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 :الممخص

ىاجس اإلخفاء القسري حقيقة جرمية ليا ابعاد إنسانية واجتماعية وسياسية،  أصبح

خصوصًا عمى الصعيد الدولي وبسبب نتاجات ىذه الجريمة أصبحت من الجرائم الجنائية الدولية 

منذ عدة عقود، وما لبثت ان تدرجت إلى حقل القوانين الجنائية الداخمية، حيث إن انتشار 

عن  النزاعات الداخمية وكذلك تنامي حركات التحرر، فضلً  الحروب وتطورىا وخاصة

الصراعات السياسية ذات الطابع القومي والطائفي والديني، كل ىذه االشكاالت ساعدت عمى 

انتشار ىذه الجريمة بشكل واسع، مما استوجب إعادة النظر بموضوع التدخل الدولي لمحد من 

 .اثار ىذه الجريمة

 )االختفاء القسري، منظور القانون، الدولي الجنائي(.الكممات المفتاحية: 

Enforced disappearance from the perspective of international 
criminal law 

dr. Abdul Jalil Ismail Hassan 
Al-Rasheed University College/Department of Law 

Abstract: 

The obsession with enforced disappearance has become a criminal reality 

with human, social and political dimensions, especially at the 

international level, and because of the results of this crime, it has become 

an international criminal crime for several decades, and soon it has been 

transferred to the field of internal criminal laws, as the spread and 
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development of wars, especially internal conflicts, as well as the growth 

of movements Liberation, as well as political conflicts of a national, 

sectarian and religious nature, all these problems helped the spread of this 

crime on a large scale, which necessitated a reconsideration of the issue 

of international intervention to limit the effects of this crime. 

Keywords: (enforced disappearance, the perspective of international 

criminal law). 

 :المقدمة

أىمية جريمة االخفاء القسري من كونيا جريمة ذات مخاطر وانتياكات متعددة، إذ  تأتي
تؤدي بالمجني عميو الى فقدان عدد من حقوقو اإلنسانية وصواًل الى احتمالية موتو واخفاء أنيا 

جثتو من دون عمم ذويو أو السمطات المختصة، مما يسبب أالما لمحيطو االجتماعي ونتائج 
خطرة تمتد لعدة سنوات، وقد تستمر الى مل نياية في حال بقاء المجني عميو مجيول المصير، 

المكونة ليذه الجريمة قديمة قدم الجرائم التي ظيرت في المجتمعات، ولكنيا ألفعال ورغم ان ا
في ىذا النوع من الجرائم في عصرنا  سابقًا افتقرت الى المنيجية واألدوات المعقدة المستخدمة

الحالي، بحيث بدت غالبًا ذات صبغة تميزية وجماعية؛ ولم تعد ذات أىداف فردية وطبيعة 
 المتحدةة كما كان في الماضي، وقد تطمبت طبيعة ىذه الجريمة تدخل األمم جنائية محدود

والمتابعة لما يتعمق بجوانب ىذه الجريمة: الييئة األولى  الرصد بأعمالوانشاء ىيئتين تيتم 
، اما الييئة الثانية فيي 0891)الفريق العامل المعني بحاالت القسري( وقد باشرت أعماليا سنة 

ة بحاالت االختفاء القسري( والتي أحد بنود االتفاقية الدولية لحماية األشخاص من )المجنة المعني
، وأصبحت احدى الييئات 6101، وباشرت أعماليا فعميًا سنة 6112االختفاء القسري لسنة 

الميمة في معاىدات حقوق االنسان، كما أن ليا دور كبير في عمميات رصد تطبيق الدول 
     ية لحماية كل األشخاص من االختفاء القسري.ألحكام االتفاقية الدول

 :أهمية الدراسة

حرصت االتفاقيات الدولية والدساتير والتشريعات الوطنية لتناول موضوع حريات االنسان وحقوقو 
األساسية بشكل كبير في العصر الحديث، مع العمل عمى وضع الضمانات التي تحافظ عمى 
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التمتع بيا وعدم اىدارىا او االنتقاص منيا، لذا باتت ىذه الحقوق ذات أىمية كبرى، وبما أن 
التي تنتيك حقوق االنسان وكرامتو ويتعدى أثرىا االختفاء القسري من أخطر الجرائم جريمة 

 ليصل الى عائلت الضحايا ال بل حتى مجتمعاتيم، لذلك جاءت من ىنا أىمية ىذه الدراسة. 

 إشكالية الدراسة

 تحول الدراسة اإلجابة عمى التساؤالت التالية:

الجيود الدولي لحماية  وما ىي ،ية الدوليةما المقصود باالختفاء القسري محل الحما .0
ىل جاءت التشريعات الدولية متناسبة األشخاص من التعرض ليذا االنتياك لحقوقو و 

 االثار التي تسببيا ىذه الجريمة؟ مع حجم
كيف تمكن المجتمع الدولي من تكييف جريمة االختفاء القسري عمى ضوء الصكوك  .6

الضمانات التي تم إقرارىا لحماية ضحايا االختفاء واالعلنات ذات الصمة، وما ىي 
 القسري؟

 منهجية الدراسة

والمنيج التحميمي الذي يتناول ىذه الجريمة بالوصف  الدراسة المنيج الوصفي تعتمدا
ذات  لألحكامالتعرض وكذلك محماية الدولية لألشخاص من التعرض للختفاء القسري، لتحميل الو 

التي اختصت بتوفير الحماية من الصمة والتوصل الى تكييف دقيق ليا في ظل الوثائق الدولية 
  ىذا النوع من الجرائم.

 خطة الدراسة

األول مفيوم تنقسم الدراسة في تناوليا موضوع البحث عمى ثلث مباحث حيث عالج المبحث 
تمييزىا عن غيرىا من الجرائم التي تنتيك االختفاء القسري والجيود الدولية لتقنين ىذه الجريمة و 

حقوق االنسان، أما المبحث الثاني فقد تناول اركان جريمة االختفاء القسري من المنظور الدولي، 
وأخيرا الركن وتكونت من أربعة اركان ىي )صفة الجاني، والركن المادي والركن المعنوي 

 من الدولية الحماية نطاقفي حين جاء المبحث الثالث ليتناول بالبحث والتحميل  الشرعي(،
األشخاص، اذ تم تحديد من ىم األشخاص المعنيين بالحماية وما  حيث من القسري االختفاء



 هـ2112-م  2222. لسٌة  2/ هلحق ثالث/العدد الالثالثهجلة الدراسات الوستداهة . . السٌة الثالثة /الوجلد  

 

3 
 

الضمانات التي تم إقرارىا ليم حيث انقسمت بين ضمانات سابقة لحالة االختفاء القسري 
 الجريمة وضمانات أخرى الحقة ليذه

 

 

 

 المبحث األول

 جريمة االختفاء القسري الجهود الدولية لتقنين

 أواًل: مفهوم االختفاء القسري.

تتفق جميع القوانين الوطنية والدولية عمى ان االختفاء القسري ىو ممارسة من الممارسات 
السبعينيات من القرن المخالفة لمقانون، ومع ذلك لم يتم البحث في تحديد مفيومو الى خلل فترة 

الماضي، في ضوء تفاقم ىذه الظاىرة في الكثير من دول العالم، حيث كان يشار إلى المختفين 
سابقًا عمى أنيم مفقودون، ومع ازدياد ىذه الظاىرة تزايد اىتمام المنظمات الدولية بيذه المسألة، 

قميميةوبدأت تتبمور قواعد ومفاىيم جديدة للختفاء القسري عمى شكل وثا . ويعود أول 0ئق دولية وا 
ابتكار لظاىرة االختفاء القسري لزعيم النازية العالمية األلماني )أدولف ىتمر( عندما أصدر 

يتم بموجبو القبض عمى  7/06/0890مرسومًا بذلك تحت مسمى )الميل والضباب( بتاريخ 
و تعرضو لمخطر في دول األشخاص الذين يشتبو بقياميم بأنشطة يمكن ان تيدد األمن األلماني أ

أوربا، فيختطف الشخص المعني من وطنو ويقدم الى المانيا ويحتجز بدون عمم احد من أفراد 
عائمتو او من وطنو وال تقدم عنو اية معمومات حول مكان وجوده؛ وييدف ىذا األسموب لخمق 

 . 6حالة من الترىيب والقمق الدائم لكل من يحاول استيداف النظام األلماني

                                                           
حسن شرف الدٌن، االختفاء القسري ٌبحث عن حل نهائً، موقع اخبار الثورة على االنترنٌت،   1

www.althawranews.net/news-68850.html 
مدهش محمد احمد عبدهللا، المسؤولٌة الدولٌة الفردٌة عن الجرائم ضد اإلنسانٌة، الطبعة األولى، المكتب  2

