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  مقدمة

مث يقتحمون مسكن أسرٍة من األسر، غنية كانت أم فقرية، . يصل بعض الرجال 
إهنم جييئون يف أي وقت . سقيفة أم كوخاً، يف مدينة أو يف قرية، يف أي مكانمرتالً كان أم 

من النهار أو الليل، يرتدون مالبس عادية، أو زياً رمسياً يف بعض األحيان، ولكنهم حيملون 
مث ودون إبداء أية أسباب، أو إبراز أي أمر بالقبض، بل يف كثري من األحيان . السالح دائماً

 هويتهم، أو السلطة اليت يتأمرون بأوامرها، تراهم جيرجرون واحداً أو أكثر دون اإلفصاح عن
  .*من أفراد األسرة إىل سيارة، مستخدمني العنف يف هذه العملية عند اللزوم

وكثرياً ما يكون هذا هو الفصل األول من مأساة االختفاء القسري أو غري  
ومبقتضى اإلعالن املتعلق حبماية . نالطوعي، الذي هو من أبغض االنتهاكات حلقوق اإلنسا

 يف 47/133مجيع األشخاص من االختفاء القسري، الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف قرارها 
القبض على األشخاص "، حيدث االختفاء القسري عند 1992ديسمرب / كانون األول18

على أيدي واحتجازهم أو اختطافهم رغماً عنهم أو حرماهنم من حريتهم على أي حنو آخر 
أو على أيدي جمموعات منظمة، أو أفراد مستوياهتا موظفني من خمتلف فروع احلكومة أو 

عاديني يعملون باسم احلكومة أو بدعم منها، بصورة مباشرة أو غري مباشرة، أو برضاها أو 
بقبوهلا، مث رفض الكشف عن مصري األشخاص املعنيني أو عن أماكن وجودهم أو رفض 

  ".هنم من حريتهم، مما جيرد هؤالء األشخاص من محاية القانوناالعتراف حبرما

  

  

  

 ـــــــــ

من إعداد اللجنة املستقلة " أسلوب الرعب: املختفون"من تقرير بعنوان  * 
  .1986نسانية الدولية، لندن إلاملعنية بالقضايا ا
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ا، بالنسبة للضحاي: واالختفاء شكل من أشكال املعاناة املؤدية إىل شلل مزدوج 
الذين كثرياً ما يتعرضون للتعذيب واخلوف املستمر على حياهتم، وبالنسبة ألفراد أسرهتم، 
الذين جيهلون مصري أحباهبم، وتتأرجح عواطفهم بني األمل واليأس، فيتساءلون ويترقبون، 

 ويعي الضحايا جيداً أن أَُسَرُهْم ال تعرف. طيلة سنوات أحياناً، وصول أخبار قد ال تأيت أبداً
 بعد إقصائهم عن دائرة -منهم . ما حل هبم، وأن فرص حضور من ميد هلم يد املساعدة ضئيلة

 أصبحوا حمرومني يف احلقيقة من مجيع حقوقهم، -من اجملتمع " اختفائهم"محاية القانون و
وإذا مل يكن املوت مآهلم النهائي، وأخلي سبيلهم بعد هذا . وواقعني حتت رمحة آسريهم

م قد يعانون زمناً طويالً من العواقب اجلسدية والنفسية هلذا الشكل من أشكال الكابوس، فإهن
التجريد من صفاهتم اإلنسانية، ومن آثار الوحشية والتعذيب اللّذَْين يقترنان به يف كثري من 

  .األحيان

وتعاين أسر املختفني كما يعاين أصدقاؤهم من تعذيب ذهين بطيء، لعدم  
ذي أصبح ضحية ال يزال على قيد احلياة، وإن كان كذلك، علمهم إذا كان الشخص ال

كما أهنم . فال علم هلم مبكان احتجازه، ويف ظل أية ظروف، ويف أية حالة صحية
يدركون أهنم مهددون، وأهنم قد يلقون املصري نفسه، وأن البحث عن احلقيقة قد 

ء العواقب املادية وكثرياً ما تزداد حمنة األسرة من جرا. يعرضهم للمزيد من األخطار
وقد . إذ أن الشخص املفقود كثرياً ما يكون هو العائل الرئيسي لألسرة. لالختفاء

يكون هو الفرد الوحيد يف األسرة الذي يستطيع زراعة حماصيلها أو إدارة مشروعها 
وهكذا يتفاقم االضطراب العاطفي باقترانه باحلرمان املادي الذي تشتد حدته . التجاري

. ة نتيجة التكاليف اإلضافية اليت تتكبدها إذا قررت البحث عن مفقودهاعلى األسر
، مما -  إن كان سيعود أبداً - وعالوة على ذلك، فإن األسرة ال تعلم مىت يعود حمبوهبا 

ويف بعض احلاالت، قد جيعل التشريع الوطين من . جيعل تكيفها مع الوضع اجلديد صعباً
. شاً أو أية وسيلة دعم أخرى يف غياب شهادة وفاةاملستحيل على األسرة أن تتلقى معا

  .فتكون النتيجة يف أغلب احلاالت أن تعيش األسرة على هامش االقتصاد واجملتمع

  احلقوق اليت تنتهكها ممارسة اإلخفاء - أوالً

إن ممارسة اإلخفاء القسري لألشخاص تنتهك حرمة سلسلة كاملة من حقوق  
اإلنسان، واملبينة يف العهدين الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان اجملسدة يف إعالن حقوق 

  .اإلنسان فضالً عن سائر الصكوك الدولية الكربى املتعلقة حبقوق اإلنسان
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كما أن حاالت االختفاء قد تنطوي على انتهاكات خطرية للقواعد النموذجية  
ابع لألمم املتحدة يف عام الدنيا ملعاملة السجناء اليت اعتمدها اجمللس االقتصادي واالجتماعي الت

، وكذلك على انتهاكات ملدونة قواعد السلوك للموظفني املكلفني بإنفاذ القوانني 1957
وجملموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال 

وقد . 1988 و1979االحتجاز أو السجن، اللتني اعتمدهتما اجلمعية العامة يف عامي 
  :تنطوي عملية االختفاء على انتهاك للحقوق الفردية التالية

  احلق يف االعتراف بالشخص أمام القانون؛ 

  احلق يف احلرية واألمن الشخصي؛ 

احلق يف عدم اخلضوع للتعذيب أو ألي ضرب آخر من ضروب املعاملة أو العقوبة  
  القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛

  .احلق يف احلياة 

ك حاالت االختفاء عموماً احلق يف احلياة األسرية، وكذلك خمتلف احلقوق وتنتِه 
. ماعية والثقافية مثل احلق يف التمتع مبستوى معيشي مالئم واحلق يف التعليمتاالقتصادية واالج

والواقع أنه قد ثبت أن اختفاء عائل األسرة االقتصادي الرئيسي وال سيما يف اجملتمعات األقل 
 اقتصادية يائسة ال ميكن فيها إعمال أغلبية - ما يترك األسرة يف حالة اجتماعية يسراً، كثرياً

  .احلقوق املدرجة يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

وتتحمل النساء يف أغلب األحيان وطأة الصعوبات االقتصادية اخلطرية اليت  
وعندما تكون املرأة هي ضحية حالة االختفاء فإهنا تصبح . تصاحب حاالت االختفاء يف العادة

وباإلضافة إىل ذلك، فإن . معرضة على األخص لالعتداءات اجلنسية وغريها من أشكال العنف
وبصفتها . املرأة يف معظم األحيان هي اليت تتصدر الكفاح حلسم قضية اختفاء أفراد من أسرهتا

  .االنتقامهذه قد تعاين من الترويع، واالضطهاد، و

ويشكل اختفاء . كما متس حاالت االختفاء األطفال بصورة مباشرة وغري مباشرة 
الطفل إخالالً واضحاً بعدد من أحكام اتفاقية حقوق الطفل، مبا يف ذلك احلق يف هوية 

كما أن فقدان أحد الوالدين عن طريق االختفاء يشكل انتهاكاً خطرياً للحقوق . شخصية
  .اإلنسانية للطفل
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  والية الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي -ثانياً

