
  
 

REDRESS 1 

 التقاضي االستراتيجي الشامل ضد التعذيب 

 

 

   : االختفاء القسري كتعذيب3الوحدة 

 

 ما هو االختفاء القسري؟ 

المادة   االختفاء  من    2تعّرف  القسري  االختفاء  من  األشخاص  جميع  لحماية  الدولية  االتفاقية 
 على النحو التالي:   (”ICCPED“)القسري 

 أو االحتجاز أو االختطاف أو أي شكل آخر من أشكال الحرمان من الحرية  االعتقال• 

أو من قبل أشخاص أو مجموعات من األشخاص يتصرفون بإذن أو    وكالء الدولة• من قبل  
 دعم أو موافقة من الدولة. 

أو مكان   إخفاء مصير الشخص المختفيبالحرمان من الحرية أو    رفض االعتراف• يليه  
 وجوده. 

يمكن أن يرقى االختفاء القسري إلى جريمة ضد اإلنسانية إذا تم ارتكابه كجزء من هجوم واسع  

 النطاق أو منهجي ضد السكان المدنيين. 

قد تنتهك العديد من حقوق اإلنسان األساسية. تشمل بعض الحقوق    االختفاء القسري جريمة معقدة

 األساسية التي تم انتهاكها ما يلي: 

 الحق في الحياة  •

 الحق في الحرية  •

 الحق في المحاكمة العادلة والحماية القضائية  •

 للتعذيب والمعاملة الال إنسانية والمهينة الحق في عدم التعرض  •

 الحق في األمن الشخصي والسالمة الشخصية  •

 الحق في الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.  •

االختفاء القسري   يبانتهاًكا مستمًرا يعد  أي أنه  الحرية ويستمر حتى  ،  الضحية من  دأ بحرمان 
تحديد مكان وجود الضحية، حتى لو حدث ذلك بعد سنوات عديدة أو عقود. ال يوجد حد زمني  

 لطول مدة االختفاء القسري؛ يمكن أن تكون ساعات أو أيام أو عقود. 

 

 

 

 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CED/Pages/ConventionCED.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CED/Pages/ConventionCED.aspx
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disappearances/GeneralCommentsDisappearances_en.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disappearances/GC-EDCC.pdf
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 من هم ضحايا االختفاء القسري؟ 

األشخاص من االختفاء القسري مصطلح الضحايا بشكل  تعّرف االتفاقية الدولية لحماية جميع  
واسع، على أنه يشمل في ذلك الشخص المختفي وأي فرد عانى نتيجة االختفاء القسري. كما  
يمكن لحاالت االختفاء أن تتسبب في معاناة شديدة لألسر وغيرهم من المقربين من الضحايا.  

األقا على  القسري  االختفاء  تأثير  يشكل  ما  وسوء  وغالبًا  التعذيب  لحظر  منفصالً  انتهاًكا  رب 

 المعاملة. 

 

 االختفاء القسري كعمل من أعمال التعذيب 

يعتبر االختفاء القسري والتعذيب عمالن متالزمان. على الرغم من عدم كون الشخص ضحية  
من ضحايا االختفاء القسري شرًطا الرتكاب جريمة االختفاء القسري، إال أن ضحايا االختفاء  

 يتعرضون ألذى ومعاناة جسيمة خالل فترة اختفائهم نتيجة وضعهم خارج حماية القانون.   القسري 

 

 

 

 

بخالف ما ورد في إعالن حماية جميع األشخاص من االختفاء القسري، ال توجد معاهدات تشير  
متعددة   هيئات ومحاكم  هناك  ولكن  التعذيب،  أشكال  من  القسري كشكل  االختفاء  إلى  صراحة 

مونيكا ضد  لحقوق اإلنسان، بما في ذلك لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان )على سبيل المثال  
موسي افريم ضد  (، واللجنة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب، في قضية جمهورية الدومنيكان

، تعترف  غولبورو ضد اورغواي، ومجكمة الدول االمريكية لحقوق االنسان، في قضية  اريتريا
 بأن االختفاء القسري يمكن أن يشكل تعذيباً: 

اإلنسان والشعوب  في قضية انتهاك حقوق  • أكدت اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب  
فاسو  بوركينا  يستبعد الضحية من حماية    ضد  القسري  إلى االختفاء  يؤدي  أي فعل  أن 