 .235، ص 2014الجامعً الحدٌث، مصر، 
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ممارسة ىذا االنتياك كانت ليا صورة أخرى مشابية في االتحاد السوفيتي السابق خلل فترة و 
حكم ستالين وتحت مسمى )االزالة من الذاكرة( وكان يستيدف السياسيين المعارضين، إذ يتم 
إخفاء الشخص ثم يعدم الحقًا وتزال كل المعمومات المتعمقة بو من كل االرشيفات وتزال حتى 

ا كان شخصًا مقربا من الحكومة او جزءا منيا وكأنو لم يكن موجودا في يوم من صوره إذ
. وفي الفترة الحالية يستخدم مصطمح االختفاء لمتعبير عن ىذه الظاىرة التي باتت منشرة 3األيام

والتي تعبر ( Desaparrecioفي مختمف الدول، وىذا المصطمح ىو ترجمة لمكممة االسبانية )
اختطافو من قبل مجموعة من األشخاص التابعين  تم عتقاد بأن ىناك شخصًا ماعن حالة من اال

بصورة ما لمحكومة أو تحت إمرتيا أو متحالفين معيا، ويبقى مصير ىذا الشخص المختطف 
؛ وىذا المصطمح تم استعمالو بداية من قبل المنظمات غير 9مجيواًل، وتنكر السمطات اعتقالو

اللتينية التي تتكمم المغة االسبانية لوصف أي حالة من حاالت االختفاء الحكومية لدول أمريكيا 
التي يكون ضحيتيا المعارضين السياسيين وال يتم العثور عمييم او معرفة مصيرىم، وقد كانت 
الحكومات في ىذه الدول تبرر ممارسة ىذا النوع من االختفاء القسري عمى أنو يقع ضمن تدابير 

ألمن الوطني. وان ىذه الممارسات لم تقتصر عمى المانيا النازية او االتحاد استثنائية لحماية ا
السوفيتي السابق او دول أمريكيا اللتينية وانما كان ليا انتشار واسع في مناطق متعددة في 
شمال افريقيا وجنوب شرق اسيا، والحقا استخدم من ضمن تدابير الحرب العالمية عمى اإلرىاب 

وبعد   .6110سبتمبر  00مفاؤىا بعد احداث الواليات المتحدة االمريكية وحالتي استخدمتيا 
االنتشار الواسع لجريمة االختفاء القسري في مختمف دول العالم تمت ترجمة ىذا المصطمح الى 
جميع لغات العالم ومنيا المغة العربية تحت مسمى )االختفاء القسري(. وىذا المصطمح يتكون 

واضحان لذوي االختصاص القانوني، ولكن قد يحدث المبس والغموض عند من جزأين قد يكونان 
اآلخرين، ولذلك نوضحيما عمى اعتبار ان االختفاء مأخوذ من خفي أو اختفى، وعندما يقال 
اختفى الرجل أي بمعنى استتر وتوارى عن األنظار، أما الجزء الثاني وىو )القسري( فيفيد 

عنيين الى ان االصح ىو استخدام لفض )االخفاء القسري( ألن باإلكراه او القير، ويرى بعض الم
االختفاء تدل عن حالة من اإلرادة في عدم الظيور، أي ان الشخص اخفى نفسو بمحض ارادتو 

                                                           
لٌم نجٌب جورج نصار، مفهوم الجرائم ضد اإلنسانٌة فً القانون الدولً، الطبعة األولى، مركز دراسات و 3

 .291، ص 2002الوحدة العربٌة، بٌروت، 
عبد الرزاق روان، تجرٌم االختفاء القسري فً القانون الدولً، مجلة الكرامة، المنظمة المغربٌة لحقوق  4

 .19، ص 1992، 3-2االنسان، العدد 
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ألسباب مختمفة كالتحمل من التزامات قانونية او اجتماعية او مالية، اما المعنى المقصود بدراستنا 
شخص ما للختطاف من قبل جيات أخرى  ياالتي يتعرض فيىذه فيو الذي يتناول الحاالت 
. وألجل وضع تعريف قانوني محدد لظاىرة االختفاء القسري 5رغمًا عنو وخارج اطار القانون

جرت عدة محاوالت في ىذا الصدد في ظل غياب اتفاقية دولية لتحديد معناه بدقة، ولكن اشارت 
مح بصورة مباشرة ومنيا ما ورد في اإلعلن لو بعض المواثيق الدولية دون استعمال المصط

وحسب ما جاء في المادة التاسعة التي رفضت القبض عمى  0899العالمي لحقوق االنسان سنة 
أي شخص او حجزه تعسفًا او نفيو، كما نصت المادة التاسعة ايضًا من العيد الدولي لمحقوق 

مقبض التعسفي، ويجب تقديم المدنية والسياسية عمى حق كل فرد بالحرية وعدم تعرضو ل
المقبوض عمييم الى القضاء بأسرع وقت ممكن، وىذا ما يجعل من االعتقال تصرفًا شرعيًا، 

 . 2ويمنح المعتقل وضعًا قانونيًا يحميو من االختفاء

)احتجاز شخص محدد اليوية رغمًا  جاء عمى أنو جريمة االختفاء القسريوفي تعريف دولي ل
ع من فروع الحكومة أو أي من مستوياتيا، أو من مجموعات منظمة عنو من جانب موظفي فر 

أو أفراد عاديين يزعمون أنيم يعممون باسم الحكومة أو بدعم منيا أو بإذنيا أو موافقتيا، فتقوم 
ىذه القوة بإخفاء مكان تواجد ذلك الشخص وال تكشف عن مصيره أو االعتراف باحتجازه مما 

، وىذا التعريف يبين أن جوىر جريمة االختفاء القسري تكمن في ان 7يجرده من حماية القانون(
بعدم معرفتيا بمصيره، كما السمطات الحكومية ىي من تقوم باحتجاز الشخص وبعد ذلك تزعم 

يتضح أن ىذه الجريمة تتكون من ثلث عناصر أساسية: العنصر األول يتمثل في سمب الحرية 
االحتجاز قد تم من قبل أشخاص يتصرفون باسم الدولة،  أو االحتجاز، والعنصر الثاني ىو ان

والعنصر الثالث ىو انكار او رفض االدالء بأية معمومات حول مكان احتجاز الشخص المفقود 
وقد حاول القانون الدولي معالجة ظاىرة االختفاء القسري والعمل عمى  أو أية معمومات عنو.

منظمة األمم المتحدة اعلنًا ميمًا يتعمق بحماية إيجاد تعريف محدد ليا، وبيذا الصدد أصدرت 
األشخاص من االختفاء القسري، وعد ىذا اإلعلن باعتباره أول وثيقة عمى المستوى الدولي تأخذ 

                                                           
، 1سوسن تمر خان بكة، الجرائم ضد اإلنسانٌة فً ضوء احكام النظام األساسً للمحكمة الجنائٌة الدولٌة، ط 5

 .464، ص2006منشورات الحلبً الحقوقٌة، بٌروت، 
 .240ولٌم نجٌب جورج نصار، مرجع سابق، ص  6
قائمة مراجعة للتطبٌق الفعال االختفاء القسري،  الدولٌة، ال لإلفالت من العقاب علىتقرٌر منظمة العفو  4

لالتفاقٌة الدولٌة لحماٌة جمٌع األشخاص من االختفاء القسري، الطبعة األولى، رقم الوثٌقة: 

IOR51\006\2011 Arabic 
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بنظر االعتبار جريمة االختفاء القسري مباشرة كجريمة مستقمة عن الجرائم اإلنسانية األخرى، إذ 
شارت بوضوح الى تفاصيل ىذه الجريمة من حيث جوانبيا ( مادة أ60احتوى ىذا اإلعلن عمى )

دارية وقضائية لمنع  وطريقة محاربتيا ومحاسبة الجناة؛ كما تطالب الدول اتخاذ تدابير تشريعية وا 
عمميات االختفاء القسري، والحث عمى ضمان ان تكون ىذه الجريمة من ضمن الجرائم التي 

خطورتيا، وكذلك أكد ىذا اإلعلن الصادر عن األمم يعاقب عمييا القانون بعقوبات تتناسب مع 
المتحدة عمى عدم تبرير ىذه الجريمة تحت أي عذر أو ظرف ومنيا الظروف االستثنائية. ومما 
يجدر اإلشارة اليو الى ان ديباجة ىذا اإلعلن أعطت وصف عام لظاىرة االختفاء القسري ولم 

مى )أن الجمعية ... إذ يساورىا بالغ القمق لما تعطي ليا تعريفا محددا، ونصت ىذه الديباجة ع
يجري في بمدان عديدة وعمى نحو مستمر في كثير من األحيان من حاالت االختفاء القسري يأخذ 
صورة القبض عمى األشخاص واحتجازىم أو اختطافيم رغمًا عنيم، أو حرمانيم من حرياتيم عمى 

حكومة او بدعم منيا بصورة مباشرة او أي نحو اخر، عمى أيدي موظفين من مختمف فروع ال
غير مباشرة، او برضاىا ام بقبوليا ثم رفض الكشف عن مصير األشخاص المعنيين او عن 
مكان تواجدىم او رفض االعتراف بحريتيم مما يجردىم من حماية القانون(؛ ومن ىذا التوصيف 

 يمكن استخلص اىم عناصر االختفاء القسري:

أشكال حرمان األشخاص من حرياتيم سواء بالقبض أو االحتجاز الجريمة تتضمن شكل من  .0
 أو االختطاف.

