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هــذا الدليــل هــو جــزء مــن سلســلة مــن مذكــرات املمارســة املصممــة لدعــم التقاضــي 
االســتراتيجي الشــامل نيابــة عــن ضحايــا التعذيــب واالختفــاء القســري. ويتوجــه هــذا 
الذيــن يســاعدون  إلــى احملامــن والباحثــن والنشــطاء واملهنيــن الصحيــن  الدليــل 

الناجيــات يف إجــراءات التقاضــي.

تشــرح مذكــرة املمارســة هــذه ماهيــة التقاضــي االســتراتيجي الشــامل ، وكيفيــة القيــام 
بــه يف ســياق االختفــاء القســري يف إفريقيــا. وjتّقــدم اقتراحــات بنــاًء علــى التعليقــات 
يف  اجلــدد  ألولئــك  مفيــدة  ســتكون  العمليــة.  واخلبــرة  البحــث  وتقاريــر  األكادمييــة 
 ، خبــرة  األكثــر  للممارســن  وكذلــك   ، عنــه  املزيــد  ملعرفــة   ، االســتراتيجي  التقاضــي 

لتشــجيع التفكيــر يف كيفيــة القيــام بذلــك.

تــود منظمــة ريدريــس أن تشــكر صنــدوق ماتريكــس كوســيس و صنــدوق األمم املتحــدة 
للتبرعات لضحايا التعذيب  لدعمه الســخي لهذا املشــروع. وقد مت إعداد هذا الدليل 
مــن قبــل فريــق يف منظمــة ريدريــس، مبــا يف ذلــك مديــر املنظمــة روبــرت ســكيلبيك، 
ورئيــس قســم القانــون أليخانــدرا فيســينتي، واملستشــار القانونــي إيفــا نــود، ورئيســة 
قســم االتصــاالت إيفــا سانشــيس. وقدمــت املتدربــة القانونيــة آمــي كيــر، واملتدربــة يف 

مجــال االتصــاالت جــودي تشــون، قدمتــا املســاعدة يف مجالــي البحــث والتحريــر.

تــود منظمــة ريدريــس أن تعــرب عــن امتنانهــا لبرنــارد دوهيمــي، األســتاذ بكليــة القانــون 
والعلــوم السياســية بجامعــة كيبيــك يف مونتريــال، وعضــو فريــق األمم املتحــدة العامــل 
املعنــي بحــاالت االختفــاء القســري وغيــر الطوعــي، ملراجعتــه الســخية وتعليقاتــه علــى 
هــذه املذكــرة. تتحمــل منظمــة ريدريــس وحدهــا املســؤولية عــن أي أخطــاء يف مذكــرة 

املمارســة هــذه.
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المقدمة

يســعى	محامــو	حقــوق	اإلنســان،	مــن	خــال	التقاضــي	االســتراتيجي،	الــى	مجابهــة	الفعــل	الفــردي	
لاختفــاء	القســري	والسياســات	واملمارســات	التــي	مكنتــه	مــن	أن	يحــدث.	ومــن	خــال	هــذا	النهج،	
ميكــن	احلصــول	علــى	املســاءلة،	وشــن	حملــة	مــن	أجــل	إصــاح	السياســات	والقوانــن	التــي	تزيــد	
ــة	حــدوث	حــاالت	االختفــاء	يف	املســتقبل.	ويســتخدم	التقاضــي	االســتراتيجي	أيًضــا	 مــن	صعوب
باإلضافــة	إلــى	رفــع	الدعــاوى	القانونيــة،	تقنيــات	املجتمــع	املدنــي	األخــرى	إلحــداث	التغييــر،	
مثــل	املناصــرة	)الوطنيــة	واإلقليميــة	والدوليــة(	والنشــاط	وإشــراك	وســائل	اإلعــام	واألوســاط	

األكادمييــة	واجلمهــور	العــام.

يف	مثــل	هــذا	التقاضــي،	هنــاك	خطــر	يتمثــل	يف	أن	تُهمــش	مصالــح	األفــراد	الناجــن	مــن	االختفــاء	
ــى	احملامــن	والناشــطن	 ــك،	يجــب	عل ــب	ذل ــر	أوســع.	ولتجن ــة	إحــداث	تغيي القســري	يف	محاول
تبنــي	نهــج	شــامل،	يتــم	مــن	خالــه	توفيــر	جميــع	احتياجــات	الناجــن،	ويكــون	لهــم	دور	مركــزي	يف	

التقاضــي	االســتراتيجي.

هنــاك	عــّدة	طــرق	للتوجــه	إلــى	احملاكــم	للحصــول	علــى	العدالــة	كمــا	أن	هنــاك	العديــد	مــن	
أشــكال	اإلنصــاف.	وميكــن	اســتخدام	دعــاوى	حقــوق	اإلنســان	نيابــة	عــن	أحــد	الناجــن	مــن	
اإلنســان	 حقــوق	 وأنظمــة	 الوطنيــة	 احملاكــم	 أمــام	 احلكومــات	 القســري	حملاســبة	 االختفــاء	
ــاق	األمم	املتحــدة.	 ــى	ميث ــات	األمم	املتحــدة	واإلجــراءات	املســتندة	إل ــات	اتفاقي ــة	وهيئ اإلقليمي
وميكــن	اســتخدام	القانــون	اجلنائــي	ملعاقبــة	اجلنــاة	األفــراد	علــى	أســاس	وطنــي	أو	دولــي،	أو	مــن	
ــة،	مقاضــاة	 ــا	املدني ــة.	وميكــن	لألشــخاص	مــن	خــال	القضاي ــة	العاملي ــة	القضائي خــال	الوالي
األفــراد	والشــركات	إلثبــات	مســؤوليتهم	عــن	حــاالت	االختفــاء	القســري	وغيرهــا	مــن	االنتهــاكات	

ــى	تعويضــات. واحلصــول	عل

ــل	 ــة	والتمثي ــى	جتــاوز	املســؤولية	الفردي ــي	إل مــع	التقاضــي	االســتراتيجي،	يســعى	املجتمــع	املدن
الفــردي،	وذلــك	لضمــان	وجــود	تأثيــر	بعــد	القــرار	القانونــي،	وملســاندة	املجتمــع	للضحايــا	وللســبب	
الكامــن	وراء	القضيــة،	ومــع	ذلــك،	ميكــن	أن	يكــون	التغييــر	بطيًئــا،	ويف	كثيــر	مــن	احلــاالت،	يســعى	

التقاضــي	إلــى	حتقيــق	تقــدم	اجتماعــي	قــد	يســتغرق	جيــًا	أو	أكثــر	لتحقيقــه.
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تشــرح	مذكــرة	املمارســة	هــذه	معنــى	التقاضــي	االســتراتيجي	الشــامل،	وكيفيــة	القيــام	بــه	يف	
ســياق	حــاالت	االختفــاء	القســري	يف	إفريقيــا.	وتقــدم	اقتراحــات،	بنــاًء	علــى	التعليقــات	األكادمييــة	
وتقاريــر	البحــث	واخلبــرة	العمليــة.	وســيكون	مفيــداً	ألولئــك	الذيــن	يتعرفــون	ألول	مــرة	علــى	
التقاضــي	االســتراتيجي،	أن	يعرفــوا	املزيــد	عنــه،	كمــا	ســتكون	هــذه	االســتزادة	باملعرفــة	مفيــدة	
ــام	بذلــك.	وتغطــي	املذكــرة: ــة	القي ــرة،	لتشــجيع	التفكيــر	يف	كيفي ــر	خب أيضــاً	للممارســن	األكث

	 أ:	مــا	هــو	التقاضــي	االســتراتيجي؟	وهــذا	يستكشــف	املفهــوم	باإلضافــة	إلــى	اآلثــار	احملتملــة		
للتقاضــي	االســتراتيجي.

	 ب:	النهــج	الشــمولي:	يشــرح	أهميــة	توفيــر	جميــع	احتياجــات	الناجــن	ويرافقهــم	خــال		
العمليــة.

	 ج:	مــا	هــو	االختفــاء	القســري؟	وهــذا	يشــمل	عناصــر	التعريــف	يف	القانــون	الدولــي	حلقــوق		
اإلنســان.

	 د:	الســبل	القانونيــة	لطلــب	العدالــة	يف	أفريقيــا.	حتديــد	املســارات	القانونيــة	املختلفــة	للســعي		
لتحقيــق	العدالــة	والتعويضــات	عــن	حــاالت	االختفــاء	القســري	التــي	حتــدث	يف	إفريقيــا.

	 هـ:	الدليل.	وهذا	يشمل	أنواع	األدلة	املقبولة	عادة	فيما	يتعلق	بقضايا	االختفاء	القسري.	

	 ــة		 و:	جبــر	الضــرر	يف	حــاالت	االختفــاء	القســري.	ووضــع	تدابيــر	اجلبــر	املختلفــة	ذات	الصل
بجبــر	الضــرر	الناجــم	عــن	هــذه	اجلرميــة.

	 ز:	البحــث	عــن	املختفــن.	ويتضمــن	ذلــك	اعتبــارات	مهمــة	لضمــان	أن	البحــث	جــزء	مــن		
واملناصــرة. التقاضــي	 اســتراتيجيات	

	 ح:	صياغــة	شــكاوى	قانونيــة	فعالــة	للهيئــات	اإلقليميــة	وهيئــات	األمم	املتحــدة.	وتضمــن		
العناصــر	األساســية	جلعــل	املطالبــات	القانونيــة	مقنعــة.

	 ط:	املزيــد	مــن	القــراءة.	وحتتــوي	علــى	قائمــة	مراجــع	إضافيــة	حــول	املوضوعــات	التــي	يغطيهــا		
هــذا	الدليل.
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ميكــن	تعريــف	التقاضــي	االســتراتيجي	بأنــه	رفــع	دعــوى	قانونيــة	بهــدف	تغييــر	يتجــاوز	احلالــة	
الفرديــة.	وعلــى	هــذا	النحــو،	فــإن	التقاضــي	»اســتراتيجي«	بأّنــه	ينطــوي	علــى	إختيــار	تلــك	
القضايــا	التــي	ميكــن	أن	حتــدث	تغييــًرا	قانونًيــا	أو	اجتماعًيــا	أو	حقوقًيــا	محــدًدا،	ســواء	كان	
ــة	وسياســية،	 ــة	الســلطات	بالشــروع	يف	إجــراء	إصاحــات	قانوني ــع	ســلوك	معــن،	أو	مطالب مبن
أو	إحــداث	تغييــر	عــام	يف	الســلوك.	ويجلــب	التقاضــي	االســتراتيجي	الراحــة	للضحيــة	الفــرد/	

ــات	املتضــررة. ــن	املجتمع ــك	ملجموعــة	أوســع	م ــا،	وكذل الضحاي

ميكــن	حتقيــق	أهــداف	التقاضــي	االســتراتيجي	بشــكل	عــام	مــن	خــال	اجلمــع	بــن	دراســة	
القضايــا	وأســاليب	املجتمــع	املدنــي	األخــرى،	مبــا	يف	ذلــك	البحــث،	والدعــوة	لإلصاحــات	

القــدرات. وبنــاء	 والتوعيــة،	 الهيكليــة،	

ــدم	إجــراء	التقاضــي	االســتراتيجي	هــو	أفضــل	 ــرار	بع ــون	اتخــاذ	ق ــد	يك يف	بعــض	احلــاالت،	ق
طريقــة	للتصــّرف.	فمثــًا،	إذا	كانــت	املــوارد	شــحيحة	واالســتراتيجيات	واألدوات	األخــرى	أكثــر	
فعاليــة،	أو	إذا	كان	هنــاك	خطــر	مــن	اتخــاذ	قــرار	ســلبي،	أو	إذا	كان	مــرور	الوقــت	قــد	يفتــح	مســاراً	

قانونّيــاً	أكثــر	ماءمــة	أو	تقدًمــا.

التأثيرات احملتملة

ــه	ضــد	االختفــاء	 ــي	ميكــن	أن	يكــون	للتقاضــي	االســتراتيجي	املوّج ــاك	عــدد	مــن	الطــرق	الت هن
القســري	تأثيــر	يتجــاوز	املنفعــة	املباشــرة	للناجــي/	للناجيــة	أو		مجــرد	إحــداث	تغييــر	يف	القانــون،	
فليســت	كل	أشــكال	التأثيــر	تكــون	ذات	صلــة	بســياق	محــدد،	وســيحتاج	احملامــون	والناشــطون،	

جنًبــا	إلــى	جنــب	مــع	الناجــن،	إلــى	اســتخدام	تكتيــكات	مختلفــة	لتعزيــز	كل	حالــة.

االختفــاء	 ضــد	 االســتراتيجي	 التقاضــي	 أثــر	 لتقييــم	 إطــاراً	 ريدريــس	 منظمــة	 وضعــت	
القســري.	وهــذا	يحــدد	أشــكال	التأثيــر	األكثــر	شــيوًعا	التــي	تنتــج	عــن	مثــل	هــذا	التقاضــي،	
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ثــم	يحــدد	النتائــج	املتكــررة	التــي	يتــم	إنتاجهــا.	ولــن	تكــون	كل	اآلثــار	العشــرة،	الــواردة	أدنــاه،	
مناســبة	لــكل	حالــة.

اآلثار	العشرة	التي	مت	تضمينها	يف	إطار	عمل	منظمة	ريدريس	هي:

العدالــة:	بالنســبة	للعديــد	مــن	الناجــن	مــن	االختفــاء	القســري	و/أو	أقاربهــم،	فــإن	اإلعــان	 	
عــن	انتهــاك	حقوقهــم	هــو	ســبب	رفعهــم	للقضيــة،	وقــد	يكــون	اكتشــاف	وجــود	االنتهــاك	مبثابــة	

ترضيــة	كافيــة.	وميكــن	أن	يأتــي	هــذا	أيًضــا	يف	شــكل	اعتــذار	عــام.

