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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة السادسة عشرة

   من جدول األعمال٣البند 
  ان، املدنية والسياسيةـتعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنس

  لك احلق يف التنميةواالقتصادية واالجتماعية، مبا يف ذ

  تقرير الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي    

  إضافة    

  أفضل املمارسات املتعلقة حباالت االختفاء القسري يف التشريعات اجلنائية احمللية    

  موجز    
 ٢٠١٠يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ١٤/١٠طلب جملس حقوق اإلنسان يف قراره         
 إىل الفريق العامل إعداد تقرير لتقدميه       "االت االختفاء القسري أو غري الطوعي     ح"املعنون  

والغرض من تسليط الـضوء علـى       . إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته السادسة عشرة       
أفضل املمارسات املستخلصة من التشريعات القائمة واالجتهاد القانوين هو مساعدة الدول    

وتتضمن . ضع تشريعات جديدة بشأن االختفاء القسريعلى حتسني التشريعات القائمة وو 
  .االستنتاجات قائمة هبذه املمارسات الفضلى اليت يتعني على الدول اتباعها
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  مقدمة  - أوالً
 يف السابق قـاد     أجرى الفريق املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي حتليالً           -١

الداخلية االختفاء القسري باعتباره    ت يف قوانينها    نإىل االستنتاج بأن القليل من الدول قد دوّ       
ومبا أن الفريق العامل ظل يعترب هذه املسألة مسألة بالغة األمهية، وحيث           .  مستقالً  جنائياً جرماً

 من إعالن األمم املتحدة املتعلق حبماية مجيع األشخاص من االختفـاء القـسري              ٤إن املادة   
أعمال االختفاء القـسري جرميـة      تطلب من الدول أن تعترب كل عمل من          )١()"اإلعالن"(

 دراسة تتناول تعامل القانون اجلنائي مـع        إعدادمبوجب القانون اجلنائي، قرر الفريق العامل       
  . حاالت االختفاء القسري يف الدول يف شىت أحناء العامل

وعلى أساس قرار الفريق العامل هذا، أُحيل استبيان أول إىل الدول بواسطة مـذكرة                -٢
ومل تـرّد   . ٢٠٠٥مارس  / آذار ٢٢عن املفوضية السامية حلقوق اإلنسان بتاريخ       شفوية صادرة   

على االستبيان سوى بضع دول، وهو ما جعل االستنتاجات اليت انتهى إليها الفريـق العامـل                
  .حمدودة

وبناء على هذا القـرار، بعثـت       . ، قرر الفريق العامل جتديد طلبه     ٢٠٠٨ويف عام     -٣
 مبذكرة شـفوية إىل     ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ١٨إلنسان يف   املفوضية السامية حلقوق ا   

  .مجيع الدول تطلب آراءها يف املوضوع وحتيل إليها قائمة باألسئلة
 ٢٠١٠يونيـه   / حزيران ١٨ املؤرخ   ١٠/١٤وطلب جملس حقوق اإلنسان يف قراره         -٤

قرير لتقدميـه إىل     إىل الفريق العامل إعداد ت     "حاالت االختفاء القسري أو غري الطوعي     "املعنون  
جملس حقوق اإلنسان يف دورته السادسة عشرة بشأن أفضل املمارسات املتعلقة بتناول حاالت             

  .االختفاء القسري يف التشريع اجلنائي احمللي باالستناد إىل إسهامات تقّدم من الدول األعضاء
الـضوء علـى     بالقرار املشار إليه أعاله ويرمي إىل تسليط         وهذا التقرير مقدم عمالً     -٥

أفضل املمارسات يف جمال التناول اجلنائي لالختفاء القسري وصوغ توصيات ملساعدة الدول            
ويـود  . على النهوض بالتشريعات القائمة وسن تشريعات جديدة بشأن االختفاء القـسري          

الفريق العامل أن ُيعرب عن بالغ امتنانه لتلك الدول اليت ردت على االستبيان وملا تضمنه من                
  .)٢(ومات مفصلةمعل

__________ 

 .١٩٩٢ديسمرب / كانون األول١٨ املؤرخ ٤٧/١٣٣قرار اجلمعية العامة  )١(
 وبلغاريا وبوليفيا ومجهورية    أوكرانيا وبلجيكا ): ٢٠٠٥( على االستبيان األول     قدمت الدول التالية ردوداً    )٢(

وقدمت الـدول التاليـة    . كوريا والصني وعمان والفلبني وفنلندا وكندا وكولومبيا ولبنان واليمن واليونان         
االحتاد الروسي واألرجنتني واألردن وإريتريـا وإسـتونيا وأملانيـا          ): ٢٠٠٩( على االستبيان الثاين     ردوداً

تغال وبلجيكا وبلغاريا والبوسنة واهلرسك وبولندا وبـريو وتايلنـد          وأوروغواي وباراغواي والربازيل والرب   
وتشاد وتوغو واجلمهورية التشيكية ومجهورية كوريا ومجهورية مولدوفا والسلفادور وسلوفينيا وسويـسرا            

وقطـر وقريغيزسـتان    )  البوليفاريـة  -مجهوريـة   (وصربيا والعراق وغانا وغواتيماال وفرنسا وفرتويـال        
لكامريون وكوستاريكا وكولومبيا والتفيا ولبنان وماليزيا ومدغشقر ومصر وموريـشيوس          وكازاخستان وا 

 .والنصوص الكاملة للردود متاحة لدى األمانة العامة. ونيكاراغوا واليابان
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 يف   كبرياً واستنتج الفريق العامل من الردود اليت تلقاها بأن الدول قد أحرزت تقدماً             -٦
.  يف جمال سّن التشريعات املتعلقة بالتصدي لالختفاء القـسري  ٢٠١٠ إىل   ٢٠٠٥الفترة من   

وميكن استخالص العديد من األمثلة على أفضل املمارسات من هـذه التجـارب الوطنيـة               
 تشريعات جديدة أو تنقـيح تـشريعاهتا        خدامها من جانب تلك الدول اليت تعتزم سنّ       واست

  .القائمة يف املستقبل القريب
وقبل التركيز على تلك املمارسات يف جمال القانون اجلنائي، يود الفريق العامـل أن                -٧

يف يهنئ تلك الدول اليت تنص دساتريها على حق مجيع األشخاص، غري القابل لالنتقـاص،               
ومع أنه ال توجد صلة مباشرة لذلك مبسألة اجلْزر اجلنائي          . )٣(عدم التعرض لالختفاء القسري   

لالختفاء القسري، فإن الفريق العامل يدرك مدى أمهية االعتراف الكامل هبذا احلـق علـى               
ألن ذلك جيعل من الواضح أنه ينبغي على .  من حقوق اإلنسانمستوى الدساتري باعتباره حقاً

  .مؤسسات الدولة أن حتترم هذا احلق يف كافة أنشطتهامجيع 
تدوين جرمية االختفاء : ومشل االستبيان الذي بعث به الفريق العامل ستة جماالت هي         -٨

؛ )اجلزء الثـاين  (؛ وتعريف العناصر املكونة للجرمية      )اجلزء األول (القسري يف القانون احمللي     
؛ وطـرق   )اجلزء الثالث (ذلك يف القانون اجلنائي     والطبيعة املستمرة للجرمية وما يترتب على       

؛ )اجلـزء اخلـامس   (لعقوبات املطّبقة   وا؛  )اجلزء الرابع (املشاركة يف جرمية االختفاء القسري      
  ).اجلزء السادس(وضمانات عدم إفالت اجلناة من العقاب 

  تدوين جرمية االختفاء القسري  - ثانياً  
ترب كل عمل من أعمال االختفـاء القـسري   يع" من اإلعالن على أنه ٤تنص املادة    -٩

جرمية يعاقب عليها بالعقوبات املناسبة اليت تراعي فيها شدة جـسامتها يف نظـر القـانون                
 إىل أن  على هذا احلكم، مـشرياً  عاماً ، اعتمد الفريق العامل تعليقاً    ١٩٩٥ويف عام   . "اجلنائي

يسري على مجيع "انني اجلنائية احمللية االلتزام بتدوين االختفاء القسري كجرمية منفصلة يف القو     
وال يكفي  .  فيها أم ال   الدول بغض النظر عما إذا كانت أعمال االختفاء القسري حتدث فعالً          

 واملتعلقة باحلرمان القسري من     احلكومات أن تشري إىل قائمة اجلرائم اجلنائية املوجودة سابقاً        
 مـن   ٤ومن أجل االمتثال للمادة     .  ذلك احلرية والتعذيب والترهيب والعنف املفرط، وما إىل      

اإلعالن، جيب حتديد االختفاء القسري على النحو املنصوص عليه يف اإلعالن باعتباره جرمية             
  .وقد كرر الفريق العامل يف عدد من املناسبات التأكيد على املفهوم ذاته. )٤("جنائية مستقلة

__________ 

، كولومبيـا   ) رابعـاً  - ١٥املادة  (، بوليفيا   )٥املادة  (، باراغواي   )١٣-١٢٠ و ٨٠ و ٦٦املواد  (كوادور  إ )٣(
 ).٤٥املادة (ويال ، وفرت)١٢املادة (