 ىناك دور لمدولة عبر ممثمييا أو أشخاص أو مجاميع تعمل بإذنيا او دعميا او موافقتيا. .6
 يكون الشخص المختفي كنتيجة موضوعية خارج حماية القانون. .3

مى اعتبار ان القرارات والتوصيات وعمى الرغم من أن ىذا اإلعلن لم ينص عمى قوة الزامية ع
الصادرة عن الجمعية العامة لألمم المتحدة ليست ليا قوة االلزام ولكنو أسيم بشكل كبير في 
اظيار ىذه الجريمة عمى انيا من الجرائم المرتكبة ضد اإلنسانية ويجب ان يعاقب عمييا 

 . 9القانون

 .االختفاء القسريتشكيل المجنة الدولية المعنية بجريمة : ثانياً 

                                                           
مجمة الجامعة محمد جاسم محمد، المفيوم القانوني لجريمة االختفاء القسري في القانون الدولي االنساني،   2
 .960ص، 6108، 93عراقية، العدد ال
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االختفاء القسري وسواه من االعتداءات التي تمس حقوق االنسان كانت دائما كجريمة تدفع 
القائمين عمييا الى محاولة اإلفلت من عقوباتيا، رغم االثار الجسيمة التي تمثميا، ومع بداية 

ة لحماية األشخاص العقد األول من ىذا القرن توجت جيود المجتمع الدولي بإقرار اتفاقية دولي
. وتتشكل ىذه المجنة من مجموعة من الخبراء المستقمين ودورىم 6112من االختفاء القسري سنة 

يتمثل في مراقبة تنفيذ بنودىا من قبل األطراف الموقعة عمييا، كما أنيا أي المجنة تستقبل 
في ىذه االتفاقية،  البلغات التي تقدم الييا من قبل األشخاص الخاضعين لوالية الدول األطراف

سواء منيم بشكل مباشر أو وكلئيم يتظممون فييا من تعرضيم النتياكات معينة تدل عمى عدم 
التزام حكوماتيم ببنود ىذه االتفاقية؛ ومن واجبات الدول األطراف ان تقدم تقارير دورية الى 

جنة الدولية لحماية جميع المجنة المذكورة تدل عمى طريقة تنفيذ وااللتزام بمقرراتيا. وتشكمت الم
من عشرة خبراء من العاممين في مجال حقوق  6112األشخاص من االخفاء القسري لسنة 

االنسان والمشيود ليم بالكفاءة والنزاىة واالستقامة، ويجب ان يكونوا من المستقمين، وينتخب 
ي نسبة الرجال ىؤالء الخبراء من قبل الدول األطراف حسب التوزيع الجغرافي وبشكل متوازن ف

والنساء، وتتحدد فترة والية أعضاء ىذه المجنة بأربع سنوات قابمة لمتجديد لمرة واحدة فقط، وتتكفل 
الدول األطراف بتقديم مختمف أشكال الدعم والتعاون مع المجنة الخاصة باالختفاء القسري؛ كما 

قرانيم من الخبراء الموفدين يتمتع أعضاء المجنة بكافة االمتيازات والحصانات التي يتمتع بيا ا
في ميام تخص عمل مؤسسات األمم المتحدة المنصوص عمييا في اتفاقية امتيازات وحصانات 

( االمتيازات والحصانات الممنوحة 2/66وضحت المادة )أ، وقد 8 0892األمم المتحدة لسنة 
لل مدة واليتيم، بما ألعضاء المجنة المعنية بحاالت االختفاء القسري لتسييل القيام بوظائفيم خ

ولمجنة المعنية باالختفاء القسري اختصاص زمني محدود، إذ ليس في ذلك سفرىم خارج بمدانيم. 
ليا ان تنظر في حاالت االختفاء السابقة، وان يتقيد اختصاصيا بالحاالت التي حدثت بعد نفاذ 

 . 01( من االتفاقية35االتفاقية، وبما يتوافق مع نص المادة )

 .الفريق العامل المعني باالختفاء القسري ثانيًا:

من ضمن الجيود الدولية للىتمام بموضوع االختفاء القسري إضافة الى انشاء المجنة المعنية 
وىو الفريق العمل المعني باالختفاء القسرين تم انشاء تشكيل آخر لمتابعة نفس الموضوع 

                                                           
9
 Human Rights Treaty Bodies and Election of Treaty Body Members, op. cit., p.15. 

 ( من االتفاقٌة الدولٌة لحماٌة جمٌع األشخاص من االتفاق القسري.35المادة ) 10



 هـ2112-م  2222. لسٌة  2/ هلحق ثالث/العدد الالثالثهجلة الدراسات الوستداهة . . السٌة الثالثة /الوجلد  

 

2 
 

لجنة حقوق االنسان التابعة لألمم المتحدة باالختفاء القسري، وجاء ىذا الفريق بضوء توصية من 
عن القمق المتزايد نتيجة  0879لسنة  33/073بعد أن أعربت الجمعية العامة بموجب قرارىا 

تقارير قادمة من مختمف انحاء العالم حول تعرض أشخاص للختفاء القسري، وقد أخذ ىذا 
، 0891/ 68/6( في 32-)د 61قم الفريق صفتو القانونية بموجب قرار لجنة حقوق االنسان المر 

وأشار القرار الى ان ىذا الفريق يتكون من خمسة خبراء مستقمين ميمتيم األساسية تتعمق بالبحث 
ال يعتبرون  . وأعضاء الفريق المعني باالختفاء القسري00في حاالت االختفاء القسري لألشخاص

ل عمميم، وىم يؤدون واجباتيم من موظفي األمم المتحدة وال يتقاضون اجورًا أو مرتبات مقاب
او  باستقللية تامة عن دوليم التي يحممون جنسيتيا، وصفتيم القانونية ىي أنيم خبراء موفدون

خبراء يقومون بميمة؛ وليم والية موضوعية تتمثل بمتابعة موضوع االختفاء القسري لألشخاص، 
ثلث دورات سنويًا مدة كل دورة وتمتد واليتيم لمدة ثلث سنوات قابمة لمتجديد، تعقد خلليا 

واىم ميمة يضطمع بيا ىذا الفريق ىي مساعدة العوائل في  .06تستمر بين يومين الى عشرة أيام 
بيان مصير أفراد أبنائيم الذين تم اإلبلغ عن اختفائيم والعمل عمى تحديد أماكن تواجدىم، 

وسيمة اتصال بين اسر ضحايا  وبموجب ىذه الوالية اإلنسانية يكون الفريق العامل عبارة عن
، لمساعدة تمك الدول إلجراء 03االختفاء القسري ومصادر المعمومات األخرى عنيم وبين دوليم

تحقيقات في ىذه الحاالت وانطلقًا من المبدأ الذي ينص )ان عمى الدول احترام حقوق االنسان 
 لجميع األشخاص الخاضعين لواليتيا القضائية.