احلقيقــة:	ميكــن	للمحاكــم	أن	تتوصــل	إلــى	نتائــج	واقعيــة	نهائيــة،	والتــي	قــد	تكــون	ذات	أهميــة	 	
حاســمة	يف	حملــة	املســاءلة،	وكذلــك	يف	ضمــان	احلــق	الفــردي	واجلماعــي	يف	معرفــة	مــا	حــدث	

للمختفــن.	وميكــن	تعزيــز	ذلــك	مــن	خــال	التغطيــة	اإلعاميــة	القويــة	للقضيــة.

البعــد املــادي:	ميكــن	أن	تشــمل	املزايــا	احملــددة	للناجــن	والتــي	يتــم	حتقيقهــا	مــن	خــال	 	
التقاضــي:	التغييــرات	يف	وضعهــم،	والتوظيــف،	والرعايــة	الصحيــة،	والتعليــم،	والتعويــض	

املالــي	وغيــر	املالــي.	وهــذا	قــد	يشــمل	غالًبــا	إعــادة	التأهيــل	اجلســدي	أو	النفســي.

البعــد املجتمعــي: باإلضافــة	إلــى	الناجــن	األفــراد،	غالًبــا	مــا	يتأثــر	العديــد	ممــن	هــم	يف	 	
وضــع	مماثــل	بقــرار	قانونــي	بشــأن	حالــة	اختفــاء	قســري،	مبــا	يف	ذلــك	إعــان	عــدم	قابليــة	
تطبيــق	تدابيــر	اإلفــات	مــن	العقــاب،	أو	املســاهمة	يف	بنــاء	ســجل	تاريخــي	لانتهــاكات	التــي	

ــا. مت	ارتكابه

احلركــة:	ميكــن	أن	ينشــط	التقاضــي	احلركــة	ضــد	االختفــاء	القســري،	ويكــون	مبثابــة	عامــل	 	
ــن	الشــبكات،	ويشــجع	بــروز	مناصريــن	جــدد	وقضايــا	جديــدة. مســاعد	للتغييــر،	وميِكّ

أصحــاب املصلحــة:	ميكــن	أن	يــؤدي	التقاضــي	االســتراتيجي	إلــى	إحــداث	تغييــرات	يف	ســلوك	 	
وممارســات	أصحــاب	املصلحــة،	مثــل	السياســين	والقضــاة	والشــرطة،	الشــيء	الــذي	يُعتبــر	

شــرطاً	مســبقاً	لتغييــر	السياســات	والقوانــن.

ــر	سياســة	االختفــاء	القســري	)مــن	 	 ــى	إلتزامــات	بتغيي ــؤدي	التقاضــي	إل سياســة:	ميكــن	أن	ي
ــة. ــك	االلتزامــات	املالي ــل	احلكومــة	والشــرطة	واحملكمــة(،	مبــا	يف	ذل قب
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قانونــي:	ميكــن	أن	يحــدث	التقاضــي	تغييــرات	يف	املعاييــر	القانونيــة،	ســواء	من	خــال	الدعاوى	 	
القضائيــة	أو	التشــريعات،	مثــل	جتــرمي	االختفــاء	القســري	يف	القوانــن	اجلنائية	الوطنية.

وامليزانيــات	 	 اإلجــراءات	 يف	 عمليــة	 تغييــرات	 إلــى	 التقاضــي	 يــؤدي	 أن	 ميكــن	 احلوكمــة:	
الرغــم	مــن	أن	حتقــق	هــذا	االمــر	يســتغرق	وقًتــا	طويــًا. واملؤسســات	ذات	الصلــة،	علــى	

اجتماعــي:	ميكــن	أن	يــؤدي	التقاضــي	بخــاف	دوره	يف	القضيــة	احملــددة،	إلــى	تغييــرات	فيمــا	 	
يتعلــق	بالتســامح	والتعامــل	مــع	حــاالت	االختفــاء	القســري	و/أو	انتهــاكات	حقــوق	اإلنســان	

األخــرى	يف	البلــد	أو	املنطقــة	املعنيــة.

مــن	أجــل	االطــاع	علــى	تقييــم	األثــر	وللحصــول	علــى	مزيــد	مــن	املعلومــات	حــول	هــذا	اإلطــار،	
انظــر	مذكــرة	املمارســة.

دراسة حالة: ال كانتوتا )بيرو(

حقائــق:	اختفــاء	قســري	يف	عــام	1992	لتســعة	طــاب	وبروفيســور	واحــد	باجلامعــة	الوطنيــة	
)»ال	كانتوتــا«(،	يف	بيــرو.	وقــد	ارتكبــت	اجلرميــة	خــال	النــزاع	املســلح	الداخلــي	يف	بيــرو	مــن	

قبــل	»مجموعــة	كولينــا«،	وهــي	هيئــة	تابعــة	جلهــاز	املخابــرات	الوطنيــة.

إجــراءات قانونيــة:	ســعى	أقــارب	الضحايــا	إلــى	حتقيــق	العدالــة	يف	بيــرو،	ولكــن	مت	اإلفــراج	
عــن	املســؤولن	عــن	االختفــاء	القســري	بســبب	قوانــن	العفــو	املعمــول	بهــا.	ثــم	قــرر	األقــارب	
رفــع	القضيــة	أمــام	جلنــة	الــدول	األمريكيــة	حلقــوق	اإلنســان،	والحًقــا	أمــام	محكمــة	الــدول	
األمريكيــة	حلقــوق	اإلنســان.	وأصــدرت	احملكمــة	حكًمــا	تاريخًيــا	يف	عــام	2006	لصالــح	

الضحايــا.

واملنظمــات	 أقاربهــم	 أطلــق	 الضحايــا،	 اختفــاء	 بعــد	 األخــرى:	 املدنــي  املجتمــع  تقنيــات 
الداعمــة	لهــم	حملــة	وطنيــة	ودوليــة	للعدالــة	ومعرفــة	حقيقــة	مصيــر	أحبائهــم،	شــملت	

وغيرهــا. العامــة	 واملناســبات	 واملظاهــرات	 واملناصــرة	 االتصــاالت	 احلملــة	

ــح	 ــة،	ُمن ــدول	األمريكي ــى	محكمــة	ال ــة	املعروضــة	عل التأثيــر علــى الضحايــا:	نتيجــة	للقضي
أقــارب	املختفــن	يف	ال	كانتوتــا	تعويضــات	ماديــة	وغيــر	ماديــة،	واعتــذاًرا	عاًمــا،	وموقًعــا	

ــن	التعويضــات. ــذكاري،	وأشــكااًل	أخــرى	م لنصــب	ت
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تأثيــر أوســع: أدت	هــذه	القضيــة	)إلــى	جانــب	قضيــة	باريــوس	ألتــوس(	إلى	إلغــاء	قوانن	العفو	
يف	بيــرو،	مســاهمة	بذلــك	يف	مكافحــة	اإلفــات	مــن	العقــاب	يف	هــذه	القضيــة	والعديــد	مــن	
القضايــا	األخــرى	يف	البــاد.	وأدت	القضيــة	إلــى	إدانــة	الرئيــس	الســابق	ألبرتــو	فوجيمــوري	
وأربعــة	مــن	كبــار	أعضــاء	»مجموعــة	كولينــا«.	وأخيــًرا،	أصبحــت	القضيــة	رمــًزا	يف	أمريــكا	
ــاء	القســري،	ال	 ــا،	يف	مكافحــة	اإلفــات	مــن	العقــاب	يف	حــاالت	االختف ــة	وخارجه الاتيني

ســيما	بشــأن	عــدم	قابليــة	تطبيــق	قوانــن	العفــو	علــى	مثــل	هــذه	احلــاالت.

التقنيات القانونية وغير القانونية

لكــي	يكــون	التقاضــي	االســتراتيجي	أكثــر	فاعليــة،	يجــب	أن	يأخــذ	يف	االعتبــار	الســياق	الوطنــي	
الــذي	حتــدث	فيــه	االنتهــاكات،	ويجــب	أن	يشــمل	مجموعــة	واســعة	مــن	األســاليب	القانونيــة	وغيــر	
القانونيــة.	وميكــن	أن	يضمــن	هــذا	النهــج،	بغــض	النظــر	عــن	نتيجــة	الدعــاوى	القانونيــة،	مســاهمة	

اجلهــود	اجلماعيــة	يف	حتقيــق	األهــداف	طويلــة	املــدى	للحملــة	ضــد	االختفــاء	القســري.

إن	رفــع	قضيــة	وإصــدار	بيــان	صحفــي	ال	يجعــل	القضيــة	اســتراتيجية.	يجــب	أن	يتــم	اجلمــع	بــن	
دراســة	احلالــة	وأســاليب	املجتمــع	املدنــي	األخــرى	مثــل	التعليــم	العــام،	واملناصــرة	علــى	املســتوين	
الوطنــي	والدولــي،	والنشــاط،	والعمــل	اإلعامــي.	ونظــًرا	ألن	املنظمــة	قــد	ال	متتلــك	القــدرة	علــى	
نشــر	كل	هــذه	األســاليب،	فــإن	العمــل	يف	حتالــف	مــع	اآلخريــن	ميكــن	أن	يــؤدي	إلــى	نتائــج	أفضــل.

أدنــاه	قائمــة	ببعــض	األدوات	املســتخدمة	يف	كثيــر	مــن	األحيــان	إلجــراء	التقاضــي	االســتراتيجي	
للطعــن	يف	االختفــاء	القســري:

ــكار	رســمي	حلــدوث	حــاالت	 	 ــاك	إن ــة،	هن ــدان	األفريقي ــن	البل ــد	م دعــاوى قانونيــة:	يف	العدي
اختفــاء	قســري.	وباإلضافــة	إلــى	املســاهمة	يف	التأثيــرات	املذكــورة	يف	القســم	الســابق،	فــإن	
إعــداد	الدعــاوى	القانونيــة	لتناســب	معاييــر	قاعــة	احملكمــة	يخلــق	مجموعــة	مــن	األدلــة	املقنعــة	

التــي	ميكــن	أن	جتعــل	مــن	الصعــب	علــى	هــؤالء	اإلنــكار	وأن	يكــون	لهــم	أي	مصداقيــة.

ــى	وجــود	 	 ــي	أن	تســلط	الضــوء	عل ــى	املســتوى	الوطن املناصــرة الوطنيــة:	ميكــن	للمناصــرة	عل
ممارســة	لاختفــاء	القســري.	باإلضافــة	إلــى	ذلــك،	ميكــن	للوعــي	العــام	والترويــج	االعامــي	

يف	كثيــر	مــن	األحيــان	منــع	ارتــكاب	وقــوع	اجلرميــة.
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	 	)ACHPR( والشــعوب	 اإلنســان	 األفريقيــة	حلقــوق	 املفوضيــة	 تُعتبــر	 املناصــرة اإلقليميــة:	
هيئــة	إقليميــة	توفــر	فرًصــا	للمدافعــن	عــن	حقــوق	اإلنســان	ومنظمــات	املجتمــع	املدنــي	لرفــع	
ــة.	 ــة	أو	يف	احلــاالت	الفردي ــدان	املعني درجــة	الوعــي	حــول	انتهــاكات	حقــوق	اإلنســان	يف	البل
ــة	 ــد	مراجع ــاق	األفريقــي.	عن ــذ	امليث ــر	منتظمــة	حــول	تنفي ــدول	تقــدمي	تقاري ــى	ال ويتعــن	عل
ســجل	الدولــة،	ميكــن	للمنظمــات	غيــر	احلكوميــة	تقــدمي	تقاريــر	الظــل.	وعــاوة	علــى	ذلــك،	
ميكــن	للمجتمــع	املدنــي	أيًضــا	تقــدمي	باغــات	مكتوبــة	إلــى	املفوضيــة	األفريقيــة	حلقــوق	
اإلنســان	والشــعوب،	مبــا	يف	ذلــك	مقرريهــا	اخلاصــن	ومجموعــات	العمــل،	والتــي	ميكنهــا	
التعامــل	مباشــرة	مــع	الــدول	وطلــب	املعلومــات.	أخيــًرا،	ميكــن	ملنظمــات	املجتمــع	املدنــي	التــي	
تتمتــع	بصفــة	مراقــب	املشــاركة	يف	جلســات	املفوضيــة	األفريقيــة	حلقــوق	اإلنســان	والشــعوب،	
واقتــراح	قضايــا	إلدراجهــا	يف	جــدول	األعمــال،	وإجــراء	فعاليــات	جانبيــة،	وأنشــطة	مناصــرة	
أخــرى،	واملناقشــة	حــول	االختفــاء	القســري.	ميكــن	ملنظمــات	املجتمــع	املدنــي	أن	تطلــب	مــن	
احملكمــة	فتــوى	لتفســير	القانــون	الدولــي	أو	أحــكام	امليثــاق.	كمــا	ميكــن	ملنظمــات	املجتمــع	
املدنــي	أيًضــا	تقــدمي	شــكوى	بشــأن	انتهــاكات	حقــوق	اإلنســان	ولكــن	يجــب	أن	تكــون	الدولــة	

التــي	يتــم	رفــع	االدعــاءات	ضدهــا	قــد	وافقــت	علــى	اختصــاص	احملكمــة.

ــة	الســتكمال	 	 ــات	الدولي ــى	النشــطاء	االســتفادة	الكاملــة	مــن	اآللي مناصــرة األمم املتحــدة:	عل
مطالباتهــم	القانونيــة.	وميكــن	أن	تكــون	التقاريــر	والبيانــات	الصــادرة	عن	هيئــات	منظمات	األمم	
املتحــدة	قويــة	للغايــة	عنــد	تقدميهــا	كدليــل	يف	إجــراءات	قانونيــة،	أو	عندمــا	تتطابــق	توصياتهــم	
ــة	 مــع	ســبل	االنتصــاف	املطلوبــة	يف	القضيــة.	وباإلضافــة	إلــى	ذلــك،	ميكــن	للمناصــرة	الدولي
إشــراك	حركــة	حقــوق	اإلنســان	لتســليط	الضــوء	علــى	الوضــع	يف	بلــد	معــن	وتضخيــم	أصــوات	
الضحايــا.	تقــدم	األمم	املتحــدة	العديــد	مــن	الفــرص	للدفــاع	عــن	ضحايــا	االختفــاء	القســري.

