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أسرهمو المفقودون 

، ةمسلحالالنزاعاتإطار التي تقع خارجخر� العنف األحاالت المسلحة و النزاعاتفي حاالت،األسرعدد ال �حصى من�عاني

و��شفون المفقودهمقر�بمصیراألسرةور�ثما �عرف أفراد للعثور علیهم.�ائسةمحاوالتوتبذل، أح�اءهاتفقد�بیرة عندمامعاناة

عدم بب و�س.عل�هقطع األمل من العثور ال و الحداد إنهاءفال �ستط�عون حالة من عدم ال�قینفي �ع�شون وجودهم�انعن

التيجراح العم�قةالوتظل .واقتصاد�ةوٕادار�ة واجتماع�ةصعو�ات قانون�ةإلىأ�ضاً و�ؤد�شدیدة.نفس�ة وعاطف�ةاً ال�قین آثار 

اإلنسانيدوليالقانون الو��فل �ل من .�عد ذلكلعدة عقودأح�انا واألشخاصالمجتمعاتالعالقات بینضتقوّ االختفاء�سببها

ذل �ل بیجب على الدولولذلك. هموم�ان وجودالمفقودیناأقار�همصیرفي معرفةاألسرح�اإلنسانالقانون الدولي لحقوق و 

تسعى و . مثل هذه األحداثعلى�ة المترتالعواقبومعالجةالمفقودینعن لل�حث و من االختفاءاألشخاصلوقا�ة جهد مم�ن

أثناء نفي عداد المفقودیاألشخاصال �ص�حأتضمنألن ، الدوليالمجتمعمن ها إلیالممنوحتفو�ض للاللجنة الدول�ة، وفقا

ون من یتعرضمصیرعن الكشفوتضمن ةمسلحالنزاعات الإطار خر� التي تقع خارجالعنف األالمسلحة وحاالتالنزاعات

  .هموم�ان وجودذلكل

  

  ؟"مفقودشخص ا المقصود بـ "م

اً تعر�فال یتضمن القانون الدولي

، ومع ذلك.المفقودشخصللاً قانون�

و هالمفقودأن الشخصفمن المفهوم 

منو/أو م�انه أقار�هال �عرف "من

ومات معلإلىاستناداً ُأبلغ عن فقدانه 

يفللتشر�عات الوطن�ةوفقاً ، موثوقة

دوليأو غیرمسلح دولينزاعس�اق

أوالعنف الداخليمنحالة أو

                                                          
 Guidingانظر اللجنة الدولیة، 1

principles/model law on the missing”, 
The Domestic Implementation of 

الكوارثأو الداخل�ةاالضطرا�ات

بقد تتطلحالة أخر� أ�أوالطب�ع�ة

المختصة في السلطةمنتدخالً 

  1.الدولة"

افیهتقعالتي الظروفوتختلف 

راً اختالفاً حاالت االختفاء على ف.�بی

تسبب ت�م�ن أن، سبیل المثال

النزوحفياعات المسلحةلنز ا

في �ثیر من ، ما یؤد� الجماعي

International Humanitarian Law: A 
, Annex IVManual

العدید من إلى اختفاءاألح�ان

النازحینأو الالجئین أوالمهاجر�ن

االتصال شون ألنهم یخداخل�اً 

وسائلال �ملكون مألنهأو، �أسرهم

دفراأن �ص�ح األ�م�ن و . التصالا

أوالقوات المسلحةفيالمنخرطون 

في عداد الجماعات المسلحة

وقد .مهمتهمأثناء أداءالمفقودین

أ�ضاً �سجل في عداد المفقودین 

https://www.icrc.org/eng/resources/d(
)ocuments/publication/pdvd40.htm  



دفنتُ أو همجثثُتتركالضحا�ا الذین

و�ات هتحدید قبلُتتلفأوعلى عجل

أ��األسرإ�الغ دون و أصحابها 

من أ�ضاً وقد �طال هذا معلومات.

وااعتقلوا أو اختطفأو وقعوا في األسر

  .ةسر�أوفي أماكن خف�ة واحتجزوا

ة حما�الدول�ة لتفاق�ةاالوتستخدم 

� القسر من االختفاءجم�ع األشخاص 

أول اتفاق�ة عالم�ةوهي،2006لعام 

مصطلح ، حول هذا الموضوع

اً وتعّرفه تعر�ف"المختفيشخصال"

على وجه 2المادةإذ تشمل.محدًدا

�ص�حون الذین التحدید األشخاص

وأاالعتقال"عقبفي عداد المفقودین

ش�لأ�أواالختطافأواالحتجاز

یتمالحر�ةمنالحرمانأش�المن

أوالدولة،موظفيأید�على

األفرادمنمجموعاتأوأشخاص

وأالدولةمندعمأوبإذنیتصرفون 

رافاالعترفضو�عق�ه�موافقتها،

اءإخفأوحر�تهمنالشخص�حرمان

م�انأوالمختفيالشخصمصیر

حما�ةمن�حرمهمماوجوده،

".القانون 

  وأسرهمحما�ة المفقودین 

�ل من القانون الدولي �سعى 

عام جنیف لوخاصة اتفاق�اتاإلنساني

إلى األولى من االتفاق�ة(1949

ن یاإلضافییها�روتو�ولو )، الرا�عة

األول البروتو�والن(1977لعام

والقانون الدولي اإلنسانيوالثاني)

ى إلقانون حقوق اإلنسان و -العرفي

في عداداألشخاص�ص�حالأضمان

  المفقودین.

