم إطاعتها
149

 ، 1998شباط /، فربايرACT 30/1/98: منظمة العفو الدولية، الوثيقة رقم  

-7bca-dd11-c83e-0855e011/en/1998/001/30ACT/asset/library/en/org.amnesty.www://http
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html.en300011998act/c856b90848eb 

150
عيل كل دولة أن تحظر إصدار أوامر أو تعليمات توجه إىل ارتكاب أي عمل يسبب االختفاء ) ("2 (6، املادة 1992إعالن   

  ..").القرسي أو تأذن به أو تشجع عليه
151

  ".)من حق كل شخص يتلقى مثل هذه األوامر أو تلك التعليمات ومن واجبه عدم إطاعتها("، سهاملصدر نف  
152

تقرير الفريق العامل املعني باالختفاء القرسي أو غري الطوعي، امللحق، املمارسات الفضىل بشأن االختفاء القرسي يف   

  .A/HRC/16/48/Add.3. 46الترشيع الجنائي الوطني، الفقرة 
153

من العهد الدويل الخاص بالحقوق ) 3 (2يف االنتصاف الفعال لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان مكرس يف املادة الحق   

 من االتفاقية الدولية للقضاء عىل 6 من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، واملادة 8ومعرتف به كذلك يف املادة . املدنية والسياسية

 من 3 من اتفاقية حقوق الطفل، واملادة 39 من اتفاقية مناهضة التعذيب، واملادة 14 جميع أشكال التمييز العنرصي، واملادة

 من 75 من الربوتوكول األول، واملادة 91، واملادة 1907اتفاقية الهاي املتعلقة باحرتام  قوانني وأعراف الحرب الربية لسنة 

  . والشعوب من امليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان7نظام روما األسايس، واملادة 
154

 لحقوق الدويل للقانون الجسيمة االنتهاكات لضحايا والجرب االنتصاف يف الحق بشأن التوجيهية واملبادئ األساسية املبادئ  

 املؤرخ يف 60/147الدويل اإلنساني، التي تبنتها األمم املتحدة وأعلنتها بموجب القرار  للقانون الخطرية واالنتهاكات اإلنسان

 ،UN Doc. A/RES/60/147، 2005ون األول كان/ ديسمرب16

htm.remedy/law/english/org.ohchr.2www://http 

155
 : 8، الفقرة 5، املبدأ املصدر نفسه 

ر البدني أو العقيل أو املعاناة أو جماعات، بما يف ذلك الرض ًم رضر، أفرادا كانوابهالضحايا هم األشخاص الذين لحق "

 أو الحرمان بدرجة كبرية من التمتع بحقوقهم األساسية، وذلك من خالل عمل أو امتناع عن النفسية أو الخسارة االقتصادية

ًعمل يشكل انتهاكا جسيما للقانون الدويل لحقوق اإلنسان، أو انتهاكا خطريا للقانون ً ً ً، ووفقا وعند االقتضاء. الدويل اإلنساني  ً

األرسة املبارشة أو من تعيلهم الضحية املبارشة، واألشخاص الذين لحق  أيضا أفراد“ ضحية”للقانون املحيل، يشمل مصطلح 

  ."تدخلهم ملساعدة الضحايا املعرضني للخطر أو ملنع تعرضهم للخطر م رضر أثناءبه
156

  .9، الفقرة 5، املبدأ املصدر نفسه  
157

  .7، املبدأ املصدر نفسه  
158

 24، محكمة الدول األمريكية لحقوق اإلنسان، )املزايا والتعويضات (Gelamn v. Uruguayأنظر، بني جملة وثائق،   

  .256، الفقرة 2011شباط /فرباير
159

 .UN Doc، )االختفاء القرسي أو الطوعي (10/10مجلس حقوق اإلنسان، الدورة العارشة، القرار   

A/HRC/RES/10/10  
160

 االنتهاكات لضحايا والجرب االنتصاف يف الحق بشأن التوجيهية واملبادئ األساسية املبادئ لألمم املتحدة، الجمعية العامة  

  .`.AS/60/509/Add، الدويل اإلنساني للقانون الخطرية واالنتهاكات اإلنسان لحقوق الدويل للقانون الجسيمة
161

  .68 و43أنظر نظام روما األسايس، املادتني   
162

ة املستقلة حول املمارسات الفضىل، بما يف ذلك التوصيات، ملساعدة الدول عىل تعزيز قدرتها الوطنية عىل الدراسأنظر   

  .UN Doc. E/CN.4/2004/88، من تأليف الربوفيسوره ديان أورينتليترش، مكافحة جميع جوانب اإلفالت من العقاب
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163
  .20، الفقرة املصدر نفسه  

164
عة العمل املفتوحة ما بني الدورات لصياغة مسودة اتفاقية نوعية ملزمة لحماية جميع لجنة حقوق اإلنسان، تقرير مجمو  

  .UN Doc. E/CN.4/2003/71األشخاص من االختفاء القرسي، 
165

تقرير الخبرية املستقلة ديان أورنليترش املعنية باستيفاء مجموعة املبادئ ملكافحة أنظر املجلس االقتصادي واالجتماعي،   