	 تقبــل	هيئــات	االتفاقيــات،	مثــل	اللجنــة	املعنيــة	بحــاالت	االختفــاء	القســري	أو	جلنــة		
ــدول	األطــراف	يف	 ــق	بال ــا	يتعل ــة	فيم ــل	الباغــات	الفردي ــب،	تقب مناهضــة	التعذي
املعاهــدات	ذات	الصلــة،	إذا	قبلــت	تلــك	الــدول	اختصــاص	اللجنــة	يف	االســتماع	إلى	
مثــل	هــذه	الباغــات.	فــوق	ذلــك،	تلتــزم	الــدول	األطــراف	بتقــدمي	تقاريــر	منتظمــة	
عــن	تنفيــذ	املعاهــدات	ذات	الصلــة،	وميكــن	للمجتمــع	املدنــي	تقــدمي	معلومــات	إلــى	
هيئــات	االتفاقيــات	للنظــر	فيهــا	أثنــاء	عمليــة	املراجعــة.	أخيــًرا،	ميكــن	للمجتمــع	
املدنــي	املشــاركة	يف	جلســات	هيئــات	االتفاقيــات	وعقــد	اجتماعــات	رســمية	وغيــر	

رســمية	مــع	أعضائهــا.

	 ميكــن	للمجتمــع	املدنــي	أيًضــا	املشــاركة	مــع	آليــات	حقــوق	اإلنســان	التابعــة	لــألمم		
املتحــدة	مــن	خــال	عمليــة	االســتعراض	الــدوري	الشــامل	)UPR(.	حيــث	يقــوم	
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مجلــس	حقــوق	اإلنســان	مبراجعــة	ســجات	حقــوق	اإلنســان	اخلاصــة	بــكل	عضــو	
مــن	أعضــاء	األمم	املتحــدة	بشــكل	منتظــم.	ويجــب	علــى	الــدول	أن	تقــدم	كل	خمــس	
ســنوات	تقريــراً	إلــى	املجلــس	بشــأن	وفائهــا	بالتزاماتهــا	يف	مجــال	حقــوق	اإلنســان.	
كمــا	ميكــن	ملنظمــات	املجتمــع	املدنــي	تقــدمي	تقاريــر	الظــل	التــي	حتــدد	وضــع	

حقــوق	اإلنســان	يف	البلــد	املعنــي	كمدخــات	أثنــاء	عمليــة	املراجعــة.

	 أخيــًرا،	ميكــن	لفــت	انتبــاه	اإلجــراءات	اخلاصــة	لــألمم	املتحــدة	إلــى	حــاالت		
االختفــاء	القســري.	إن	اإلجــراءات	اخلاصــة	هــم	خبــراء	يف	مجــال	حقــوق	اإلنســان	
لديهــم	تفويــض	لتقــدمي	املشــورة	بشــأن	قضايــا	أو	مواقــف	محــددة	تتعلــق	بحقــوق	
اإلنســان.	وميكنهــم	التصــرف	يف	القضايــا	الفرديــة	التــي	يتــم	إباغهــم	بهــا،	عــن	
طريــق	إرســال	نــداءات	عاجلــة	ورســائل	مزاعــم	إلــى	الــدول.	وميكنهــم	أيًضــا	
إصــدار	بيانــات	صحفيــة،	ورفــع	مســتوى	الوعــي	العــام	والضغــط	علــى	الــدول	يف	
أوضــاع	أو	حــاالت	محــددة.	ويســمح	تفويضهــم	بالقيــام	بزيــارات	للــدول	وعقــد	
جلســات	اســتماع	للتحــدث	علًنــا	عــن	االختفــاء	القســري	يف	بلــد	معــن	والعمــل	
مــع	احلكومــات	للتصــدي	للجرميــة.	وفيمــا	يتعلــق	بحــاالت	االختفــاء	القســري،	
فــإن	دور	فريــق	األمم	املتحــدة	العامــل	املعنــي	بحــاالت	االختفــاء	القســري	أو	غيــر	
الطوعــي،	ودور	املقــرر	اخلــاص	املعنــي	بالتعذيــب	وغيــره	مــن	ضــروب	املعاملــة	
املعنــي	 اخلــاص	 املقــرر	 ودور	 املهينــة،	 أو	 الاإنســانية	 أو	 القاســية	 العقوبــة	 أو	
باملدافعــن	عــن	حقــوق	اإلنســان	ودور	املقــرر	اخلــاص	املعنــي	بتعزيــز	احلقيقــة	
والعدالــة	والتعويضــات	وضمانــات	عــدم	التكــرار	تعتبــر	أدواراً	ذات	أهميــة	خاصــة.

تنظيــم املجتمــع:	عنــد	العمــل	نيابــة	عــن	مجموعــة،	تكــون	هنــاك	قــدرة	أكبــر	علــى	ربــط	 	
الضحايــا	 وشــبكات	 تصيــر	مجموعــات	 أن	 تأثيرهــا.	وميكــن	 وتعزيــز	 باملجتمــع	 احلــاالت	

والناجــن	صوًتــا	قوًيــا	ومقنًعــا	يف	احلملــة	ضــد	االختفــاء	القســري.

ــون	 	 ــاء	قــدرات	احملامــن	بشــأن	القان ــادة	الوعــي	وبن بنــاء القــدرات للقضــاة واحملامــن:	إن	زي
ــزى	مــن	 ــة	ذات	مغ ــاء	هيئ ــون،	وبن ــم	القان ــادة	فه ــوق	اإلنســان	أمــر	ضــروري	لزي ــي	حلق الدول
ــج	أفضــل	للعمــاء. ــى	نتائ ــا	حقــوق	اإلنســان	واحلصــول	عل ــراء	للتقاضــي	يف	قضاي اخلب
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دراسة حالة: أمهات بالزا دي مايو- امهات ميدان مايو-  )األرجنتن(

حقائــق: خــال	»احلــرب	القــذرة«	يف	األرجنتــن	خــال	الفتــرة	)1976-1983(،	أخفــت	
احلكومــة	العســكرية	وعذبــت	وقتلــت	أي	شــخص	كانــت	تعتبــره	»مخربــاً«،	مبــا	يف	ذلــك	
املعارضــون	السياســيون	للنظــام.	كان	العديــد	مــن	املعارضــن	مــن	الطــاب	والشــباب،	الذيــن	

حتولــوا	ليكونــوا	الهــدف	الرئيســي	لاختفــاء	القســري.

وكــرد	فعــل	علــى	اختفــاء	أطفالهــن،	بــدأت	مجموعــة	مــن	األمهــات	يف	عــام	1977	التجمــع	كل	
يــوم	خميــس	يف	ميــدان	مايــو	يف	بوينــس	آيــرس،	موقــع	احلكومــة	األرجنتينيــة.	وكــن	يطالــن	
بالوصــول	إلــى	أطفالهــن	وحريتهــم.	وكان	لقــاء	األمهــات	أول	إدانــة	علنيــة	حلــوادث	االختفــاء	

القســري	التــي	ارتكبهــا	النظــام.

ومبــرور	الوقــت،	تزايــدت	أعــداد	مجموعــة	األمهــات	علــى	الرغــم	مــن	خلفياتهــن	املختلفــة.	
وكــن	يحملــن	يف	مظاهراتهــن	األســبوعية	صــوراً	ألطفالهــن	املختفــن.	ويف	وقــت	الحــق،	

ــى	الســام. ــرأس،	ممــا	يرمــز	إل ــى	ال ــدي	وشــاًحا	أبيــض	عل صــارت	كل	واحــدة	ترت

التأثيــر:	حركــت	األمهــات	مــن	خــال	نشــاطهن،	الوعــي	وأثــرن	االهتمــام	الوطنــي	والدولــي	
الكبيــر	مبمارســة	االختفــاء	القســري	يف	األرجنتــن.	وقــد	أثــار	نشــاطهن	مشــاركة	احلكومــات	
األجنبيــة،	وكذلــك	اجلماعــات	والهيئــات	الدوليــة	حلقــوق	اإلنســان،	مبــا	يف	ذلــك	األمم	

املتحــدة.	وأدى	ذلــك	إلــى	التوثيــق	والتحقيــق	يف	احلــاالت	الفرديــة.

منــذ	ذلــك	احلــن،	صــار	ميــدان	مايــو	قــوة	دافعــة	ضــد	اإلفــات	مــن	العقــاب	علــى	اجلرائــم	
التــي	ارتكبهــا	النظــام	العســكري،	واجلهــود	املبذولــة	لتحديــد	مــكان	رفــات	األطفــال	املختفن،	
والعثــور	علــى	أحفادهــم	املولوديــن	يف	األســر.	وأصبحــت	حركتهــن	رمــزا	يف	مكافحــة	االختفاء	

القســري	يف	جميــع	أنحــاء	العالــم.

اإلعــالم واالتصــاالت: ميكــن	للناجــن	والناشــطن	اســتخدام	وســائل	اإلعــام	ووســائل	االتصال	 	
لزيــادة	الوعــي	بجرميــة	االختفــاء	القســري	يف	بلــد	معــن.	وميكــن	أن	تكــون	اســتراتيجية	
االتصــاالت	مفيــدة	أيًضــا	يف	تســليط	الضــوء	علــى	حالــة	معينــة	مــن	االعتقــال	التعســفي	بهــدف	
الضغــط	علــى	الســلطات	ومنــع	حتقــق	اجلرميــة.	وميكــن	ســماع	وتعزيــز	أصــوات	الضحايــا	مــن	
خــال	تقنيــات	وســائل	اإلعــام	علــى	الصعيديــن	الوطنــي	والدولــي.	وميكــن	للعمــل	اإلعامــي	
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يف	بعــض	الســياقات،	منــع	وقــوع	الهجمــات	علــى	أقــارب	املختفــن،	ولكــن	يف	حــاالت	أخــرى،	
قــد	ال	يكــون	هــذا	العمــل	ممكًنــا	أو	مرغوًبــا	فيــه	بســبب	الوضــع	األمنــي			واملخاطــر	التــي	ينطــوي	

عليهــا	علــى	أولئــك	الذيــن	يدعمــون	القضيــة.

دراسة حالة: االعتقال التعسفي للمدافعن عن حقوق اإلنسان )مصر(

حقائــق:	يف	نوفمبــر	2020،	اعتقلــت	الســلطات	املصريــة	بشــكل	تعســفي	ثاثــة	مدافعــن	عــن	
حقــوق	اإلنســان	مــن	أعضــاء	املبــادرة	املصريــة	للحقــوق	الشــخصية.	واحتُجــز	أحــد	املدافعــن	
ــة	 ــة	أمــن	الدول ــى	نياب ــه	إل ــل	نقل ــدة	12	ســاعة	قب ــة	مل ــرادي	يف	منشــأة	أمني ــزل	االنف يف	الع
العليــا.	واعتقــل	مدافــع	آخــر	واقتيــد	إلــى	مــكان	مجهــول	قبــل	نقلــه	إلــى	نيابــة	أمــن	الدولــة	
العليــا	الســتجوابه.	وجــاءت	االعتقــاالت	يف	ســياق	تزايــد	االعتــداءات	علــى	املبــادرة	املصريــة	

للحقــوق	الشــخصية.

مناصــرة:	بعــد	مــرور	أيــام	قليلــة	علــى	عمليــة	االعتقــاالت،	أصــدرت	أكثــر	مــن	50	منظمــة	
مجتمــع	مدنــي	إقليميــة	ودوليــة	بياًنــا	قوًيــا	حثــت	فيــه	الســلطات	املصريــة	علــى	اإلفــراج	
الفــوري	وغيــر	املشــروط	عــن	املدافعــن	الثاثــة.	وقــد	دفعــت	جهــود	املناصــرة	هــذه	وغيرهــا	
ــن	اخلاصــن	 ــد	مــن	املقرري ــب	املفــوض	الســامي	حلقــوق	اإلنســان	والعدي ــود	مكت مــن	اجله

لــألمم	املتحــدة	إلــى	إصــدار	بيانــات	تطلــب	اإلفــراج	عــن	املدافعــن.

اإلعــالم والعمــل التضامنــي: وقــد	حظيــت	هــذه	القضيــة	باهتمــام	مشــاهير	مثــل	إميــا	
طومســون	وســتيفن	فــراي	وســكارليت	جوهانســون	وجوزيــف	فينيــس	وآخريــن،	حيــث	أدانــوا	
األحــداث	علــى	قنواتهــم	علــى	مواقــع	التواصــل	االجتماعــي	وطالبــوا	الســلطات	املصريــة	

ــن. ــراج	عــن	املدافع باإلف

تأثيــر:	بعــد	الضغــط	الوطنــي	والدولــي	علــى	الســلطات	املصريــة،	مت	اإلفــراج	عــن	املدافعــن	
الثاثــة	يف	4	ديســمبر	2020.
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نهج شامل

يعتبــر	االختفــاء	القســري	جرميــة	فظيعــة	بشــكل	خــاص	جتــرد	املختفــن	مــن	جميــع	حقوقهــم.	
وتتســبب	جرميــة	االختفــاء	القســري	يف	معانــاة	شــديدة	ألقــارب	وأصدقــاء	املختفــن،	الذيــن	تُركــوا	
يف	حالــة	مــن	عــدم	اليقــن	مــن	عــدم	معرفــة	مــا	حــدث	ألحبائهــم	ومــا	إذا	كانــوا	ال	يزالــون	علــى	
قيــد	احليــاة.	ويف	كثيــر	مــن	األحيــان،	متتــد	هــذه	املعانــاة	لســنوات	عديــدة	بــل	ولعشــرات	الســنن،	

ممــا	يتســبب	يف	أضــرار	جســيمة	لألفــراد	واألســر	واملجتمعــات.