واستطاعت لجنة حقوق االنسان السابقة تطوير والية الفريق العامل من خلل اتخاذىا قرارا بذلك 
مديات تقدم الدول بالوفاء بالتزاماتيا ( وبموجبو تم اسناد ميمة أخرى لو ىي رصد 6119/ 91)

قواعد، إزاء اإلعلنات والقواعد الدولية المنشئة، فضل عن تقديم المساعدة لمدول لتطبيق ىذه ال
وتقديم التوصية باعتماد سبل معينة لتذليل العقبات التي تقف بوجو تنفيذ ىذه القواعد واالعلنات. 
ويتعامل الفريق مع حاالت انتياك حقوق االنسان ذات الطابع الفردي وعمى أساس انساني 

                                                           
(، سبعة عشر سؤاال ٌتكرر طرحها بشأن المقررٌن الخاصٌن لألمم المتحدة، الحملة 24صحٌفة الوقائع رقم ) 11

 .  16، ص 2001العالمٌة لحقوق االنسان، مكتب المفوض السامً لحقوق االنسان/ األمم المتحدة، جنٌف، 
12 Special procedures of the UN Human Rights Council, available at: 

-or-enforced-on-group-procedures/working-special-https://ijrcenter.org/un
disappearances/-involuntary  

عامل المعنً بحاالت االختفاء القسري او غٌر الطوعً، مذكرة أعدتها منظمة األمم المتحدة، تقرٌر الفرٌق ال 13

  .3.صHRC/A ،24/4/2016 ،51/33، الدورة الثالثة والثالثون، األمانة، مجلس حقوق االنسان

https://ijrcenter.org/un-special-procedures/working-group-on-enforced-or-involuntary-disappearances/
https://ijrcenter.org/un-special-procedures/working-group-on-enforced-or-involuntary-disappearances/
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ية محض، وحتى في الحاالت التي تقع في دول لم توقع حكوماتيا عمى أي من الصكوك القانون
وآلية عمل الفريق العامل المعني بحاالت  .09التي تنص إجراءات خاصة بالشكاوى الفردية

االختفاء القسري تتم من خلل تمقي ودراسة البلغات عن االختفاء القسري لألشخاص من قبل 
ذوي المفقودين او من المنظمات اإلنسانية التي تعمل نيابة عنيم سواء كانت حكومية او 

ويجب ان يكون البلغ او التقرير مكتوب مع  ع مدني او مصادر موثوقة أخرى،منظمات مجتم
تحديد ىوية المصدر بوضوح مع بيان معمومات وافية عن المفقود وكذلك تفاصيل حالة االختفاء 
واية معمومات يمكن ان تتوفر عن الجية التي سمبت حرية الشخص المختفي، وبعد دراسة الحالة 

بواسطة ممثميا  العامل واستيفاء متطمباتيا تحال الى الحكومات المعنية من قبل أعضاء الفريق
وال يخفى عمى  .05وتقديم النتائج الى الفريق العامل إلجراء التحقيقات بشأنيا لدى األمم المتحدة

المعنية باالختفاء القسري السابقة الذكر أصبح ىناك لبسًا مجنة الالمتتبعين انو في ضوء انشاء 
لدى البعض بين مياميا واختصاصاتيا واختصاصات الفريق العامل المعني باالختفاء القسري، 

رغم وظيرت بعض التقاطعات في عمل الييئتين كونيما يتبعان منظومة واحدة ىي األمم المتحدة 
صات والمرجعية القانونية. وىذا أدى الى نوع من الجدل وجود بعض الفوارق في الميام واالختصا

بين ممثمي الدول في مدى قانونية استمرار عمل الييئتين من عدمو؛ وىذا ما دعم موقف الدول 
التي عارضت تشكيل لجنة جديدة معنية بنفس الموضوع مع وجود الفريق العامل المعني 

حل ىذا الفريق وانشاء المجنة الجديدة. وبيذا باالختفاء القسري او كان من المفترض عمى األقل 
الخبراء المستقمين )مانفريد نواك( عمى ىذه الحجج وذكر بعض النقاط الميمة  أحدالصدد أجاب 

 :02يق العامل الى جانب المجنة ومنياالتي يرى انيا ضرورية لبقاء الفر 

 تفتقر اليو المجنة.الفريق العامل المعني باالختفاء القسري لو تفويض جغرافي عالمي ان  .0
 طالما لم يتم التصديق عمى االتفاقية من دول العالم، سيبقى عمل الفريق العامل مفيدًا. .6
يتمتع الفريق العامل بتفويض انساني يتيح لو إعطاء األولوية في توطين األشخاص  .3

 المفقودين. 

                                                           
 .2التنقٌح 6 رقم وقائع صحٌفة اإلنسان، لحقوق السامٌة المفوضٌة الطوعً، غٌر أو القسري االختفاء حاالت 14
15
 .4ص  السابق، المرجع 
محمود أبكر دقدق، الفرق بٌن اللجنة المعنٌة بحاالت االختفاء القسري والفرٌق العامل المعنً بحاالت  16

  /HTTPS://SUDANESEONLINE.COM/BOARD/7/MSGاالختفاء القسري او الالطوعً، منشور على األنترنٌت، 

https://sudaneseonline.com/BOARD/7/MSG/
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لح نظام ولقد حظيت ىذه الحجج ببعض المقبولية كونيا طرحت إليجاد واقع ييدف الى اص
ىيئات المعاىدات التي زاد عددىا مما يتطمب المزيد من االلتزامات عمى الدول األطراف وخاصة 

، وبالتالي فقد توصمت الدول المعنية باالتفاقية الى ان يكون ىناك فيما يتعمق بالتقارير المقدمة
المجنة مع حاالت  اختصاصًا زمانيَا محدودًا لمجنة المعنية باالختفاء القسري، وان ال تتعامل

االختفاء القسري التي سبقت ىذه االتفاقية، وكذلك الدول التي تنضم الحقًا الى ىذه االتفاقية ال 
( 35تكون ممزمة بحاالت االختفاء القسري التي سبقت انضماميا، وىذا ما أكدت عميو المادة )

    من االتفاقية.     

 

 

 المبحث الثاني

 القسري وفق المنظور الدوليأركان جريمة االختفاء 

جميع اإلعلنات واالتفاقات الدولية أجمعت عمى تجريم االختفاء القسري لألشخاص كونو يعد 
انتياكًا لحقوق االنسان وحرياتو التي تتمثل بالحق في الحياة والحرية الفردية والجماعية واالمن 

جميع الدول عمى  إلزامدولي والسلمة الشخصية، وبيذا الخصوص كان لزامًا عمى المجتمع ال
فعل االختفاء القسري عمى أنو جريمة بذاتيا وتظمينيا في القوانين الوطنية الخاصة بيا، اعتبار 

من أجل التحكم بطريقة أفضل في تعقد ىذه الظاىرة بما يعزز فاعمية الحد منيا. ومن أىم 
مة االختفاء القسري كجريمة مستقمة الدول بالتعامل مع جري ألزمتالمواثيق اإلقميمية والدولية التي 

بذاتيا في قوانينيا الجنائية االتفاقية الدولية وبموجب المادة الرابعة منيا التي اوجبت عمى الدول 
االطراف اتخاذ التدابير اللزمة العتبار االختفاء القسري جريمة في قوانينيا الجنائية بعد تحقق 

 اركان ىذه الجريمة. وكما يمي:

 ة الجاني:صف أواًل:

إذ ينبغي لقيام جريمة االختفاء القسري ان يتم تحديد الفاعل فييا وىذا ما اكدت عميو االتفاقية  
الدولية طبقًا لممادة الرابعة منيا ان من يرتكبيا يجب ان يكونوا اشخاص يمثمون الدولة او 
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بموجب يتصرفون بإذنيا او دعميا او موافقتيا وبما يتماشى مع التعريف الذي حددتو االتفاقية 
اال في  . وبحسب ىذا التعريف ال تعتبر الجريمة اختفاء قسري07مادتيا الثانية، والذي ذكر سابقاً 

حالة ارتكابيا من قبل جيات تابعة لمدولة او أي مجاميع منظمة موالية ليا او تعمل باسميا او 
 . 09عمى األقل برضاىا

 الركن المادي لجريمة االختفاء القسري: ثانيًا: 

يعد ىذا الركن من العناصر األساسية لقيام أي الجريمة بشكل عام وعمى وجو الخصوص بما 
يتعمق بجريمة االختفاء القسري، اذ من غير الممكن تصور قيام أي جريمة دون ان يتوفر فييا 

حيث ال بد ان يكون ىناك نشاط ظاىر يتوجب العقاب عميو، الن القانون ال  المادي،الركن 
. 08النوايا ميما تحممو من سوء، وما لم يتم تجسيدىا الى واقع ممموس وظاىر لمعيانيعاقب عمى 

ومن اجل اكتمال الركن المادي لمجريمة يجب توفر ثلث عناصر أساسية وىي )السموك الجرمي 
المكون لمجريمة، النتيجة التي يعاقب عمييا القانون والمترتبة عمى السموك والعلقة السببية بين 

والنتيجة(، والسموك الجرمي يراد بو التصرف االرادي الخارجي ميما كانت صورتو، السموك 
والذي يتعارض مع قاعدة قانونية جرمت ىذا السموك وحددت العقوبة المقررة لو، وبيذا ال يعد كل 

تشكيمو خطرا عمى المصالح التي يحمييا فعل يقوم بو الشخص سموك اجرامي إال في حالة 
األساس يقوم السموك االجرامي لحالة االختفاء القسري عنصرين: العنصر  وعمى ىذا المشرع.