النصوص القانون�ة هذه و�نشأ عن 

یتعین على الدولعاّمان واج�ان

أطراف النزاع�ل طرف منعلى و 

  :الوفاء بهماالمسلح

المفقودین مصیرالكشف عنواجب

الوقا�ة من اجب و و ،همم�ان وجودو 

في عداد المفقودین.الناسأن �ص�ح 

�حاحترامأ�ضاً و�عني الواجب األول

اأقار�هفي معرفة مصیراألسر

�اإلضافة إلى ذلك،. هموم�ان وجود

ابیر تداتخاذضمان یتعین على الدول

تلحما�ة الب�اناعلى الصعید الوطني

أسراحت�اجاتوتلب�ة، الشخص�ة

الرفات هو�اتتحدیدالمفقودین و 

  .والتعامل معهاال�شر�ة

المفقودین توض�ح مصیرواجب

  .هموم�ان وجود

اإلنساني:الدولي القانون �موجب

الها �روتو�و و جنیفاتفاق�اتتسعى

ال �ص�حأضمانإلى اناإلضاف�

  في عداد المفقودین.األشخاص

في حاالتالنزاع و�جب على أطراف

�لاتخاذ النزاعات المسلحة الدول�ة

ر مصیللكشف عنالتدابیر المم�نة 

اتفاق�ة (همم�ان وجودو المفقودین

؛ 17-16المادتان،األولىجنیف 

-19المادتان، اتفاق�ة جنیف الثان�ة

دالموا، اتفاق�ة جنیف الثالثة؛ 20

،اتفاق�ة جنیف الرا�عة؛ 122-124

البروتو�ول ؛ 141-136المواد

) 33-32المادتان،اإلضافي األول

هم جثثواستعادة الموتى وال�حث عن

اتفاق�ة جنیف (اتهمتحدید هو�و 

اتفاق�ة ؛ 17-15المواد،األولى

؛ 20-18المواد، جنیف الثان�ة

المادتان، جنیف الثالثةاتفاق�ة

،اتفاق�ة جنیف الرا�عة؛120-121

البروتو�ول اإلضافي ؛ 16المادة 

؛ 34-33المادتاناألول،

ادة الم، البروتو�ول اإلضافي الثاني

8.(  

المسلح حاالت النزاعما یخصف�و 

3المادة ال تتضمن ، غیر الدولي

ر�عجنیف األالمشتر�ة بین اتفاق�ات

محددة أح�امأ� )المشتر�ة3(المادة

غیر أن . األشخاص المفقودینعن

شخاص الممنوحة لألالحما�ة العامة

ال في األعم�شار�ون م�اشرةالذین ال 

عن المشار�ة�فواالذین أو القتال�ة

ه على وجهم، و . علیهمنطب�تفیها 

�عاملون في جم�ع "، الخصوص

وتوفر لهم" األحوال معاملة إنسان�ة

األفعال التي تحظرهامنالحما�ة

) ج(أ) و(ب) و(المشتر�ة3المادة

د).(و

من البروتو�ول 8وتقضي المادة

"تتخذ �افة أن�الثاني اإلضافي

�لما سمحت ،اإلجراءات المم�نة [...]

[...] وال�حث عن ،الظروف بذلك

الموتى والحیلولة دون انتهاك حرماتهم 

وأداء المراسم األخیرة لهم �طر�قة 

�ر�مة."

في نزاع ماطرف �جب على �ل و 

117و116و112القواعد�موجب 

اإلنسانيالدولي القانون دراسةمن



التدابیر �افةأن یتخذ ، 2العرفي

للكشف عن مصیرالمم�نة

عداد في المدرجین شخاصاأل

معوجالموتىل�حث عناو المفقودین

. مئهوٕاجالهو�اتهموتحدیدجثثهم

على النزاعاتهذه القواعدوتنطب� 

  .وغیر الدول�ةالمسلحة الدول�ة

القانون الدولي لحقوق �موجب

  :ياإلنسان

ة من ص�وكمختلفص�وكتتعل�

وقا�ة �الحقوق اإلنسانالدولي لقانون ال

همنوالحما�ةاالختفاء القسر� من

شأن �اتفاق�ة البلدان األمر���ة(مثل

ومع).القسر� لألشخاصاالختفاء

ةلحما�الدول�ةاالتفاق�ةذلك، فإن

� القسر االختفاءمناألشخاصجم�ع

التي األولى العالم�ةهي المعاهدة

لدولاعلى التزامات محددةتتضمن

تحدیداً تنص االتفاق�ةو . األطراف

  على ما یلي:

التدابیرطرفدولة�لتتخذ

األشخاصعنلل�حثالمالئمة

وجودهمأماكنوتحدیدالمختفین

هموفاتحالةوفيسبیلهم،وٕاخالء

رفاتهموجودأماكنلتحدید

).24(المادة وٕاعادتهاواحترامها

التدابیرطرفدولة�لتتخذ

تالتصرفافيللتحقی�المالئمة

لتقد�مو المتعلقة �االختفاء القسر� 

المحاكمة (المادة إلىالمسؤولین

3.(

الح� في المعرفة

                                                          
2Henckaerts and Louise Marie -Jean

Doswald-Beck, Customary 
International Humanitarian Law, 

�موجب �ل من القانون الدولي اإلنساني 

والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، �عني 

واجب الكشف عن مصیر المفقودین 

في األسراحترام ح� وأماكن وجودهم

معرفة مصیر ذو�ها المدرجین في عداد 

فأو ظرو المفقودین ومعرفة م�انهم

ي (البروتو�ول اإلضافأس�ابها هم و وفات

االتفاق�ة الدول�ة ؛ 32األول، المادة 

لحما�ة جم�ع األشخاص من االختفاء 

). و�ن�غي االعتراف 24، المادة القسر� 

د . وعناألسرصراحة بهذا الح� ألفراد 

التعامل مع هذا الح� ین�غي للدول أن 

تتخذ التدابیر المالئمة لل�حث في 

ر عن سیاألسرحاالت االختفاء وٕا�الغ 

  تلك اإلجراءات.

نعالنظرو�غضذلكإلى�اإلضافة

مالأعتش�لالمنطب�،القانونياإلطار

جواستخراالدفنمواقععنال�حثمثل

لكشفامنأساس�اً جزءاال�شر�ةالرفات

المفقودیناألشخاصمصیرعن

ىعل،األسروستتم�ن. هموجودكنامأو 

ثجثاستعادة�فضلالخصوص،وجه

ق�متأنمنهو�اتهاوتحدیدالمفقودین

الدین�ةطقوستمارس الو الئقةجنازة

صفحةوطيالمالئمةوالثقاف�ة

  .الماضي

واجب الوقا�ة من أن �ص�ح الناس في 

  عداد المفقودین

Volume I: Rules, ICRC/Cambridge 
University Press, 2005 

ذات طا�ع عمل�ةاتخاذ تدابیریجب 

الناسأن �ص�ح للحد من احتمالعام

و�ن�غي للدول أنفي عداد المفقودین.