يــؤدي	البحــث	عــن	احلقيقــة	والعدالــة	وجبــر	الضــرر	يف	كثيــر	مــن	األحيــان	إلــى	االعتــداء	
ــى	أقــارب	املختفــن	وغيرهــم	ممــن	يدعمونهــم.	وميكــن	أن	يواجــه	هــؤالء	األقــارب	وغيرهــم	 عل
اعتــداءات	جســدية	واعتقــاالت	وحمــات	ووصمــات	وحمــات	تشــويه	وانتهــاكات	أخــرى	تــؤدي	يف	
بعــض	احلــاالت	إلــى	النــزوح	وحتــى	إلــى	النفــي.	باإلضافــة	إلــى	ذلــك،	غالًبــا	مــا	يتعــرض	الضحايــا	
أثنــاء	التحقيــق،	لتكــرار	اإليــذاء	مــن	قبــل	الســلطات،	ال	ســيما	عندمــا	يتــم	إنــكار	احلقائــق	أو	أن	

يتــم	إلقــاء	اللــوم	علــى	الضحيــة	يف	االختفــاء.

ــه	أن	يجلــب	مســاعدة	 ــى	الرغــم	ممــا	ورد	أعــاه،	ميكــن	للتقاضــي	االســتراتيجي	يف	حــد	ذات عل
إيجابيــة	للضحايــا،	ومتكينهــم	مــن	العمــل	وإحــداث	التغييــر	واإلســهام	يف	إعــادة	تأهيلهــم.	ويجــب	
أن	يتبنــى	املمارســون	نهًجــا	شــامًا	للتقاضــي	االســتراتيجي،	يتــم	مــن	خالــه	توفيــر	جميــع	

ــة. ــاء	ســير	العملي احتياجــات	الناجــي	أثن

املرافقة ووضع الضحية يف قلب العملية

يف	الســياق	املوصــوف	أعــاه،	يجــب	علــى	احملامــن	والناشــطن	العمــل	بشــكل	وثيــق	مــع	الناجــن	
ومجتمعاتهــم	ملرافقتهــم	طــوال	فتــرة	التقاضــي	االســتراتيجي،	والتــي	قــد	تكــون	طويلــة	للغايــة.

يجــب	وضــع	الضحايــا	والناجــن	يف	قلــب	العمليــة،	وتولــي	دور	رائــد	يف	تقريــر	االســتراتيجية	
والتعبيــر	عــن	احتياجاتهــم	وتوقعاتهــم.	وقــد	ال	تتوافــق	يف	بعــض	األحيــان	أهــداف	احملامــن	
والضحايــا،	لذلــك	فــإن	مــن	املهــم	احتــرام	رغبــات	الضحايــا.	ويجــب	أن	يتركــز	دور	احملامــن	
والناشــطن	يف	توفيــر	اخلبــرة	الازمــة	لتحويــل	تلــك	القــرارات	إلــى	إجــراءات	قانونيــة	وغيــر	
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قانونيــة	فعالــة.	وســيتطلب	هــذا	هيكلــة	الفريــق	القانونــي	ليكــون	لديــه	القــدرة	علــى	تقــدمي	
املشــورة	والدعــم	للناجــن	بشــكل	فعــال	طــوال	فتــرة	القضيــة.

الدعم النفسي واالجتماعي والطبي

بالنظــر	إلــى	الضــرر	اجلســيم	الــذي	يســببه	االختفــاء	القســري،	يجــب	أن	يحصــل	الضحايــا	علــى	
الدعــم	املســتمر	لتلبيــة	احتياجاتهــم	النفســية	أو	الطبيــة	أو	االجتماعيــة.	ويجــب	علــى	أولئــك	
الذيــن	يدعمــون	الضحايــا	التأكــد	مــن	مراعــاة	رفاهيــة	األفــراد	وحتديــد	تكلفتهــا	عنــد	التخطيــط	
لاســتراتيجية.	وهــذا	قــد	يعنــي	التعــاون	مــع	املنظمــات	غيــر	احلكوميــة	املتخصصــة	يف	تقــدمي	

مثــل	هــذا	الدعــم	للناجــن	مــن	التعذيــب	واالختفــاء	القســري.

أشكال أخرى من الدعم

بســبب	املخاطــر	التــي	كثيــراً	مــا	توجــد	عنــد	مكافحــة	اإلفــات	مــن	العقــاب	يف	حــاالت	االختفــاء	
القســري،	فقــد	تشــمل	أشــكال	الدعــم	األخــرى	تدابيــر	حمايــة	-	قانونيــة	وعمليــة،	مبــا	يف	ذلــك	
إعــادة	التوطــن	عنــد	الضــرورة	-	واملســاعدة	يف	تطويــر	املناصــرة	واملعرفــة	باحلقــوق	وغيــر	ذلــك	
مــن	املهــارات.	وقــد	يتطلــب	هــذا	أيضــاً	التعــاون	مــع	املنظمــات	غيــر	احلكوميــة	املتخصصــة،	كمــا	

يتطلــب	توفيــر	ميزانيــة	كافيــة.

امللف الشخصي املميز: نصيرة دوتور )اجلزائر(

اختفــى	أمــن،	جنــل	نصيــرة،	يف	اجلزائــر	عــام	1997	بعــد	أن	اعتقلتــه	الســلطات	اجلزائريــة.	
كان	يبلــغ	مــن	العمــر	21	عاًمــا	حينــذاك.	كان	مــن	املفتــرض	أن	يلتقــي	بأصدقائــه،	لكــن	هــذا	
لــم	يحــدث	قــط.	وبــدالً	مــن	ذلــك،	انتظرتــه	ســيارة	بيضــاء	خــارج	منزلــه.	وقــد	أُجبــر	علــى	

الصعــود	إليهــا	ولــم	يُســمع	عنــه	أي	شــيء	منــذ	ذلــك	احلــن.

ويف	وقــت	اختفائــه،	كانــت	نصيــرة	تعيــش	يف	فرنســا.	فعــادت	إلــى	اجلزائــر	علــى	الفــور	
وظلــت	تبحــث	عــن	أمــن	يوميــاً	ملــدة	6	أشــهر،	بــا	نتيجــة.	ومرضــت	نصيــرة	جــداً	واضطــرت	
للعــودة	إلــى	فرنســا.	ومــن	فرنســا،	بــدأت	نصيــرة	البحــث	عــن	أمــن،	ولفتــت	انتبــاه	املنظمــات	
الدوليــة	غيــر	احلكوميــة	إلــى	القضيــة	وقدمــت	باًغــا	إلــى	فريــق	األمم	املتحــدة	العامــل	
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املعنــي	باالختفــاء	القســري	وغيــر	الطوعــي.	وحينــذاك	أدركــت	نصيــرة	أن	حالتهــا	لــم	تكــن	
معزولــة	بــل	كانــت	جــزًءا	مــن	ممارســة	ممنهجــة	لاختفــاء	مــن	قبــل	الســلطات	اجلزائريــة.	
يف	عــام	1999،	أسســت	منظمــة	أس	أو	أس	مفقــودون	)SOS Disparus(	ملســاعدة	اآلالف	
مــن	الضحايــا	الذيــن	ميــرون	مبــا	مــرت	بــه	فيمــا	هــي	تدافــع	عــن	هــذه	القضيــة	وتعمــل	علــى	

حلهــا	منــذ	ذلــك	احلــن.

واجهــت	نصيــرة	وأعضــاء	آخــرون	يف	منظمــة	أس	أو	أس	مفقــودون	عمليــات	عنيفــة	لتفريــق	
جتمعــات	املنظمــة	واعتقــاالت	ومضايقــات	مــن	قبــل	الســلطات.

وال	تــزال	نصيــرة	صوًتــا	رائــًدا	علــى	الصعيديــن	الوطنــي	والدولــي	يف	محنــة	ضحايــا	االختفــاء	
القســري	اجلزائرين.
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ما هو
االختفاء القسري؟

ــاء	 ــَرّف	االختف ــاء	القســري،	يُع ــع	األشــخاص	مــن	االختف ــة	جمي ــة	حلماي ــة	الدولي ــاً	لاتفاقي وفق
ــة	عناصــر: القســري	بثاث

	 حرمان	شخص	من	احلرية	ضد	إرادته؛	

	 مشــاركة	املســؤولن	احلكوميــن،	إمــا	بشــكل	مباشــر	أو	بالتســامح	مــع	االختفــاء	القســري	أو		
اإلذعــان	بــه؛

	 رفض	االعتراف	بحرمان	الشخص	املختفي	من	حريته	أو	إخفاء	مصيره	أو	مكان	وجوده.	

مــدى	طويــل	أو	قصيــر:	ال	يوجــد	حــد	زمنــي	أدنــى	لوصــف	االختفــاء	علــى	أنــه	اختفــاء	قســري.	
ميكــن	أن	تنجــم	جرميــة	االختفــاء	القســري	عــن	احلبــس	االنفــرادي	للفــرد،	حتــى	ولــو	كان	لفتــرة	

زمنيــة	محــدودة،	طاملــا	أن	الدولــة	ترفــض	االعتــراف	مبــكان	وجــود	الفــرد.

يُعتبــر	االختفــاء	القســري	جرميــة	دائمــة	ومســتمرة.	يعــد	االختفــاء	القســري	انتهــاًكا	دائًمــا	
ومســتمًرا،	ممــا	يعنــي	أنــه	يبــدأ	بحرمــان	الضحيــة	مــن	احلريــة	وميتــد	حتــى	حتديــد	مــكان	وجــود	

ــدة	أو	عقــود	مــن	الســنوات. ــو	حــدث	ذلــك	بعــد	ســنوات	عدي ــى	ل ــة،	حت الضحي

اختفــاء	قســري	أم	مفقــود؟	يجــب	التمييــز	بــن	االختفــاء	القســري	ومصطلــح	»الشــخص	املفقــود«،	
الــذي	يشــير	إلــى	شــخص	مت	اإلبــاغ	عــن	فقدانــه	فيمــا	يتعلــق	بنــزاع	مســلح	دولــي	أو	حــرب	أهليــة	
أو	عنــف	داخلــي	أو	اضطرابــات.	ويســتخدم	املصطلــح	أيًضــا	فيمــا	يتعلــق	بضحايــا	الكــوارث	
الوطنيــة	أو	احلــوادث	املميتــة.	وميكــن	يف	بعــض	احلــاالت،	أن	يكــون	األشــخاص	املفقــودون	أيًضــا	

ضحايــا	لاختفــاء	القســري،	إذا	كانــت	عناصــر	اجلرميــة	متوفــرة.

يُعتبــر	االختفــاء	القســري	جرميــة	معقــدة	تنطــوي	علــى	انتهــاك	مجموعــة	واســعة	مــن	حقــوق	
اإلنســان	األساســية.	ومــع	أن	قائمــة	احلقــوق	املنتهكــة	ليســت	حصريــة،	فــإن	االختفــاء	القســري	

ــة: ــا	مــا	ينتهــك	أو	يهــدد	بانتهــاك	احلقــوق	التالي غالًب
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	 احلق	يف	احلياة	

	 احلق	يف	احلرية	

	 احلق	يف	عدم	التعرض	للتعذيب	وسوء	املعاملة	

	 احلق	يف	عدم	االعتراف	بالوضع	القانوني	للضحية	أمام	القانون	

	 احلق	يف	احلقوق	االقتصادية	واالجتماعية	والثقافية.	

ضحايــا	االختفــاء	القســري.	ووفًقــا	لاتفاقيــة	الدوليــة	حلمايــة	جميــع	األشــخاص	مــن	االختفــاء	
القســري،	فــإن	»الضحايــا«	هــم	أولئــك	الذيــن	اختفــوا	وكذلــك	أي	فــرد	عانــى	مــن	األذى	كنتيجــة	

مباشــرة	لاختفــاء	القســري.	والضحايــا	هــم:

	 املختفن	

	 األقارب	

	 األصدقاء	

ورمبا	غيرهم،	مبا	يف	ذلك:

	 محامون	ونشطاء	ومن	يساعدون	الضحايا	

	 اجلماعات	والشعوب	واملجتمعات	التي	ينتمي	إليها	املختفن	

	 اآلخرون	الذين	عانوا	من	األذى	كنتيجة	مباشرة	للجرمية.	
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الوسائل القانونية نحو تحقيق العدالة 
في حاالت االختفاء القسري في إفريقيا

استصدار مذكرة للمثول أمام احملكمة

29-	ويســتخدم	أمــر	املثــول	أمــام	احملكمــة	)أو	أي	ســبيل	انتصــاف	قانونــي	مماثــل(	لتقــدمي	
شــخص	محتجــز	إلــى	قــاض	/	محكمــة	لتحديــد	مــا	إذا	كان	احتجــاز	الشــخص	مشــروعاً.	وعلــى	
هــذا	النحــو،	فــإن	أمــر	اإلحضــار	ومراجعــات	احلمايــة	أمــران	أساســيان	للحصــول	علــى	معلومــات	
ــكاب	حــاالت	 ــع	ارت ــة	الشــخصية	ومن ــم	يف	احلري ــان	حقه ــن،	وضم ــكان	وجــود	احملتجزي حــول	م

االختفــاء	القســري.

التحقيق اجلنائي واالدعاء 

أنســب	ســبيل	لانتصــاف	يف	حــاالت	االختفــاء	القســري	هــو	إجــراء	حتقيــق	جنائــي.	ويجــب	أن	
يهــدف	التحقيــق	إلــى	حتديــد	الظــروف	التــي	ارتكبــت	فيهــا	اجلرميــة،	وهويــة	ودرجــة	تــورط	
املســؤولن	عنهــا،	واحلصــول	علــى	محاكمــة	جنائيــة،	ومحاكمــة	ومعاقبــة	جميــع	مرتكبــي	االختفــاء	

ــة	املطــاف. القســري	يف	نهاي

ــزام	دولــي	مبوجــب	معاهــدات	حقــوق	اإلنســان	 ــزام	بالتحقيــق	يف	االختفــاء	القســري	الت إن	االلت
ــك	 ــاء	القســري(،	وكذل ــع	األشــخاص	مــن	االختف ــة	جمي ــة	حلماي ــة	الدولي ــك	االتفاقي )مبــا	يف	ذل
مبوجــب	القانــون	الدولــي	العــريف.	وهــذا	يعنــي	أن	جميــع	الــدول	األفريقيــة،	بغــض	النظــر	عمــا	إذا	
كانــت	قــد	صادقــت	علــى	االتفاقيــة	الدوليــة	حلمايــة	جميــع	األشــخاص	مــن	االختفــاء	القســري	أم	
لــم	تصــادق،	فإنــه	يجــب	أن	جتــري	حتقيًقــا	ســريًعا	وحيادًيــا	ومســتقًا	عنــد	وقــوع	اختفــاء	قســري.