األول ىو صورة السموك التي يعبر عنيا بفعل االختطاف او االحتجاز او االعتقال أو أي صورة 
من صور الحرمان من الحرية، أما العنصر الثاني فيتمثل بإخفاء المعمومات عن مصير 

أما النتيجة كعنصر من عناصر الركن المادي ليذه الجريمة .  61الشخص المفقود او مكان تواجده
فيقصد بو األثر المادي الذي يترتب عمى سموك الجاني، وىنا النتيجة يراد بيا الحرمان من حماية 
القانون، وىذه النتيجة أجمعت عمييا جميع التعاريف التي تناولت االختفاء القسري، اذ يتم اىدار 

نون بناء عمى سموك جرمي من قبل الجناة. كما ان العنصر الثالث بحماية القاحق الضحية 

                                                           
مواجهة االختفاء القسري فً المواثٌق الدولٌة والتشرٌع المصري، الطبعة األولى،  محمد عبداللطٌف فرج، 14

 . 22ص ،2010مطابع الشرطة، القاهرة، 
 .11مرجع السابق، ص، 3/التنقٌح 6حٌفة الوقائع رقم حاالت االختفاء القسري او غٌر الطوعً، ص 12
القانون الجنائً العام، مطبوعة موجهة لطلبة الشرٌعة والقانون، كلٌة أصول الدٌن  بغانة عبد السالم، 19

 .24ص  ،2015والشرٌعة والحضارة اإلسالمٌة، جامعة األمٌر عبد القادر للعلوم اإلسالمٌة، الجزائر، 
 24محمد عبد اللطٌف فرج، مرجع سابق، ص  20
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لتوفر الركن المادي فيو العلقة السببية بين السموك والنتيجة وحيثما وقعت النتيجة بشكل مستقل 
عن الفعل فل يمكن اكتمال الركن المادي، اذ يجب ان يكون السموك الذي قام بو الجاني ادى 

مييا القانون، فل توجد ىناك مسؤولية لشخص اال اذا كان ىناك نتيجة الى نتيجة جرمية يعاقب ع
لفعل سابق ان قام بو بالتعدي عمى شخص المجني عميو من خلل إخفاء مصيره او مكان 

  .60مواثيق حقوق االنسانتواجده وبما يخالف 

 الركن المعنوي لجريمة االختفاء القسري:ثالثًا: 

ذا ما انتفى الفعل انتفت   في الوقت الذي تيتم فيو القوانين الجنائية بالسموك المادي المرتكب وا 
ذا ما انتفى ىذا الكن تنتفي  معو الجريمة، فإنيا أي القوانين الجنائية تيتم بالركن المعنوي أيضًا، وا 

ثم الذي كان يدور كذلك الجريمة، اذ ال تعد جريمة بدون توفر الركن معنوي؛ الذي يعبر عن اال
فل يكون ىناك جريمة، وعمى ىذا قيل عندما في خمد الجاني، وفي حالة تجرد النفس من االثم 

. وتنبع أىمية الركن المعنوي من كونو يقوم عمى العلقة 66تكون النفس آثمة يكون الفعل آثماً 
وىرىا اإلرادة، حيث النفسية التي تؤدي الى الترابط بين ماديات الجريمة وشخص الجاني، والتي ج

ان القانون ال يحدد مسؤولية الجريمة اال في حالة وجود علقة خاصة بين تمك الجريمة والجاني، 
بتحديد الشخص المسؤول عن وتستمد أىمية الركن المعنوي من كونو الوسيمة التي يؤدييا القانون 

موك تتخذ صورتين احداىا: واإلرادة عندما يقترن بيا الس الجريمة ومن ثم إنزال العقاب عميو.
القصد الجرمي واألخرى الخطأ غير العمدي، فعندما يأخذ الركن المعنوي صورة القصد الجرمي 
ىنا تكون الجريمة عمدية، بمعنى قصد الجاني من فعمو االعتداء عمى حق المجني عميو والذي 

القانون. اما إذا أخذ  يحميو القانون وكذلك كان ىناك قصد من احداث النتيجة التي يعاقب عمييا
الركن المعنوي صورة الخطأ غير المتعمد فينا إرادة الجاني تتجو الى السموك الجرمي دون 
النتيجة سواء توقع إمكانية حدوثيا او لم يتوقع حدوثيا، ولكنو لم تأخذ كافة االحتياطات التي 

الذي اقترف إثمًا جنائيًا، وبيذا يكون وصف اإلرادة بانيا جرمية يعود لصاحبيا  ؛63تتفادى حدوثيا

                                                           
نظرٌة الجرٌمة، مطبوعة محاضرات، كلٌة الحقوق،  -القسم العام –شرح قانون العقوبات  عبود السراج، 21

 .124مرجع سابق، ص  ،2011-2010جامعة دمشق، 
توفٌق شمس الدٌن، المسؤولٌة الجنائٌة والركن المعنوي للجرٌمة فً القضاء الدستوري، مجلة  أشرف 22

 .2، ص 2002، القاهرة، 14الدستورٌة للمحكمة الدستورٌة العلٌا، العدد 
دراسة  -عادل ٌوسف الشكري وهٌثم حسٌن الشافعً، االتجاهات الحدٌثة فً تعرٌف الخطأ غٌر العمدي 23

 .21-20، ص 2009، 2، مجلة الكوفة، للعلوم القانونٌة والسٌاسٌة، العدد مقارنة
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فإذا كان القصد جرمي تكون الجريمة عمدية، أما اذا كان بصورة خطأ فتكون الجريمة غير 
عمدية؛ لذا فإن مع السموك غير المشروع واإلرادة الجرمية يتحقق الركن المعنوي لمجريمة وينم 

المعنوي قد يكون في والركن . 69عن نوع من الرابطة النفسية بين السموك وبين من صدر عنو
صور متعددة ومتغيرة بشكل كبير جدا، ولكي نعرف اتجاه جريمة معينة يجب إدراك نوع الركن 
المعنوي فييا، ألنو حسب ىذا النوع من الجرائم وحسب درجة الخطأ الذي يمكن أن يسند الى 

 الفاعل يمكن تكييف الواقعة وبالرغم من أن الركن المادي لم ولن يتغير.

 الركن الشرعي لجريمة االختفاء القسري: : رابعاً 

بعد ان تمم التطرق لمركن المادي والمعنوي لجريمة االختفاء القسري، فضًل الشرط المفترض 
حتى تكون ىناك جريمة وحسب المادة الثانية من االتفاقية الدولية، يتبقى عمى الدول األطراف 

ة والتشريعية التي تضمن حماية األشخاص بموجب تعيداتيا اتخاذ عدد من اإلجراءات القانوني
من االختفاء القسري، ويجب عمى ىذه الدول ان تعمل عمى ملئمة قوانينيا الداخمية بما يتناسب 
مع المعايير التي وردت في االتفاقية الدولية. حتى يتمكن كل شخص بالمطالبة بإنزال الجزاء 

تفاء القسري، وذلك ألن القاضي المطموب عمى من يتعدى عمى حقوقو وتعريضو الى االخ
الجزائي عندما ينظر في القضية يكون مقيدًا بمبدأ الشرعية الوارد بالنصوص القانونية من قانون 
العقوبات والقوانين األخرى التي تكممو، لذا يجب عمى الدول األطراف باالتفاقية تنفيذىا ضمن 

حسب بل يجب ان يكون ىناك التزام اطار نظاميا الوطني، وىذا االلتزام ال يعني بذل جيد و 
بتحقيق نتائج عمى أرض الواقع، ألنو ال قيمة للتفاقية الدولية اال أذا تم تنفيذىا داخل كل دولة 
بشكل منفرد، ومن ثم يجب عمى الدول األطراف دمج االتفاقية النافذة مع تشريعيا الداخمي 

تممت أركان الجريمة مع اكتمال الركن . وبيذا فقد اك65لضمان تطبيقيا من قبل السمطة القضائية
 . الشرعي