القانون ويسبب معاناة شديدة للضحية وعائلتها، كما إنه يشكل انتهاًكا للحق في االعتراف  
بالوضع القانوني للفرد، والحق في الحرية واألمن، والحق في عدم التعرض للتعذيب أو  

 ء معاملة آخر. أي سو

أن الحرمان من االتصال    أنزوالدو كاسترو ضد بيرو• أكدت محكمة العدل الدولية في قضية  
النفسية واألخالقية   في حد ذاته يشكل سوء معاملة بسبب الضرر الذي يلحق بالسالمة 

 شخص. لل

(  WGEID• ذكر فريق األمم المتحدة العامل المعني باالختفاء القسري أو غير الطوعي )
يمكن    ،تعليقه العام حول الحق في معرفة الحقيقة أنه بالنسبة لعائلة الضحية المباشرةفي 

لالختفاء القسري أن يشكل عمالً من أعمال التعذيب. وذكر فريق االمم المتحدة المعني  
يمكنها تقييد   أن الدول "ال  الخصوص،  او غير الطوعي، على وجه  القسري  باالختفاء 

في عام 2003، اختطف عمالء باكستانيون مصطفى الحساوي ونقل إلى عهدة وكالة  
عندما تم نقله إلى   2006م حتى عام المخابرات المركزية حيث احتجز في موقع مظل

خليج غوانتانامو في كوبا. وخالل السنوات الثالث التي قضاها في االعتقال السري،  
 تعرض مراراً للتعذيب الجسدي والنف. 

 

https://juris.ohchr.org/Search/Details/400
https://juris.ohchr.org/Search/Details/400
http://caselaw.ihrda.org/doc/250.02/
http://caselaw.ihrda.org/doc/250.02/
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_153_ing.pdf
http://caselaw.ihrda.org/doc/204.97/
http://caselaw.ihrda.org/doc/204.97/
http://caselaw.ihrda.org/doc/204.97/
http://caselaw.ihrda.org/doc/204.97/
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_202_ing.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disappearances/GC-right_to_the_truth.pdf
https://redress.org/news/mustafa-al-hawsawi-18-years-on-from-his-detention-by-us-forces-legal-challenge-seeks-to-determine-the-extent-of-uk-involvement-in-his-torture/
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الحق في معرفة الحقيقة حول مصير ومكان وجود المختفين ألن هذا التقييد يضيف فقط  
 لذي يتعرض له األقارب ويطيل أمده". إلى التعذيب المستمر ا

( والمحكمة األوروبية لحقوق  قضية دياريو ميليتر• اكدت محكمة الدول االمريكيّة )مثال في  
)مثال   النمسااإلنسان  ضد  كورت  )مثال  قضية  اإلنسان  حقوق  ولجنة  ضد  (  بوسروال 

 ( أن االختفاء القسري يتسبب في معاناة كبيرة ألفراد أسر المختفين. الجزائر

 

 القسري وسائل تقديم سبل إغاثة لضحايا االختفاء 

بموجب االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري، تلتزم الدول بتجريم حاالت  
)المادة   إلى  4االختفاء القسري  الوصول  (. ومع ذلك، عادة ما يواجه الضحايا صعوبات عند 

تحقيق،  العدالة. وتشمل العقبات عدم وجود تشريعات محلية كافية، ونقص القدرة التقنية على ال

 واالفتقار إلى اإلرادة السياسية بشكل أساسي لمقاضاة القضايا وتقديم جبر ضرر للضحايا. 

رتباطها بواحد  باإلضافة إلى حاالت االختفاء القسري، يمكن أن تركز الدعاوى القضائية على ا
 أو عدة انتهاكات أخرى لحقوق اإلنسان تُرتكب جنبًا إلى جنب مع االختفاء القسري. 

 

على الرغم من التحديات القائمة، هناك سبل يمكن للضحايا استخدامها اللتماس العدالة في المحافل  
ى إذا كانوا قد  المحلية واإلقليمية والدولية. على مستوى األمم المتحدة، يمكن للضحايا رفع دعاو

استنفدوا سبل االنتصاف المحلية واستوفوا متطلبات الوالية القضائية. الحظ مع ذلك أنه في حالة  
عدم إمكانية استنفاد سبل االنتصاف المحلية )بسبب عدم توفر سبل االنتصاف أو عدم فعاليتها أو  

الممار مذكرة  )انظر  المطلب  هذا  إلغاء  يمكن  له(،  داعي  ال  تأخير  التقاضي  وجود  بشأن  سة 
 االستراتيجي الشامل بشأن االختفاء القسري(. 