يف	حــن	أن	واجــب	التحقيــق	يقــع	علــى	عاتــق	الدولــة،	فــإن	احملامــن	والناشــطن	املرافقــن	
للضحايــا	غالبــاً	مــا	يضغطــون	مــن	أجــل	املاحقــة	القضائيــة	احملليــة	حلــاالت	االختفــاء	القســري.	
ويف	مثــل	هــذه	احلــاالت،	يعمــل	احملامــون	مــع	الضحايــا،	ويجمعــون	األدلــة	علــى	اجلرميــة،	ويبلغــون	
عــن	اجلرميــة،	و/أو	يقدمــون	أدلــة	إلــى	الســلطات	الوطنيــة	عنــد	االقتضــاء.	وللمحامــن	دور	يف	
دعــم	الضحايــا	مــن	خــال	العمليــة،	ويف	بعــض	احلــاالت،	لهــم	دور	يف	متثيــل	الضحايــا	كأطــراف	

مدنيــة	يف	اإلجــراءات	اجلنائيــة.
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الدعاوى املدنية

إلــى	منــع	االختفــاء	القســري،	وحتديــد	 رفــع	دعــاوى	مدنيــة	ســعياً	 وميكــن	للضحايــا	أيضــاً	
املســؤولية،	ورد	احلقــوق،	وغيــر	ذلــك	مــن	أشــكال	التعويــض.	للمطالبــات	املدنيــة	قواعــد	إجرائيــة	
مختلفــة	اعتمــاًدا	علــى	الواليــة	القضائيــة،	ولكــن	عــبء	اإلثبــات	يف	الدعــاوى	املدنيــة	عموًمــا	أقــل	
مــن	عــبء	االثبــات	يف	القضايــا	اجلنائيــة،	ممــا	يتطلــب	مــن	الفــرد	إثبــات	تــوازن	االحتمــاالت	

ــاكات. بحــدوث	االنته

دراسة حالة: اختفاء جستينا موكوكو )زميبابوي(

احلقائــق: يف	ديســمبر	2008،	اختفــت	الصحفيــة	الزميبابويــة	والناشــطة	يف	مجــال	حقــوق	
اإلنســان،	جســتينا	موكوكــو،	قســراً	مــن	منزلهــا.	وبعــد	أســبوع	مــن	اختفــاء	جســتينا،	أمــرت	
احملكمــة	العليــا	يف	زميبابــوي	الشــرطة	بإجــراء	حتقيــق،	لكــن	الشــرطة	لــم	متتثــل	ألمــر	

احملكمــة.	وظلــت	جســتينا	مختفيــة	ملــدة	ثاثــة	أشــهر	حتــى	أطلــق	ســراحها	بكفالــة.

إجــراءات قانونيــة: وعقــب	اإلفــراج	عــن	جســتينا،	اتخــذ	محامــو	زميبابــوي	مــن	أجــل	حقــوق	
اإلنســان	ومشــروع	الســام	يف	زميبابــوي	إجــراءات	قانونيــة	ضــد	الدولــة	فيمــا	يتعلــق	
ــة	بــأي	محاكمــة	لألفــراد	املســؤولن	عــن	اختفــاء	جســتينا. باختفــاء	جســتينا.	ولــم	تقــم	الدول

تأثيــر:	يف	عــام	2017،	قضــت	احملكمــة	العليــا	يف	زميبابــوي	بــأن	علــى	أولئــك	الذيــن	اعتقلــوا	
جيســتينا	بشــكل	غيــر	قانونــي	ميكــن	أن	يتحملــوا	املســؤولية	بصفتهــم	الشــخصية.	وأمــرت	
احملكمــة	العليــا	دولــة	زميبابــوي	بدفــع	تعويضــات	ماليــة	عــن	عمليــات	االختطــاف	واالحتجــاز	
يف	العــزل	االنفــرادي	والتعذيــب	التــي	تعرضــت	لهــا	جســتينا	علــى	أيــدي	مســؤولي	الدولــة.

دعاوى حقوق اإلنسان

ميكــن	للمحامــن	الذيــن	ميثلــون	ضحايــا	االختفــاء	القســري	أن	ينظــروا	أيضــاً	يف	رفــع	الدعــاوى	
اإلقليميــة	والدوليــة	املتعلقــة	بحقــوق	اإلنســان	باعتبارهــا	ســبًا	للتقاضــي	االســتراتيجي.	وهــذه	
عــادة	مــا	تتطلــب	أن	تكــون	اإلجــراءات	احملليــة	قــد	اســتنفدت	يف	الواليــة	القضائيــة	الوطنيــة،	فيمــا	
عــدا	إذا	أمكــن	إثبــات	أن	ســبل	االنتصــاف	القضائيــة	لــم	تكــن	فعالــة	أو	أن	هنــاك	تأخيــر	ال	داعــي	
لــه.	ومــع	ذلــك،	فــإن	بعــض	آليــات	حقــوق	اإلنســان	علــى	اســتعداد	لقبــول	الدعــاوى	مباشــرة	دون	



22
مذكرة ممارسة

التقاضي االستراتيجي، في سياق حاالت االختفاء 
القسري في إفريقيا

اســتنفاد	ســبل	االنتصــاف	احملليــة،	مثــل	محكمــة	العــدل	التابعــة	للمجموعــة	االقتصاديــة	لــدول	
غــرب	أفريقيــا	)إيكــواس(.

عكــس	عــبء	اإلثبــات:	عنــد	تقــدمي	دعــاوى	حقــوق	اإلنســان	املتعلقــة	باالختفــاء	القســري،	يتحمــل	
الضحيــة	عــبء	اإلثبــات	إلظهــار	قضيــة	متماســكة	تتعلــق	باالختفــاء	القســري.	وهــذا	يتطلــب	مــن	
الضحيــة	تقــدمي	»قضيــة	قابلــة	لألخــذ	والــرد«،	مبــا	يف	ذلــك	احلجــج	وبعــض	األدلــة	التــي	تظهــر	
تعــرض	الضحيــة	لاختفــاء	القســري.	ينتقــل	عــبء	اإلثبــات	إلــى	الدولــة	يف	عــدد	مــن	الســياقات،	

مبــا	يف	ذلــك	عندمــا:

	 ميكــن	ربــط	االختفــاء	القســري	احملــدد	مبمارســة	واســعة	النطــاق	أو	منهجيــة	للدولــة	أ(
الســتخدام	االختفــاء	القســري،	والتــي	تتبــع	منًطــا	ميكــن	التعــرف	عليــه.	يف	تلــك	احلاالت،	
ــع	هــذا	 ــة	تتناســب	م ــات	أن	احلال ــوه(	يســتطيعون	إثب ــه	أو	ممثل ــة	)أقارب إذا	كان	الضحي
الســياق	والنمــط،	يوجــد	افتــراض	بــأن	الشــخص	قــد	اختفــى	وأن	مــن	واجــب	الدولــة	

توضيــح	مــكان	وجــود	الضحيــة.

ــة	أو	يف	مرفــق	أو	موقــع	ب(	 ــة	الدول ــة	آخــر	مــرة	حتــت	هيمن ــة	املختفي متــى	شــوهد	الضحي
ــة. ــره	الدول احتجــاز	تدي

	 عندمــا	ال	تطعــن	الدولــة	يف	جرميــة	االختفــاء	القســري،	ويكــون	لهــا	التحكــم	يف	أدلــة	ج(
االختفــاء	القســري،	وتفشــل	يف	التحقيــق	أو	تقــدمي	معلومــات	عــن	مــكان	وجــود	املختفــن.

يعــد	االختفــاء	القســري	انتهــاكاً	مســتمراً	للعديــد	مــن	احلقــوق	األساســية	-	بعضهــا	ال	يجــوز	
تقييــده	-	املنصــوص	عليهــا	يف	العديــد	مــن	معاهــدات	حقــوق	اإلنســان.

يشمل االختفاء القسري حقوق اإلنسان التالية:

	 احلق	يف	احلياة	

	 احلــق	يف	عــدم	التعــرض	للتعذيــب	أو	غيــره	مــن	ضــروب	املعاملــة	أو	العقوبــة	القاســية	أو		
الاإنســانية	أو	املهينــة

	 احلق	يف	احلرية	
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	 احلق	يف	محاكمة	عادلة	واحلق	يف	الضمانات	القضائية	املقابلة	

	 احلق	يف	اإلعام	والرأي	والتعبير	وتكوين	اجلمعيات	والتجمع	

	 احلق	يف	حرية	التنقل	واللجوء	

	 احلقوق	االقتصادية	واالجتماعية	والثقافية	

	 احلق	يف	معرفة	احلقيقة	

	 احلق	يف	الكرامة	

	 احلق	يف	حتديد	الهوية	واحلق	يف	االعتراف	بالوضع	القانوني	للشخص	أمام	القانون	

	 احلق	يف	االنتصاف	الفعال،	مبا	يف	ذلك	جبر	الضرر	والتعويض.	

اآلليات اإلقليمية األفريقية حلقوق اإلنسان

يف	إطــار	النظــام	األفريقــي	حلقــوق	اإلنســان،	ميكــن	رفــع	قضايا	االختفاء	القســري	أمــام	املفوضية	
األفريقيــة	حلقــوق	اإلنســان	والشــعوب،	واحملكمــة	األفريقيــة	حلقوق	اإلنســان	والشــعوب،	ومحكمة	

املجموعــة	االقتصاديــة	لدول	غــرب	أفريقيا.

	 ميكــن	للمفوضيــة	األفريقيــة	حلقــوق	اإلنســان	والشــعوب	مبوجــب	واليــة	احلمايــة	اخلاصة	أ(
بهــا،	قبــول	الشــكاوى	مــن	األفــراد	واملنظمــات	غيــر	احلكوميــة	ومجموعــات	األفــراد	الذيــن	
يعتقــدون	أن	حقوقهــم	قــد	انتهكــت	مبوجــب	امليثــاق	األفريقــي	حلقــوق	اإلنســان	والشــعوب	

)امليثــاق	األفريقي(.

تتمتــع	احملكمــة	األفريقيــة	حلقــوق	اإلنســان	والشــعوب	بواليــة	قضائيــة	للنظــر	يف	القضايــا	ب(	
ــدول	 ــق	بال ــا	يتعل ــوق	اإلنســان	األخــرى	فيم ــاكات	حق ــاء	القســري	وانته ــة	باالختف املتعلق
التــي	صادقــت	علــى	بروتوكــول	امليثــاق	األفريقــي	بشــأن	إنشــاء	 األفريقيــة	الثاثــن	
احملكمــة.	ومــع	ذلــك،	يف	مثــل	هــذه	احلــاالت،	ميكــن	فقــط	للمفوضيــة	األفريقيــة	حلقــوق	
اإلنســان	والشــعوب	إحالــة	القضايــا	إلــى	احملكمــة	األفريقيــة	حلقــوق	اإلنســان	والشــعوب.	
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باإلضافــة	إلــى	ذلــك،	أذنــت	ســت	دول	للمفوضيــة	األفريقيــة	حلقــوق	اإلنســان	والشــعوب	
ــة	 ــر	احلكومي ــراد	أو	املنظمــات	غي ــة	مباشــرة	مــن	األف ــى	الشــكاوى	املقدم باالســتماع	إل
التــي	تتمتــع	بصفــة	مراقــب	لــدي	املفوضيــة،	وهــذه	الــدول	هــي	بوركينــا	فاســو	وغامبيــا	

وغانــا	ومــاوي	ومالــي	وتونــس.

	 ــى	ج( ــة	االســتماع	إل ــا	بصاحي ــدول	غــرب	أفريقي ــة	ل ــع	محكمــة	املجموعــة	االقتصادي تتمت
الشــكاوى	الفرديــة	املتعلقــة	بانتهــاكات	حقــوق	اإلنســان	املزعومــة،	مبــا	يف	ذلــك	احلقــوق	
ــاق	األفريقــي	حلقــوق	اإلنســان	 املســتمدة	مــن	اإلعــان	العاملــي	حلقــوق	اإلنســان،	وامليث
ــن	 ــك،	ميك ــع	ذل ــة	والسياســية.	وم ــوق	املدني ــي	اخلــاص	باحلق ــد	الدول والشــعوب،	والعه
فقــط	لألفــراد	مــن	الــدول	األعضــاء	يف	املجموعــة	االقتصاديــة	لــدول	غــرب	أفريقيــا	

ــة. ــدمي	شــكوى	يف	احملكم تق

اضافة 
بروتوكول/

اعالن 
مكتسب

سماع 
شكاوى من 

أفراد

سماع 
شكاوى من 

منظمات 
غير حكومية

سماع 
شكاوى من 

دول

قد يأمر 
بإجراءات 

مؤقتة

مطلوب 
استنفاد سبل 

االنتصاف 
احمللية 

تقييد 
زمني

املفوضية 
األفريقية حلقوق 
االنسان والشعوب

احملكمة األفريقية 
حلقوق االنسان 

والشعوب

ايكواس

نظام األمم املتحدة حلقوق اإلنسان

ميكــن	لضحايــا	االختفــاء	القســري	تقــدمي	شــكاواهم	إلــى	هيئــات	حقــوق	اإلنســان	التابعــة	لــألمم	
املتحــدة	وهيئــات	مراقبــة	املعاهــدات	ذات	الصلــة.	وال	ميكــن	تقــدمي	الشــكاوى	الفرديــة	إال	بعــد	
اســتنفاد	ســبل	االنتصــاف	احملليــة	وفقــط	عندمــا	تكــون	الدولــة	الطــرف	مصادقــة	علــى	املعاهــدة	
ذات	الصلــة	وتقبــل	اختصــاص	هيئــة	املعاهــدة	احملــددة	مبراجعــة	الشــكاوى	الفرديــة.	هنــاك	
ــق	 ــا	اســتخدامها	لتحقي ــي	ميكــن	للضحاي ــد	مــن	الســبل	داخــل	منظومــة	األمم	املتحــدة	الت العدي

العدالــة،	مبــا	يف	ذلــك	تلــك	الــواردة	أدنــاه.