  على وجه الخصوص:تقوم �ما یلي 

القواتداخلصارمةأوامروضع

لضمانوذلكاألمنوقواتالمسلحة

الفعال؛اإلشراف

وضمان�س�طةإجراءاتاعتماد

من�سهولةشخص�لتمّ�ن

الهو�ة؛وثائ�علىالحصول

المعرضیناألشخاصجم�عتسجیل

؛االختفاءلخطر

الشهاداتوٕاصدارالوف�اتتسجیل

؛المناس�ة

تماش�اً وذلكولوائحقواعداعتماد

�مافدول�اً بهاالمعترفالمعاییرمع

االعتقالمثل�مسائلیتعل�

واألسر؛والسجنواالحتجاز

 ادلتفيال�عض�عضهامعالتعاون�

�شأنالصلةذاتالمعلوماتجم�ع

لخطرالمعرضیناألشخاص

.االختفاء

، ین�غي اتخاذ و�اإلضافة إلى ذلك

  :التدابیر المحددة التال�ة

:الدولي اإلنساني�موجب القانون 

لتحدیدمالئمةوسائلإعداد

�طاقاتذلكفي�ماالهو�ة،

أفرادوتزو�دالهو�ة،وأقراص 

-http://www.icrc.org/customary(
)ihl/eng/docs/home  



بها؛المسلحةالجماعاتأوالقوات

16المادةاألولى،جنیفاتفاق�ة(

والملح�،41-39والمواد) و(

المادةالثان�ة،جنیفاتفاق�ة؛الثاني

،42-41والمادتان،)و(19

جنیفاتفاق�ةاألول؛والملح�

،70و17و) أ(4الموادالثالثة،

البروتو�ولالرا�ع؛والملح�

،)1(18المواداألول،اإلضافي

األولوالمحل�،)ج) (1(67و

؛))15المادة(

 وٕادارة إنشاء م�تب لالستعالمات

(اتفاق�ة جنیف تسجیل المقابر

-122و120الثالثة، المواد 

؛ اتفاق�ة جنیف الرا�عة، المادة 124

)؛136

ینبوالبر�داألخ�ارإ�صالضمان

المسلحةالجماعاتأوالقواتأفراد

المحرومیناآلخر�نواألشخاص

تتعل�ألس�ابحر�تهممن

اق�ةاتف(وأسرهمالمسلحة�النزاعات

؛71-70المادتانالثالثة،جنیف

،25الموادالرا�عة،جنیفاتفاق�ة

البروتو�ول؛107-106و

؛)2(5المادةالثاني،اإلضافي

الدولياإلنسانيالقانون قواعد

مرة) 126-125و،105العرفي

الشهرفياألقلعلىواحدة

المادةالرا�عة،جنیفاتفاق�ة(

؛)25

البدن�ةوالسالمةاألمنضمان

لاألعمافي�شار�ون المنلجم�ع

المشار�ةعن�فوامن أوالقتال�ة

األشخاصو�خاصة،فیها

اتفاق�ة(حر�تهممننیالمحروم

،17و،13الموادالثالثة،جنیف

الرا�عة،جنیفاتفاق�ة؛130و

،32-31و،27و،16المواد

،83و،76و،56و-51،55و

-127و،119و،88و،85و

-األولىجنیفاتفاق�ات؛128

المشتر�ة؛3المادة،الرا�عة

لمواداالثاني،اإلضافيالبروتو�ول

اإلنسانيالقانون قواعد؛7و4-5

،90و،89و،87العرفيالدولي

؛)98و،94و،92و،91و

ةال�شر�الرفاتمعالتعاملضمان

ألولى،اجنیفاتفاق�ة(الئقاً تعامالً 

ة،الثان�جنیفاتفاق�ة؛17المادة

ة،الثالثجنیفاتفاق�ة؛20المادة

عة،الرا�جنیفاتفاق�ة؛120المادة

اإلضافيالبروتو�ول؛130المادة

البروتو�ول؛34المادةاألول،

قواعد؛8المادةالثاني،اإلضافي

العرفيالدولياإلنسانيالقانون 

112-116.(

ض�اعمنعأجلومنذلكعلىعالوة

فيطرف�لعلىیتعین،المعلومات

م�عجتسجیلالمسلحةالنزاعاتمننزاع

�الموتىالمتعلقةالمتاحةالمعلومات

ألشخاصلالشخص�ةوالتفاصیل

فجنیاتفاق�ة(حر�تهممنالمحرومین

جنیفاتفاق�ة؛16المادةاألولى،

لثة،الثاجنیفاتفاق�ة؛19المادةالثان�ة،

جنیفاتفاق�ة،121-120المادتان

قواعد؛131-129الموادالرا�عة،

116العرفياإلنسانيالدوليالقانون 

).123و

  �موجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان:

االتفاق�ة الدول�ة لحما�ة جم�ع تقتضي 

من األشخاص من االختفاء القسر� 

هابیناتخاذ تدابیر من الدول األطراف، 

:ما یلي

 ألح� التبل�غ عن الوقائعضمان �

شخص ماتعرضعي فرد یدّ 

)، 12لالختفاء القسر� (المادة 

شخصعرض أ� توضمان عدم 

، وأن في أماكن سر�ةلالعتقال

� شخص محروم من ألُ�سمح

أسرته (المادة�التصال �احر�ته 

17.(

اماتالتز و االختفاءقض�ةتناولتموقد 

ىعل،عام�ش�لالصدد،هذافيالدول

النصوصفيوأدرجتواسعنطاق

مح�مةلمث،اإلقل�م�ةالهیئاتالتشر�ع�ة

اإلنسانلحقوق األمر���ةالبلدان

.اإلنسانلحقوق األورو��ةوالمح�مة

معالجة الب�انات الشخص�ة المتعلقة 

  �األشخاص المفقودین

ص�ح �تدابیر وقائ�ة �ي الالدولتتخذ

في عداد المفقودین من خالل األشخاص

هاعاتقعلىوتقعتسجیل المعلومات، 



ن محددة �شأالتزاماتنفسه الوقتفي

.اتهحما�ة الب�انات الشخص�ة ومعالج

 یجب جمع الب�انات الشخص�ة

، مناس�ة�طر�قة ومعالجتها 

�صورة قانون�ة و�ما یتف� مع و 

االلتزامات القانون�ة المستمدة من 

نساني وقانون القانون الدولي اإل

  حقوق اإلنسان.

 مصیر الكشف عنعندما یتم

وأماكناألشخاص المفقودین

، �م�ن معالجة الب�انات هموجود

الشخص�ة على أساس المصالح 

للشخص المعني أو الحیو�ة

شخص آخر، و�ذلك ألس�اب ل

تتعل� �المصلحة العامة.مهمة

القانونياإلطارعنالنظر�غض

ياإلنسانالدوليالقانون (المنطب�

)اإلنسانلحقوق الدوليوالقانون 

الب�اناتجمع�ستندأنین�غي

علىواستخدامهاالشخص�ة

للشخصالمستنیرةالموافقة

مم�ناً ذلك�انحیثماالمعني،

الحیو�ةالمصالحمنأساسوعلى

آخرشخصأوالمعنيللشخص

ة�المصلحتتعل�مهمةألس�ابأو

.العامة

 و أالب�اناتعدم استخدام ین�غي

غراض أخر� ألنقلهاأو ها�شف

وقتالمحددة والموضحةتلك غیر 
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Their Families. Summary of the 
Conclusions Arising from Events Held 