)٤( E/CN.4/1996/38   أيضاًانظر  . ٥٤، الفقرة A/HRC/7/2،   ٢٦ الفقرة)   من التعليق العـام بـشأن       ٣الفقرة 
 ).تعريف االختفاء القسري
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ل من التحقيـق يف أعمـال       وحىت لو كان عدم وجود جرمية مستقلة ال يعفي الدو           -١٠
االختفاء القسري واملعاقبة عليها، فإن واجب جترمي االختفاء القسري يف التشريعات الوطنيـة       

ورأت احملكمة العليـا  . بوصفه جرمية منفصلة ميثل آلية قوية للتغلب على اإلفالت من العقاب    
حقيقـي وفعـال أو     يف غياب القوانني ذات الصلة، ال ميكن إجراء أي حتقيق           "يف نيبال أنه    

 قانون على وجه    ولغرض معاجلة هذه املشكلة على حنو فعال، من الضروري سنّ         ... . عملي
 تنص على أن االختفاء هو جرمية جنائية، وتعّرف أعمال االختفاء       االستعجال يتضمن أحكاماً  

  .)٥("وفقاً للتعريف الوارد يف االتفاقية الدولية
درج بعُد جرمية االختفاء القسري يف تشريعاهتا الوطنيـة       وتقّر عدد من الدول بأهنا مل ت        -١١

لكنها حتاجج بأن تشريعاهتا تنص على ضمانات متنع جرائم خمتلفة مرتبطة باالختفاء القسري أو              
وثيقة الصلة به، مثل اخلطف، واالختطاف، واالحتجاز غري املشروع، واحلرمان غري القـانوين             

أة، وإن  بيد أن اجلرائم اجملزَّ   . قانونية، وإساءة استعمال السلطة   من احلرية، واالجتار، والقيود غري ال     
فمع أن اجلرائم   . كانت متعددة، ال تعكس تعقيد االختفاء القسري وطابعه اخلطري بوجه خاص          

 منها ال يغطّي مبا فيه الكفاية  ألحد أنواع االختفاء القسري، إال أن أياً       املذكورة قد تشكل جانباً   
ء القسري، كما أهنا ال تنص يف الغالب على عقوبات تأخذ يف االعتبـار              مجيع عناصر االختفا  

  .اخلطورة اخلاصة للجرمية، مما جيعلها بالتايل قاصرة عن ضمان محاية شاملة
ويف معظم  . وُيبّين حتليل الردود اليت قدمتها الدول إحراز تقدم كبري يف سنوات قليلة             -١٢

تفاء القسري هو التصديق علـى نظـام رومـا          احلاالت، يبدو أن حافز تدوين جرمية االخ      
ويف الوقت نفسه، عمل    . األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وتطبيقه بالتايل يف القانون احمللي        

أيضاً عدد من الدول على تدوين االختفاء القسري كجرمية مستقلة يف تـشريعاته الداخليـة             
  . بالتزامن مع ذلك التصديق أو عوضا عنه

  حاالت االختفاء القسري وفقاً للنظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليةتدوين   -ألف   
أهنا قامت بالفعل بتجرمي االختفاء القسري       )٦()٤٥(بّين حتليل لعدد كبري من الدول         -١٣

باعتباره جرمية ضد اإلنسانية مىت ارتكب يف إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد               
__________ 

)٥( Supreme Court of Nepal, judgment of 1 July 2007, conclusion b.i).( 
 كـانون   ٥ املـؤرخ    ٠٠-٢٦ القـانون    ٩ادة  امل(؛ األرجنتني   ) من القانون اجلنائي   ١١٠املادة  (أذربيجان   )٦(

 من قانون   ٢١-٢٦٨املادة  (؛ أستراليا   ) من القانون اجلنائي    مكرراً ٦٠٧املادة  (؛ إسبانيا   )٢٠٠٧يناير  /الثاين
؛ أملانيـا  )٢٠٠٢ من القاونون املتعلق باحملكمة اجلنائية الدولية لعام  ١ واجلدول   ١٩٩٥املدونة اجلنائية لسنة    

 ٢٦ من القانون رقم     ٩املادة  (؛ إندونيسيا   ) املدونة األملانية للجرائم ضد القانون الدويل       من ٧-١-٧املادة  (
 ٠٢٦-١٨ من القـانون     ١٨املادة  ( وأوروغواي   ؛) املنشئ حملكمة حقوق اإلنسان املخصصة     ٢٠٠٠لعام  

الدولية لعـام    من قانون احملكمة اجلنائية      ١٠ و ٦املادتان  (؛ آيرلندا   )٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين األول  ٤املؤرخ  
 ١٣٦املادة  (؛ بلجيكا   )٢٠٠٤يوليه  / متوز ٢٢ الصادر يف    ٣١ من القانون رقم     ٩املادة  (؛ الربتغال   )٢٠٠٦
 من القـانون    ٣١٤املادة  (؛ بوركينا فاسو    ) من القانون اجلنائي   ٤٣٢املادة  (؛ بنما   ) من القانون اجلنائي   ثالثاً
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يني، وعن علم باهلجوم، واّتبعت يف ذلك تعريف اجلرائم ضـد           أية جمموعة من السكان املدن    
ويرحـب  .  من نظام روما األساسي    ٧اإلنسانية واالختفاء القسري املنصوص عليه يف املادة        

الفريق العامل بتلك التطورات اإلجيابية اليت جتعل من جرمية االختفاء القسري جرمية بعينـها              
  .تعاقب عليها بعض القوانني احمللية

 وهي إحدى تلك الدول -لفريق العامل يف البوسنة واهلرسك    لاألخرية  لبعثة  وخالل ا   -١٤
 عِلم الفريق العامل بصدور -اليت دّونت حاالت االختفاء القسري وفقاً لنظام روما األساسي         

وأفلحت تلك اإلدانـات يف     .  لذلك عدد من اإلدانات بارتكاب هذه اجلرمية، وكان سعيداً       
لك األفعال، اليت ال ميكن االرتياح إىل وصفها بنعوت أخـرى مثـل             استيعاب خصوصية ت  

وعليه، فإن الفريق العامل يشجع املزيد من الدول على التصديق على           ". التعذيب"أو  " القتل"
نظام روما األساسي وتضمني اجلرائم املنصوص عليها يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائيـة        

  .يف ذلك جرمية االختفاء القسري كجرمية ضد اإلنسانيةالدولية يف القانون احمللي، مبا 
ومع ذلك، يود الفريق العامل أن يكرر التأكيد على التحفظات اليت سبق أن أبداها                -١٥

بشأن التعريف احملدد حلاالت االختفاء      )٧()انظر تعليقه العام بشأن تعريف االختفاء القسري      (
__________ 

 من القانون   ١٧٢املادة  (؛ البوسنة واهلرسك    ) اجلنائي  من القانون  ١٩٧ و ١٩٦املادتان  (؛ بوروندي   )اجلنائي
 - ؛ تيمـور  )٢٠٠٦ من القانون املتعلق باحملكمة اجلنائية الدولية لعام         ٦املادة  (؛ ترينيداد وتوباغو    )اجلنائي
؛ اجلمهوريـة  ) من القـانون اجلنـائي   ٤٢٧املادة  (؛ اجلبل األسود    ) من القانون اجلنائي   ١٢٤املادة  (ليشيت  

 من قانون املعاقبة على اجلرائم الـيت        ٩املادة  (؛ مجهورية كوريا    ) من القانون اجلنائي   ٤٠١املادة  (التشيكية  
 مـن   ٨و) ك(٦املادتان  (؛ مجهورية الكونغو    )٢٠٠٧تدخل ضمن اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية لعام        

؛ )لقـانون اجلنـائي    من ا  ٤٠٣املادة  (؛ مقدونيا   )١٩٩٨أكتوبر  / تشرين األول  ٣١ املؤرخ   ٨القانون رقم   
؛ )٢٠٠٢ تنفيذ القانون املتعلق بنظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لعام            ٢اجلزء  (جنوب أفريقيا   

إلبادة اجلماعية وباجلرائم ضد اإلنـسانية وجـرائم احلـرب، لعـام           ا من القانون املتعلق ب    ٦املادة  (رواندا  
 من القانون املتعلق باحملكمة اجلنائيـة       ٦املادة  (؛ ساموا   )ئي من القانون اجلنا   ١٧٥املادة  (؛ رومانيا   )٢٠٠٣

 من القـانون    ٢-٤٣١املادة  (؛ السنغال   ) من القانون اجلنائي   ١٠١املادة  (؛ سلوفينيا   )٢٠٠٧الدولية، لعام   
 ٣٥٧-٢٠قانون  (؛ شيلي   )من القانون اجلنائي العسكري   ) ه(١٠٩و) أ(٢٦٤املادتان  (؛ سويسرا   )اجلنائي
 مـن قـانون     ١٢املادة  (؛ العراق   ) من القانون اجلنائي   ٣٧١املادة  ( صربيا   ؛)٢٠٠٩يوليه  /وز مت ١٨املؤرخ  