ونظراً للطبيعة اخلطرية حلاالت االختفاء، فقد أولت اجلمعية العامة لألمم املتحدة  
:  املعنون33/173، ويف القرار 1979ففي عام . هذه الظاهرة البغيضة اهتماماً خاصاً

معية العامة عن قلقها للتقارير الواردة من خمتلف أحناء العامل أعربت اجل" األشخاص املختفون"
خبصوص االختفاء القسري أو غري الطوعي لألشخاص، وطلبت من جلنة حقوق اإلنسان أن 

ويف ذلك الوقت، دعت اجلمعية العامة . تنظر يف املسألة وأن تقدم التوصيات املناسبة
ء حتقيقات عاجلة ونزيهة يف حاالت احلكومات أيضاً إىل ختصيص موارد مناسبة إلجرا

االختفاء القسري أو غري الطوعي، وضمان خضوع سلطات إنفاذ القوانني واألمن خضوعاً 
تاماً للمساءلة يف أدائها لواجباهتا، وخاصة من الناحية القانونية، على أن يشمل ذلك املسؤولية 

 حاالت من االختفاء القسري أو القانونية عن التجاوزات اليت ال مربر هلا واليت قد تفضي إىل
  .غري الطوعي وإىل انتهاكات أخرى حلقوق اإلنسان

 قررت جلنة حقوق 1980فرباير / شباط29 املؤرخ )36-د(20ومبوجب القرار  
ُتنشئ ملدة سنة واحدة فريقاً عامالً يتكون من مخسة من أعضائها يعملون "اإلنسان أن 

املتصلة حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي كخرباء بصفتهم الشخصية لدراسة املسائل 
ومنذ ذلك احلني ما برحت اللجنة جتدد والية الفريق العامل واختصاصاته، ". لألشخاص

، صار هذا 1986واعتباراً من عام . مبوافقة اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف كل عام
  .1992 من عام التجديد يتم مرة كل عامني، مث مرة كل ثالثة أعوام اعتباراً

إن قيام جلنة حقوق اإلنسان، بإيعاز من اجلمعية العامة، بتأسيس الفريق العامل  
 كان أول آلية منصبة على 1980املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي يف عام 

نشاؤها يف إطار برنامج األمم املتحدة حلقوق اإلنسان ملعاجلة انتهاكات إموضوع معني يتم 
 حلقوق اإلنسان من االنتهاكات، ذات الطبيعة اخلطرية بصورة خاصة، واليت حتدث على حمددة

فقبل ذلك كان تعيني األفرقة العاملة واملقررين اخلاصني مقصوراً على هدف . نطاق عاملي
  .معاجلة حالة حقوق اإلنسان يف بلد أو إقليم معني

بتأسيس ما مسي اإلجراءات وشهدت السنوات الالحقة قيام اللجنة أو األمني العام  
ممثلني معنيني حباالت اإلعدام بال /املوضوعية يف اجملاالت ذات الصلة، كتعيني مقررين خاصني

حماكمة أو بإجراءات موجزة، أو اإلعدام التعسفي، ومبسألة التعذيب؛ وباستقالل القضاة 
عنف ضد النساء؛ واحملامني؛ وباألشخاص املشردين داخلياً؛ وحبرية الرأي والتعبري؛ وبال
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وبالتعصب والتمييز على أساس الدين أو املعَتقَد؛ وبالعنصرية والتمييز العنصري ورهاب 
األجانب؛ وبتأثريات املنتجات السامة واخلطرة على التمتع حبقوق اإلنسان؛ وببيع األطفال، 

ريق العامل وببغاء األطفال واستغالهلم يف املواد اإلباحية؛ وباستخدام املرتزقة؛ وتشكيل الف
  .املعين باالحتجاز التعسفي

وقد قام الفريق العامل املعين باالختفاء القسري أو غري الطوعي، منذ تأسيسه،  
وألسباب خارجة عن نطاق .  بلدا70ً حالة فردية تتصل بأكثر من 50 000مبعاجلة حوايل 

على أن عدد .  اجملموعالفريق العامل ال متثل احلاالت اليت أمكن إيضاحها إال جزءاً ضئيالً من
احلاالت اإلضافية اليت حيتمل أن يكون الفريق العامل قد متكن فعالً من منع وقوعها بفضل 

إن جمرد متكنه . جلده واتصاالته املستمرة باحلكومات املعنية هو من األمور اليت يتعذر قياسها
انظر (ه العاجلة من اإلسهام يف توضيح بعض احلاالت، وخصوصاً يف إطار اختاذه إلجراءات

.  واحتمال متكنه بذلك من إنقاذ أرواح بشرية، قد اْعُتِبر سبباً كافياً الستمرار نشاطه)أدناه
وفضالً عن ذلك، ينبغي النظر إىل آلية الفريق العامل بوصفها تعبرياً عن االهتمام والعمل 

تفضي إىل إزالة كما جيب النظر إليها باملثل كأحد مكونات عملية طويلة األجل . الدوليني
االنتهاكات الكربى حلقوق اإلنسان، عملية تشمل خلق وعي واسع االنتشار بني الناس 
بالقضايا املتصلة حبقوق اإلنسان، وتقدمي اخلدمات االستشارية واملساعدة التقنية للحكومات 

  .من أجل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها

ت جلنة حقوق اإلنسان على ويف القرارات السنوية بشأن هذا املوضوع، صادق 
وحثت احلكومات . أساليب عمل الفريق العامل والروح اإلنسانية الكامنة يف أساس واليته

املعنية على اختاذ خطوات حلماية أسر األشخاص املختفني ضد أي ترويع أو سوء معاملة قد 
كما ركزت . هنايتعرضون هلما، وشجعتها على النظر جبدية يف دعوة الفريق العامل لزيارة بلدا

على أمهية الترويج بالنشر ألهداف الفريق العامل، وإجراءاته وأساليبه ضمن إطار األنشطة 
  .اإلعالمية ملركز األمم املتحدة حلقوق اإلنسان

كما طلبت اللجنة من الفريق العامل أن يتخذ إجراءات إزاء أعمال الترويع أو  
ن وضد األفراد أو اجملموعات ممن ينشدون االنتقام املوجهة ضد أقارب األشخاص املفقودي

التعاون مع هيئات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة، أو ممن تعاونوا معها بالفعل، أو قدموا 
هلا شهادات أو معلومات، أو ضد األشخاص الساعني إىل االستفادة أو الذين استفادوا فعالً 
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ماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، أو من اإلجراءات املوضوعة برعاية األمم املتحدة حل
  .ضد األشخاص الذين يقدمون مساعدة قانونية لآلخرين هلذا الغرض

  أنشطة الفريق العامل

إن الوالية األساسية للفريق العامل هي مساعدة أقارب األشخاص املختفني يف  
بالغات عن وهلذا الغرض يتلقى الفريق ويدرس ال. التحقق من مصريهم ومعرفة أماكنهم

. حاالت االختفاء الواردة من أقارب املفقودين أو من املنظمات اإلنسانية العاملة بالنيابة عنهم
وبعد البت يف أمر تلبية تلك البالغات لعدد من املعايري، حييل الفريق العامل حاالت فردية إىل 

ويتعامل الفريق . بالنتائجاحلكومات املعنية، طالباً منها إجراء التحقيقات وإعالم الفريق العامل 
العامل مع حاالت فردية عديدة من حاالت انتهاك حقوق اإلنسان على أساس إنساين حمض 
بغض النظر عما إذا كانت احلكومة املعنية قد صدقت على أي من الصكوك القانونية القائمة 

 أَُسر وهو يتصرف أساساً كقناة اتصال بني. اليت تنص على إجراء خاص بالشكاوى الفردية
األشخاص املفقودين واحلكومات، وقد جنح يف إقامة حوار مع غالبية احلكومات املعنية هبدف 

  .حل قضايا االختفاء

ومنعاً حلدوث ضرر ال ميكن إصالحه، أوجد الفريق العامل إجراًء للعمل العاجل  
 الفترات ُخّول رئيس الفريق مبوجبه أن يتصرف إزاء حاالت االختفاء املبلغ عن وقوعها يف
  .الفاصلة بني دورات الفريق، مما يساعد على جتنب التأخر يف حماوالته إنقاذ األرواح