Prior to the International Conference 

و�ن�غي أن ��ون .جمعها

معأ�ضاً اً متوافقاستخدامها

.األخر� نسان�ةاإلغراض األ

اس�ة المنالضماناتو�ن�غي تطبی�

وأهاتخز�نأو جمع الب�انات عند

حساس�ةمراعاةمع ، لجتهامعا

.المعلومات

 أصحاب ین�غي احترام حقوق

الب�انات. و�شمل هذا الح� في 

الحصول على المعلومات والح�

هاوحذفیهااالعتراض علفي

.وتصو�بها

نقل الب�انات الشخص�ة إلى �ش�ل

�موجب تؤد� تفو�ضاً منظمات 

من أجل الكشفالقانون الدولي 

مصیر األشخاص المفقودین عن 

معالجة عمل�ة هموجودوأماكن

تتعل� مهمةألس�اب تنجز

العامة والمصالح المصلحة�

الب�انات أو ألصحابالحیو�ة

شخص آخر.ل

 وأخیرا، یتعین على الدول ضمان

التي المعلومات الوراث�ة معالجة 

لتحدید هو�ة األشخاص تستخدم 

وضمان مالئمةمعالجةالمفقودین 

طر�قة�الرفات ال�شر�ة معاملة

ماوتسلیهحترام االكرامة و تحف� ال

بنفس الطر�قة.األسرإلى 

of Governmental and Non-
21 -Governmental Experts (19

)February 2003

  األسراحت�اجاتتلب�ة

خبراء لالمؤتمر الدولي لوفقا لما أقر �ه

عام ین لغیر الح�ومیو الح�ومیین

لد� ، فإن 3المفقودین�شأن2003

حصول على التنتظرالتي األسر

وأماكناعن مصیر ذو�همعلومات

وتشمل هذه. محددةاحت�اجاتوجودهم

واالقتصاد�الدعم اإلدار� االحت�اجات

ذلك �االجتماعي، و -النفسيوالنفسي و 

االعتراف �معاناتهمالحاجة إلى 

،عالوة على ذلك. العدالةوالحاجة إلى

لمنالوضع القانوني یجب تحدید

�غ�ة في عداد المفقودینأص�حوا 

.ألسرهمالقانوني توض�ح الوضع 

، ، على سبیل المثالو�م�ن الق�ام بذلك

النظام القانونيفي إنشاء آل�ةمن خالل

.الغ�ابحاالتعنلإل�الغالمحلي 

إدارة الرفات ال�شر�ة

في الحاالت التي��ون من األساسي، 

ي فصاروا المفقودینفیها أن �عتقد

وتحدیداستعادة الجثث ، عداد األموات

�قة �طر رفاتهمٕادارة و هو�ات أصحابها

وٕاذا لم تحدد هو�ات . تحف� �رامتهم

في حاالتاألشخاص المتوفین

العنفحاالتالمسلحة و النزاعات

تانزاعإطار الالتي تقع خارج األخر� 

في�سهم ذلك�م�ن أن فةمسلحال

https://www.icrc.org/eng/resources/do
cuments/misc/5jahr8.htm

  



في المدرجین عدد األشخاصارتفاع

  .بنس�ة �بیرةعداد المفقودین

القانون الدولي �قضي، و�ما ذ�ر آنفا

فياألطراف�أن تتخذ اإلنساني

المسلحة جم�ع التدابیرالنزاعات

وجمعالموتى المم�نة لل�حث عن

دون أ� تمییز ئها ٕاجالو جثثهم

السماحأ�ضاً وهذا �شمل . مجحف

�ةاللجنة الدولمثلللمنظمات اإلنسان�ة

. اهجمعل�حث عن الرفات ال�شر�ة و �ا

في نفسو�ن�غي ألطراف النزاع، 

رفات الفقیددفنأن تضمن الس�اق،

ة الئقة و�ر�مة طر�ق�وٕاقامة جنازة له 

  .بذلكاألسرو�ن�غي إ�الغ 

تشجع االتفاق�ة الدول�ة لحما�ة جم�ع و 

األشخاص من االختفاء القسر� الدول 

على التعاون مع �عضها ال�عض 

الرفات ال�شر�ة استخراجلضمان 

وٕاعادتها إلىوتحدید هو�ات أصحابها

  ).15(المادة األسر

ات الرفاستعادةوف�ما یتعل� �عمل�ة 

اقترح ،وتحدید هو�ات أصحابهاال�شر�ة 

لخبراء الح�ومیین لالمؤتمر الدولي 

�شأن2003عام لوغیر الح�ومیین 

هذه بدأ أال ته ین�غيأنوأسرهمالمفقودین 

جم�ع الجهاتإال عندما تتف�العمل�ة 

إطار. و�ن�غي أن یتضمن علىالمعن�ة

بروتو�والت وضعهذا اإلطار 

بل ما قب�اناتوجمع ،الستخراج الجثث
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, December 2013, human remains