 باجلرائم املرتكبة    خمتصة حصراً  - ٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين األول  ١٨احملكمة اجلنائية العراقية العليا الصادر يف       
؛ ) من القانون اجلنائي   ١-٢١٢املادة  (؛ فرنسا   )٢٠٠٣مايو  / أيار ١ إىل   ١٩٦٨يوليه  / متوز ١٧يف الفترة من    

 وهو قانون حيدد اجلرائم املرتكبة ضد القانون اإلنـساين          ٩٨٥١ من قانون اجلمهورية رقم      ٦املادة  (الفلبني  
الدويل، واإلبادة اجلماعية، وجرائم أخرى ضد اإلنسانية ويعاقب عليها، وُينظّم السلطة القضائية، وُيعـّين              

الفـصل  (؛ فنلندا   )٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ١١الصلة، بتاريخ   احملاكم اخلاصة ويتناول األغراض ذات      
يوليـه  / متـوز ٢٨ املـؤرخ  ٢٠٠٦)/ثالثاً (٢٣ من القانون رقم ٤املادة (؛ قربص ) من القانون اجلنائي  ١١

 واجلدول من قانون اجلـرائم      ٤املادة  (؛ كندا   ) ألف من القانون اجلنائي    - ١٥٧املادة  (؛ كرواتيا   )٢٠٠٦
 ٦املادة  (؛ كينيا   ) من القانون اجلنائي   ٣٧٩املادة  (؛ كوستاريكا   )٢٠٠٠وجرائم احلرب لعام    ضد اإلنسانية   

 جيم - ٥٤املادة  (ة؛ مالط ) من القانون اجلنائي   ١٠٠املادة  (؛ ليتوانيا   )٢٠٠٨من قانون اجلرائم الدولية لعام      
حدة لربيطانيا العظمـى وآيرلنـدا      ؛ اململكة املت  ) من القانون اجلنائي   ٢٩املادة  (؛ مايل   )من القانون اجلنائي  

 مـن  ١٠٢املـادة  (؛ النرويج )٢٠٠١ من القانون املتعلق باحملكمة اجلنائية الدولية لعام       ٥٠املادة  (الشمالية  
 من قـانون  ٤املادة (؛ هولندا )٢٠٠٠ من قانون اجلرائم الدولية لعام ١٠املادة (؛ نيوزيلندا  )القانون اجلنائي 

 .)٢٠٠٣اجلرائم الدولية لعام 
)٧( A/HRC/7/2 ٢٦، الفقرة. 
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 هذا الصدد، يوصي الفريق العامـل بـأن         ويف. روما األساسي املستخلص من نظام    القسري  
ُتفّسر السلطات الوطنية تعريف االختفاء القسري الوارد يف نظام روما األساسي مبا يتماشى              

 من االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من   ٢مع التعريف األوىف املنصوص عليه يف املادة        
  .االختفاء القسري

  ة مستقلةتدوين االختفاء القسري كجرمي  -باء   
 يف إطار هجـوم واسـع       ُتبّين التجربة أن حاالت االختفاء القسري ال حتدث غالباً          -١٦

ومن هذا املنظور، فإن قْصر جترمي القانون احمللي لالختفـاء          . النطاق أو منهجي ضد املدنيني    
ي  يف هذا السياق احملدد يعين أن الكثري من أعمال االختفاء القسرالقسري على ارتكابه حصراً

  .ستظل خارج نطاق القانون اجلنائي احمللي وخارج اختصاص احملاكم الوطنية
 إىل أن معظم حاالت االختفاء القسري تقـع         نظراً"وقد أشار الفريق العامل إىل أنه         -١٧

 من هجوم منهجي يستهدف استبعاد الضحايا من كحاالت منعزلة وال تكون بالضرورة جزءاً
ينبغي بذل مزيد من اجلهود إلدراج االختفاء القسري يف مجيع .. . محاية القانون لفترة طويلة،

مدونات القوانني اجلنائية احمللية مع بيان العقوبات املناسبة، وإحالة الفاعلني إىل القضاء أمـام              
  .)٨(احملاكم احمللية مبوجب واليات قضائية وطنية وعاملية كذلك

ء القسري ال ميكـن أن يـؤدي إىل         وحىت إن كان الفعل املعزول من أفعال االختفا         -١٨
 االستظهار باختصاص احملكمة اجلنائية الدولية، فإنه يظل مع ذلك جرمية دوليـة وانتـهاكاً             

 حلقوق اإلنسان، وهو ما حيدد املسؤولية اجلنائية للجناة، على حنو ما تقتضيه العديـد           جسيماً
كنها أن حتصر جترمي حاالت     ومن مثّ، فإن الدول ال مي     . من املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان    

االختفاء القسري يف احلاالت اليت قد ترقى إىل جرائم ضد اإلنسانية مبفهوم النظام األساسـي    
  .للمحكمة اجلنائية الدولية، بل ينبغي هلا أن ُتدرج يف تعريف اجلرمية هذا الفعل بشىت أصنافه

هناك دولتان أقّرتا يف    ف. وميكن مشاهدة عدد من املمارسات السليمة يف هذا الصدد          -١٩
 مـن النظـام األساسـي     ٧إحدامها يف سياق املادة     : تشريعاهتما الداخلية جرميتني منفصلتني   

للمحكمة اجلنائية الدولية، والثانية هي املعاقبة على حاالت االختفاء القسري اليت ال تـتم يف               
ول أخـرى   ومع ذلك، هناك د   . )٩(إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد سكان مدنيني        

تنص قوانينها الداخلية على جرمية واحدة موسعة النطاق مبا يكفي ليشمل هذا اجلرم بـشىت               

__________ 

)٨( E/CN.4/2002/79 ٣٦٥، الفقرة. 
ويف ). ٢٠٠٦أكتـوبر  / تشرين األول٤ املؤرخ ٠٢٦-١٥ من القانون رقم     ٢١ و ١٨املادتان  (أوروغواي   )٩(

 من النظام األساسـي     ٧خارج سياق املادة    (حالة أوروغواي، فإن االختفاء القسري بوصفه جرمية مستقلة         
 مـن   ٤٣٢ و ١٥٠املادتان  (ُيكّيف مع ذلك على أنه جرمية ضد اإلنسانية؛ بنما          ) ةللمحكمة اجلنائية الدولي  

 ).القانون اجلنائي
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 أو يف إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي ضـد            معزوالً حاالته، سواء ارتكب بوصفه فعالً    
وفّضل بعض تلك الدول أن ُيكّيف االختفاء القسري على أنه جرمية ضد            . )١٠(سكان مدنيني 

  . )١١(، حىت إذا مل ُيرتكب يف سياق هجوم واسع النطاق أو منهجياإلنسانية
 مـن   ٤وكل هذه املمارسات تشكل ممارسات مميزة تتماشى مع أحكـام املـادة               -٢٠

اإلعالن، وينبغي بالتايل أن تتبعها الدول اليت تعتزم اعتماد تشريعات بشأن حاالت االختفاء             
  .القسري

  العناصر املكونة للجرمية  - ثالثاً  
، أن الدول غري ملزمة بالتقيد الصارم بتعريف        ١٩٩٥أوضح الفريق العامل، منذ عام        -٢١

أن ُيعّرَف فعل االختفاء القسري على " يف الوقت نفسه على اجلرمية الوارد يف اإلعالن، مؤكداً
حنو مييزه بوضوح عن اجلرائم ذات الصلة به مثل احلرمان القسري من احلريـة، واخلطـف،                

وينبغي أن يتضمن أي تعريف للجرميـة       . واالحتجاز االنفرادي، وما إىل ذلك    واالختطاف،  
احلرمان من احلرية ضد إرادة الشخص      ) أ: ( أدىن العناصر التكاملية الثالثة التالية اليت متثل حداً      

ضلوع مسؤولني حكوميني، على األقل بشكل غري مباشر، عن طريق القبـول            ) ب(املعين؛  
  .  )١٢("عن مصري الشخص املعين ومكان وجودهرفض الكشف ) ج(الضمين؛ 

  احلرمان من احلرية  -ألف   
مبوجـب  "وأوضح الفريق العامل أنه     . كل اختفاء قسري يبدأ بسلب حرية الضحية        -٢٢

تعريف االختفاء القسري الوارد يف اإلعالن، تبدأ اجلرمية املقصودة بإلقاء القبض على الضحية             
ن إرادهتا ويعين هذا أن االختفاء القسري قد يبدأ باحتجاز          أو احتجازها أو اختطافها رغماً ع     

أي أن محاية ضحية ما     . غري قانوين أو بعملية إلقاء قبض أو احتجاز كانت قانونية يف البداية           

__________ 

املـادة  (؛ أرمينيـا    )٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين األول  ٤ املؤرخ   ٠٢٦-١٨ من القانون    ٢١املادة  (أوروغواي   )١٠(
 مـن    مكرراً ٢٩٢ملادة  ا(؛ بوليفيا   ) من القانون اجلنائي   ٢٣٦املادة  (؛ باراغواي   ) من القانون اجلنائي   ٣٩٢