	 جلنــة	حقــوق	اإلنســان )HRC(	هيئــة	تتكــون	مــن	18	عضــوا	مــن	اخلبــراء	املكلفــن	مبراقبــة	أ(
امتثــال	الــدول	األطــراف	للعهــد	الدولــي	اخلــاص	باحلقــوق	املدنيــة	والسياســية.	ويجــوز	
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للجنــة	أن	تنظــر	يف	الباغــات	الفرديــة	املتعلقــة	بانتهــاكات	العهــد	الدولــي	اخلــاص	
باحلقــوق	املدنيــة	والسياســية	مــن	قبــل	أي	دولــة	طــرف	يف	البروتوكــول	االختيــاري	امللحــق	
بالعهــد.	وقــد	صادقــت	116	دولــة	علــى	البروتوكــول	االختيــاري	حتــى	اآلن.	وقــد	أبــدت	
بعــض	الــدول	حتفظــات	حتــد	مــن	اختصــاص	اللجنــة	املعنيــة	بحقــوق	اإلنســان	يف	النظــر	

يف	شــكاوى	معينــة،	علــى	الرغــم	مــن	مصادقتهــا	علــى	البروتوكــول	االختيــاري.

تتألــف	اللجنــة	املعنيــة	باالختفــاء	القســري )CED(	مــن	عشــرة	خبــراء	مســتقلن	يراقبــون	ب(	
تنفيــذ	االتفاقيــة	الدوليــة	حلمايــة	جميــع	األشــخاص	مــن	االختفــاء	القســري.	تنــص	
املــادة	31	مــن	االتفاقيــة	علــى	أن	تتلقــى	اللجنــة	الشــكاوى	الفرديــة	مــن	ضحايــا	االختفــاء	
ــى	اختصــاص	 ــة	ووافقــت	عل ــى	االتفاقي ــة	عل ــط	إذا	صادقــت	الدول ــن	فق القســري،	ولك

ــى	االنترنــت(. ــة	)موقــع	األمم	املتحــدة	عل ــة	يف	تلقــي	الشــكاوى	الفردي اللجن

	 جلنــة	مناهضــة	التعذيــب )CAT(،	جلنــة	تتكــون	مــن	عشــرة	خبــراء	دوليــن	يراقبــون	ج(
تنفيــذ	اتفاقيــة	مناهضــة	التعذيــب	وغيــره	مــن	ضــروب	املعاملــة	أو	العقوبــة	القاســية	
ــة	 ــة	إذا	صادقــت	الدول ــة.	وميكــن	لألفــراد	تقــدمي	شــكوى	فردي أو	الاإنســانية	أو	املهين
الطــرف	علــى	املعاهــدة	ووافقــت	علــى	اختصــاص	اللجنــة	مبوجــب	املــادة	22.	حتقــق	مــن	

ــت. ــى	االنترن ــع	األمم	املتحــدة	عل ــى	موق ــة	املوجــودة	عل القائم

	 تأســس	فريــق	العمــل	التابــع	لــألمم	املتحــدة	واملعنيــة	بحــاالت	االختفــاء	القســري	أو	غيــر	د(
الطوعــي )WGEID(	يف	عــام	1980	بتفويــض	لدراســة	املســائل	ذات	الصلــة	بحــاالت	
االختفــاء	القســري	وتقــدمي	املســاعدة	لألســر	يف	حتديــد	مصيــر	أو	مــكان	وجــود	أقاربهــم.	
ويقبــل	فريــق	العمــل	التابــع	لــألمم	املتحــدة	واملعنيــة	بحــاالت	االختفــاء	القســري	أو	غيــر	
الطوعــي	التقاريــر	الفرديــة	عــن	حــاالت	االختفــاء.	وعنــد	اســتام	بــاغ	مــا،	ميكــن	للفريــق	
العامــل	إرســال	رســالة	يف	غضــون	يــوم	إلــى	يومــن	إلــى	وزارة	الشــؤون	اخلارجيــة	يف	البلــد	
ــة	أشــهر.	إذا	مت	اإلبــاغ	عــن	االختفــاء	بعــد	 ــة	أقــل	مــن	ثاث ــي	إذا	كان	عمــر	احلال املعن
ــة	بحــاالت	االختفــاء	 ــع	لــألمم	املتحــدة	واملعني ــفريق	العمــل	التاب ــة	أشــهر،	فيجــوز	لـ ثاث
القســري	أو	غيــر	الطوعــي	التصريــح	باالتصــال	بالدولــة	ليطلــب	منهــا	إجــراء	حتقيقــات	
وإبــاغ	الفريــق	بالنتائــج،	ومــن	املمكــن	تقــدمي	اتصــاالت	فرديــة	إلــى	مجموعــة	العمــل	
فيمــا	يتعلــق	بــأي	بلــد،	بغــض	النظــر	عمــا	إذا	كانــت	قــد	صادقــت	علــى	االتفاقيــة	الدوليــة	
ــك،	ليــس	مــن	الضــروري	 ــاء	القســري.	وفــوق	ذل ــع	األشــخاص	مــن	االختف ــة	جمي حلماي
اســتنفاد	ســبل	االنتصــاف	احملليــة	قبــل	التواصــل	مــع	فريــق	العمــل	التابــع	لــألمم	املتحــدة	
واملعنيــة	بحــاالت	االختفــاء	القســري	أو	غيــر	الطوعــي.	وميكــن	للباغــات	الصــادرة	عــن	
الفريــق	العامــل	أن	تســاعد	يف	إثبــات	الوقائــع	ومــكان	وجــود	الضحيــة،	لكنهــا	ال	تخلــص	

إلــى	الوصــول	إلــى	نتائــج	حــول	مســؤولية	الدولــة	أو	إصــدار	تعويضــات.

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-16&chapter=4
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-16&chapter=4
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-16&chapter=4
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األدلة

تُعتبــر	األدلــة	ضروريــة	عنــد	بنــاء	دعــوى	قانونيــة	إلثبــات	وقــوع	جرميــة	االختفــاء	القســري.	يجــب	
علــى	احملامــن	النظــر	يف	العناصــر	املطلوبــة	إلثبــات	اجلرائــم	مبوجــب	القوانــن	الوطنيــة	والدوليــة	
ذات	الصلــة،	والنظــر	يف	مجموعــة	متنوعــة	مــن	املصــادر	املتاحــة	لبنــاء	القضيــة.	وتشــمل	مصــادر	
األدلــة	أقــوال	الضحايــا،	وأقــوال	الشــهود،	وتقاريــر	اخلبــراء،	والوثائــق،	والتســجيات	املرئيــة	
)فيديوهــات(	أو	الصوتيــة،	والتقاريــر	الطبيــة،	واألدلــة	املاديــة	والشــرعية،	وأشــكال	مختلفــة	مــن	

وســائل	اإلعــام،	مبــا	يف	ذلــك	الصحــف	واملصــادر	الثانويــة.

ــراء	الطــب	الشــرعي	إرشــادات	 ــاء	القســري،	ســيجد	احملامــون	وخب ــق	حــاالت	االختف ــد	توثي عن
ــة	أو	العقوبــة	 مفيــدة	يف	دليــل	التقصــي	والتوثيــق	الفعالــن	للتعذيــب	وغيــره	مــن	ضــروب	املعامل
القاســية	أو	الاإنســانية	أو	املهينــة	)بروتوكــول	اســطنبول(	وبروتوكــول	مينيســوتا	بشــأن	التحقيــق	

يف	التعذيــب.	والتحقيــق	يف	املــوت	غيــر	املشــروع	احملتمــل.

ما	هي	األدلة	املطلوبة؟	تعتمد	األدلة	على	نوع	اإلجراء	وعبء	اإلثبات	املطلوب.

كمــا	هــو	مذكــور	أعــاه،	فــإن	مــن	الضــروري،	يف	القضايــا	اجلنائيــة	إثبــات،	»مبــا	ال	يــدع	مجــاالً	
للشــك«	أن	املتهــم	قــد	ارتكــب	اجلرميــة.

وفيمــا	يتعلــق	بالدعــاوى	املدنيــة	والدعــاوى	املتعلقــة	بحقــوق	اإلنســان،	يقــع	علــى	عاتــق	الضحيــة،	
مــن	حيــث	املبــدأ،	عــبء	تقــدمي	دعــوى	متماســكة	بشــأن	االختفــاء	القســري.	ومــع	ذلــك،	هنــاك	
ــى	 ــر	عل ــا	مت	توضيحــه	ســابًقا،	ويصي ــات،	كم ــا	عــبء	اإلثب ــل	فيه ــي	ينتق ــن	احلــاالت	الت عــدد	م

الدولــة	توضيــح	مــكان	وجــود	املختفــن.

باإلضافــة	إلــى	ذلــك،	ونظــراً	لتعقيــد	االختفــاء	القســري،	تقبــل	معظــم	محاكــم	وهيئــات	حقــوق	
اإلنســان	أنــه	عندمــا	يتــم	إتــاف	األدلــة	املباشــرة	أو	تغييرهــا،	تكون	لألدلة	الظرفيــة	واالفتراضات	

واملؤشــرات	أهميــة	كبيــرة	للتحقيــق.
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قبلت احملاكم وهيئات حقوق اإلنسان األنواع التالية من األدلة يف قضايا 
االختفاء القسري

	 شهادة	الضحية	

	 شهادة	الشهود	

	 أدلــة	الطــب	الشــرعي،	أي	أدلــة	احلمــض	النــووي،	حتليــل	بيانــات	الهاتــف،	صــور	األقمــار		
الصناعيــة،	إلــخ.

	 شهادات	اخلبراء	لتقدمي	أدلة	على	أمناط	االختفاء	القسري	يف	بلد	معن	

	 الوثائق	والتقارير	احلكومية	

	 أشــكال	مختلفــة	مــن	وســائل	اإلعــام،	مبــا	يف	ذلــك	املقــاالت	الصحفيــة	ومقاطــع	الفيديــو		
والبيانــات	الصحفيــة

	 التقاريــر	الثانويــة،	أي	تقاريــر	املنظمــات	غيــر	احلكوميــة	وتقاريــر	األمم	املتحــدة	وتقاريــر		
الدولــة	عــن	حقــوق	اإلنســان	وتقاريــر	جلــان	احلقيقــة	واملصاحلــة

ــدة	 ــة	املفي ــة	املقدمــة	ككل	وليــس	مبعــزل	عــن	غيرهــا.	ميكــن	تقســيم	األدل ينبغــي	مراجعــة	األدل
ــات: ــى	ثــاث	فئ إلثبــات	االختفــاء	القســري	إل

	 األدلة	املستخدمة	لدعم	اكتشاف	سياق	أو	منط	دولة	أو	ممارسة	حلاالت	االختفاء	القسري؛أ(

األدلة	املستخدمة	لدعم	اكتشاف	اختفاء	قسري	فردي	مرتبط	بنمط	أو	ممارسة	دولة؛	ب(	

	 األدلــة	املســتخدمة	لدعــم	اســتنتاج	حالــة	اختفــاء	قســري	فــردي	عندمــا	لــم	يتــم	حتديــد	ج(
منــط	حــاالت	االختفــاء	لــدى	دولــة.	يجــب	أن	تثبــت	األدلــة	أنــه	كان	هنــاك:	)أ(	حرمــان	مــن	
احلريــة؛	)ب(	حرمــان	مــن	احلريــة	مت	تنفيــذه	مــن	قبــل	الدولــة	أو	مــن	قبــل	جهــات	أخــرى	
تعمــل	نيابــة	عــن	الدولــة،	أو	مبوافقتهــا	أو	بتســامحها،	و	)ج(	رفــض	احلكومــة	تقــدمي	

معلومــات	عــن	مــكان	وجــود	الضحيــة.
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دراسة حالة: إدانة حبري باالختفاء القسري )تشاد(

كان	حســن	حبــري	رئيــس	تشــاد	مــن	عــام	1982	إلــى	عــام	1990.	متيــز	نظامــه	بانتهــاكات	
م	 حقــوق	اإلنســان	والفظائــع	علــى	نطــاق	واســع.	بعــد	معــارك	سياســية	وقضائيــة	مطولــة،	ُقــِدّ
حبــري	إلــى	احملاكمــة	يف	الســنغال،	حيــث	واجــه	تهمــاً	بارتــكاب	جرائــم	ضــد	اإلنســانية،	
مبــا	يف	ذلــك	التعذيــب	واالختفــاء	القســري	وجرائــم	احلــرب.	ويف	30	مايــو	2016،	وجــدت	
الدوائــر	األفريقيــة	االســتثنائية	يف	نظــام	احملاكــم	الســنغالي	أن	حبــري	مذنــب	بارتــكاب	

جرائــم	ضــد	اإلنســانية	وجرائــم	حــرب	وتعذيــب.