تحدید و ،تشر�ح الجثثوعمل�ات الوفاة،

على أساسو��ون ذلك ، هو�ات الموتى

اً علم�وتكنولوج�ات سل�مةأسالیب 

عرف�ة وسر�ر�ةوموثوق بها و/أو أدلة 

� و��ون قد سبتكون مناس�ةظرف�ةأو 

  .أن اعتمدتها األوسا� العلم�ة

استخدام �توصي اللجنة الدول�ة و 

س�اسات وٕاجراءات موحدة في جم�ع 

السلطات تعّدها، ین�غي أن الظروف

(مثل المحاكم والمحققین المختصة

  .4ومعاهد الطب الشرعي)

  الردع الجنائي

  القانون الدولي اإلنساني:�موجب

االختفاء القسر� على ال ترد حاالت 

رةالخطیالمخالفات ضمن وجه التحدید 

ون للقاناألخر� أو االنتهاكات الجس�مة

عندما فالدولي اإلنساني. ومع ذلك، 

عمل من أعمال االختفاء القسر� �صل 

المخالفات الجس�مة المبینة مصافإلى 

في اتفاق�ات جنیف والبروتو�ول 

،اإلضافي األول (مثل التعذیب

د إحداث وتعمّ ،والمعاملة الالإنسان�ة

خطیر آالم شدیدة أو اإلضرار ال

وأخذ ،ة��السالمة البدن�ة أو الصح

الرهائن)، ال بد من التحقی� فیها 

نظام �مقتضى ومقاضاة الجناة 

  المخالفات الجس�مة.

https://www.icrc.org/eng/resources/do
cuments/publication/p4154.htm  

،في س�اق النزاعات المسلحة الدول�ةو 

اتفاق�ات جنیف �ل منتحتو� 

والبروتو�ول اإلضافي األول على قوائم 

" لتلك الجس�مة"االنتهاكات تضم 

لمادةا، اتفاق�ة جنیف األولىالص�وك (

؛ 51، المادة اتفاق�ة جنیف الثان�ة؛ 50

؛ 130المادة، اتفاق�ة جنیف الثالثة

؛ 147اتفاق�ة جنیف الرا�عة، المادة 

المادتان، البروتو�ول اإلضافي األول

دولة طرف و�جب على �ل ). 85و11

في اتفاق�ات جنیف والبروتو�ول 

ذ أ� تخت�أن "أن تتعهداإلضافي األول 

إجراء تشر�عي یلزم لفرض عقو�ات 

جزائ�ة فعالة على األشخاص الذین 

�قترفون أو �أمرون �اقتراف إحد� 

المحددة في تلك "المخالفات الجس�مة

و�جب على �ل طرف منالص�وك. 

"مالحقة المتهمین أ�ضاً األطراف 

�اقتراف مثل هذه المخالفات الجس�مة أو 

إلىو�تقد�مهم ،�األمر �اقترافها

،�ضاً أأ�اً �انت جنسیتهم. وله ،همحاكم

،وط�قًا ألح�ام تشر�عه،إذا فضل ذلك

أنه �سلمهم إلى طرف متعاقد معني 

آخر لمحاكمتهم [الدولة الطرف] المعن�ة 

، المادة ىاألولاتفاق�ة جنیف((...)"

؛ 50المادة، اتفاق�ة جنیف الثان�ة؛ 49

؛ 129المادة، اتفاق�ة جنیف الثالثة

؛ 146اتفاق�ة جنیف الرا�عة، المادة 

85المادة، البروتو�ول اإلضافي األول

)1.((  



القانون دراسةمن98القاعدةتحظرو 

االختفاءالعرفياإلنسانيالدولي

ول�ةالدالمسلحةالنزاعاتأثناءالقسر� 

  .الدول�ةوغیر

اإلنسانيالدوليالقانون �موجبو 

ةالجس�ماالنتهاكاتتش�لالعرفي،

كبتارتسواءاإلنساني،الدوليللقانون 

رغیأوالدول�ةالمسلحةالنزاعاتفي

القانون انظر(حربجرائمالدول�ة،

). 156القاعدةالعرفياإلنسانيالدولي

الدولي القانون من 157المادةوتفید

يفالح�للدول"أن�العرفياإلنساني

صالح�ةالوطن�ةمحاكمهاتخولأن

مجرائفيللنظرالعالمياالختصاص

  5".الحرب

المشتر�ة أ� حظر 3تتضمن المادة وال 

في حاالت النزاعات المسلحة ، محدد

غیر الدول�ة، من االختفاء القسر�، 

اص األشخقضي �حزم �معاملة ولكنها ت

�شار�ون في األعمال القتال�ةالذین ال 

فیهاالفاعلةعن المشار�ة أو �فوا 

معاملة إنسان�ة في جم�ع الظروف، 

واجب لونتیجة . ضاردون أ� تمییز 

تحظر ،المعاملة اإلنسان�ة المطل�

بوجه خاصالمشتر�ة 3المادة 

االعتداء على الح�اة والسالمة 

، �ما في ذلك المعاملة الشخص�ة

القاس�ة والتعذیب، وأخذ الرهائن، 

االعتداء على الكرامة الشخص�ة، و 
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Advisory Service on International Law 
fact sheet Penal Repression: 

المذلة المعاملة وص وعلى وجه الخص

ن أللظروف، ت�عاً ، �م�نو والمهینة. 