؛ ) من القـانون اجلنـائي     ١٦٥املادة  (؛ كولومبيا   ) من القانون اجلنائي   ٣٢٠املادة  (؛ بريو   )القانون اجلنائي 
؛ فرتويـال   ) من القانون اجلنائي    ثالثاً - ٢٠١املادة  (؛ غواتيماال   ) من القانون اجلنائي   ٣٦٤املادة  (السلفادور  

؛ نيكـاراغوا   ) من القانون اجلنائي   - ألف   ٢١٥املادة  (؛ املكسيك   )ي من القانون اجلنائ   -  ألف ١٨٠املادة  (
 ). من القانون اجلنائي٤٨٨املادة (

املـواد مـن   (؛ السلفادور ) من القانون اجلنائي٣٢٠املادة (؛ بريو   ) من القانون اجلنائي   ٣٩٢املادة  (أرمينيا   )١١(
؛ نيكـاراغوا   ) من القانون اجلنـائي    اً ثالث - ٢٠١املادة  (؛ غواتيماال   )ون اجلنائي ـ من القان  ٣٦٦ إىل   ٣٦٤

 ). من القانون اجلنائي٤٨٨املادة (
)١٢( E/CN.4/1996/38 ٥٥، الفقرة. 
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من االختفاء القسري جيب أن تتم فور حرمان الشخص من حريته، أياً كان شـكل ذلـك                 
  .)١٣("ت احلرمان غري املشروع من احلريةاحلرمان من احلرية، وجيب أالّ تقتصر على حاال

 تعريف اجلرمية يف القانون احمللي مجيـع أنـواع احلـاالت            يوهكذا ينبغي أن يغطّ     -٢٣
وعلـى سـبيل املثـال، فـإن مـصطلح        ". احلرمان من احلرية  "املشمولة يف املصطلح العام     

  .لقانوين مبفرده غري كاف ألنه ال يشري سوى لنوع معني من اخلطف غري ا"االختطاف"
وميكن االهتداء إىل بعض املمارسات السليمة يف القوانني اليت تـستخدم ببـساطة               -٢٤

احلرمان من احلرية بـأي    "أو أفضل من ذلك عبارة       )١٤("حرمان الضحية من احلرية   "مصطلح  
احتجاز شخص بصورة قانونية أو غري      "وقد تكون مالئمة مفردات     . )١٥("شكل من األشكال  

 يشمل مجيع أشكال احلرمان مـن احلريـة يف أي           عاً موسّ أن ُتعطى تفسرياً  ، شريطة   "قانونية  
وإن (مكان، وأال يقتصر األمر فقط على مراكز االحتجاز الرمسية على يد السلطات املختصة              

وَتستخدم التعاريف املستوحاة مـن نظـام رومـا         . )١٦()كانت تتصرف بشكل غري قانوين    
إلقاء القبض على   "، أي   ٧من املادة   ) ط(٢ة الفرعية   األساسي نفس الصياغة الواردة يف الفقر     

وهي الصيغة اليت ينبغي أن تفسر علـى أهنـا   " مـم أو اختطافهـأي أشخاص أو احتجازه 
  .واسعة مبا يشمل كافة أنواع احلرمان من احلرية

  مرتكبو اجلرمية  -باء   
فيمـا يتعلـق    " أشار الفريق العامل يف تعليقه العام بشأن تعريف االختفاء القسري،           -٢٥

وألغراض القيام الفريق بعمله، إىل أنَّ حاالت االختفاء القسري ال ُتعترب       (...) مبرتكيب اجلرمية   
اختفاًء قسرياً إالّ عندما يكون مرتكبو الفعل املقصود عناصر فاعلة تابعة للدولـة أو أفـراداً                

كومة أو بدعم   تتصرف باسم احل  ) كاجملموعات شبه العسكرية  (عاديني أو جمموعات منظمة     
وخلص الفريق العامل إىل أن . )١٧("منها، بصورة مباشرة أو غري مباشرة، أو برضاها أو بقبوهلا

التعريف ُمجتزأ وبالتايل يلزم تعديله حيثما مل ُيدرِج التشريع اجلنائي احمللـي األفعـال الـيت                
ة أو غري مباشرة،    يرتكبها األفراد الذين يتصرفون باسم احلكومة أو بدعم منها، بصورة مباشر          

دون أن يكونوا بالضرورة قد تلقّوا أوامر أو تعليمات مـن وكـالء احلكومـة بارتكـاب                 

__________ 

)١٣( A/HRC/7/2 ٢٦، الفقرة)  من التعليق العام بشأن تعريف االختفاء القسري٧الفقرة .( 
 ). من القانون اجلنائي مكررا٢٩٢ًاملادة (بوليفيا  )١٤(
املـادة  (؛ بنمـا    )٢٠٠٦أكتوبر  /  تشرين األول  ٤، املؤرخ   ٠٢٦-١٨ من القانون    ٢١املادة  (أوروغواي   )١٥(

 من  ١٦٥املادة  (؛ كولومبيا   ) من القانون اجلنائي    ثالثاً - ٢٠١املادة  (؛ غواتيماال   ) من القانون اجلنائي   ١٥٠
 ).القانون اجلنائي

؛ فرتويـال   ) من القانون اجلنائي   ٤٨٨املادة  (وا  ـ؛ نيكاراغ )ون اجلنائي ـ من القان  ٣٦٤املادة  (السلفادور   )١٦(
 ). من القانون اجلنائي-  ألف١٨٠املادة (

)١٧( A/HRC/7/2 ٢٦، الفقرة)  من التعليق العام بشأن تعريف االختفاء القسري١الفقرة .( 
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ة الدوليـة  ـ من االتفاقي٣يتفق مع أحكام املادة "والحظ الفريق العامل أيضاً أنه      . )١٨(اجلرمية
االت االختفاء  فيما يتعلق بوجوب اختاذ الدول التدابري املالئمة للتحقيق يف األفعال املشاهبة حل           

القسري، اليت يرتكبها أشخاص أو جمموعات من األفراد يتصرفون دون إذن الدولة أو دعمها              
  .)١٩(أو موافقتها، ولتقدمي املسؤولني إىل احملاكمة

وهكذا، فإن املمارسات اجليدة تنبع من تنفيذ نظام روما األساسي الذي يتوخى قمع              -٢٦
من قبل دولة أو منظمة سياسية، أو       "ية عندما ترتكب    االختفاء القسري كجرمية ضد اإلنسان    

 حاالت االختفاء القسري    شمل، وهي صيغة ت   "بإذن أو دعم منها هلذا الفعل أو بسكوهتا عليه        
وميكن أن يصُدق الشيء نفسه على تعريف االختفاء القـسري كجرميـة      . على أوسع نطاق  

مع ذلك، يشري الفريق العامل إىل      و. )٢٠("فردي  أ"توقّع ارتكاب اجلرم من قبل      الذي  مستقلة  
أنه ينبغي أال ٌتفّسر مثل هذه التعريفات العامة على حنو ُيخفف من مسؤولية الدولة، وينبغـي         
أن تؤخذ يف االعتبار خصوصية جرمية االختفاء القسري الناشئة عن العناصر األخرى املكونة             

  .لضحية من محاية القانونفضي إىل حرمان اللجرمية، وال سيما حقيقة أن هذه اجلرمية ُت
ومثة قوانني حملية إجيابية بدرجة مماثلة، بل ومتماشية أكثر مع نص اإلعالن، حيـث                -٢٧

 كانت طبيعـة   أياً-حتصر فئة اجلناة احملتملني يف أولئك األشخاص الذين لديهم صلة بالدولة          
 مـن   ٢املـادة    وهو ما يتماشى، على سبيل املثال، مع الصيغة املستخدمة يف            -تلك الصلة   

  .)٢١(االتفاقية الدولية

رفض االعتراف حبرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصري الشخص املختفي             -جيم   
  أو مكان وجوده

 لتعاريف االختفاء القسري يف القانون الدويل، فإن أحد العناصر املكونة للجرمية      طبقاً  -٢٨
ويف . ها أو مكان وجودهـا هو رفض االعتراف حبرمان الضحية من حريتها، أو إخفاء مصري     

الواقع، ميّيز هذا العنصر بني االختفاء القسري وسائر اجلـرائم األخـرى، مثـل االحتجـاز                
وتشمل املمارسات اجليدة للدول تدوين االختفاء القسري حسب التعريف الوارد          . )٢٢(التعسفي

مث . .. مإلقاء القبض على أي أشخاص أو احتجازهم أو اختطـافه         "(يف نظام روما األساسي     
__________ 

)١٨( A/HRC/7/2/Add.2، ٣٠ الفقرة. 
)١٩( A/HRC/7/2 ٢٦، الفقرة)  من التعليق العام بشأن تعريف االختفاء القسري٢الفقرة .( 
كل من ) " من القانون اجلنائي   ٢٣٦املادة  ( باراغواي   أيضاًانظر  ). لقانون اجلنائي  من ا  ١٦٥املادة  (كولومبيا   )٢٠(