( تلقي بالغات من الضحايا الذين صدقت  CED) يمكن للجنة المعنية باالختفاء القسري• 
وأصدرت  القسري  االختفاء  من  األشخاص  جميع  لحماية  الدولية  االتفاقية  على  دولهم 

لـلجنة المعنية باالختفاء القسري بتلقي الشكاوى  للسماح    31اإلعالن الالزم بموجب المادة  
جميع   لحماية  الدولية  االتفاقية  على  صدقت  التي  الدول  عدد  فإن  ذلك،  ومع  الفردية. 

 األشخاص من االختفاء القسري محدود. 

الطوعيإلى    •   غير  أو  القسري  االختفاء  بحاالت  المعني  العامل  المتحدة  األمم   فريق 
(WGEID  يمكن ألي ،)  شخص تقديم تقرير نيابة عن ضحية االختفاء القسري، ثم ترسل

لجنة األمم المتحدة المعنية بحاالت االختفاء القسري أو غير الطوعي طعونًا أو رسائل  
ادعاءات عامة إلى حكومة الدولة المعنية تحثها فيها للتحقيق وتقديم معلومات عن الشخص  

 المختفي قسريًا. 

في قضية مصطفى الحساوي  ركزت ليتوانيا على جوانب التعذيب في اختفائه. تركز 
قضيته المعروضة على المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان على الحق في الحياة،  

. وحظر التعذيب، والحق في الحرية، واحترام الحياة الخاصة والعائلية   

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_262_ing.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-194187
https://juris.ohchr.org/Search/Details/1268
https://juris.ohchr.org/Search/Details/1268
https://redress.org/news/mustafa-al-hawsawi-18-years-on-from-his-detention-by-us-forces-legal-challenge-seeks-to-determine-the-extent-of-uk-involvement-in-his-torture/
https://redress.org/news/mustafa-al-hawsawi-18-years-on-from-his-detention-by-us-forces-legal-challenge-seeks-to-determine-the-extent-of-uk-involvement-in-his-torture/
https://redress.org/news/mustafa-al-hawsawi-18-years-on-from-his-detention-by-us-forces-legal-challenge-seeks-to-determine-the-extent-of-uk-involvement-in-his-torture/
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للتعذيب وسوء المعاملة، فإن  • بالنظر إلى أن معظم ضحا يا االختفاء القسري يتعرضون 
( تعتبر منصة أخرى يمكن للضحايا من  CAT)  لجنة األمم المتحدة لمناهضة التعذيب

 خاللها رفع دعاوى. 

اإلنسان•   لجنة حقوق  يتم    تعتبر  التي  الحقوق  من  العديد  أن  حيث  محتملة  أخرى  وسيلة 
القسري من االختفاء  بالحقوق  انتهاكها بواسطة  الدولي الخاص  العهد  صوص عليها في 

 المدنية والسياسية. تعاملت هيئة حقوق اإلنسان مع العديد من حاالت االختفاء القسري. 

ومع ذلك، لكي يقدم فرد ما شكوى إلى لجنة مناهضة التعذيب أو لجنة حقوق اإلنسان، يجب أن  
اتفاق التي يتم تقديم الشكوى ضدها طرفًا في  الدولة  التعذيب أو العهد الدولي  تكون  ية مناهضة 

الدولة قد وافقت على اختصاص لجنة مناهضة   الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وأن تكون 
 التعذيب أو لجنة حقوق اإلنسان لقبول الدعاوى الفردية. 

يمكن العثور أيًضا على سبل االنتصاف القانونية في النظم اإلقليمية لحقوق اإلنسان )انظر أيًضا  
 : اختيار المنتدى(: 8الوحدة 

. وهذا يشمل لجنة ومحكمة الدول األمريكية. وهو النظام اإلقليمي  نظام الدول األمريكية•  
الوحيد الذي لديه اتفاقية محددة تحظر ممارسة االختفاء القسري. ونتيجة لذلك، وبالنظر  

الد القسري خالل  االختفاء  استخدام  الذي شهد انتشار  القارة  تاريخ  يكتاتوريات في  إلى 
هذا   في  تقدًما  الفقه  اشكال  أكثر  لديه  فإن  الماضي،  القرن  من  والثمانينيات  السبعينيات 

 المجال. 