أو واحدةضمنالختفاء القسر� یندرج ا

.األعمال المحظورةأكثر من تلك 

م�عجلحما�ةالدول�ةاالتفاق�ة�موجب

  القسر� االختفاءمناألشخاص

عاماعتمدتالتياالتفاق�ةتش�ل

لوضععالم�ةاتفاق�ةأول2006

ر� القساالختفاءلجر�مةمحددتعر�ف

تش�ل: "أ�ضاً فیهاوجاء). 2المادة(

أوالعامةالقسر� االختفاءممارسة

ادةالم" (اإلنسان�ةضدجر�مةالمنهج�ة

إلقراراألساساالتفاق�ةوتحدد). 5

جر�مةفي�البتالدولاختصاص

وتقتضي). 9المادة(قسر� اختفاء

ذتتخأنالدولمنالتحدید،وجهعلى

ائ�ةالقضالوال�ةممارسةأجلمنتدابیر

جر�مةارتكابحالةفيالعالم�ة

الجاني��ون عندماالقسر� االختفاء

.مهتسلّ ولمإقل�مهافيموجوداالمزعوم

للمح�مةاألساسيرومانظام�موجب 

  الدول�ةالجنائ�ة

تى "م،أخیرا�عتبر االختفاء القسر� 

ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو 

منهجي موجه ضد أ�ة مجموعة من 

الس�ان المدنیین، وعن علم �الهجوم"، 

�موجب نظام جر�مة ضد اإلنسان�ة 

لمح�مة الجنائ�ة الدول�ة لروما األساسي

, March 2014 Punishing War Crimes
https://www.icrc.org/en/document/pen

crimes-war-punishing-repression-al

مبدأ لووفقاً )(�)). 1(7(المادة 

مة لمح�ااختصاص ینطب�، ال التكامل

ع ال تستط�عندما إالالجنائ�ة الدول�ة 

ي مرتكبمالحقة حقاً أو ال تر�دالدولة 

ج فيتندر جر�مة االختفاء القسر� التي 

وستحتاج الدول لكي . هااختصاص

كون لها تأن من هذا المبدأتستفید 

نها من مالحقة تشر�عات �اف�ة تم�ّ 

  هؤالء المجرمین.

ا�ةالوقتدابیرتنفیذعنالمسؤولمن

  والحما�ة؟

منةالوقا�عناألساس�ةالمسؤول�ةتقع

منوالتحق�االختفاءحاالتحدوث

ىعلهموجودوأماكنالمفقودینمصیر

  .الدولةسلطاتعات�

أن تتخذ وتطب�الدول و�تعین على

�جب و للوفاء �التزاماتها الدول�ة. تدابیر

لة، لحااعتمد هذه التدابیر، حسبتأن 

السلطة أو أو أكثر من الوزارات جهة

القوات أو المحاكم أو التشر�ع�ة 

المسلحة أو الهیئات الح�وم�ة األخر� 

  .المعن�ة

  يالدولاإلشرافآلیات

فر�� عامل 1980عام في تش�ل

ناء ب، معني �حاالت االختفاء القسر� 

لجنة األمم المتحدة أطلقتها م�ادرة على 

الفر�� هذا وُ�لفلحقوق اإلنسان. 

ًا والیته ارت�اطرت�� تالعامل الذ� ال 

  



�مهمة، أساساً �عینهامعاهدة�محددًا 

مصیر في الكشف عن ألسرمساعدة 

. هموجودوأماكنالمفقودینذو�ها

ة لالفر�� العامل آل�ة م�مّ و�ش�ل هذا 

  لتلك التي سب� ذ�رها.