.  ال لزوم له لنطاق التعريـف      ومع ذلك، يبدو أن عنصر القصد اخلاص يشكل تقييداً        .." .قام بدافع سياسي  
 .انظر أدناه ما جاء يف موضوع القصد اخلاص

 ). من القانون اجلنائي٣٦٤املادة (السلفادور ؛ ) مكررا من القانون اجلنائي٢٩٢املادة (بوليفيا  )٢١(
 ,Acuerdo Plenario No. 9-2009/CJ-116 of 13 November 2009انظر حمكمة العدل العليا يف بـريو،   )٢٢(

paras. 9.B-10. 
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 أو عـن    رفض اإلقرار حبرمان هؤالء األشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن مصريهم           
. )٢٣(وكذلك تدوين جرمية مستقلة تشمل مثل هذا العنـصر يف تعريفهـا      ) "أماكن وجودهم 

وتتساوى الصيغ األخرى يف القبول، شريطة أن يتم تفسريها على أهنا تشمل مجيع احلـاالت               
رفض االعتـراف   :  اإلعالن، واالتفاقية الدولية، ونظام روما األساسي أي       املنصوص عليها يف  

حبرمان الشخص من حريته؛ ورفض إعطاء معلومات عن مصري الشخص أو مكان وجوده أو            
  .)٢٤(إخفاء تلك املعلومات

  حرمان الشخص املختفي من محاية القانون ونية اجلناة  -دال   
ي يف القانون الدويل أن الضحية ُتحرم من محايـة  ُتبّين مجيع تعاريف االختفاء القسر   -٢٩

وهذه اخلصوصية املُميزة لالختفاء القسري يترتب عليها وقف متتع الضحية جبميـع            . القانون
وهلذا عالقة وثيقة حبق    . حقوقها اإلنسانية وحرياهتا األخرى ووضعها يف حالة استسالم كاملة        

 شرط أساسي للتمتع بـسائر حقـوق   كل فرد يف االعتراف به كشخص أمام القانون، وهو      
  .اإلنسان األخرى

عمل من أعمـال االختفـاء      كل   من اإلعالن على أن      ١ من املادة    ٢وتنص الفقرة     -٣٠
  .القسري حيرم الشخص الذي يتعرض له، من محاية القانون

 من الفريق العامل إىل تأويل تعريف اجلرمية على حنو يفضي إىل احلماية مـن               وسعياً  -٣١
يقبل حاالت االختفاء القسري دون أن يشترط أن تثبت املعلومات          "ء القسري، فإنه    االختفا

اليت يستخدمها املصدر يف اإلبالغ عن حالة من احلاالت أو تفترض حىت وجود نيـة لـدى                 
  .)٢٥("الفاعل حلرمان الضحية من محاية القانون

ـ     -٣٢ حرمـان  "صر وُتستخلص املمارسات اجليدة من تلك الدول اليت ُتدرج هـذا العن
 لإلعـالن   بوصفه نتيجة للعناصر األخرى املكونة للجرمية، طبقاً      " الضحية من محاية القانون   

  . )٢٦(وموقف الفريق العامل

__________ 

املـادة  (؛ بوليفيا   )٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين األول  ٤ املؤرخ   ٠٢٦ - ١٨ من القانون    ٢١املادة  (أوروغواي   )٢٣(
 ٢٠١املـادة   (؛ غواتيماال   ) من القانون اجلنائي   ٣٦٤املادة  (؛ السلفادور   )نون اجلنائي  من القا   مكرراً ٢٩٢
 مـن  ١٦٥املـادة  (؛ كولومبيا ) من القانون اجلنائي   -  ألف ١٨٠املادة  (؛ فرتويال   ) من القانون اجلنائي   ثالثاً

 ).القانون اجلنائي
 ".ي معلومات عن أماكن وجود األشخاصوال تعط): "...  من القانون اجلنائي٤٨٨املادة (انظر نيكاراغوا  )٢٤(
)٢٥( A/HRC/7/2 ٢٦، الفقرة)  من التعليق العام بشأن تعريف االختفاء القسري٥الفقرة .( 
 -)  من القانون اجلنـائي    - ألف   - ١٨٠املادة  (؛ فرتويال   ) من القانون اجلنائي    مكرراً ٢٩٢املادة  (بوليفيا   )٢٦(

؛ كولومبيا  "مما حيول دون ممارسة الضحايا حلقوقهم     " بصيغة أضيق لكن ميكن تفسريها مبا يتفق مع اإلعالن        
 ). من القانون اجلنائي١٦٥املادة (
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  الطبيعة املستمرة للجرمية وآثارها يف القانون اجلنائي  - رابعاً  
يعترب كل عمـل مـن أعمـال    " من اإلعالن على أنه      ١٧ من املادة    ١تنص الفقرة     -٣٣
تفاء القسري جرمية مستمرة باستمرار مرتكبيها يف التكتم علي مصري ضحية االختفـاء             االخ

وبّين الفريق العامل يف تعليقه     . "ومكان إخفائه، وما دامت هذه الوقائع قد ظلت بغري توضيح         
حاالت االختفاء القسري منوذج لألفعال     "العام بشأن االختفاء القسري كجرمية مستمرة أن        

أ الفعل عند اخلطف ويستمر طوال الفترة اليت مل تنته فيها اجلرميـة، وبعبـارة               ويبد. املستمرة
أخرى، إىل أن تعترف الدولة باالحتجاز أو تنشر املعلومات املتعلقة مبصري الفـرد أو مكـان         

  ."وجوده
وتكشف الردود على االستبيان الذي أرسله الفريق العامـل مجلـة مـن أفـضل                 -٣٤

وعلى وجه اخلصوص، ُتعّرف بعض الدول االختفـاء القـسري،     . املمارسات يف هذا الشأن   
وهذا التوصيف الواضح   . )٢٧(بصريح العبارة، على أنه جرمية مستمرة مبوجب قوانيها اجلنائية        

للجرمية باعتبارها جرمية مستمرة سّهل على احملاكم احمللية إدانة املتهمني عن االختفاء القسري             
. )٢٨( الفعل قد بدأ قبل تدوين اجلرمية يف القانون احمللـي          يف احلاالت اليت يكون فيها ارتكاب     

ويف حاالت أخرى، ورغم أن اجلرمية غري ُمكّيفة كجرمية مستمرة، انتهت احملـاكم احملليـة               
كذلك إىل إقرار هذه الفكرة فيما يتعلق باالختفاء القسري وتطبيق مبـدأ عـدم رجعيـة                 

  ملستمرة، رغم كون االختفاء القسري ليس      وتعترف دول أخرى مبفهوم اجلرمية ا     . )٢٩(القوانني
  

__________ 

ورّدت نيكاراغوا بأن مفهوم اجلرميـة املـستمرة معـروف يف تـشريعات         . أوروغواي؛ غواتيماال؛ وفرتويال   ) ٢٧(
 .املستمرةوأن االختفاء القسري يعترب يف عداد اجلرائم )  من القانون اجلنائي٨٣املادة (نيكاراغوا 

 ٣، احلكـم الـصادر يف   )غواتيمـاال ( يف تشيكيموال Tribunal Primero de Sentenciaانظر، يف مجلة أمور،  ) ٢٨(
؛ حمكمة اجلنايـات، أنـشطة      )قضية ماركو انطونيو سانشيز سامايوا وآخرون     ( ٢٠٠٩ديسمرب  /كانون األول 

 املـؤرخ   C-26-2-2006، احلكم رقم    )واتيماالغ(االجتار باملخدرات واجلرائم ضد البيئة يف منطقة تشيمالتينانغو         
؛ الـدائرة  ٢٠٠٩يوليـه  / متـوز ٧؛ احملكمة الدستورية لغواتيماال، احلكم الصادر يف       ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٧

 .٢٠٠٧أغسطس / آب١٠الدستورية حملكمة العدل العليا يف مجهورية فرتويال البوليفارية، احلكم الصادر يف 
 ٩، احلكم الـصادر يف  Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado Bogotáانظر يف مجلة أمور،  )٢٩(

 رقـم  Acuerdo Plenario؛ حمكمة العدل العليا لبريو، )ألفونسو بالزاس فيغاقضية ( ٢٠١٠يونيه /حزيران
٢٠٠٩-٩/CJ-116،   ؛ حمكمة العدل العليـا     ١٥ و ١٤، الفقرتان   ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٣ املؤرخ

؛ احملكمة )Exp 111-04, D.D. Cayo Rivera Schreiber (٢٠٠٦مارس / آذار٢٠حلكم الصادر يف لبريو، ا
؛ ٢٦، الفقـرة  )Exp. 2488-2002-HC/TC (٢٠٠٤مـارس  / آذار١٨الدستورية لبريو، احلكم الصادر يف 

؛ احملكمـة   )P./J.49/2004 (٢٠٠٤يوليـه   / متـوز  ٢٠حمكمة العدل العليا للمكسيك، احلكم الصادر يف        
، )Exp. 2798-04-HC/TC (٢٠٠٤ديـسمرب  / كـانون األول ٩م الصادر يف ـرو، احلكـالدستورية لبي