 المبحث الثالث

 نطاق الحماية الدولية من االختفاء القسري من حيث االشخاص
                                                           

جرٌمة االختفاء القسري بوصفها جرٌمة ضد اإلنسانٌة، مقال منشور على موقع النماء  زٌاد خالد علً، 24

    http://alnamaa.org/articleshow.aspx?id   .10، صلحقوق االنسان
جلة العلون اإلنسانٌة، جامعة بسكرة، العدد شرون حسٌنة، تطبٌق االتفاقٌة الدولٌة أمام القاضً الجزائً، م 25

 . 90، ص2004، 11

http://alnamaa.org/articleshow.aspx?id
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التي كانت وال تزال تحدث  تعتبر جريمة االختفاء القسري إحدى أخطر انتياكات حقوق االنسان
في مناطق متعددة من العالم، بما فييا حاالت االختطاف واالعتقال واالحتجاز التي تعد جزء من 
حالة االختفاء القسري أو ىي بمثابة االختفاء القسري بحد ذاتو التي يقوم بيا موظفين من مختمف 

ذه الجريمة من تعقيدات مختمفة التشكيلت الرسمية أو شبو الرسمية لمحكومة، وبما تمتمكو ى
ستترك ال محالة أضرارًا جسيمة تصيب ضحاياىا، لذلك اىتمت العديد من الصكوك الدولية التي 
تيتم باالختفاء القسري بيؤالء الضحايا لموصول الى توفير الضمانات القانونية التي تكفل 

ل ترضيتيم وتخفيف آثار سواء كان ذلك قبل االعتقال او بعده من خل حمايتيم بصورة شاممة
ومخمفات ىذه الجريمة التي كانوا من ضحاياىا. وعميو سوف يتم في ىذا المبحث معالجة 
موضوع الحماية المقررة لألشخاص من االختفاء القسري، من حيث تحديد األشخاص المشمولين 

ختفاء بالحماية، ومن ثم تقرير الضمانات والحقوق التي تؤمن ليم الحماية من التعرض لل
  القسري. 

 ضحايا االختفاء القسري. أواًل:

أحيانا يكون من الصعوبة بمكان تحديد الشخص فيما إذا كان ضحية حالة انتياك لحق من 
حقوق االنسان، فالمعاىدات المعنية بحقوق االنسان في أغمب األحيان تفترض بأن مفيوم 

، ومنيا المادة الثانية الفقرة ىو أي شخص انتيكت حقوقو وأن الضحية ضمناً ، الضحية معروف
الثالثة من العيد الدولي لمحقوق المدنية والسياسية والتي نصت في الجزء )أ( )تتعيد كل دولة 
طرف من ىذا العيد بأن تكفل سبيل فعال لمتظمم ألي شخص انتيكت حقوقو أو حرياتو المعترف 

ييئاتو ومنظماتو الحكومية غير بيا في ىذا العيد ...(. وعميو فإن المجتمع الدولي متمثًل ب
العامة لألمم المتحدة من خلل اعتمادىا  الحكومية عني بالضحايا بشكل أكبر، فعرَّفت الجمعية

لخاصة باالنتصاف والجبر لضحايا ا إلعلن المبادئ األساسية وكذلك المبادئ التوجييية
خطيرة لمقانون الدولي اإلنساني القانون الدولي لحقوق االنسان، فضًل عن االنتياكات ال انتياكات
إذا أجمعت كل الوثيقتين عمى اعتبار شخص ما )ضحية( كل من لحق بو . 611562لسنة 

ضرر سواء كانوا أفرادًا أو جماعات وبغض النظر عن ىذا الضرر سواء كان ضررًا بدنيًا أو 
األساسية، وذلك من  عقميًا أو معاناة نفسية أو خسارة مادية أو حتى الحرمان من التمتع بالحقوق

                                                           
فً القانون العراقً، مجلة الكوفة للعلوم القانونٌة  محمد عبد المحسن سعدون، حماٌة ضحاٌا الجرٌمة 26

 .212، ص 2015، 22والسٌاسٌة، العدد 
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خلل فعل أو االمتناع عن فعل يشكل انتياكًا كبيرًا لمقانون الدولي لحقوق األنسان أو انتياكًا 
جسيمًا لمقانون الدولي اإلنساني والقوانين الجنائية األخرى النافذة في الدول؛ ويمكن أيضًا أن 

ا وكذلك األشخاص الذين يشمل مصطمح الضحية العائمة المباشرة لمضحية األساس أو معيمي
لحق بيم ضرر معين أثناء تدخميم لتقديم المساعدة لمضحايا الذين تعرضوا لمخطر أو لمنع 

، وبغض النظر فيما إذا كان مرتكب الجريمة قد تم التعرف عميو أو القي القبض تعرضيم لمخطر
نو وبين عميو أو تمت إدانتو، وبغض النظر أيضًا عما إذا كانت ىناك علقة أسرية بي

وفي حالة االختفاء القسري سارت االتفاقية الدولية عمى ذات المنيج بتوسيع دائرة  .67الضحية
الضحايا، حيث أقرت بأن حماية ضحايا االختفاء القسري ال تنحصر في األشخاص المغيبين بل 

( من 69يجب أن تشمل كل شخص تضرر من االختفاء، وىذا حسب ما جاء في نص المادة )
االتفاقية التي بينت الشخص المختفي ومن لحق بو ضرر بصورة مباشرة من جراء ىذا ىذه 

  االختفاء.

وصف الشخص المختفي يطمق الضحية المباشرة للختفاء القسري )الشخص المختفي(:  .0
عمى الضحية المباشرة لحالة االختفاء القسري الذي ىو المجني عميو الذي استيدفو الجاني 

يو الذي تعرض للختطاف أو االعتقال أو االحتجاز أو ألي نوع من باالعتداء عميو، ف
أنواع الحرمان من الحرية خلفًا لمقانون، حيث يمكن أن يتعرض أي شخص في ىذا العالم 

كان للختفاء القسري سواء كان رجًل او امرأة كبيرا كان أو صغيرا، وال توجد وثيقة أو صك 
القسري عمى شخص تتوفر فيو صفة معينة تكون شرط فاء تحدد حدوث االخت دوليًا أو محمياً 

لكي تحدد حالة االنتياك، ولكن الواقع والتجارب اثبتت أنو دائما ما يتم استيداف المعارضين 
السياسيين لنظام الحكم من أجل قمعيم وتحيدىم من خلل اخفائيم قسرًا وخاصة في الدول 

الحاالت من االختفاء القسري ىي النموذج ذات األنظمة االستبدادية. ومع ذلك ليست ىذه 
كان دون اشتراط  الوحيد، وانما ىناك حاالت أخرى يمكن أن تحدث ألي شخص وألي سبب

صفة محددة لممجني عميو وىذا ما وفر حماية شاممة وواسعة ألي شخص دون تمييز بسبب 
أن فئتي  الجنس أو النوع أو العرق أو الدين أو ألي صفة أخرى؛ ولكن يجب ان نتذكر

األطفال والنساء كانت قد حظيت بحماية تفصيمية بموجب القانون وذلك بسبب صفتيا 
لذلك نجد الصكوك  (091الحماية الدولية لألشخاص من االختفاء القسري ص)الضعيفة. 

                                                           
األمنٌة، األكادٌمٌة الملكٌة وجدي محمد بركات، دور الشرطة فً رعاٌة ضحاٌا الجرٌمة، مركز البحوث  24

 .5، ص 2002للشرطة، البحرٌن، 
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الدولية التي تتعمق بحاالت االختفاء القسري ومنيا اإلعلن العالمي لحقوق االنسان وان 
ة عمى مبدأ عدم التمييز بين الجنسين بل عمى العكس من ذلك تمتزم كانت ال تنص صراح

مجموعة الوثائق المكونة لمقانون الدولي ىذه الصكوك بمبدأ المساواة، ولكن بنفس الوقت فإن 
( عمى أنو )ليس في أحكام ىذا 60نص في مادتو ال ) لحقوق االنسان ومنيا اإلعلن الذي

في اإلعلن العالمي لحقوق االنسان او  اإلعلن ما يشكل اخلاًل بالبنود المنصوص عمييا
في أي صك دولي آخر وال يجوز تفسيرىا بأنيا تقيد او تنتقص من أي حكم من تمك 

    .69 االحكام(
االختفاء القسري ال يتحدد بالضحية المباشرة،  الضحية غير المباشرة للختفاء القسري: أثر .6

وانما يمتد ليشمل شبكة من الضحايا قد تتجاوز األفراد الذين يتعرضون ليذا الشكل من 
وأن مصطمح الضحية وحسب المبدأ انتياكات حقوق االنسان والذين يسمون بالمختفين. 