االتفاق�ة الدول�ة لحما�ة جم�ع وأنشأت 

األشخاص من االختفاء القسر� اللجنة 

المعن�ة �حاالت االختفاء القسر�، وهي 

�ةفي مراقهیئة خبراء تتمثل مهمتها 

ة التفاق�ة (المادلتنفیذ الدول األطراف 

تلقي أ�ضاً ). و�م�ن للجنة 26

والنظر ال�الغات المقدمة من األفراد 

ین بلمت�ادلةالش�او� او�ذلك فیها، 

مزعومةالنتهاكات االالدول ف�ما یتعل� �

  ).32-31المادتان:تفاق�ة (الل

دور اللجنة الدول�ة للصلیب األحمر

عمل تتسعى اللجنة الدول�ة جاهدة حیثما

في حاالت النزاعات المسلحة -

التي تقع خارج األخر� وحاالت العنف 

ضمان إلى –ةمسلحالاتنزاعإطار ال

و أح�اتهم لحما�ة الناس من أ� تهدید 

قا�ةوٕالى و ، تهمسالمتهم البدن�ة أو �رام

في عداد أن �ص�حواالناس من 

االتصال بین وٕالى إعادةالمفقودین، 

مع جوٕالى ، �هوالحفا� علاألسرةأفراد 

مصیر والكشف عناألسرشمل 

األسرتعرف ال نالذیاألشخاص

  .مم�انه

                                                          
اللجنة الدولیة، "إعادة لمزید من المعلومات، انظر 6
وابط العائلیة" رال

في أغلب األح�ان تتم هذه األنشطة و 

�التعاون مع الجمع�ات الوطن�ة 

  6لهالل األحمر.والصلیب األحمرل

و�جب أن �سمح بوجه خاص للجنة 

، في حاالت النزاع المسلح الدول�ة

األشخاصإلى جم�ع�الوصولالدولي، 

المحرومین من حر�تهم ألس�اب تتعل� 

لمادةا، اتفاق�ة جنیف الثالثة�النزاع (

المادةف الرا�عة، ؛ اتفاق�ة جنی126

، البروتو�ول اإلضافي األول؛ 143

اللجنة الدول�ة وُعهد إلى). 81المادة

ة المر�ز�وٕادارة الو�الةتنظ�م بأ�ضاً 

لالستعالمات �شأن أسر� الحرب

عنالستعالمات و�الة المر�ز�ة لو 

  ألشخاص المحمیین.ا

جمع ونقل بتانالو�الهاتانتعنى و 

أسر� عنجم�ع المعلومات المتاحة 

الحرب وغیرهم من األشخاص 

اق�ة اتفالمعرضین للخطر مثل األطفال (

؛ اتفاق�ة 123المادة، جنیف الثالثة

�م�ن أن و ). 140المادةجنیف الرا�عة، 

�ةفي وقااللجنة الدول�ة �ذلك تشارك

في عداد أن �ص�حوااألشخاص من 

للمشار�ة تدعىعندما المفقودین 

ت اآلل�افيمحایداً �صفتها وس�طاً 

نظرالتي تالمتعددة أو الثالث�ة األطراف 

المرت�طة ختفاء االحاالت في

  �النزاعات.

)http://familylinks.icrc.org/ar/Pages/Ho
work.aspx-we-wWeWork/How(  

�جوز للجنة الدول�ة في حاالت النزاع و 

ا خدماتهأن تقدمالمسلح غیر الدولي، 

أطراف النزاع �غ�ة ز�ارة جم�ع إلى

األشخاص المحرومین من حر�تهم 

ألس�اب تتعل� �النزاع من أجل التحق� 

وٕاعادة من ظروف احتجازهم 

بین هؤالء األشخاص االتصاالت

(القانون الدولي اإلنساني وأشرهم

3، والمادة 124العرفي المادة 

).التفاق�ات جنیفالمشتر�ة

�ة معلومات عندما تجمع اللجنة الدولو 

ي تقومفه، وتعالجهامتعلقة �المفقودین

قل مستالمحاید و عملها الذلك في إطارب

هي و �حت. النساني وغیر المتحیز واإل

نضم إلى أ� عمل�ة تأو تساهملن 

ةالمالحق�غرض تهدف إلى جمع األدلة 

تكابهم ار �أشخاص مشت�ه �ح� الجنائ�ة 

عمل�ة تتعاون مع أ� لن و ، جر�مة ما

  من هذا القبیل.مالحقة

قا�ة في و أ�ضاً وتساهم اللجنة الدول�ة 

الناس من أن �ص�حوا في عداد 

المفقودین عبر دعم الدول في سّن 

تشر�عات من أجل تنفیذ التزاماتها 

  الدول�ة إزاء المفقودین وعائالتهم.

فياالستشار�ةالخدمات قسم و�قدم

نة�اللجاإلنسانيالدوليالقانون مجال

منللدولوتقن�اً قانون�اً دعماً الدول�ة

وقد،اإلنسانيالدوليالقانون تنفیذأجل

وناً وقانتوجیه�ةم�اد�هذا القسمأعدّ 



يفالدولةسلطاتلمساعدةاسترشاد�اً 

الحاالتلمعالجةتشر�عاتاعتماد

امنهوالوقا�ة�المفقودینلقةعالمت

لىإأ�ضاً األداةهذهوترمي. تها�وتسو 

حقوق حما�ةفيالدولمساعدة

  .وأسرهمالمفقودیناألشخاص

االستشار�ةاتالخدمقسم و�تولى

القوانینجمع وتدو�نأ�ضاً المذ�ورة

الوطن�ة والسواب� القضائ�ة التي تتناول 

وأسرهم حما�ة األشخاص المفقودین 

من خالل قاعدة ت�ّسر ت�ادلها، وذلكو 

لدولي لقانون ااتنفیذ الخاصة بهاب�انات

  .على الصعید الوطنياإلنساني
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