 ).C-580/02رقم  (٢٠٠٢يوليه / متوز٣١؛ احملكمة الدستورية لكولومبيا، احلكم الصادر يف ٢٢الفقرة 
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، وهو ما من شأنه أن ُيسّهل تطبيقه على أفعـال االختفـاء             )٣٠( فيها كجرمية مستقلة   مدوناً
ويف إحدى الدول، مت تدوين جرمية االختفاء القسري، لكن االجتهاد القـضائي مل             . القسري

ئم أخرى متصلة بانتهاك احلريـة      بالرغم من أن جرا    "الدائمة"يطبق عليها بعٌد مفهوم اجلرمية      
  .)٣١(الشخصية، مثل اخلطف، قد جرى تكييفها على أهنا دائمة

  املشاركة يف ارتكاب جرائم االختفاء القسري  - خامساً 
على القانون اجلنائي احمللي أن يعاقب على خمتلف أشكال املـشاركة يف ارتكـاب                -٣٥

لقيادية أو إعطاء األوامـر، والتحـريض،       جرمية االختفاء القسري مثل التواطؤ، واملسؤولية ا      
 فيما يتعلق باملسؤولية اجلنائية     ال سيما وهذا األمر مهم    . واملوافقة، والقبول، واإلخفاء الفعلي   

وعادة ما يكون العديـد مـن اجلنـاة         . لألشخاص الذين حيتلون مواقع يف السلسلة القيادية      
يكونون كلّهم بالضرورة ُمطّلعـني     متورطني يف ارتكاب جرمية االختفاء القسري، لكنهم ال         

  .)٣٢(على مكان وجود الضحية أو مصريها
 ٦ من املادة    ١ يف هذه املسألة، فإن الفقرة        مفصالً ومع أن اإلعالن ال يتضمن حكماً       -٣٦

من االتفاقية الدولية تنص على أن تتخذ الدول التدابري الالزمة لتحميل املسؤولية اجلنائية على              
 من يرتكب جرمية االختفاء القسري، أو يأمر أو يوصـي بارتكاهبـا أو              لكل) أ("أقل تقدير   

 كان على   ‘١‘: الرئيس الذي ) ب( أو يشترك يف ارتكاهبا؛      حياول ارتكاهبا، أو يكون متواطئاً    
__________ 

مـن حريتـها؛    مصر، حيث ُيعترب احلبس الظامل جرمية مستمرة طوال الفترة اليت تظل فيها الضحية حمرومة                )٣٠(
التطبيق يف إريتريا يشمل اخلطف؛ التطبيق يف إستونيا؛ وأملانيا؛ وفرنسا يشمل احلبس غري املشروع؛ التطبيق               

سلب احلريـة   "؛ التطبيق يف األردن يشمل      "االختطاف" و "األسر واحلْجر غري املشروعني   "يف اليابان يشمل    
؛ التطبيق يف مجهورية كوريا يشمل االعتقال       "فاخلط"؛ التطبيق يف كازاخستان يشمل      "بصورة غري قانونية  

؛ التطبيق يف التفيا؛ ولبنان؛ ومدغشقر؛ ومولدوفا؛ وموريـشيوس يـشمل           ...الزائف واحلْجر غري القانوين   
سلب احلرية بصورة غري مشروعة وأخذ الرهائن، دون أن يشمل اخلطف؛ التطبيق يف بولندا يشمل جرميـة                

 مـن   ٢الفقرة  (ع الربتغايل   ـمفهوم اجلرمية املستمرة معروف يف التشري     سلب احلرية؛ وتوضح الربتغال أن      
لكن التكييف القانوين املناسب لالختفاء القسري هو رمبا تصنيفه يف خانـة            )  من القانون اجلنائي   ٣٠املادة  

د  أي اجلرائم اليت ترتكب بواسطة أفعال متعددة أو من خالل فعل واحد قابل لالمتـدا               "اجلرائم املستدامة "
 مـن   ٦١املـادة   (؛ التطبيق يف قطر يشمل اخلطف؛ صربيا        )مثل القيد غري القانوين   (من حيث مدته الزمنية     

 .؛ تايلند؛ وتوغو)القانون اجلنائي
، احلكم ٢٠٠٤-٨٢-٠٣٠١، القضية رقم Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel: السلفادور )٣١(

 .٢٠٠٤أغسطس / آب٣الصادر يف 
نـوفمرب  / تشرين الثـاين ١٣ بتاريخ ،Acuerdo Plenario No. 9-2009/CJ-116عليا لبريو، حمكمة العدل ال )٣٢(

واجب تقدمي املعلومـات جـوهري بالنـسبة        "أعلنت حمكمة العدل العليا لبريو أن       ": ١١، الفقرة   ٢٠٠٩
ن على  ـيراد املطّلع ـة املسؤولني واألف  ـوما دامت حالة االختفاء مستمرة، فإن كاف      . [...] لتدوين اجلرمية 

وإلثبات املسؤولية اجلنائية، ال يقتـضي األمـر     . "ما حدث يتحملون واجب تقدمي املعلومات املذكور آنفاً       
 ."بالضرورة تدخل اجلناة أو املشاركني منذ الوهلة األوىل الرتكاب اجلرمية
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علم بأن أحد مرؤوسيه ممن يعملون حتت إمرته ورقابته الفعليتني قد ارتكب أو كان علـى                 
ي، أو تعمد إغفال معلومات كانت تدل على ذلـك          وشك ارتكاب جرمية االختفاء القسر    

 كان ميارس مسؤوليته ورقابته الفعليتني على األنشطة اليت ترتبط هبـا جرميـة              ‘٢‘بوضوح؛  
 مل يتخذ كافة التدابري الالزمة واملعقولة اليت كان بوسـعه اختاذهـا             ‘٣‘االختفاء القسري؛   

ارتكاهبا أو عـرض األمـر علـى        للحيلولة دون ارتكاب جرمية االختفاء القسري أو قمع         
  .)٣٣("السلطات املختصة ألغراض التحقيق واملالحقة

واملمارسات اجليدة املستقاة من عدد كبري من الدول هي نتاج لتنفيذ نظـام رومـا                 -٣٧
  من النظام، اللتني تتضمنان سرداً     ٢٨ و ٢٥سيما املادتني    األساسي يف تشريعاهتا الداخلية وال    

بيد أن  . )٣٤(ةـة الدولي ـ من االتفاقي  ٦ة مبا ورد يف املادة      ـلية مقارن  ألشكال املسؤو  مفصالً

__________ 

أعـاله  ) ب(رعية  ليس يف الفقرة الف   " من االتفاقية الدولية على أنه       ٦من املادة   ) ج(١تنص الفقرة الفرعية     )٣٣(
إخالل بالقواعد ذات الصلة اليت تنطوي على درجة أعلى من املسؤولية والواجبة التطبيق مبوجب القـانون                

 ." مقام القائد العسكريالدويل على قائد عسكري أو على أي شخص يقوم فعالً
انون املدونة اجلنائية لعام     من ق  ١١٥-٢٦٨املادة  (؛ أستراليا   ) من القانون اجلنائي    مكرراً ٦١٥املادة  (إسبانيا   )٣٤(

؛ ) من القانون األملاين املتعلق باجلرائم املرتكبة ضد القـانون الـدويل           ١٤ و ١٣ و ٤املواد  (؛ أملانيا   )١٩٩٥
 من القـانون رقـم      ١٠املادة  (؛ أوروغواي   )٢٦/٢٠٠٠ من القانون رقم     ٤٢ و ٤١ان  ـاملادت(إندونيسيا  

 ٢٢ مـن القـانون الـصادر يف         ٦املادة  ( الربتغال   ؛)٢٠٠٦أكتوبر  /  تشرين األول  ٤ املؤرخ   ٠٢٦-١٨
 من القانون   ٢-١٨٠املادة  (؛ البوسنة واهلرسك    ) من القانون اجلنائي   ٤٤٥املادة  (؛ بنما   )٢٠٠٤يوليه  /متوز

 مـن القـانون     ٤٤٠املـادة   (؛ اجلبل األسود    ) من القانون اجلنائي   ١٣٦املادة  (ليشيت   -؛ تيمور   )اجلنائي
 من قانون املعاقبة على اجلرائم املشمولة يف اختصاص قـانون احملكمـة             ٥املادة  (ا  ؛ مجهورية كوري  )اجلنائي

/  تـشرين األول  ٣١ املؤرخ   ٨ من القانون رقم     ١٠املادة  (؛ مجهورية الكونغو    )٢٠٠٧اجلنائية الدولية لعام    
؛ روانـدا   )ئيباء من القانون اجلنا    - ٤١٦املادة  (؛ مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة      )١٩٩٨أكتوبر  

 من القانون املتعلق بالقانون اجلنائي      ١٠املادة  (؛ ساموا   )٢٠٠٣ لعام    مكرراً ٣٣ من القانون رقم     ١٨املادة  (
) ل(٢٦٤و) ك(٢٦٤املادتـان   ( من القانون اجلنائي؛ سويسرا      ١٠٤املادة  (سلوفينيا   ؛)٢٠٠٧الدويل لعام   