كما حتال إىل احلكومات ذات الصلة حاالت الترويع أو االضطهاد أو االنتقام  
املوجهة ضد أقارب األشخاص املفقودين، وشهود حاالت االختفاء أو أسرهم، أو أعضاء 

مات غري احلكومية األخرى أو األفراد املهتمني حباالت االختفاء، مع منظمات األقارب واملنظ
مناشدة تلك احلكومات أن تتخذ اخلطوات الضرورية حلماية مجيع احلقوق األساسية 

  .لألشخاص املعنيني

وجيتمع الفريق العامل ثالث مرات يف العام لفترات متتد من مخسة إىل مثانية أيام من  
غري أنه . ويعقد الفريق اجتماعاته بصورة سرية. ويورك ومرتني يف جنيفأيام العمل، مرة يف ني

يقوم بانتظام بدعوة احلكومات، واملنظمات غري احلكومية، وأفراد األسرة والشهود إىل 
وبعد كل دورة يقوم الفريق العامل بإبالغ احلكومات، كتابياً، باملقررات . االجتماع معه

ويذكّر احلكومات، مرة يف العام على األقل، . تفاء يف بلداهنااملتخذة فيما يتعلق حباالت االخ



 

-8- 

كما يذكّر . بالعدد اإلمجايل للحاالت احملولة إليها يف املاضي واليت مل يتم توضيحها بعد
احلكومات مرتني يف العام حباالت اإلجراء العاجل املرسلة إليها يف الشهور الستة السابقة واليت 

  .مل يتلق توضيحاً بشأهنا

ويرفع الفريق العامل تقريراً سنوياً إىل جلنة حقوق اإلنسان عن األنشطة اليت قام هبا  
فُيطِلع اللجنة على . منذ دورة اللجنة السابقة ولغاية اليوم األخري من ثالث دوراته السنوية

ويقدم تقريراً عن كل . واجتماعاته وبعثاته اتصاالته باحلكومات واملنظمات غري احلكومية،
. ت االختفاء اليت تلقاها أثناء السنة لكل بلد على حدة وعن املقررات اليت اختذها بشأهناحاال

ويزود اللجنة مبوجزات إحصائية عن كل بلد تبني احلاالت اليت أحيلت إىل حكومته، 
وُيَضّمن التقرير . والتوضيحات اليت جرت، وحالة الشخص املعين يف تاريخ تلقي التوضيح

 حالة 50ح تطور ظاهرة االختفاء يف البلدان اليت حّولت إليها أكثر من رسوماً بيانية توض
وُيَضّمن الفريق العامل تقريره استنتاجات . لغاية تاريخ اعتماد الفريق العامل لتقريره السنوي

، درج الفريق 1993ومنذ عام . وتوصيات، ويدرج مالحظات على احلالة يف فرادى البلدان
عالن املتعلق حبماية مجيع األشخاص من االختفاء إل عن تنفيذ االعامل على اإلبالغ كذلك

القسري، وعن العقبات املصادفة يف هذا السبيل، كما يقدم تقارير دورية عن قضايا أوسع 
  .حتيط بظاهرة االختفاء

  أساليب عمل الفريق العامل

تستند أساليب عمل الفريق العامل إىل واليته كما نص عليها قرار جلنة حقوق  
مساعدة اُألسر يف : وهي موجهة حتديداً حنو حتقيق هدفه الرئيسي) 36-د(20اإلنسان 

 خارج نطاق - بعد اختفائهم -معرفة مصري ومكان وجود أقارهبا املفقودين الذين أصبحوا 
وهلذه الغاية، حيرص الفريق العامل على إقامة قناة اتصال بني األسر واحلكومات . محاية القانون
ياً إىل ضمان إجراء التحقيق يف فرادى احلاالت املوثقة بشكل كاٍف واحملددة املعنية، سع

بوضوح واليت استرعت األسر نظر الفريق العامل إليها بصورة مباشرة أو غري مباشرة، وضمان 
  .توضيح مكان وجود األشخاص املفقودين

ة وينتهي دور الفريق العامل عندما يتبني بوضوح مصري ومكان املفقود نتيج 
. حتقيقات أجرهتا احلكومة أو األسرة، بصرف النظر عما إذا كان ذلك الشخص حياً أو ميتاً

وبعد هذا املنعطف ال يوجه الفريق اهتمامه إىل مسألة حتديد املسؤولية عن احلاالت احملددة من 
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حاالت االختفاء أو عن االنتهاكات األخرى حلقوق اإلنسان اليت رمبا تكون قد ارتكبت أثناء 
  .االختفاء؛ فعمل الفريق، على هذا املستوى الفردي، ال يتجاوز الطابع اإلنساين احملض

ويستند عمل الفريق العامل إىل مبدأ مسؤولية الدولة عن انتهاكات حقوق اإلنسان  
. املرتكبة داخل أراضيها والتزامها مبنع مثل هذه االنتهاكات أو التحقيق فيها عند حدوثها

 تظل قائمة بصرف النظر -كما يف مجيع احلاالت األخرى ملسؤولية الدولة  -وهذه املسؤولية 
  .عن التغري يف احلكومات

وال يعاجل الفريق العامل حاالت الرتاع الدويل املسلح، بالنظر إىل اختصاص اللجنة  
 12الدولية للصليب األمحر يف مثل هذه احلاالت، كما حددته اتفاقيات جنيف املؤرخة يف 

وميكن االطالع . 1977، والربوتوكوالن اإلضافيان امللحقان هبا لعام 1949أغسطس /آب
القانون اإلنساين الدويل وحقوق : 13صحيفة الوقائع رقم "على مزيد من هذه االتفاقيات يف 

  ".اإلنسان

ويف النظر يف حاالت االختفاء، يتعامل الفريق العامل مع احلكومات وحدها ألن  
 املسؤولية عن انتهاكات -  كما هو موضح أعاله - املبدأ احلكومات تتحمل، من حيث

فالفريق العامل ال ينظر يف حاالت االختطاف اليت . حقوق اإلنسان املرتكبة على أراضيها
ومن مث فإنه ال يعاجل حاالت االختفاء . تعزى بصورة مباشرة أو غري مباشرة إىل احلكومات

.  مجاعات متمردة تقاتل حكومة ما على أراضيهاالفردية اليت ترتكبها مجاعات غري نظامية أو
ومع ذلك فإن الفريق العامل، عند دراسته حلاالت االختفاء يف بلد معني، أو حبثه ظاهرة 
االختفاء بصورة عامة، يعترب املعلومات املتعلقة حباالت االختفاء أياً كانت معلومات ذات 

  .داللة يف التقييم الصحيح لألمور

  املقبولية

عتَبر أي بالغ عن حالة اختفاٍء ما مقبوالً لنظر الفريق العامل، جيب أن يصدر لكي ُي 
كما ميكن حتويل مثل هذه البالغات إىل الفريق العامل . عن عائلة الشخص املفقود أو أصدقائه

عن طريق ممثلي اُألَسر، واحلكومات، واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات اإلنسانية 
. وجيب تقدميها كتابة مع اإلشارة بوضوح إىل هوية املرِسل. ر املوثوق هباوغريها من املصاد

فإذا كان املصدر غري أسرة الفرد، فإنه جيب أن يكون قادراً على أن يتابع مع أقارب الشخص 
  .املختفي التطورات املتعلقة مبصريه
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ودها ومن أجل متكني احلكومات املسماة يف البالغات من إجراء حتقيقات جادة، يز 
وباإلضافة إىل . الفريق العامل مبعلومات تتضمن على األقل حداً أدىن من البيانات األساسية

ذلك، يقوم الفريق العامل باستمرار َحبثّ مصادر البالغات على تقدمي أكرب قدر ممكن من 
 وعن ظروف )وحىت رقم بطاقة اهلوية، إن وجد(التفاصيل عن هوية الشخص املفقود 

  :لب الفريق احلّد األدىن التايل من العناصرويط. االختفاء

  االسم الكامل للشخص املفقود؛ )أ( 

تاريخ االختفاء، أي اليوم، والشهر والسنة اليت مت فيها االعتقال أو  )ب( 
وإذا كان . االختطاف، أو اليوم والشهر والسنة اليت شوهد فيها الشخص املفقود آخر مرة