ضحايا )االنتياكات الخامس من مبادئ األمم المتحدة حول حق االنتصاف وجبر الضرر ل
الجسيمة لمقانون الدولي لحقوق االنسان واالنتياكات الخطيرة لمقانون الدولي اإلنساني لسنة 

( ال ينطبق عمى الضحايا المباشرين فقط وانما يمتد الى الضحايا غير المباشرين، 6115
ية وىؤالء حسب القانون المحمي ىم أفراد أسرة الضحية المباشرة أو من تعيميم الضح

المباشرة، وكذلك األشخاص الذين لحق بيم ضرر معين بسبب تدخميم لمساعدة الضحية في 
ومن خلل ىذا المبدأ فان تعريف الضحية ال يمكن  .68منع عممية االختفاء او لمنع ايذائيم

ان يتحدد بشكل مجرد فيمن ىو ضحية انتياكات حقوق االنسان، ولكنو يحاول تحديد من 
وىنا فإن الضحية ليس فقط من تعرض النتياك حقوقو وانما يعتبر أي يحق لو جبر الضرر، 

شخص تضرر من حالة االنتياك ىذه، وىؤالء ىم من يطمق عمييم الضحايا غير المباشرين، 
ذلك ألن االختفاء القسري يسبب ضررا لجانبين، الجانب األول ىو الضحايا الذين يبقى 

اليأس عمى حياتيم، والجانب الثاني أفراد مصيرىم مجيواًل ويبقون في عذاب وحالة من 
؛ وىا ما جسدتو المادة األسر التي تبقى آماليم معمقة بين األمل واليأس عن مصير أبنائيم

الرابعة والعشرون من االتفاقية الدولية بالنص عمى أنو يقصد بالضحية )الشخص المختفي 
، وعميو من خلل ىذه وكل شخص طبيعي لحق بو ضرر مباشر من جراء االختفاء القسري

المادة ومن أجل تنفيذىا بفاعمية تمتزم الدول األطراف بضمان أن يغطي تعريف ضحية 
                                                           

االحكام العامة والخاصة والجرائم المرتبطة بها، دار  –عبد الوهاب عبدهللا المعمري، جرائم االختطاف  22

 .113، ص 2010الكتب القانونٌة، القاهرة، 
ت الجسٌمة لحقوق االنسان، مجلة عبد العزٌز خنفوسً، الحق فً االنصاف وجبر الضرر لضحاٌا االنتهاكا 29

 .33، ص2013، 1جٌل حقوق االنسان، مركز جٌل للبحث العلمً، العدد 
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االختفاء القسري المستخدم في قانونيا وممارساتيا عمى الصعيد الوطني إضافة لمشخص 
  31المختفي، أي فرد تعرض لضرر كنتيجة للختفاء القسري(

 ضحايا االختفاء القسري. ثانيًا: الضمانات المقررة لحماية

الصكوك الدولية واإلقميمية الخاصة باالختفاء القسري تبنت مجموعة من الضمانات وخاصة 
االتفاقية الدولية، حيث تشكل ىذه الضمانات بمجموعيا ركنًا ميمًا من أركان الحماية الدولية التي 

ي تتحدد بمجموعة من الواجبات التي يجب عمى الدول التقيد بيا لمكافحة ظاىرة االختفاء القسر 
ويمكن تقسيم تمك الضمانات الواردة في االتفاقية الدولية الى ضمانات سابقة والقضاء عمييا. 

 لحدوث جريمة االختفاء القسري وضمانات الحقة لوقوع الجريمة.

الضمانات السابقة الرتكاب جريمة االختفاء القسري: ان العمل عمى منع حدوث االختفاء  .0
شخاص لممعاناة الناجمة عنو، وكذلك لمحيمولة القسري يعد األفضل لتفادي تعرض األ

دون تعرض أشخاص آخرين ليذا االنتياك الخطير من خلل الردع الجنائي، لذلك اقترح 
الفريق العامل المعني باالختفاء القسري عدد من التدابير الوقائية التي ترجمت الحقًا 

، وىي 6112لسنة  عمى شكل نصوص تحمل صفة االلزام في بنود االتفاقية الدولية
تعتبر ضمانات وقائية لمنع اختفاء األشخاص بشكل قسري، ومنيا الحظر المطمق 

( التي نصت عمى )حق كل 0للختفاء القسري الذي اكدت عميو المادة األولى الفقرة )
شخص في أن ال يتعرض للختفاء القسري ...(، وبما أن ىذا الحق قد ورد في المادة 

عمى أىميتو ومكانتو في عممية مكافحة ىذا قية فإن في ذلك داللة األولى من ىذه االتفا
االنتياك، وقد وصفت االتفاقية ىذا الحق بأنو غير قابل لمتقييد، أي  بمعنى ال يمكن 
الحد منو أو تعميقو، حتى في الحاالت االستثنائية كحالة الحرب او حالة من حاالت 

( التي الزمت الدول األطراف في 6الفقرة ) الطوارئ، وىذا ما جاء في نفس المادة األولى
االتفاقية بأن يحظر قانونيا الداخمي وبصفة مطمقة االختفاء القسري وال يجوز التذرع بأي 

، وبالتالي اصبح ىذا الحق محصنًا،  ويرتبط بمجموعة من الحقوق التي ظرف استثنائي
ال سيما  0822لسنة  ورد بعضيا في العيد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية

                                                           
 .51مرجع السابق، صن العقاب على االختفاء القسري، ال لإلفالت م 30
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؛ واصبح ايضا تجاىل تأمين ىذا الحق في التشريعات الداخمية 30في المادة التاسعة منو
 وحتى في الظروف غير العادية أمرًا مخالفًا ألحكام للتفاقية الدولية. 

الضمانات اللحقة عمى ارتكاب االختفاء القسري: جاءت الصكوك الدولية واإلقميمية  .6
التي تيتم بجريمة االختفاء القسري لتؤكد عمى عدد من الضمانات التي تكفل حق 
ضحايا االختفاء القسري في سبل انتصاف فاعمة بعد حدوث حالة االختفاء القسري. وتم 

قبل الييئات الدولية لحقوق االنسان بالقدرة عمى من تفسير مضمون االنتصاف الفعال 
الوصول الى ىيئة ذات استقللية ليا سمطة اتخاذ القرار فيما إذا كان ىناك حالة انتياك 
لحقوق االنسان ومن ثم إمكانية إيقاف ىذا االنتياك وصواًل إلى جبر الضرر الذي نتج 

التوجييية بشأن الحق في . وقد وضح المبدأ السابع من )المبادئ األساسية و 36عنو
االنتصاف وجبر الضرر لضحايا االنتياكات الجسيمة لمقانون الدولي لحقوق االنسان 

 : 33واالنتياكات الخطيرة لمقانون الدولي اإلنساني( عمى أن تتضمن حق الضحية في
 الوصول الى العدالة الكاممة وبشكل فعال ومتساوي. - أ
 ومناسب وفوري.مى نحو فعال جبر الضرر الناتج عن االختفاء القسري ع - ب
 إمكانية الوصول الى المعمومات المتعمقة باالنتياكات وآليات جبر الضرر. - ت

الدول  بإلزام، 6115( من االتفاقية الدولية لسنة 6وقد ورد ىذا في المادة الثامنة الفقرة )
األطراف في ىذه االتفاقية بأن عمييا أن تكفل حق ضحايا جريمة االختفاء القسري 

نتصاف فعال ومحمي وضرورة انفاذه، وبموجب ذلك تفرض التزامات صريحة وأخرى با
 ضمنية تتعمق بضحايا االختفاء القسري بعد حدوثو، ونم ىذه الضمانات:

                                                           
ة تنص   31 ولً العهد من (9) الماد   فً حق فرد لكل   -1ٌلً: ما على والسٌاسٌة المدنٌة بالحقوق الخاص   الد 

ٌ ة فا، اعتقاله أو أحد توقٌف ٌجوز وال شخصه، على األمان وفً الحر ٌته من أحد حرمان ٌجوز وال تعس   إال   حر 
ر لإلجراء وطبقا القانون ٌنص  علٌها ألسباب  هذا بأسباب توقٌفه ٌتم   شخص أي   إبالغ ٌتوج ب -2فٌه، المقر 
ب وقوعه لدى الت وقٌف ه تهمة بأي   سرٌعا إبالغه كما ٌتوج  م -3إلٌه،  توج   جزائٌة بتهمة المعتقل أو الموقوف ٌقد 
فٌن أو القضاة أحد إلى سرٌعا لٌن أحد الموظ  ٌ ة، وظائف مباشرة قانونا المخو   ٌحاكم أن حق ه من وٌكون قضائ
 القاعدة هو المحاكمة ٌنتظرون الذٌن األشخاص احتجاز ٌكون أن وال ٌجوز عنه، ٌفرج أن أو معقولة مهلة خالل