  .  34، املبدأ E/CN.4/102/Add.1، 2005شباط / فرباير8، العقاباإلفالت من 
166

 Moiwana Village v. Suriname ،15أنظر، بني جملة وثائق، محكمة الدول األمريكية لحقوق اإلنسان،   

  .103، الفقرة 5-20حزيران /يونيو
167

 24، قرار صادر يف )والتعويضاتامليزات ( Gelman v. Uruguayأنظر محكمة الدول األمريكية لحقوق اإلنسان،   

 19، قرار صادر يف )التعويضات والنفقات (Neira Alegria Y others vs. Peru. 258، الفقرة 2011شباط /فرباير

 Gomes Lund and؛ 214، الفقرة Ibsen Cardnas e Ibsen Pena؛ 69، الفقرة Seria C No. 29، 1996أيلول /سبتمرب
others (Guerrilha do Araguaia) 261، الفقرة.  

168
 2006ترشين الثاني / نوفمرب29، قرار صادر يف La Cantuta v. Peruمحكمة الدول األمريكية لحقوق اإلنسان،   

 11، قرار صادر يف Caracazo v. Venezuela؛ محكمة الدول األمريكية لحقوق اإلنسان ، )امليزات والتعويضات والنفقات(

  ).زاياامل (1999ترشين الثاني /نوفمرب
169

  .املصدر نفسه  
170

يجب تعويض األشخاص الذين وقعوا ضحية اختفاء قرسي، وأرسهم، ويكون لهم الحق يف  ("19، املادة 1992إعالن   

ويف حالة وفاة شخص . الحصول عيل التعويض املناسب، بما يف ذلك الوسائل الكفيلة بإعادة تأهيلهم عيل أكمل وجه ممكن

ينبغي أن يكون  ("12 ، النقطة نقطة14برنامج من و؛ .")ًرسته الحصول عيل التعويض أيضانتيجة الختفاء قرسي، يحق أل

فإذا عاد . ٍ ومن يعولون الحصول عىل تعويض عادل وكاف من الدولة، بما يف ذلك التعويض املايل'االختفاء'من حق ضحايا 

ًوكما هو مشار فيما ييل، فإن نطاقا أوسع بكثري .") لهمالضحايا إىل الظهور، وجب توفري الرعاية الطبية املناسبة لهم، أو تأهي

  .ًللتعويضات التي تستحق لضحايا االختفاء القرسي قد أصبح معرتفا به اآلن
171

 13القرار، املحكمة الدائمة للعدالة الدولية، ، The Factory at Chozo case (Germany v. Poland)أنظر   

  .47. ، ص1928أيلول /سبتمرب
172

 بشأن التوجيهية واملبادئ األساسية املبادئأنظر، . فاقيات دولية هذه األشكال الخمسة وحددتها بصورة راسخةكرست ات  

الدويل  للقانون الخطرية واالنتهاكات اإلنسان لحقوق الدويل للقانون الجسيمة االنتهاكات لضحايا والجرب االنتصاف يف الحق
؛ 2005نيسان / أبريلUN Comm'n Hum. Rts Res. E/C.N.4/2005/35 ،13، )بسيوني-مبادئ فان بوفني (اإلنساني

، 2005نيسان / أبريلRES/A. GA Res ،15/147/60قرار الجمعية العامة 

htm.remedy/law/english/org.ohchr.2www://httpاملتعلقة بحماية حقوق املجموعة املستوفاة من املبادئ ؛ 
 .UN Comm'n Hum، ) أورنتليترش-مبادئ جوينت (اإلنسان وتعزيزها من خالل اتخاذ إجراءات ملكافحة اإلفالت من العقاب

81/2005/4.CN/E. Rts Res ،152005نيسان / أبريل ،-dds-daccess://http

OpenElement?pdf.0510900G/PDF/00/109/05G/GEN/UNDOC/doc/org.un.ny.  

173
ًوترى اللجنة، فضال عن ذلك، أن الحق يف انتصاف فعال قد يتطلب من الدول األطراف يف بعض الظروف وضع . 19"   

 من االنتهاكات، والتكفل، يف أقرب فرصة ممكنة، بإصالح أي أذى يمكن تدابري انتقالية أو مؤقتة وإنفاذها لتجنب وقوع املزيد

  ".238. ، صHRI/GEN/1/Rev.8. أن تكون مثل هذه االنتهاكات قد تسببت به
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174
تقرير الخبرية املستقلة ديان أورنليترش املعنية باستيفاء مجموعة أنظر املجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة،   

  .  32، املبدأ E/CN.4/102/Add.1، 2005شباط / فرباير8، حة اإلفالت من العقاباملبادئ ملكاف
175

  .املصدر نفسه  
176

 اإلنسان لحقوق الدويل للقانون الجسيمة االنتهاكات لضحايا والجرب االنتصاف يف الحق بشأن التوجيهية املبادئ  

 60/147ية العامة لألمم املتحدة وأعلنتها يف قرارها رقم ، التي تبنتها الجمعالدويل اإلنساني للقانون الخطرية واالنتهاكات

، RES/A. UN Doc/147/60، 2005كانون األول / ديسمكرب16املؤرخ يف 

htm.remedy/law/english/org.ohchr.2www://http. 