  يف مركز احتجاز، يكفي تقدمي بيان تقرييب؛الشخص املفقود قد شوهد آلخر مرة 

مكان االعتقال أو االختطاف، أو املكان الذي شوهد فيه الشخص  )ج( 
  ؛)اإلشارة على األقل إىل املدينة أو القرية(املفقود آلخر مرة 

األطراف اليت ُيعَتقَد أهنا قامت باالعتقال أو االختطاف أو احتجاز  )د( 
  ف باحتجازه؛الشخص املفقود دون االعترا

اخلطوات اليت مت اختاذها للتعرف على مصري الشخص املفقود، أو مكان  ( ه( 
 إشارة تفيد أن اجلهود اليت بذلت الستخدام وسائل االنتصاف - على األقل -وجوده، أو 

  .احمللية قد أحبطت أو أهنا مل تسفر عن نتيجة قاطعة

  معاجلة احلاالت

االختفاء املبلغ عنها ليدرسها بالتفصيل أثناء ُتعَرض على الفريق العامل حاالت  
وحتال احلاالت اليت تستويف املتطلبات املبينة أعاله، بناء على إذٍْن حمدد من . انعقاد دوراته

  .الفريق العامل، إىل احلكومات املعنية، مع طلب إجراء حتقيقات وإبالغ الفريق العامل بالنتائج

من رئيس الفريق العامل إىل احلكومة املعنية عن وحتال هذه احلاالت، عادةً، برسالة  
غري أن احلاالت اليت تكون قد حدثت يف غضون . طريق ممثلها الدائم لدى األمم املتحدة

األشهر الثالثة السابقة لتلقي الفريق العامل البالغ عن حالة االختفاء، حتال رأساً إىل وزير 
وميكن . شار إىل ذلك بعبارة اإلجراء العاجلوي. خارجية البلد املعين بأسرع الطرق املباشرة

للرئيس أن يأذن بإجراء مثل هذه االتصاالت على أساس السلطات احملددة املفوضة إليه من 
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أما احلاالت اليت تكون قد حدثت قبل حد األشهر الثالثة ولكن مل . جانب الفريق العامل
 فيمكن إحالتها فيما بني ميض على وقوعها أكثر من سنة من تاريخ ورودها إىل األمانة

الدورات برسالة، وذلك بناء على إذن من الرئيس وشريطة أن تكون هلا عالقة ما حبالة 
  .حدثت ضمن فترة األشهر الثالثة

وأما البالغات اليت تشري إىل أن مسؤولني من أكثر من بلد واحد كانوا مسؤولني  
ىل كل من حكومة البلد الذي وقع بشكل مباشر عن حالة اختفاء أو متورطني فيها، فتحال إ

 أو وكالءه قد اشتركوا يف اعتقال الشخص ةفيه االختفاء وحكومة البلد املزعوم أن مسؤولي
غري أنه يف حالة إجراء تقييم عام حلاالت االختفاء يف بلد معني، تنسب . املفقود أو اختطافه

ز فيه أو قد شوهد فيه آلخر أمثال هذه احلاالت إىل البلد الذي يفيد البالغ أن الشخص حمتج
  .مرة

ويف حالة اختفاء امرأة حامل يورد يف وصف حالة األم ذكر الطفل الذي يفترض  
ويعاَمل الطفل كحالة مستقلة عندما ُيبلّغ شهود أن األم قد ولدت . أنه ولد أثناء أسر أمه
  .بالفعل أثناء االحتجاز

عنية مرة واحدة يف السنة على وُيذكّر الفريق العامل كل حكومة من احلكومات امل 
األقل، باحلاالت اليت مل توضح بعد، ومرتني يف السنة جبميع حاالت اإلجراء العاجل اليت 

وعالوة على ذلك، . أحيلت إليها يف األشهر الستة السابقة، واليت مل يرد بصددها أي توضيح
لحاالت اليت أحاهلا ميكن ألية حكومة يف أي وقت أثناء السنة أن تطلب، كتابةً، ملخصات ل

  .الفريق إليها

  الردود الواردة من احلكومات وتوضيح احلاالت

إن أي رد من احلكومات حيتوي على معلومات مفصلة عن مصري شخص خمتٍف  
فإذا مل يستجب املصدر يف غضون ستة أشهر من تاريخ نقل . ومكان وجوده حيال إىل املَْصدر

علومات احلكومة على أسس اعتربها الفريق العامل غري رد احلكومة إليه، أو إذا شك املصدر مب
حاالت أوضحها رد "معقولة، ُتعَتَبر احلالة موضحة، وتدرج بناء على ذلك حتت عنوان 

أما إذا شكك املصدر يف معلومات احلكومة . يف امللخص اإلحصائي للتقرير السنوي" احلكومة
  . التعليقعلى أسس معقولة، ُتعلَم احلكومة بذلك وُيطلب منها
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وإذا قدم املصدر معلومات جيدة التوثيق تفيد بأن حالة ما قد اعُتَربت موضحة على  
حنو خاطئ ألن رد احلكومة أشار إىل شخص آخر، أو ألنه ال يطابق احلالة املبلغ عنها، أو ألنه 

احلالة مل يصل إىل املصدر يف غضون فترة األشهر الستة املبينة أعاله، فإن الفريق العامل يعيد 
ويف مثل هذه احلاالت، ُتدَرج احلالة من جديد بني . إىل احلكومة، طالباً منها التعليق عليها

احلاالت غري املوضحة، ويقدم شرح حمدد للوضع يف تقرير الفريق العامل املرفوع إىل جلنة 
  .حقوق اإلنسان يشار فيه إىل األخطاء أو التباينات

علومات موضوعية إضافية يقدمها املصدر حول وُتعَرض على الفريق العامل أية م 
وإن كانت املعلومات اإلضافية . احلالة املعلقة، مث حتال هذه، بعد إقرارها، إىل احلكومة املعنية

  .تشكل ما يعد توضيحاً للحالة، ُتعلَم احلكومة بذلك

وحيتفظ الفريق العامل باحلاالت يف ملفاته طاملا مل يتم حتديد أماكن وجود  
وَيعترب الفريق أن مسؤولية الدولة عن االختفاء تظل قائمة . اص املفقودين بالضبطاألشخ

بصرف النظر عن التغيريات يف احلكومة، حىت ولو كانت احلكومة اجلديدة تبدي احتراماً أكرب 
. حلقوق اإلنسان مما كانت تبديه احلكومة اليت كانت يف السلطة عند حدوث االنتهاكات

مل على إغالق احلالة يف ملفاته عندما تقوم السلطة املختصة احملددة يف ويوافق الفريق العا
القانون الوطين ذي الصلة، مبوافقة األقارب وغريهم من األطراف املعنية باألمر، بإعالن 

وللفريق العامل، يف أحوال استثنائية، أن يقرر وقف النظر يف . افتراض وفاة الشخص املفقود
 تتابعها، أو مل يعد مصدرها موجوداً، أو أصبح غري قادر على متابعة حالٍة قررت األسرة أن ال

  .احلالة

وبينما ال متتد والية الفريق العامل إىل ما بعد املرحلة اليت يصبح فيها مصري  
الشخص املختفي معروفاً، ميكن إلجراءات أخرى من إجراءات األمم املتحدة املتصلة حبقوق 

فإذا كان رد احلكومة . لة بادئة من حيث تركها الفريق العاملاإلنسان أن تواصل متابعة احلا
املعنية يبني بوضوح أن الشخص املفقود قد ُعِثر عليه ميتاً، أو معذباً، أو رهن احتجاز تعسفي 
ولكنه احتجاز معترف حبدوثه، أو ضحية انتهاكات أخرى حلقوق اإلنسان ُيزعم بأن 

على صلة هبم هم املسؤولون عنها، ُيسَترعى انتباه مسؤولني حكوميني أو جمموعات أو أفراداً 
  .اآللية أو اهليئة املناسبة إىل احلالة
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  محاية األقارب والشهود