 مـن   ٣٥-٣٥املادتـان   (؛ شيلي   )نائي العسكري  من القانون اجل   ١١٤ و ٢٠من القانون اجلنائي واملادتان     
؛ العـراق  ) من القانون اجلنائي٣٨٤املادة (؛ صربيا )٢٠٠٩يوليه  / متوز ١٨ املؤرخ   ٣٥٧-٢٠القانون رقم   

؛ الفلـبني   )٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين األول  ١٨ من قانون احملكمة اجلنائية العراقية العليا الصادر يف          ١٥املادة  (
، وهو قانون حيدد اجلرائم املرتكبة ضد القانون اإلنساين الدويل، واإلبـادة            ٩٨٥١قانون اجلمهورية رقم    (

اجلماعية، وجرائم أخرى ضد اإلنسانية ويعاقب عليها، وُينظّم السلطة القضائية، وُيعّين احملـاكم اخلاصـة               
ملادتان ا(؛ فنلندا   ١٠ و ٨، املادتان   ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ١١ويتناول األغراض ذات الصلة، بتاريخ      

؛ كنـدا   ) ألف من القانون اجلنائي    - ١٦٧املادة  (؛ كرواتيا   ) من القانون اجلنائي   ١١ من الفصل    ١٣ و ١٢
 من القـانون    E-٥٤املادة   (ة؛ مالط )٢٠٠٠ من قانون اجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب لعام          ٥املادة  (

 من القانون املتعلق باحملكمة اجلنائية      ٦٥املادة  (؛ اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية        )اجلنائي
 من قانون اجلرائم الدولية     ٩املادة  (؛ هولندا   ) من القانون اجلنائي   ١٠٩املادة  (النرويج   ؛)٢٠٠١الدولية لعام   

 ).٢٠٠٣لعام 
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هذا ال يتعلق سوى مبسؤولية األشخاص الذين ارتكبوا جرمية االختفاء القسري بوصفها جرمية 
  . )٣٥( من النظام٧ضد اإلنسانية وفقاً للشروط والتعريف احملدد الواردين يف املادة 

فاء القسري باعتباره جرمية مستقلة، بادرت إحدى الدول        وعندما يتعلق األمر باالخت     -٣٨
 مع أولئك الذين يلتمسون ارتكاب جرميـة االختفـاء          إىل وضع نظام شامل للتعامل حتديداً     

القسري، أو حيرضون عليه، أو حياولون ارتكاهبا، أو يكونون متـواطئني أو مـشاركني يف               
ة من يشاركون يف اجلرمية     ـسؤوليأن م ـ بش  عاماً ة أخرى نصاً  ـووضعت دول . )٣٦(ارتكاهبا

  .)٣٧("أو خيفوهنا

  العقوبات  - سادساً  
يعترب كل عمـل مـن أعمـال        ":  من اإلعالن على أن    ٤ من املادة    ١تنص الفقرة     -٣٩

االختفاء القسري جرمية يعاقب عليها بالعقوبات املناسبة اليت تراعي فيها شدة جـسامتها يف              
  .)٣٨("نظر القانون اجلنائي

ل إىل أن املعاقبة على جرمية االختفاء القسري بعقوبة تترواح          ـفريق العام وخلص ال   -٤٠
وميكن مشاهدة املمارسات اجليـدة يف      . )٣٩( يتماشى مع اإلعالن   اً سنة سجن  ٤٠ إىل   ٢٥بني  

  .)٤٠(هذا الصدد يف عدد حمدود من الدول
ل وهلة  ويف بعض الدول، ال تبدو العقوبة املنصوص عليها يف التشريعات مناسبة ألو             -٤١

عند تطبيقها على االختفاء القسري بوصفه جرمية مستقلة، وإن كـان ُيتـرك، يف بعـض                
 لتقدير القاضي أو هيئة احمللفني اليت تنطق باحلكم، مبـا يف ذلـك              احلاالت، خيار واسع جداً   

وتعد اجلزاءات املقررة ملعاقبة االختفاء القسري بوصفه       . )٤١(النظر يف الظروف املشددة املمكنة    
ة ضد اإلنسانية حسب تعريف نظام روما األساسي، أكثر مالءمة على العموم، وإن مل              جرمي

ومع ذلك، يرى الفريق العامل أنه إذا كـان االختفـاء           . يكن األمر كذلك يف كل األحوال     
__________ 

 حاالت االختفاء القسري جرائم ضد اإلنسانية حىت لـو مل ترتكـب يف ظـل                يف أوروغواي، تعترب دائماً    )٣٥(
 .وف اليت حددها نظام روما األساسيالظر

 ). من القانون اجلنائي٤٥٠ و٤٤٩ و٤٤٦ و٤٤١ و٣٤٨ و٣٤٠املواد (كولومبيا  )٣٦(
 ). من القانون اجلنائي-  ألف١٨٠املادة (فرتويال  )٣٧(
 . من االتفاقية الدولية٧انظر، باملثل، املادة  )٣٨(
)٣٩( A/HRC/4/41/Add.1، أيضاًانظر . ٣٣ الفقرة E/CN.4/2006/56/Add.1٢٧فقرة ، ال. 
 ناً سج  شهراً ٣٢٠/٥٤٠(؛ كولومبيا   )انظر أدناه :  عقوبة اإلعدام  أيضاً، بل و  اً سنة سجن  ٢٥/٤٠(غواتيماال   )٤٠(

 عن فقـدان     شهر يف حالة وجود ظروف مشددة، باإلضافة إىل غرامة مالية، فضالً           ٤٨٠/٦٠٠وما يصل   
 .) شهرا١٦٠/٣٦٠ًاألهلية يف شغل وظائف عامة ملدة 

 سنة يف حالـة وجـود       ٣٠ وما يصل إىل      سنة سجناً  ١٥ اىل   ٥(؛ بوليفيا   ) سنة ٢٥  سنتان إىل (أوروغواي   )٤١(
 ).وفقدان األهلية يف شغل الوظائف العامة"  سنة سجنا١٥ًال تقل عن ("؛ بريو )ظروف مشددة
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، فإن االختفاء القسري كفعل منفرد يظل مـع ذلـك      القسري كجرمية ضد اإلنسانية بغيضاً    
  . عقوبة تقابلها يف القسوةجرمية بالغة اخلطورة تستحق

جيوز للتشريعات الوطنية أن    ":  من اإلعالن على ما يلي     ٤ من املادة    ٢وتنص الفقرة     -٤٢
 ظروف خمففة بالنسبة للشخص الذي يقوم، بعد اشـتراكه يف أعمـال             ىتتضمن النص عل  

 تسمح  مبعلومات االختفاء القسري، بتسهيل ظهور الضحية علي قيد احلياة، أو باإلدالء طوعاً          
  .)٤٢("بإلقاء األضواء علي حاالت اختفاء قسري

ال ينص على تدابري خمففة سوى   "وخلص الفريق العامل إىل أن التشريع اجلنائي الذي           -٤٣
" يف حالة تعاون اجلناة يف حترير الضحية أو يف العثور على رفات الضحية، حسب االقتـضاء               

  .)٤٣( من اإلعالن٤ من املادة ٢يليب اشتراطات الفقرة 
، )٤٤( بعينها مشددة أو خمففة لالختفاء القـسري       وهناك عدد من الدول حدد ظروفاً       -٤٤

. بينما يشري البعض اآلخر إىل الظروف العامة املنصوص عليها يف القانون اجلنائي، إن وجدت             
وعند وجود نص على ظروف مشددة حمددة، فإهنا تكون متصلة، يف مجلة أمور، حبالة الوفاة               

ى اجلسدي أو النفسي اجلسيم بالشخص املختفي، وكون الضحية ينتمي إىل فئة  أو إحلاق األذ  
، أو كون الفعل قيد النظر ميثل جرميـة          عاماً مستضعفة بصورة خاصة، وكون اجلاين موظفاً     

ويف بعض الدول األخرى، يعترب ارتكاب جرمية على مدى فترة زمنية مطّولـة             . )٤٥(مستمرة
منها حترير الضحية يف غضون فترة       خففة، فتشمل مجلة أمور   أما الظروف امل  . )٤٦( مشدداً ظرفاً

زمنية معينة أو إدالء الشخص الضالع ميعلومات جتعل من املمكن توضيح القضية أو حتديـد               
  .هوية اجلناة

وفيما يتعلق بالعقوبات الثانوية، خلص الفريق العامل إىل أنه يتعني على التشريعات               -٤٥
. )٤٧(الختفاء القسري أن تنص على جتريد اجلناة من األهلية اإلداريةاحمللية اليت تتناول حاالت ا   

__________ 

 . من االتفاقية الدولية٧ من املادة ٢ الفقرة أيضاًانظر  )٤٢(
)٤٣( E/CN.4/2006/56/Add.1، ٢٧ الفقرة. 
؛ )٢٠٠٦أكتـوبر   /  تشرين األول  ٤ املؤرخ   ٠٢٦-١٨ من القانون رقم     ٣-٢١ و ١٥تان  املاد(أوروغواي   )٤٤(