177
  .53 -50، الصفحات 2009، األشخاص املفقودين، دليل للربملانيني اللجنة الدولية للصليب األحمر،  

178
  .22؛ العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، املادة 20ًأنظر، مثال، اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، املادة   

179
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أريد أن 
أساعد

سواء كان األمر يتعلق بصراع 
كبير تُسلط عليه األضواء، أو بركن 

منسي في الكرة األرضية، فإن 
 منظمة العفو الدولية تناضل 

 في سبيل العدالة والحرية 
 والكرامة للجميع، وتسعى 

 لحشد الجهود من أجل بناء 
عالم أفضل.

ما الذي بيدك أن تفعله؟ 
لقد أظهر النشطاء في شتى أنحاء العالم أن باإلمكان مقاومة القوى الخطرة 
التي تقوِّض حقوق اإلنسان. فلتكن عنصراً من عناصر هذه الحركة. ولتواجه 

أولئك الذين يتاجرون في الخوف والكراهية.

انضم إلى منظمة العفو الدولية حتى تصبح عنصراً من عناصر حركة   ■
عالمية تناضل في سبيل وضع حد النتهاكات حقوق اإلنسان، وشارك 

مع منظمة العفو الدولية في بناء عالم أفضل.

قدم تبرعاً لدعم عمل منظمة العفو الدولية.  ■

معاً نستطيع أن ُنسمع العالم أصواتنا.

أرغب في تلقي المزيد من المعلومات عن كيفية االنضمام إلى منظمة العفو الدولية.

االسم 

العنوان

البلد 

البريد اإللكتروني

أود أن أقدم تبرعاً لمنظمة العفو الدولية )ُتقبل التبرعات بالجنيه اإلسترليني 
والدوالر األمريكي واليورو(

المبلغ

  Mastercard      Visa     :ُيرجى تقييده على بطاقة 

رقم  

تاريخ االنتهاء

التوقيع

ُيرجى إرسال هذه االستمارة إلى فرع منظمة العفو الدولية في بلدك 
)انظر www.amnesty.org/en/worldwide-sites لمزيد من المعلومات عن 

عناوين منظمة العفو الدولية في أنحاء العالم(. 
وفي حالة عدم وجود فرع للمنظمة في بلدك، ُيرجى إرسال االستمارة إلى 

 األمانة الدولية للمنظمة في لندن، على العنوان التالي:
Amnesty International, International Secretariat,

Peter Benenson House, 1 Easton Street, London WC1X 0DW, United Kingdom
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 ال لإلفالت من العقاب على 
االختفاء القسري

 قائمة مراجعة للتطبيق الفعال 
 لالتفاقية الدولية لحماية جميع 
األشخاص من االختفاء القسري

شّكل تبني »االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري« 
ــية إلى األمام على طريق ضمان نيْل ضحايا االختفاء القسري  خطوة رئيس
ــر الوافي. وقد  ــة وحصولهم على الجب ــة ومعرفة الحقيق ــرهم العدال وأس
ــب إلى  ــوة الدول كافة، ليس فحس ــو الدولية على دع ــت منظمة العف دأب
ــى اتخاذ الخطوات الفعالة  ــع والتصديق على االتفاقية، وإنما أيضاً إل التوقي

إلنفاذها في القانون وفي الواقع الفعلي. 

ــبل الوفاء  ــأن س ــادات مفيدة للدول بش ــن قائمة المراجعة هذه إرش وتتضم
ــون ومعايير دوليين،  ــا يتصل بها من قان ــى االتفاقية وم ــا بمقتض بالتزاماته
ــك أداة مفيدة للمجتمع  ــاتها. وهي كذل ــي قانونها أم في ممارس ــواء ف س
ــن إلنفاذ  ــريعات الوطنية التي تس ــاركته في صياغة التش المدني أثناء مش
ــراك المجتمع المدني  االتفاقية. وفي حقيقة األمر، ينبغي أن تتم عملية إش

في هذه الصياغة في أولى مراحلها ما أمكن ذلك. 

ــريع.  وتؤكد قائمة المراجعة هذه على أن التنفيذ الفعال ال يقتصر على التش
ــع المجتمع  ــاور م ــراف أن تتبنى أيضاً، وبالتش ــدول األط ــي على ال ــل ينبغ ب
ــاملة طويلة األجل لوضع االتفاقية موضع التنفيذ العملي؛  المدني، خطة ش
ــج للتدريب الفعال للموظفين المكلفين  ــمل هذا إقرار برام كما ينبغي أن يش
ــن هذه الخطة، ينبغي  ــن، ولغيرهم من الموظفين. وكجزء م ــاذ القواني بإنف
على السلطات، في أعلى مستوياتها في كل دولة تصدق على االتفاقية، 
ــات االختفاء  ــع مرتكبي عملي ــامح م ــالء أنه لن يكون ثمة تس ــح بج أن توض

القسري تحت أي ظرف من الظروف.

amnesty.org
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