إن الفريق العامل معين أيضاً حبماية أقارب األشخاص املفقودين، وحماميهم،  
والشهود على حاالت االختفاء أو أُسرهم، وأعضاء منظمات أقارب املفقودين وسائر 

  .نظمات غري احلكومية أو األفراد املعنيني حباالت االختفاءامل

ويف حاالت أعمال االضطهاد أو الترويع أو االنتقام املوجهة ضد هؤالء األشخاص  
يتصل الفريق العامل باحلكومة املعنية ليناشدها أن تتخذ كل اخلطوات الضرورية حلماية 

احلالة حتقيقاً وافياً من أجل وضع حد احلقوق األساسية لألشخاص املعنيني، وأن حتقق يف 
  .ألعمال الترويع أو االنتقام

وكثرياً ما يستدعي األمر التدخل العاجل حلماية أقارب املفقودين والشهود وغريهم  
وحتال االدعاءات بوقوع أعمال الترويع أو االضطهاد أو االنتقام، . من األشخاص املعنيني

وقد أذن الفريق العامل . لة وذلك بأسرع الطرق املباشرةرأساً، إىل وزراء اخلارجية ذوي الص
  .لرئيسه بإحالة مثل هذه املعلومات يف الفترات الفاصلة بني دوراته

  عالن املتعلق حبماية مجيع األشخاص من االختفاء القسريإلا -ثالثاً

  ، اعتمدت اجلمعية العامة، يف قرارها1992ديسمرب /كانون األول 18بتاريخ  
ورحب الفريق . عالن املتعلق حبماية مجيع األشخاص من االختفاء القسريإل، ا47/133

العامل، الذي اشترك بصورة فعالة يف بلورة اإلعالن، هبذه اخلطوة باعتبارها َمعلماً هاماً يف 
اجلهود املتضافرة املبذولة ملكافحة ممارسة اإلخفاء، واعتربها تشكل أساساً هاماً لعمله يف 

عالن عن الكثري من املقترحات والتوصيات اليت كان الفريق إل التعبري يف اوقد مت. املستقبل
  .العامل قد اعتمدها على مر السنني ونشرها يف تقاريره السنوية

ومبقتضى اإلعالن فإن املمارسة املنتظمة لإلخفاء تعترب مبثابة جرمية ضد اإلنسانية  
 كشخص يف نظر القانون، وحقه يف وتشكل انتهاكاً لالعتراف حبق املرء يف االعتراف به

احلرية واألمن، وحقه يف عدم التعرض للتعذيب؛ كما أهنا تنتهك احلق يف احلياة أو تشكل 
فالدول ملزمة باختاذ تدابري تشريعية، أو إدارية، أو قضائية أو غريها من . هـهتديداً خطرياً ل

 سيما جعلها جرائم مستمرة مبوجب التدابري الفعالة ملنع أعمال االختفاء القسري وإهنائها، وال
  .القانون اجلنائي، وترتيب مسؤولية مدنية عليها
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كما يشري اإلعالن إىل احلق يف االنتصاف القضائي السريع والفعال، وكذلك حق  
السلطات الوطنية يف الوصول بال عوائق إىل مجيع أماكن االحتجاز، واحلق يف إحضار 

حتفاظ بسجالت مركزية بأمساء مجيع األشخاص األشخاص أمام القضاء بسرعة، واال
احملتجزين، وواجب التحقيق الكامل يف مجيع حاالت االختفاء املزعومة، وواجب حماكمة 

، واستثناء الصفة )ال العسكرية(املرتكبني املزعومني ألعمال اإلخفاء أمام احملاكم العادية 
دم العادية وقوانني العفو اخلاص اإلجرامية ألعمال اإلخفاء القسري من سريان أحكام التقا

  .واإلجراءات املماثلة اليت قد تؤدي إىل إفالت املرتكبني من العقاب

 إىل 14وقد رحب املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان، الذي انعقد يف فيينا يف الفترة من  
اختاذ " باعتماد اجلمعية العامة لإلعالن ودعا مجيع الدول إىل 1993يونيه / حزيران25
تدابري التشريعية، أو اإلدارية، أو القضائية أو غريها من التدابري الفعالة ملنع أعمال االختفاء ال

أن من واجب مجيع "وأعاد املؤمتر العاملي التأكيد على ". القسري، وإهنائها واملعاقبة عليها
 الدول، حتت كل الظروف، إجراء التحقيقات حيثما وجد سبب لالعتقاد بأن اختفاء قسرياً

  ".قد حدث على أراض خاضعة لسلطتها، وأن تالحق مرتكبيه قضائياً إذا ثبتت االدعاءات

، قامت جلنة حقوق اإلنسان بشكل منتظم باعتماد قرارات 1993ومنذ عام  
دعت فيها مجيع احلكومات إىل اختاذ اخلطوات التشريعية املناسبة أو غريها من اخلطوات ملنع 

عاقبة عليها، مع اإلشارة بوجه خاص إىل اإلعالن، واختاذ ممارسة االختفاء القسري وامل
قليمي، وبالتعاون مع األمم اإلاإلجراءات الالزمة هلذا الغرض على الصعيد الوطين، والصعيد 

وطلبت اللجنة يف القرارات نفسها من الفريق العامل أن يأخذ يف احلسبان أحكام . املتحدة
 يف املستقبل أية عقبات تعرقل التطبيق الصحيح لإلعالن اإلعالن ودعته إىل أن يبني يف تقاريره
  .وأن يوصي بوسائل للتغلب عليها

ورغم جهود الفريق العامل لتذكري احلكومات بالتزامها بتنفيذ أحكام اإلعالن عن  
طريق اختاذ التدابري التشريعية، واإلدارية، والقضائية وغريها من التدابري الالزمة، مل يتحقق 

وباستثناء بعض احلاالت، مل تبدأ الدول باختاذ خطوات ثابتة . على الصعيد العمليتقدم يذكر 
وقد أكد الفريق العامل مراراً أن . إلدماج املبادئ الواردة يف اإلعالن يف تشريعها الوطين

االلتزام بتنفيذ اإلعالن ال يقع فقط على الدول اليت حدثت فيها فعالً حاالت اختفاء قسري يف 
 اليت ال تزال هذه احلاالت مستمرة فيها حىت يومنا هذا؛ بل أنه يتعني على الدول املاضي أو

كافة أن تتخذ على وجه اخلصوص تدابري تشريعية وغريها من التدابري الوقائية من أجل ضمان 
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وحييل الفريق العامل إىل احلكومات بصورة منتظمة . عدم حدوث حاالت اختفاء يف املستقبل
 اليت يتلقاها من أقارب األشخاص املفقودين ومن املنظمات غري احلكومية ملخصاً لالدعاءات

. فيما يتعلق حباالت انتهاك اإلعالن يف بلداهنا، داعياً إياها إىل التعليق عليها إن رغبت يف ذلك
  .هذا وإن النص الكامل لإلعالن وارد يف مرفق صحيفة الوقائع هذه

  فاءكيفية اإلبالغ عن حاالت االخت -رابعاً 

ميكن إبالغ املعلومات عن اختفاء أي شخص اختفاًء قسرياً أو غري طوعي، بأي  
  : ومن األفضل إرساهلا يف احلاالت العاجلة بالفاكس إىل-شكل كتايب 

The Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances 

of the Commission on Human Rights 

United Nations High Commissioner/Centre for Human Rights 

United Nations 

1211 Geneva 10 

Switzerland 

Fax No. (41 22) 917.0092 

وجيب أن يبني البالغ بوضوح هوية مقدمه، شخصاً كان أو منظمة، كما جيب أن  
وعندما تكون احلالة مقدمةً من منظمة غري حكومية، يشترط . يتضمن عنواناً لالتصال به

 على طلب - بصورة مباشرة أو غري مباشرة -العامل أن يكون تصرف املنظمة مبنياً الفريق 
ومن الضروري أن تظل املنظمة املقِدمة للحالة على اتصال . من أسرة أو أصدقاء الضحية

باألسرة أو األصدقاء كي تتمكن من موافاهتم بأية معلومات تتلقاها بشأن نتائج املساعي اليت 
  .امليبذهلا الفريق الع