اعتمد	املدعون	العموميون	على	مجموعة	متنوعة	من	األدلة	إلثبات	التهم،	مبا	يف	ذلك:

	 نتائــج	مفوضيــة	التحقيــق	يف	اجلرائــم	وأعمــال	الفســاد	التــي	ارتكبهــا	الرئيــس	الســابق		
ــري	وشــركاؤه	و	/	أو	مســاعدوه حب

	 شهادات	الضحايا	

	 شهادات	من	املطلعن	على	بواطن	األمور	الذين	عملوا	مع	الرئيس	السابق	حبري	

	 وثائــق	مــن	مديريــة	التوثيــق	واألمــن	)DSS(،	مبــا	يف	ذلــك	قائمــة	الســجناء	ومحاضــر		
االســتجواب	وشــهادات	الوفــاة

	 اتصال	مباشر	من	إدارة	أمن	الدولة	إلى	حبري	بشأن	وضع	898	معتقًا	

	 تقارير	أنثروبولوجيا	الطب	الشرعي	

	 تقارير	املنظمات	غير	احلكومية	

	 دليل	هيكل	القيادة	
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جبر الضرر في حاالت
االختفاء القسري

يهــدف	التقاضــي	االســتراتيجي	يف	حــاالت	االختفــاء	القســري،	إلــى	احلصــول	علــى	جبــر	الضــرر	
الــذي	يلحــق	بالضحايــا	األفــراد،	فضــًا	عــن	احلصــول	علــى	تغييــرات	متنــع	حــدوث	هــذه	اجلرميــة	
يف	املســتقبل.	واحلــق	يف	احلصــول	علــى	تعويــض	فعــال	هــو	حــق	راســخ	مبوجــب	القانــون	الدولــي.	
إذ	تنــص	االتفاقيــة	الدوليــة	حلمايــة	جميــع	األشــخاص	مــن	االختفــاء	القســري	يف	املــادة	24	)4(	
منهــا	علــى	مــا	يلــي:	»تضمــن	كل	دولــة	طــرف	يف	نظامهــا	القانونــي	لضحايــا	االختفــاء	القســري	
احلــق	يف	جبــر	الضــرر	والتعويــض	الفــوري	والعــادل	واملناســب«.	وتشــمل	األشــكال	اخلمســة	للجبــر	
ــض	 ــل	والرضــا	والتعوي ــادة	التأهي ــوق	وإع ــي	رد	احلق ــى	املســتوى	الدول ــا	عل ــرف	به ــال	املعت الفع
وضمانــات	عــدم	التكــرار.	وميكــن	أن	يكــون	جبــر	الضــرر	للضحايــا	أنفســهم	وأقاربهــم.	كمــا	ميكــن	

أن	يكــون	أيًضــا	جماعيــاً	أو	فرديــاً.

يف	حــاالت	االختفــاء	القســري،	ميكــن	أن	يشــمل	رد	احلقــوق	اســتعادة	الهويــة	أو	اســتعادة	احلريــة	
أو	عــودة	الشــخص	إلــى	مــكان	إقامتــه.	ومــع	ذلــك،	يف	العديــد	مــن	حــاالت	االختفــاء،	نظــًرا	لطبيعــة	

الضــرر	التــي	ال	رجعــة	فيهــا،	ال	ميكــن	رد	احلقــوق.

يعتبــر	التعويــض	عنصــراً	هامــاً	مــن	عناصــر	احلــق	يف	االنتصــاف	الفعــال،	ومــع	ذلــك	فهــو	ليــس	
كافيــاً	يف	حــد	ذاتــه	كشــكل	مــن	أشــكال	اجلبــر	وينبغــي	أن	يقتــرن	بتدابيــر	أخــرى.

تُعتبــر	إعــادة	التأهيــل	عنصــراً	أساســياً	مــن	عناصــر	اجلبــر،	وينبغــي	أن	تشــمل	الرعايــة	الطبيــة	
والنفســية،	باإلضافــة	إلــى	اخلدمــات	القانونيــة	واالجتماعيــة،	للمفقوديــن	وأســرهم	على	حد	ســواء.

وتشــمل	تدابيــر	الترضيــة	الكشــف	عــن	مــكان	وجــود	املختفــن،	وهويــة	األطفــال	املخطوفــن،	
واملســاعدة	يف	اســتعادة	اجلثامــن	والتعــرف	عليهــا	وإعــادة	دفنهــا،	وفقــاً	لرغبــات	الضحايــا	
واالعتــذارات	 القضائــي،	 القــرار	 األخــرى	 الترضيــة	 أشــكال	 وتشــمل	 الثقافيــة.	 واملمارســات	
العلنيــة،	واملواقــع	التذكاريــة،	واالعتــراف	بكرامــة	الضحايــا	وأقاربهــم،	مبــا	يف	ذلــك	عــن	طريــق	

جتنــب	االعتــداءات	والوصمــة	ضدهــم.

تشــير	ضمانــات	عــدم	التكــرار	إلــى	التدابيــر	التــي	ينبغــي	أن	تتخذهــا	الدولــة	ملنــع	تكــرار	حــاالت	
االختفــاء	القســري	يف	املســتقبل.	وتشــمل	هــذه	الضمانــات	جتــرمي	االختفــاء	القســري،	وتوفيــر	
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التدريــب	ملوظفــي	إنفــاذ	القانــون،	وغيرهــا	مــن	التدابيــر	التــي	تعــزز	ســيادة	القانــون	يف	بلــد	معــن.	
وتشــمل	التدابيــر	األخــرى	برامــج	تثقيــف	اجلمهــور	واحلمــات	اإلعاميــة	لتوعيــة	عامــة	النــاس.

يجب	أن	يكون	جبر	األضرار:

ــون	 ــر	الضــرر	وأن	يك ــى	جب ــا	إل ــن	وصــول	الضحاي ــى	الســلطات	أن	تضم متاحــًا:	يجــب	عل
الضحايــا	علــى	درايــة	بجبــر	الضــرر	أو	لديهــم	معلومــات	عنهــا.	يجــب	علــى	الســلطات	إزالــة	

أي	عقبــات	متنــع	الضحايــا	مــن	احلصــول	علــى	جبــر	الضــرر.

مناسبًا:	يجب	أن	يكون	جبر	الضرر	مناسباً	ومتناسباً	مع	خطورة	االنتهاكات	وظروفها.

التركيــز علــى الضحايــا وعــدم التمييــز:	يجــب	أن	تأخــذ	عمليــات	جبــر	الضــرر	يف	االعتبــار	
ــا	االختفــاء	القســري	ورغباتهــم	وتوقعاتهــم	بشــأن	 الضــرر	املتميــز	الــذي	عانــى	منــه	ضحاي
كيفيــة	معاجلــة	هــذا	الضــرر.	ويجــب	أن	يكــون	جبــر	الضــرر	شــامًا،	ويراعــي	منظــور	النــوع	
االجتماعــي	)اجلنــدر(،	ويشــمل	األبعــاد	اجلســدية	والنفســية	االجتماعيــة	واالقتصاديــة	

ــة	للضــرر. ــة	والثقافي واالجتماعي

ميكــن	أن	يكــون	جلبــر	الضــرر	طابــع	فــردي	وجماعــي.	تســتجيب	التعويضــات	اجلماعيــة	للضــرر	
اجلماعــي	أو	الضــرر	الــذي	يلحــق	باملجتمــع	أو	بفئــة	معينــة.	وترســل	النصــب	التذكاريــة	التــي	
ــة	لاعتــراف،	وتســاهم	يف	ضمــان	الذاكــرة	اجلماعيــة. ــد	ذكــرى	االنتهــاكات	إشــارة	قوي تخل

ــا	االختفــاء	القســري	احلــق	يف	معرفــة	احلقيقــة.	 ــر	الضــرر	لضحاي مــن	الســمات	اخلاصــة	جلب
ينــص	هــذا	احلــق	علــى	أن	الضحايــا	يجــب	أن	يعرفــوا	احلقيقــة	فيمــا	يتعلــق	بظــروف	االختفــاء،	
املختفــي،	وهويــة	اجلنــاة.	واحلــق	يف	معرفــة	 الشــخص	 ونتيجتــه،	ومصيــر	 التحقيــق	 وســير	
ــة	أو	 ــق	وال	يوجــد	ســبب	شــرعي	للدول ــن،	وهــو	حــق	مطل ــكان	وجــود	املختف ــة	بشــأن	م احلقيق
ــة	إلجــراء	 ــى	الدول ــا	عل ــا	إجرائًي ــد	هــذا	احلــق.	ويشــمل	التزاًم ظــروف	اســتثنائية	ميكــن	أن	تقي
حتقيــق،	ومشــاركة	نتائجــه،	ومنــح	إمكانيــة	الوصــول	إلــى	احملفوظــات،	وحمايــة	الشــهود	وغيرهــم	

ــق. مــن	املرتبطــن	بالتحقي
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دراسة حالة: مذبحة كيلوا )جمهورية الكونغو الدميقراطية(

يف	قــرار	كيلــوا	الصــادر	عــن	املفوضيــة	األفريقيــة	حلقــوق	اإلنســان	والشــعوب	عــام	2017،	
وجــدت	اللجنــة	أن	حكومــة	جمهوريــة	الكونغــو	الدميقراطيــة	مســؤولة	عــن	مذبحــة	راح	
إلــى	 والشــعوب	 اإلنســان	 األفريقيــة	حلقــوق	 املفوضيــة	 أشــارت	 ضحيتهــا	70	شــخًصا.	
أن	الدولــة	انتهكــت	تســعة	أحــكام	حلقــوق	اإلنســان	واردة	يف	امليثــاق	األفريقــي،	مبــا	يف	
ــب،	واالعتقــاالت	التعســفية،	 ــات	إعــدام	خــارج	نطــاق	القضــاء،	والتعذي ــكاب	عملي ــك	ارت ذل

واالختفــاء،	والتشــريد	القســري،	مــن	بــن	أمــور	أخــرى.

يف	قــرار	رائــد،	أمــرت	املفوضيــة	األفريقيــة	حلقــوق	اإلنســان	والشــعوب	حكومــة	جمهوريــة	
الكونغــو	الدميقراطيــة	بتقــدمي	جبــر	األضــرار	التاليــة:

	 دفع	مبلغ	4.36	مليون	دوالر	للضحايا	وعائاتهم	

	 إصدار	اعتذار	عام	

	 إجراء	حتقيقات	يف	اختفاء	الضحايا	

	 إعادة	دفن	رفات	الضحايا	بعد	نقلها	من	املقابر	اجلماعية	إلى	مقابر	مناسبة	وبكرامة	

	 إقامة	نصب	تذكاري	للضحايا	

	 تقدمي	املشورة	بشأن	الصدمات	

	 إعادة	بناء	املدارس	واملستشفيات	والطرق	
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البحث عن المختفين

يف	قضايــا	االختفــاء	القســري،	ينبغــي	أن	يكــون	أحــد	املكونــات	األساســية	للتقاضــي	االســتراتيجي	
ــة	 ــة	الدولي ــادة	24	مــن	االتفاقي ــن.	وتنــص	امل هــو	دفــع	الســلطات	املختصــة	للبحــث	عــن	املفقودي
ــة	بالبحــث	عــن	املفقوديــن	 ــى	التــزام	الدول حلمايــة	جميــع	األشــخاص	مــن	االختفــاء	القســري	عل
وحتديــد	أماكنهــم	واإلفــراج	عنهــم	أو	إعــادة	الرفــات	يف	حالــة	الوفــاة.	يف	احلــاالت	العابــرة	للحدود،	
تلــزم	املــادة	15	مــن	االتفاقيــة	الدوليــة	حلمايــة	جميــع	األشــخاص	مــن	االختفــاء	القســري	الــدول	
علــى	التعــاون	وضمــان	املســاعدة	القانونيــة	املتبادلــة	يف	البحــث	عــن	ضحايــا	االختفــاء	القســري.

ــه	ال	 ــق،	فإن ــة	بالتحقي ــزام	الدول ــن	الت ــن	جــزءاً	م ــزام	بالبحــث	عــن	املفقودي ــر	االلت يف	حــن	يعتب
ــور	 ــة	للعث ــع	اخلطــوات	الازم ــدول	جمي ــي	أن	تتخــذ	ال ــق.	وينبغ ــى	التحقي ــي	أن	يقتصــر	عل ينبغ

ــى	املختفــن. عل

ســلطت	اللجنــة	املعنيــة	بحــاالت	االختفــاء	القســري،	يف	مبادئهــا	التوجيهيــة	للبحــث	عن	األشــخاص	
املختفــن،	الضــوء	علــى	أفضــل	املمارســات	للبحــث	عــن	الشــخص	املختفــي	بشــكل	فعــال.	يجــب	أن:

	 يتم	إجراؤها	على	أساس	افتراض	أن	الفرد	ما	يزال	على	قيد	احلياة؛	

	 احترام	كرامة	اإلنسان.	

	 أن	تكون	محكومة	بسياسة	عامة	ومنسقة	عن	طريق	هيئة	مناسبة.	

	 اتباع	نهج	مختلف،	يراعي	االحتياجات	اخلاصة	للضحايا	ومواطن	ضعفهم؛	

	 احترام	حق	الضحايا	يف	املشاركة	والبدء	دون	تأخير.	

	 التأكد	من	استمرار	البحث	إلى	أن	يتم	التأكد	من	مصير	املختفن.	

	 أن	يتــم	إجراؤهــا	علــى	أســاس	إســتراتيجية	شــاملة	تأخــذ	يف	االعتبــار	جميــع	الفرضيــات		
املعقولــة.
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	 اســتخدام	املعلومــات	بطريقــة	مناســبة،	مــن	خــال	إنشــاء	ســجات	وقواعــد	بيانــات	عــن		
املختفــن. األشــخاص	

	 أن	تكون	مرتبطة	بالتحقيق	اجلنائي.	

	 ضمان	سامة	الضحايا	والشهود	وغيرهم	أثناء	العملية.	

	 أن	تكون	مستقلة	وحيادية	وأن	حتكمها	البروتوكوالت	العامة.	

يكــون	االلتــزام	بالبحــث	التزامــاً	مســتمراً،	ال	ينتهــي	إال	عندمــا	يتــم	حتديــد	مصيــر	الفــرد	أو	
حتديــد	مــكان	وجــوده.