ة،  من أخرى مرحلة أي   فً للمحاكمة حضورهم لكفالة ضمانات عنهم على االفراج تعلٌق الجائز من ولكن العام 
ٌته من حرم شخص لكل    -4اإلقتضاء، الحكم عند تنفٌذ ولكفالة القضائٌة، مراحل االجراءات  أو بالتوقٌف حر 

جوع حق   االعتقال  عنه باإلفراج وتأمر اعتقاله، قانونٌة فً إبطاء دون المحكمة هذه تفصل لكً محكمة إلى الر 
ٌ ة كان شخص لكل    -5،قانونً غٌر االعتقال كان إذا  على الحصول فً الحق   قانونً غٌر اعتقال أو توقٌف ضح

 .تعوٌض
(، اللجنة 2دلٌل الممارسٌن ) الحق فً االنصاف وجبر الضرر لضحاٌا االنتهاكات الجسٌمة لحقوق االنسان، 32

 .49، ص2009الدولٌة للحقوقٌٌن، جنٌف، 
 .51ال لإلفالت من العقاب على االختفاء القسري، المرجع السابق، ص 33
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اكدت المادة  االلتزام بوجوب اجراء التحقيق الفعال والمقاضاة بحالة االختفاء القسري: - أ
عمى أن )الناس جميعًا  0899سنة السابعة من اإلعلن العالمي لحقوق االنسان ل

متساوون أمام القانون، وىم متساوون أيضًا بحق التمتع بحماية القانون دونما 
( لتؤكد )عمى الدول أن تكفل 0وكذلك جاءت المادة الثالثة عشرة الفقرة ). 39تمييز(

من لديو عمم أو مصمحة مشروعة ويدعي بتعرض أي شخص للختفاء القسري، 
يبمغ الوقائع الى سمطة مختصة ومستقمة في إطار الدولة التي تقوم الحق في أن 

. وحسب ىذه الشواىد أقرت االتفاقية 35بإجراء تحقيق سريع وكامل ونزيو في شكواه(
الدولية بموجب نص المادة الثانية عشر توافقًا مع ما جاءت بو المادة الثالثة عشر 

قة فيما بشأن التحقيق بحاالت من العالمي لحقوق االنسان، أحكامًا واضحة ودقي
االختفاء القسري، مع وجوب توفير الموارد والسبل التي تساعد في الوصول الى 

 مكان االحتجاز، ومعاقبة ومنع األفعال التي من شأنيا أن تعرقل اجراء التحقيق.
الحق في معرفة الحقيقة: ان الحق في معرفة الحقيقة يأتي بمعنى ضمني مؤداه  - ب

تكبي الفعل، وىناك تأييد كبير من قبل بعض األطراف بإدراج ىذا معرفة ىوية مر 
العنصر في النطاق المادي بالحق في معرفة الحقيقة وذلك ضمن الفقو القضائي 
الخاص بالمجنة المعنية بحقوق االنسان ولجنة البمدان األمريكية لحقوق االنسان. 

ىذا الحق وىو معرفة  وفيما يخص االختفاء القسري فقد كرست االتفاقية الدولية
الحقيقة بموجب ما ورد في ديباجتيا التي أكدت عمى حق الضحية في معرفة الحقيقة 

والتعرف عمى مصير الشخص المختفي، وكذلك حقو عن ظروف االختفاء القسري 
 .32في حرية جمع المعمومات ونشرىا لتحقيق ىذه الغاية

في حالة خرق أي التزام يجب الحق في جبر الضرر: من أىم مبادئ القانون الدولي  - ت
جبر الضرر بما يتناسب مع الحالة، وفي مجال االختفاء القسري كرس ىذا الحق 
بشكل قانوني في نص االتفاقية الدولية ومن خلل المادة الرابعة والعشرون الفقرة 

( التي نصت عمى )يجب ان تضمن كل دولة طرف في نظاميا القانوني لضحايا 9)
( من ذات المادة تحدد ىذا 5...( والفقرة )الحق في جبر الضرراالختفاء القسري 

الحق بما يشمل الضرر المادي والمعنوي، وعند االقتضاء اتباع طرق أخرى لمجبر 
                                                           

حقوق االنسان وحرٌاته األساسٌة فً الشرٌعة اإلسالمٌة والقانون الوضعً،  صالح بن عبدهللا الراجحً، 34

 .46، ص2004الطبعة األولى، مكتبة العبٌكان، الرٌاض، 
 .39ص مرجع سابق، عبد العزٌز خنفوسً، 35
 الفقرة الخامسة من دٌباجة االتفاقٌة الدولٌة لحماٌة جمٌع األشخاص من االختفاء القسري. 36
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عادة التأىيل والترضية، فضًل عن الضمانات بعدم  ومنيا التعويض، ورد الحقوق وا 
    37التكرار.

القسري: يعد ىذا من الضمانات األساسية تسوية الوضع القانوني لضحايا االختفاء  - ث
التي يجب أن تتوفر لضحايا االختفاء القسري سواء الضحايا المباشرين أو أقاربيم، 
إضافة الى مواصمة التحقيق المتعمق بكشف مصيرىم او مكان احتجازىم، وفي ىذا 

... مع  ( من االتفاقية الدولية عمى )2الفقرة ) الجانب نصت المادة الرابعة والعشرون
عدم االخلل بااللتزام بمواصمة التحقيق الى أن يتضح مصير الشخص المختفي، 
تتخذ كل دولة طرف التدابير اللزمة بشأن الوضع القانوني لألشخاص المختفين 
الذين لم يتضح مصيرىم وكذلك أقاربيم وال سيما في مجاالت مثل الضمان 

 . 39حقوق الممكية(االجتماعي والمسائل المالية وقانون األسرة و 
 الخاتمة

 النتائج التالية: توصمت الدراسة الى

أن االختفاء القسري يعد من أخطر االنتياكات التي تطال حقوق االنسان، وميما كان ىذا  .0
االنسان رجًل او امرأة او حتى طفًل، اذ تفقد بموجبو الضحية منظومة متكاممة من الحقوق 

الحق في الحرية واألمان والحق في المعاممة اإلنسانية المكفولة لجميع األشخاص، ومنيا 
وعدم التعرض لمتعذيب، وكذلك الحق باالعتراف بالشخصية القانونية والمساواة أمام القضاء 

 والقانون والحصول عمى محاكمة عادلة.
تتمثل صور انتياك حقوق االنسان في االحتجاز او االعتقال او االختطاف أو أي شكل  .6

ل الحرمان من الحرية، ويكون الجاني في ىذه الجريمة مجموعة من موظفي آخر من أشكا
الدولة، أو أشخاص يتصرفون بإذنيا أو دعم من قبميا او عمى األقل بموافقتيا، وال يتم 
االعتراف بمصير الشخص المختفي أو مكان احتجازه، وبالتالي حرمانو من الحماية التي 

 يجب ان يوفرىا لو القانون.
لمحد من ىذه الجريمة، وقد  الدولية ىذا االنتياك الخطير كان ال بد ان تتظافر الجيودإزاء  .3

سعت منظمة األمم المتحدة جاىدة من خلل مؤسساتيا وأجيزتيا المتخصصة في االختفاء 
، ال سيما مجمس حقوق االنسان وكذلك المجنة المعنية بحاالت االختفاء القسري القسري

                                                           
  ( من االتفاقٌة الدولٌة لحماٌة جمٌع األشخاص من االختفاء القسري.5و4الفقرة ) ،24نص المادة  34
 .52محمد عبداللطٌف فرج، المرجع السابق، ص 32
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، فضًل عن الفريق العامل المعني 6112االتفاقية الدولية لسنة  التي تم انشائيا بموجب
بحاالت االختفاء القسري او الطوعي الذي يعد اول آلية مواضيعية في ىذا الشأن. وكان 

االختفاء القسري كجريمة جنائية من  بإدراجلدور المحكمة الجنائية الدولية دورىا البارز 
 م المرتكبة ضد اإلنسانية.باعتبارىا من الجرائ ضمن اختصاصاتيا

عمى أربعة اركان أساسية ال بد من توفرىا لتتكامل أبعادىا  تقوم جريمة االختفاء القسري .9
 .وىي )شخصية الجاني والركن الشرعي والركن المادي والركن المعنوي(

تم التوصل الى مجموعة من الضمانات لحماية األشخاص من االختفاء القسري، منيا  .5
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