وكما سبق توضيحه مبزيد من التفصيل أعاله، ينبغي أن يتضمن البالغ احلد األدىن  
  :التايل من املعلومات

  سم الكامل؛الا 

  يوم وشهر وسنة االختفاء؛ 

  مكان االختفاء؛ 
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  األشخاص الذين يعتربون مسؤولني عن االختفاء؛ 

  .معلومات عما يكون قد أجري من عمليات البحث عنه 

رت التجربة أن املعلومات املتعلقة باالختفاء القسري أو غري الطوعي وقد أظه 
وميكن احلصول من . لألشخاص تتفاوت كثرياً يف تفاصيلها بسبب طبيعة كل حالة ومالبساهتا

مركز حقوق اإلنسان على استمارات خمصصة ملساعدة األقارب /مفوض األمم املتحدة السامي
ومع أن من املهم تلقي أكرب قدر ممكن من . فاءيف صياغة البالغات عن حاالت االخت

غري أن . املعلومات، فإن عدم توفر بعض التفاصيل ينبغي أال يصبح حائالً دون تقدمي البالغ
الفريق العامل ال يستطيع أن يعاجل سوى احلاالت الفردية احملددة بوضوح واليت تتضمن احلد 

  .األدىن من املعلومات املبينة يف الفرع الثاين
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  مرفق

  اإلعالن املتعلق حبماية مجيع األشخاص
  من االختفاء القسري

  )1992ديسمرب / كانون األول18يف  47/133اعتمدته اجلمعية العامة بقرارها (

  إن اجلمعية العامة، 
 أن االعتراف جلميع أفراد األسرة البشرية بكرامتهم األصيلة إذ تضع يف اعتبارها 

لة للتصرف هو، مبوجب املبادئ املعلنة يف ميثاق األمم املتحدة وحبقوقهم املتساوية وغري القاب
  وسائر الصكوك الدولية، أساس احلرية والعدالة والسلم يف العامل،

 أن من واجب الدول، مبوجب امليثاق، وال سيما املادة وإذ تضع يف اعتبارها أيضاً 
  ية والتقّيد هبا، منه، تعزيز االحترام العاملي حلقوق اإلنسان واحلريات األساس55

 ملا جيري يف بلدان عديدة وعلى حنو مستمر يف كثري من وإذ يساورها بالغ القلق 
األحيان، من حاالت اختفاء قسري، يأخذ صورة القبض على األشخاص واحتجازهم أو 
اختطافهم رغماً عنهم أو حرماهنم من حريتهم على أي حنو آخر، على أيدي موظفني من 

ة أو مستوياهتا أو على أيدي جمموعات منظمة أو أفراد عاديني يعملون خمتلف فروع احلكوم
باسم احلكومة أو بدعم منها، بصورة مباشرة أو غري مباشرة، أو برضاها أو بقبوهلا، مث رفض 
الكشف عن مصري األشخاص املعنيني أو عن أماكن وجودهم أو رفض االعتراف حبرماهنم من 

   من محاية القانون،حريتهم، مما جيرد هؤالء األشخاص

 أن االختفاء القسري ُيقوض أعمق القيم رسوخاً يف أي جمتمع ملتزم وإذ ترى 
باحترام سيادة القانون وحقوق اإلنسان واحلريات األساسية، وأن ممارسة هذه األفعال على 

  حنو منتظم يعترب مبثابة جرمية ضد اإلنسانية،

، الذي 1978ديسمرب /األول كانون 20املؤرخ  33/173 بقرارها وإذ تذكّر 
أعربت فيه عن قلقها بشأن التقارير الواردة من أحناء خمتلفة من العامل واملتعلقة حباالت 
ا ـاالختفاء القسري أو غري الطوعي، وعن قلقها كذلك إزاء الكرب واألسى اللذين تسببهم

نون وحفظ األمن هذه االختفاءات، وطالبت احلكومات بأن تعترب القوات املكلفة بإنفاذ القا
  مسؤولة قانوناً عن التجاوزات اليت قد تؤدي إىل حاالت اختفاء قسري أو غري طوعي،
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أغسطس / آب12 أيضاً باحلماية اليت متنحها اتفاقيات جنيف املعقودة يف وإذ تذكّر 
  لضحايا املنازعات املسلحة، 1977وبروتوكوالها اإلضافيان لعام  1949

وجه اخلصوص املواد ذات الصلة من اإلعالن العاملي  على وإذ تضع يف اعتبارها 
حلقوق اإلنسان ومن العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، اليت حتمي حق الشخص 
يف احلياة وحقه يف احلرية واألمن وحقه يف عدم التعرض للتعذيب وحقه يف االعتراف 

  بشخصيته القانونية،

قية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو  اتفاوإذ تضع يف اعتبارها أيضاً 
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، اليت تنص على أنه جيب على الدول األطراف أن تتخذ 

  تدابري فّعالة ملنع أعمال التعذيب واملعاقبة عليها،

،  مدونة قواعد سلوك املوظفني املكلفني بإنفاذ القواننيوإذ تضع يف اعتبارها 
واملبادئ األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية من جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ 
القوانني، وإعالن مبادئ العدل األساسية املتعلقة بضحايا اإلجرام والتعسف يف استعمال 

  السلطة، والقواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء،

االت االختفاء القسري، ضمان التقيد  أن من الضروري، بغية منع حوإذ تؤكد 
الصارم مبجموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من 

 / كانون األول9املؤرخ  34/173أشكال االحتجاز أو السجن، الواردة يف مرفق قرارها 
عدام خارج نطاق ، وباملبادئ املتعلقة باملنع والتقصي الفّعالني لعمليات اإل1988ديسمرب 

القانون واإلعدام التعسفي واإلعدام بإجراءات موجزة، الواردة يف مرفق قرار اجمللس 
، واليت أيدهتا اجلمعية 1989مايو / أيار24املؤرخ  1989/65االقتصادي واالجتماعي 

  ،1989ديسمرب / كانون األول15املؤرخ  44/162العامة يف قرارها 

ن كانت األعمال اليت تشمل االختفاء القسري تشكل  أنه، وإوإذ تضع يف اعتبارها 
انتهاكاً للمحظورات الواردة يف الصكوك الدولية آنفة الذكر، فإن من املهم مع ذلك وضع 
صك جيعل من مجيع حاالت االختفاء القسري جرمية جسيمة جداً وحيدد القواعد الرامية 

  للمعاقبة عليها ومنع ارتكاهبا،

شأن محاية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، هذا اإلعالن بتصدر  -1 
  بوصفه جمموعة من املبادئ الواجبة التطبيق على مجيع الدول؛
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  على بذل كل اجلهود حىت تعم معرفة اإلعالن وُيعم احترامه؛حتث  -2 

  1املادة 

يعترب كل عمل من أعمال االختفاء القسري جرمية ضد الكرامة اإلنسانية  -1 
اراً ملقاصد ميثاق األمم املتحدة وانتهاكاً خطرياً وصارخاً حلقوق اإلنسان وُيدان بوصفه إنك

واحلريات األساسية اليت وردت يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وأعادت تأكيدها وطّورهتا 
  .الصكوك الدولية الصادرة يف هذا الشأن

إن عمل االختفاء القسري حيرم الشخص الذي يتعرض له، من محاية  -2 
وهو ينتهك قواعد القانون الدويل اليت تكفل، ضمن . لقانون، ويرتل به وبأسرته عذاباً شديداًا

مجلة أمور، حق الشخص يف االعتراف به كشخص يف نظر القانون، وحقه يف احلرية واألمن، 
وحقه يف عدم التعرض للتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو 

  .كما ينتهك احلق يف احلياة أو يشكل هتديداً خطرياً له. ينةامله

  2املادة 

ال جيوز ألي دولة أن متارس أعمال االختفاء القسري أو أن تسمح هبا  -1 
  .أو تتغاضى عنها

تعمل الدول على املستوى الوطين واإلقليمي، وبالتعاون مع األمم   -2 
  .ع واستئصال ظاهرة االختفاء القسرياملتحدة يف سبيل اإلسهام جبميع الوسائل يف من