يف	حــن	أن	واجــب	البحــث	يقــع	علــى	عاتــق	الدولــة،	فــإن	الضحايــا	ومــن	يرافقهــم	غالبــاً	مــا	
يلعبــون	دوراً	رئيســياً	يف	حتديــد	الظــروف	التــي	وقعــت	فيهــا	حــاالت	االختفــاء	القســري.

دراسة حالة: اختفاء 43 طالًبا يف أيوتزينابا )املكسيك(

حقائــق:	يف	26	ســبتمبر	2014،	اختفــى	اختفــاءاً	قســرياً	43	طالًبــا	مــن	أيوتزينابــا	علــى	
أيــدي	قــوات	األمــن	املكســيكية.

تخللــت	التحقيقــات	األوليــة	تصرفــات	غيــر	منتظمــة	أســفرت	عــن	إطــاق	ســراح	78	شــخصاً	
مــن	املتهمــن	يف	البدايــة،	بســبب	نقــص	األدلــة	واملخالفــات	يف	احتجازهــم،	مبــا	يف	ذلــك	

االعترافــات	املنتزعــة	حتــت	التعذيــب.

يف	عــام	2019،	مت	تعيــن	مــدع	عــام	جديــد	كمــا	مت	إنشــاء	وحــدة	خاصــة	للتحقيــق	يف	
القضيــة.	ومنــذ	ذلــك	احلــن،	حدثــت	اعتقــاالت	جديــدة	ملســؤولن	يف	الدولــة.

يف	يوليــو	2020،	أعلــن	مكتــب	املدعــي	العــام	أن	علمــاء	الطــب	الشــرعي	يف	جامعــة	إنســبروك	
)النمســا(،	قــد	تعرفــوا	علــى	رفــات	أحــد	الطــاب	املختفــن	البالــغ	عددهــم	43	طالًبــا.	
وكانــت	هــذه	هــي	أول	عمليــة	كشــف	يتــم	إجراؤهــا	يف	القضيــة	منــذ	أكثــر	مــن	خمــس	ســنوات.	
وبالنظــر	إلــى	املــكان	الــذي	ُعثــر	فيــه	علــى	الرفــات،	أثبــت	التعــرف	علــى	الضحيــة	أن	الطــاب	
لــم	يختفــوا	مــن	قبــل	العصابــات	اإلجراميــة	)كمــا	ذكــر	مســؤولو	الدولــة	يف	البدايــة(،	ولكــن	

مــن	قبــل	قــوات	أمــن	الدولــة	)كمــا	كانــت	تعتقــد	أســر	الطــاب(.
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دور	األقــارب:	اســتعان	األقــارب	بخدمــات	الفريــق	األرجنتينــي	ألنثروبولوجيا	الطب	الشــرعي	
)EAAF(	إلجــراء	حتليــل	للرفــات.	ونظــًرا	للحالــة	الســيئة	للرفــات،	نصــح	الفريــق	األرجنتينــي	
ألنثروبولوجيــا	الطــب	الشــرعي	بإرســال	الرفــات	إلــى	مختبــر	متخصــص	يف	الطــب	الشــرعي	

يف	النمســا	إلجــراء	حتديــد	الهويــة	بشــكل	صحيــح.
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صياغة شكاوى قانونية فعالة إلى الهيئات 
اإلقليمية واألمم المتحدة

تســمح	شــكاوى	حقــوق	اإلنســان	لألفــراد	الذيــن	تعرضــوا	لاختفــاء	القســري	وانتهــاكات	أخــرى	
حلقــوق	اإلنســان	أن	تتولــى	الهيئــات	اإلقليميــة	والدوليــة	ذات	الصلــة	النظــر	يف	قضاياهــم.	
ــة	األفريقيــة	حلقــوق	اإلنســان	والشــعوب،	واحملكمــة	األفريقيــة	 ــات:	املفوضي وتشــمل	هــذه	الهيئ
حلقــوق	اإلنســان	والشــعوب،	ومحكمــة	املجموعــة	االقتصاديــة	لــدول	غــرب	أفريقيــا،	وهيئــات	
اتفاقيــات	األمم	املتحــدة	واإلجــراءات	اخلاصــة	ملجلــس	حقــوق	اإلنســان.	ولــكل	آليــة	متطلباتهــا	
اإلجرائيــة	اخلاصــة	بهــا،	فضــًا	عــن	املزايــا	والعيــوب	التــي	يجــب	مراعاتهــا	عنــد	اختيــار	الواليــة	

القضائيــة	التــي	ميكــن	أن	تكــون	أكثــر	ماءمــة	حلالــة	معينــة.

تعتمــد	دعــاوى	حقــوق	اإلنســان	الفعالــة	علــى	كتابــة	قانونيــة	مقنعــة	وواضحــة،	فضــًا	عــن	أدلــة	
جيــدة	التنظيــم.

تشتمل	مطالبات	حقوق	اإلنسان	بشكل	عام	على	األقسام	التالية:

	 ــل	أ( ــاكات،	مث ــا	النته ــي	يزعــم	تعرضه ــة	الت املعلومــات	الشــخصية	األساســية	عــن	الضحي
ــدر(؛ ــس	)اجلن ــوع	اجلن ــاد	واجلنســية	ون ــخ	املي االســم	وتاري

اسم	الدولة	الطرف	التي	مت	تقدمي	الشكوى	ضدها.ب(	

	 ــك	ج( ــة،	مبــا	يف	ذل ــا	الضحي ــي	تقدمه ــراز	احلجــج	الرئيســية	الت ــع	إب ملخــص	الدعــوى،	م
موضــوع	القضيــة	وملخــص	االنتهــاكات	الرئيســية	مبوجــب	االتفاقيــة	ذات	الصلــة؛

	 احلقائــق	التــي	تســتند	إليهــا	الشــكوى،	ويستحســن	مثاليــاً	أن،	يتــم	تقدميهــا	حســب	د(
الزمنــي؛ التسلســل	

	 قســم	املقبوليــة،	ويســلط	الضــوء	علــى	اخلطــوات	التــي	اتخذتهــا	الضحيــة	داخــل	النظــام	ه(
القضائــي	أو	اإلداري	احمللــي	الســتنفاد	ســبل	االنتصــاف	احملليــة؛

	 قســم	احلجــج/	القانــون،	الــذي	يتنــاول	احلجــج	الرئيســية	حــول	الســبب	يف	أن	احلقائــق	و(
واألدلــة	ترقــى	إلــى	مســتوى	انتهــاكات	محــددة؛
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	 قســم	ســبل	االنتصــاف،	مــع	التركيــز	علــى	جبــر	الضــرر	الــذي	يســعى	الضحيــة	إلــى	ز(
احلصــول	عليــه	كانصــاف	فيمــا	تعــرض	لــه؛

	 األدلــة	الداعمــة،	مبــا	يف	ذلــك	التقاريــر	الطبيــة	والقانونيــة	أو	النفســية	واالجتماعيــة	ح(
والقوانــن	والقــرارات	القضائيــة	وأقــوال	الشــهود	وتقاريــر	وســائل	اإلعــام،	إلــخ.

ينبغــي	أن	يشــرح	قســم	الوقائــع	بعمــق	ودقــة	الوقائــع	التــي	تســتند	إليهــا	الشــكوى.	يجــب	أن	يجيــب	
القســم	علــى	األســئلة	اخلمســة:	متــى	وأيــن	وملــاذا	ومــن	ومــاذا.

	 متــى	حدثــت	االنتهــاكات؟	مبــا	يف	ذلــك	التوقيــت	وتاريــخ	اليــوم	والســنة	وطــول	الفتــرة	التــي	أ(
قضاهــا	الفــرد	يف	االحتجــاز	/	االختفــاء؛

ــة	بحقوقــه	أو	ب(	 كيــف	مت	احتجــاز	الشــخص	أو	كيــف	مت	االعتقــال؟	هــل	مت	إبــاغ	الضحي
حقوقهــا؟	هــل	قــام	أخصائــي	طبــي	بزيــارة	الضحيــة	أو	فحصهــا	أثنــاء	االحتجــاز؟	وهــل	
مثــل	الشــخص	أمــام	قاضــي	أو	أي	ســلطات	أخــرى	ذات	صلــة	خــال	الفتــرة	الزمنيــة	

ــي؟؛ ــون	احملل احملــددة	مبوجــب	القان

	 أيــن	مت	احتجــاز	الشــخص؟	مبــا	يف	ذلــك	املنشــأة	التــي	مت	فيهــا	االحتجــاز	أو	املــكان	الــذي	ج(
مت	فيــه	احتجــاز	الشــخص؛

	 مــن	الــذي	ارتكــب	االنتهــاكات	ضــد	الضحيــة؟	هــل	اجلنــاة	املزعومــون	عمــاء	للدولــة،	أم	د(
أفــراد	يتصرفــون	نيابــة	عــن	الدولــة،	أم	بتعــاون	الدولــة	أو	بتســامحها	أو	بقبولهــا؟؛

	 ملاذا	اختفى	الفرد	بشكل	قسري؟؛ه(

	 مــا	هــي	اإلصابــات	التــي	تعــرض	لهــا	الشــخص،	مبــا	يف	ذلــك	االدعــاءات	الواقعيــة	عــن	و(
ــل	 ــرد	قب ــة	النفســية	للف ــا	هــي	احلال ــة	واجلســدية(؟	م ــات	العقلي ــة	)اإلصاب ســوء	املعامل
ــي	 ــات،	إن	وجــدت،	الت ــا	هــي	التحقيق ــاء	القســري،	وم ــد	االختف ــاء	القســري	وبع االختف

بدأتهــا	احلكومــة،	ومــا	هــي	نتيجــة	هــذه	التحقيقــات؟

	 ما	هي	أنواع	األضرار	التي	جنمت	عن	االختفاء	للضحايا	مبن	فيهم	أقارب	املختفن؟ز(
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لتقــدمي	شــكاوى	فرديــة	يف	أي	محفــل	مــن	احملافــل	اإلقليميــة	والدوليــة،	يجب	أن	تســتويف	الشــكوى	
متطلبــات	االختصــاص	القضائــي.	لــكل	محفــل	متطلباتــه	اخلاصــة	ولكــن	هنــاك	عــدد	قليــل	مــن	
املتطلبــات	املشــتركة	)العديــد	منهــا	ال	ينطبــق	علــى	الفريــق	العامــل	املعنــي	بحــاالت	االختفــاء	

القســري	أو	غيــر	الطوعــي،	كمــا	هــو	موضــح	أعــاه(.

	 يجــب	علــى	الفــرد	إثبــات	أن	ســبل	االنتصــاف	احملليــة	قــد	اســتنفدت،	ممــا	يثبــت	أن	أ(
ــل	هــذا	 ــي.	مث ــة	داخــل	النظــام	احملل ــة	أو	إداري ــا	قضائي ــد	اســتخدمت	طرًق ــة	ق الضحي
الشــرط	غيــر	مطلــوب	لــدى	محكمــة	املجموعــة	االقتصاديــة	لــدول	غــرب	أفريقيــا؛

ــة	بعــد	اســتنفاد	ســبل	االنتصــاف	ب(	 يجــب	تقــدمي	الدعــوى	يف	غضــون	فتــرة	زمنيــة	معقول
احملليــة؛

	 هنــاك	اســتثناءات	تســمح	للضحيــة	برفــع	دعــوى	دون	اســتنفاد	ســبل	االنتصــاف	احملليــة،	ج(
مبــا	يف	ذلــك	عندمــا	ميكــن	للضحيــة	إثبــات	عــدم	وجــود	ســبل	انتصــاف	محليــة،	أو	أنهــا	

غيــر	مجديــة،	وحيــث	يحــدث	تأخيــر	غيــر	معقــول	أو	مفــرط.

يجــب	أن	يوضــح	القســم	القانونــي	علــى	وجــه	التحديــد	احلقــوق	التــي	زعــم	الشــخص	انهــا	قــد	
انتهكــت	يف	إطــار	االتفاقيــة	املعنيــة،	كمــا	يجــب	أن	يحــدد	هــذا	القســم	املعيــار	القانونــي	ويوضــح	
كيــف	تفــي	االدعــاءات	بهــذا	املعيــار.	عــاوة	علــى	ذلــك،	يجــب	أن	يحــدد	االدعــاء	األدلــة	واحلقائــق	

لدعــم	مزاعــم	انتهــاكات	حقــوق	اإلنســان.

يسلط	قسم	سبل	االنتصاف	الضوء	على	جبر	الضرر	الذي	يطلبه	الضحية	عن	االنتهاكات.
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حول التقاضي االستراتيجي حلقوق اإلنسان
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• International Convention on the Protection of All Persons from Enforced 

Disappearance

• Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman, Degrading Treatment or 

Punishment

https://www.achpr.org/legalinstruments/detail?id=12
https://www.achpr.org/legalinstruments/detail?id=12
https://www.achpr.org/legalinstruments/detail?id=41
https://www.achpr.org/legalinstruments/detail?id=41
https://www.achpr.org/legalinstruments/detail?id=41
https://au.int/en/treaties/african-union-convention-protection-and-assistance-internally-displaced-persons-africa
https://au.int/en/treaties/african-union-convention-protection-and-assistance-internally-displaced-persons-africa
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-16&chapter=4
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-16&chapter=4
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-9&chapter=4&clang=_en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-9&chapter=4&clang=_en
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ريدريــس منظمــة دوليــة حلقــوق اإلنســان متثــل ضحايــا التعذيــب مــن أجــل 
أن يحصلــوا علــى العدالــة والتعويضــات. نحــن نرفــع قضايــا قانونيــة نيابــة 
عــن الناجــن، وندعــو إلــى قوانــن أفضــل لتقــدمي تعويضــات فعالــة. تســتجيب 
قضايانا للتعذيب كجرمية فردية يف القانون احمللي والدولي، وكخطأ مدني 

مــع مســؤولية فرديــة، وانتهــاك حلقــوق اإلنســان يقــع علــى عاتــق الدولــة.