إقليمية بشأن االختفاء القسري في أوروبا. لكن هناك    النظام األوروبي.•   اتفاقية  ال توجد 
اإلنسان    مجموعة كافية من السوابق القضائية التي أصدرتها المحكمة األوروبية لحقوق 

والتي يمكن االعتماد عليها، وهي مرتبطة بالحقوق األخرى المنصوص عليها في االتفاقية  
انظر   إلخ:   ... التعذيب،  )الحق في الحياة، والحق في الحرية، والتحرر من  األوروبية 

 أعاله، قضية مصطفى آلهوساوي(. 

والشعوب والمحكمة األفريقية  وهذا يشمل اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان    النظام األفريقي.•  
النظام   في  يوجد  ال  أفريقيا.  لدول غرب  االقتصادية  للمجموعة  التابعة  العدل  ومحكمة 
انتهاكات   بانغول  ميثاق  القسري. يحظر  االختفاء  استخدام  يحظر  محدد  األفريقي صك 
للتعذيب، واألمن الشخصي، والمحاكمة العادلة. بينما   الحق في الحياة، وعدم التعرض 

اتفاقية كمباال )المادة  ت التحديد استخدام االختفاء القسري في سياق  9حظر  ( على وجه 
 النزوح الداخلي. 

 

 جبر الضرر لضحايا االختفاء القسري 

يحق لضحايا االختفاء القسري الحصول على تعويض، بما في ذلك الحصول على تعويض سريع  
الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري(.  ( االتفاقية  4)  24وعادل ومناسب )المادة  

وهذا يعني التعويض عن األضرار المادية والمعنوية، ورد الحقوق، وإعادة التأهيل، والرضا،  
: التعويض، ومذكرة الممارسة بشأن  10: الجبر، الوحدة  9وضمانات عدم التكرار )انظر الوحدة  

 القسري(.  التقاضي االستراتيجي الشامل حول االختفاء 
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بالنسبة لضحايا االختفاء القسري، هناك حاجة أساسية وشكل من أشكال الجبر هي الحاجة للحق  
الحقيقةفي   االخت2)  24)المادة    معرفة  الدولية لحماية جميع األشخاص من  االتفاقية  فاء  ( من 

القسري(. ينص هذا الحق على أن الضحايا يجب أن يعرفوا الحقيقة فيما يتعلق بظروف االختفاء،  
وسير التحقيق ونتيجته، ومصير الشخص المختفي، وهوية الجناة. الحق في معرفة الحقيقة بشأن  
مكان وجود المختفين هو حق مطلق وال يوجد سبب شرعي للدولة أو ظروف استثنائية يمكن أن  

قيد هذا الحق. ويشمل التزاًما إجرائيًا على الدولة إلجراء تحقيق، ومشاركة نتائج التحقيق، ومنح  ت
وهذا   بالتحقيق.  المرتبطين  من  وغيرهم  الشهود  وحماية  المحفوظات،  إلى  الوصول  امكانية 
الشخص   وجود  مكان  أو  مصير  تحديد  يتم  حتى  المستمرة:  االنتهاك  طبيعة  بسبب  ضروري 

ى ان يتوقف األذى الذي لحق باألقارب والضحايا اآلخرين. ال يتوقف االنتهاك إال المفقود، وال
بعد اإلفراج عن الشخص أو الكشف عن معلومات دقيقة حول مكان وجوده، وسوف يتأثر أي  

 شكل آخر من أشكال جبر الضرر إذا لم يتم الوفاء بهذه الحاجة األساسية. 

.  أوامر للدولة بالبحث عن المفقودين وإعادتهماصدار    وقد تشمل سبل االنتصاف األخرى المطلوبة
وفي الحاالت التي لم يعد فيها الشخص المختفي على قيد الحياة، من الضروري إعادة الجثمان  

"يؤدي إلى استعادة كرامة  محكمة الدول االمريكية لحقوق االنسان، فإن هذا إلى األسرة. ووفقًا ل
. في حاالت االختفاء القسري على نطاق واسع، يعد توفير الموارد لتحديد مواقع الدفن  الضحايا"

 إجراًء أساسياً. ونبشها  

 

http://www.concernedhistorians.org/content_files/file/to/288.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G19/134/11/PDF/G1913411.pdf?OpenElement
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_99_ing.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_99_ing.pdf