  3املادة 

على كل دولة أن تتخذ التدابري التشريعية واإلدارية والقضائية وغريها من التدابري  
  .الفّعالة ملنع وإهناء أعمال االختفاء القسري يف أي إقليم خاضع لواليتها

  4املادة 

ليها يعترب كل عمل من أعمال االختفاء القسري جرمية يعاقب ع  -1 
  .بالعقوبات املناسبة اليت تراعى فيها شدة جسامتها يف نظر القانون اجلنائي
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جيوز للتشريعات الوطنية أن تتضمن النص على ظروف خمففة بالنسبة  -2 
للشخص الذي يقوم، بعد اشتراكه يف أعمال االختفاء القسري، بتسهيل ظهور الضحية على 

  . تسمح بإلقاء األضواء على حاالت اختفاء قسريقيد احلياة، أو باإلدالء طوعاً مبعلومات

  

  5املادة 

باإلضافة إىل العقوبات اجلنائية الواجبة التطبيق، جيب أن تترتب على أعمال  
االختفاء القسري املسؤولية املدنية ملرتكبيها واملسؤولية املدنية للدولة أو لسلطاهتا اليت نظمت 

ا أو تغاضت عنها، وذلك مع عدم اإلخالل عمليات االختفاء املذكورة أو وافقت عليه
  .باملسؤولية الدولية للدولة املعنية وفقاً ملبادئ القانون الدويل

  6املادة 

ال جيوز التذرع بأي أمر أو تعليمات صادرة عن أي سلطة عامة، مدنية  -1 
ويكون من حق كل . كانت أو عسكرية أو غريها، لتربير عمل من أعمال االختفاء القسري

  . يتلقى مثل هذه األوامر أو تلك التعليمات ومن واجبه عدم إطاعتهاشخص

لى كل دولة أن حتظر إصدار أوامر أو تعليمات توجه إىل ارتكاب أي ع  -2 
  .عمل يسبب االختفاء القسري أو تأذن به أو تشجع عليه

 من هذه املادة يف 2 و1جيب التركيز على األحكام الواردة يف الفقرتني  -3 
  .ملوظفني املكلفني بإنفاذ القواننيتدريب ا

  7املادة 

ال جيوز اختاذ أي ظروف مهما كانت، سواء تعلّق األمر بالتهديد باندالع حرب أو  
قيام حالة حرب أو عدم االستقرار السياسي الداخلي أو أي حالة استثنائية أخرى، ذريعة 

  .لتربير أعمال االختفاء القسري
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  8املادة 

أو تسلّم أي شخص إىل ) (refoulerلة أن تطرد أو تعيد ال جيوز ألي دو -1 
أي دولة أخرى إذا قامت أسباب جدية تدعو إىل االعتقاد بأنه سيتعرض عندئذ خلطر االختفاء 

  .القسري

تقوم السلطات املختصة، للتحقق من وجود مثل هذه األسباب، مبراعاة  -2 
 االقتضاء، مبراعاة حدوث حاالت ثابتة مجيع االعتبارات ذات الصلة، مبا يف ذلك القيام، عند

  .من االنتهاك املنتظم حلقوق اإلنسان على حنو خطري أو صارخ أو مجاعي يف الدولة املعنية

  9املادة 

يعترب احلق يف االنتصاف القضائي السريع والفّعال، بوصفه وسيلة  -1 
أو /م الصحية ولتحديد مكان وجود األشخاص احملرومني من حريتهم أو للوقوف على حالته

حتديد السلطة اليت أصدرت األمر حبرماهنم من احلرية أو نفذته، ضرورياً ملنع وقوع حاالت 
  . أعاله7االختفاء القسري يف مجيع الظروف مبا فيها الظروف املذكورة يف املادة 

للسلطات الوطنية املختصة، لدى مباشرة هذه اإلجراءات، حق يكون   -2 
 حيتجز فيها األشخاص احملرومون من حريتهم وكل جزء من دخول مجيع األماكن اليت

أجزائها، فضالً عن أي مكان يكون مثة ما يدعو إىل االعتقاد باحتمال العثور على هؤالء 
  .األشخاص فيه

يكون كذلك ألي سلطة خمتصة أخرى مرّخص هلا بذلك مبوجب  -3 
رفاً فيه، حق دخول مثل هذه تشريع الدولة املعنية أو أي صك قانوين دويل تكون الدولة ط

  .األماكن

  10 املادة

جيب أن يكون كل شخص حمروم من حريته موجوداً يف مكان احتجاز  -1 
معترف به رمسياً، وأن َيمثُل وفقاً للقانون الوطين، أمام سلطة قضائية بعد احتجازه دون 

  .تأخري
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ة توضع فوراً معلومات دقيقة عن احتجاز األشخاص ومكان أو أمكن -2 
احتجازهم، مبا يف ذلك حركة نقلهم من مكان إىل آخر، يف متناول أفراد أسرهم أو حماميهم 
أو أي شخص آخر له مصلحة مشروعة يف اإلحاطة هبذه املعلومات، ما مل يعرب األشخاص 

  .احملتجزون عن رغبة خمالفة لذلك

جيب االحتفاظ بسجل رمسي جيري حتديثه باستمرار بأمساء مجيع  -3 
وإضافة إىل ذلك، جيب . اص احملرومني من حريتهم يف كل مكان من أمكنة االحتجازاألشخ

وتوضع املعلومات . على كل دولة أن تتخذ اخلطوات الالزمة إلنشاء سجالت مركزية مماثلة
الواردة يف هذه السجالت يف متناول األشخاص املذكورين يف الفقرة السابقة ويف متناول أي 

طة أخرى وطنية خمتصة ومستقلة، وأي سلطة خمتصة، مرخص هلا سلطة قضائية أو أي سل
بذلك مبوجب التشريع الوطين أو أي صك قانوين دويل تكون الدولة املعنية طرفاً فيه، تسعى 

  .إىل تقصي مكان وجود أحد األشخاص احملتجزين

  11املادة 

و جيب أن يتم اإلفراج عن أي شخص من األشخاص احملرومني من حريتهم على حن 
يتيح التحقق بصورة موثوق هبا من أنه أفرج عنه فعالً، وأنه، عالوة على ذلك، أُفرج عنه يف 

  .ظل أوضاع تكفل احترام سالمته البدنية وقدرته على ممارسة حقوقه ممارسة كاملة

  12املادة 

تضع كل دولة يف إطار قانوهنا الوطين، قواعد حتدد املوظفني املرخص  -1 
حلرمان من احلرية، والظروف اليت جيوز يف ظلها إصدار مثل هذه األوامر، هلم بإصدار أوامر ا

واجلزاءات اليت يتعرض هلا املوظفون الذين يرفضون دون مسوغ قانوين تقدمي املعلومات عن 
  .حرمان شخص ما من حريته

كما تكفل كل دولة ممارسة رقابة صارمة، مبا يف ذلك حتديد التسلسل  -2 
زاولون املسؤوليات، على مجيع املوظفني املكلفني بالقيام بعمليات القبض الواضح ملراتب من ي

على األشخاص واعتقاهلم واحتجازهم ووضعهم يف احلجز ونقلهم وحبسهم، كما تكفل 
ممارسة تلك الرقابة على غريهم من املوظفني الذين خيوهلم القانون استعمال القوة واألسلحة 

  .النارية
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  13املادة 

ولة أن تكفل لكل من لديه علم أو مصلحة مشروعة ويدعي على كل د -1 
تعرض أي شخص الختفاء قسري، احلق يف أن يبلغ الوقائع إىل سلطة خمتصة ومستقلة يف إطار 

ومىت قامت أسباب معقولة . الدولة اليت تقوم بإجراء حتقيق سريع وكامل ونزيه يف شكواه
دولة أن تبادر دون إبطاء إىل إحالة األمر إىل لالعتقاد بأن اختفاًء قسرياً قد ارتكب، فعلى ال

وال جيوز اختاذ أي تدابري . وإن مل تقدم شكوى رمسية تلك السلطة إلجراء هذا التحقيق،
  .الختصار ذلك التحقيق أو عرقلته

على كل دولة أن تكفل للسلطة املختصة الصالحيات واملوارد الالزمة  -2 
صالحيات إجبار الشهود على احلضور وتقدمي املستندات إلجراء التحقيق بفعالية، مبا يف ذلك 

  .ذات الصلة، واالنتقال على الفور ملعاينة املواقع

تتخذ اإلجراءات اليت تكفل جلميع املشاركني يف التحقيق، مبن فيهم  -3 
الشاكي واحملامي والشهود والذين يقومون بالتحقيق، احلماية من سوء املعاملة أو التهديد أو 

  .ماالنتقا

يسمح جلميع األشخاص املعنيني بناًء على طلبهم، باالطالع على نتائج  -4 
  .التحقيق، ما مل يكن يف ذلك إضرار بسري التحقيق اجلاري

توضع أحكام خاصة لضمان املعاقبة بالعقوبات املناسبة على أي معاملة  -5 
تقدمي الشكوى أو سيئة أو هتديد أو عمل انتقامي أو أي شكل من أشكال التدخل، تقع لدى 

  .أثناء إجراء التحقيق

جيب أن يكون من املمكن دائماً إجراء التحقيق، وفقاً للطرق املذكورة  -6 
  .أعاله، ما دام مصري ضحية االختفاء القسري مل يتضح بعد

  14 املادة

جيب إحالة املتهمني بارتكاب عمل من أعمال االختفاء القسري يف دولة ما، إىل  
ة املختصة يف تلك الدولة إلقامة الدعوى واحلكم عليهم، إذا كانت النتائج اليت السلطات املدني

أسفر عنها التحقيق الرمسي تربر ذلك، ما مل يكونوا قد سلموا إىل دولة أخرى ترغب يف 
وعلى مجيع الدول اختاذ . ممارسة واليتها طبقاً لالتفاقات الدولية املعمول هبا يف هذا اجملال
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نية املناسبة لكفالة حماكمة أي شخص، متهم بارتكاب عمل من أعمال االختفاء التدابري القانو
  .القسري يتضح أنه خاضع لواليتها أو سلطتها

  15 املادة

جيب على السلطات املختصة يف الدولة، أن تراعي عند اختاذها قرار منح اللجوء  
قد شارك يف لشخص ما أو رفضه، مسألة وجود أسباب تدعو إىل االعتقاد بأن الشخص 

 أعاله، أياً كانت الدوافع على 4 من املادة 1األعمال الشديدة اخلطورة املشار إليها يف الفقرة 
  .ذلك

  16 املادة

جيري إيقاف األشخاص املدعى ارتكاهبم أياً من األعمال املشار إليها يف  -1 
 13شار إليه يف املادة  أعاله، عن أداء أي واجبات رمسية أثناء التحقيق امل4 من املادة 1الفقرة 
  .أعاله

وال جيوز حماكمتهم إال بواسطة السلطات القضائية العادية املختصة يف  -2 
  .كل بلد دون أي قضاء خاص آخر، وال سيما القضاء العسكري

وال جيوز السماح بأي امتيازات أو حصانات أو إعفاءات خاصة يف مثل  -3 
حكام املنصوص عليها يف اتفاقية فيينا للعالقات هذه احملاكمات، وذلك مع عدم اإلخالل باأل

  .الدبلوماسية

تضمن لألشخاص املدعى ارتكاهبم هذه األعمال معاملة عادلة مبقتضى  -4 
األحكام ذات الصلة، املنصوص عليها يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ويف أي صك دويل 

  .يق وإقامة الدعوى وإصدار احلكمآخر معمول به يف هذا اجملال، وذلك يف مجيع مراحل التحق

  17املادة 

يعترب كل عمل من أعمال االختفاء القسري جرمية مستمرة باستمرار  -1 
مرتكبيها يف التكتم على مصري ضحية االختفاء ومكان إخفائه، وما دامت هذه الوقائع قد 

  .ظلت بغري توضيح
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 من العهد 2إذا أوقف العمل بسبل التظلم املنصوص عليها يف املادة  -2 
الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، يوقف سريان أحكام التقادم املتصلة بأعمال 

  .االختفاء القسري إىل حني إعادة العمل لتلك السبل

إذا كان مثة حمل للتقادم، فيجب أن يكون التقادم املتعلق بأعمال  -3 
  .جلرميةاالختفاء القسري طويل األجل مبا يتناسب مع شدة جسامة ا

  18 املادة

ال يستفيد األشخاص الذين ارتكبوا أو ادعي أهنم ارتكبوا اجلرائم املشار  -1 
 أعاله، من أي قانون عفو خاص أو أي إجراء مماثل آخر قد 4 من املادة 1إليها يف الفقرة 

  .يترتب عليه إعفاء هؤالء األشخاص من أي حماكمة أو عقوبة جنائية

تبار، عند ممارسة حق العفو، شدة جسامة أعمال جيب أن يؤخذ يف االع -2 
  .االختفاء القسري املرتكبة

  19املادة 

جيب تعويض األشخاص الذين وقعوا ضحية اختفاء قسري، وأسرهم، ويكون هلم  
احلق يف احلصول على التعويض املناسب، مبا يف ذلك الوسائل الكفيلة بإعادة تأهيلهم على 

 شخص نتيجة الختفاء قسري، حيق ألسرته احلصول على ويف حالة وفاة. أكمل وجه ممكن
  .التعويض أيضاً

  20املادة 

دول أن متنع وحتظر اختطاف أبناء اآلباء الذين يتعرضون لالختفاء على ال  -1 
القسري أو األطفال الذين يولدون أثناء تعرض أمهاهتم لالختفاء القسري، وعليها أن تكرس 

  .حتديد هويتهم، وإعادهتم إىل أسرهم األصليةجهودها للبحث عن هؤالء األطفال و

بالنظر إىل احلاجة إىل احلفاظ على املصلحة العليا لألطفال املذكورين يف  -2 
الفقرة السابقة، جيب أن تتاح الفرصة، يف الدول اليت تعترف بنظام للتبين، الستعراض مسألة 

نب ناشئة يف األساس عن عمل تبين هؤالء األطفال والقيام، بصورة خاصة، بإلغاء أي حالة ت
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بيد أنه ينبغي اإلبقاء على هذا التبين إذا أبدى أهل الطفل األقربون موافقتهم . اختفاء قسري
  .عليه عند حبث املسألة

ويعترب اختطاف أبناء اآلباء الذين تعرضوا لالختفاء القسري أو األطفال  -3 
يعترب تزوير أو إخفاء وثائق تثبت املولودين أثناء تعرض أمهاهتم لالختفاء القسري، كما 

  .هويتهم احلقيقية، جرمية شديدة اجلسامة، جيب معاقبتها على هذا األساس

على الدول أن تربم، عند االقتضاء، اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف  -4 
  .حتقيقاً هلذه األغراض

  21املادة 

صوص عليها يف ليس يف أحكام هذا اإلعالن ما يشكل إخالالً باألحكام املن 
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان أو يف أي صك دويل آخر، وال جيوز تفسريها بأهنا تقّيد أو 

  .تنتقص من أي حكم من تلك األحكام
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تصدر سلسلة صحف وقائع حقوق اإلنسان عن مفوض األمم املتحدة  
ن مسائل وهي تتناول جمموعة خمتارة م. مركز حقوق اإلنسان يف جنيف، بسويسرا/السامي

  .حقوق اإلنسان اليت هي موضع دراسة نشيطة أو اليت حتظى باهتمام خاص

واملقصود بصحف وقائع حقوق اإلنسان هذه هو مساعدة مجهور أوسع فأوسع  
على زيادة تفهم حقوق اإلنسان األساسية، وما تفعله األمم املتحدة من أجل تعزيزها 

وصحف الوقائع هذه .  يف إعمال تلك احلقوقومحايتها، واآللية الدولية املتاحة للمساعدة
وإصدارها بلغات أخرى غري لغات األمم املتحدة الرمسية أمر . جمانية وتوزع يف شىت أحناء العامل

يقابل بالتشجيع بشرط عدم إجراء أية تغيريات حملتوياهتا، وقيام جهة اإلصدار بإخطار مفوض 
  .لتنويه بكونه مصدر مادهتامركز حقوق اإلنسان، مع ا/األمم املتحدة السامي
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