؛ غواتيماال  ) من القانون اجلنائي    مكرراً ٢٩٢املادة  (بوليفيا   ،) من القانون اجلنائي   ١٥١ و ١٥٠املادتان  (بنما  
كولومبيـا   ؛)نـائي  من القانون اجل   -  ألف ١٨٠املادة  (؛ فرتويال   ) من القانون اجلنائي    ثالثاً - ٢٠١املادة  (
 ). من القانون اجلنائي-  باء٢١٥املادة (واملكسيك )  من القانون اجلنائي١٦٧ و١٦٦املادتان (

 ). من القانون اجلنائي٨٣املادة (مثل نيكاراغوا  )٤٥(
 ).من القانون اجلنائي) م(٤٢املادة (مثل اجلمهورية التشيكية  )٤٦(
)٤٧( A/HRC/7/2/Add.1،   ٦٦ و ٣٩ الفقرتان)العقوبـات  باإلضافة إىل  من اإلعالن على أنه٥وتنص املادة   ). ج 

 أعمال االختفاء القسري املسؤولية املدنية ملرتكبيها واملسؤولية        ىاجلنائية الواجبة التطبيق، جيب أن تترتب عل      
املدنية للدولة أو لسلطاهتا اليت نظمت عمليات االختفاء املذكورة أو وافقت عليها أو تغاضت عنها، وذلك                

 . ملبادئ القانون الدويلل باملسؤولية الدولية للدولة املعنية وفقاًمع عدم اإلخال
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وبناء عليه، فإن بعض الدول تنص صراحة على أن من يدانون من املوظفني العامني باالختفاء               
  .)٤٨(القسري يفقدون أهلية شغل وظائف عامة

ـ               -٤٦ نح وينبغي أال ينتقص االلتزام بفرض عقوبات جنائية مناسبة من واجب كفالـة م
باإلضافة إىل العقوبات اجلنائيـة     "وأشار الفريق العامل إىل أنه      . الضحايا تعويضا مدنيا كامال   

  . )٤٩("املطبقة، يتحمل اجلناة املزعومون املسؤولية املدينة العامة عن االختفاء القسري

  الضمانات من اإلفالت من العقاب  - سابعاً  
إىل مسألة اإلفـالت    ) E/CN.4/1994/26( ١٩٩٤أشار الفريق العامل يف تقريره لعام         -٤٧

من العقاب، وذكّر الدول بالتزاماهتا بعدم وضع أو سّن قوانني من شأهنا أن متـنح احلـصانة                 
وتوجـد  . وقد كررت التقارير الالحقة تأكيد هذا الشاغل      . ملرتكيب جرائم االختفاء القسري   

وعلى حنو ما الحظه    . العقاببالفعل حلقة مفرغة بني ارتكاب االختفاء القسري واإلفالت من          
الفريق العامل وجلنة حقوق اإلنسان، فإن اإلفالت من العقاب يشكل يف آن واحـد أحـد                
األسباب األساسية حلاالت االختفاء القسري وإحدى العقبات الرئيسية الـيت حتـول دون             

اجليدة  من املمارسات  ويف هذا الصدد يالحظ الفريق العامل عدداً      . )٥٠(استجالء هذه احلاالت  
  .املستقاة من الدول اليت سامهت تدرجييا يف وضع حد حلالة اإلفالت من العقاب على أراضيها

  العفو العام  -ألف   
ال يستفيد األشخاص الذين ارتكبوا أو ادعي       " من اإلعالن على أنه      ١٨تنص املادة     -٤٨

مماثل آخر قـد  أهنم ارتكبوا جرمية االختفاء القسري، من أي قانون عفو خاص أو أي إجراء            
وأصدر الفريـق   . )٥١("يترتب عليه إعفاء هؤالء األشخاص من أي حماكمة أو عقوبة جنائية          

وفـّصل  . )٥٢( مـن اإلعـالن  ١٨ هلذا احلكم يف تعليقه العام بشأن املادة  وافياً العامل تفسرياً 
ـ   ١٨ للمادة   التفسري احلاالت اليت ميكن أن يعترب فيها العفو العام خمالفاً          ة علـى    وأعطى أمثل

__________ 

املـادة  (؛ بريو   )٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين األول  ٤ املؤرخ   ٠٢٦-١٨ من القانون رقم     ١٢املادة  (أوروغواي   )٤٨(
 من القانون   ١٦٥املادة  (كولومبيا   ؛) من القانون اجلنائي   ٣٦٦املادة  (؛ السلفادور   ) من القانون اجلنائي   ٣٢٠
 من  ٤٨٨املادة  (؛ ونيكاراغوا   )من القانون اجلنائي   -  دال ٢١٥ و - جيم   ٢١٥املادتان  (املكسيك   ؛)اجلنائي

 ).القانون اجلنائي
)٤٩( A/HRC/7/2/Add.1، ٦٦ و٣٩ الفقرتان)ج.( 
 .٢٠٠١أبريل / نيسان٢٣ املؤرخ ٢٠٠١/٤٦رقم  انظر، يف مجلة أمور، قرار جلنة حقوق اإلنسان )٥٠(
)٥١( E/CN.4/1996/38٥٨ و٥٧ان ، الفقرت. 
)٥٢( E/CN.4/2006/56   فيما .. .  من التعليق العام بشأن احلق يف معرفة احلقيقة        ٨ الفقرة   أيضاًانظر  . ٤٩، الفقرة

 ).٣٩، الفقرة A/HRC/16/48(يتعلق باالختفاء القسري 
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 من اإلعالن عندما تفسر ١٨املادة "ونّص على أن .  اليت ينبغي أن حتظر أيضاً"التدابري املماثلة"
مع أحكام اإلعالن األخرى، تسمح بتدابري حمددة واستثنائية تؤدي بشكل مباشـر إىل منـع          

 من اإلعالن، حىت وإن كانت هـذه     ٣حاالت االختفاء وإهنائها، كما تنص على ذلك املادة         
لتدابري تبدو للوهلة األوىل تدابري هلا تأثري قانون للعفو أو إجراء مماثل قد يسفر عن اإلفـالت             ا

انظـر علـى وجـه      ( بأنواع التدابري اليت ميكن اختاذها        مفصالً  وقّدم عرضاً  - "من العقاب 
  ). من التعليق العام٨اخلصوص الفقرة 

حة جرمية االختفاء القـسري     وُتستقى أفضل املمارسات من الدول اليت تستثين صرا         -٤٩
 على أنه جرمية ضد     من تطبيق قوانني العفو العام أو التدابري املماثلة، سواء أكان الفعل مصّنفاً           

وتقْصر بعض الدول األخرى االستثناء على حاالت االختفاء املـشمولة          . )٥٣(اإلنسانية أم ال  
مل أن يؤكد على أنه بالرغم      ومرة أخرى، يود الفريق العا    . )٥٤(بتعريف اجلرائم ضد اإلنسانية   

 عندما ميثل جرمية ضد اإلنسانية، فإن االختفاء القـسري          من كون االختفاء القسري بغيضاً    
كفعل منفرد يظل جرمية بالغة اخلطورة وينبغي أن ُيستبعد من أي إجراء للعفـو ال يراعـي                 

  .١٨الشروط اليت حددها الفريق العامل يف تعليقه العام على املادة 
 بعض الدول، ال يوجد أي قيد على اإلطالق من شأنه أن حيول دون منح العفو                ويف  -٥٠

ويود الفريق العامل أن ُيوصي تلك الدول باتباع أفضل        . )٥٥(العام عن أفعال االختفاء القسري    
املمارسات املستقاة من الدول املذكورة أعاله، من خالل استبعاد حاالت االختفاء القسري            

وعلى أية حال، ينبغي أن متتنع تلك الدول . )٥٦(فو العام أو التدابري املماثلةمن تطبيق قوانني الع
عن اعتماد أي قانون عفو عام أو إجراء مماثل ال حيترم الشروط اليت بّينها الفريـق العامـل                  

  .١٨بالتفصيل يف تعليقه العام على املادة 
ـ             -٥١ سابقة أو التـدابري    ويف عدد آخر من الدول، جرى استعراض قوانني العفو العام ال

املماثلة وتقليص نطاق تطبيقها، بل إبطال شرعيتها القانونية بأثر رجعي، مما مسح بفـتح أو               

__________ 

 ٤ املـؤرخ    ٠٢٦-١٨ من القانون رقم     ٨املادة  (، أوروغواي   ) من الدستور  ١٢٠ و ٨٠املادتان  (إكوادور   )٥٣(
 ألف من   - ١٨٠املادتان  (؛ فرتويال   ) من القانون اجلنائي   ١١٥املادة  (؛ بنما   )٢٠٠٦أكتوبر  / ألولتشرين ا 

؛ نيكـاراغوا   )٢٠٠٠ لعام   ٥٨٩ من القانون رقم     ١٤املادة  (؛ كولومبيا   ) من الدستور  ٢٩القانون اجلنائي و  
نفسه االختفاء القـسري مـن       ويف غواتيماال، يستبعد قانون العفو العام     ).  من القانون اجلنائي   ١٣٠املادة  (

 ).١٩٩٦ قانون املصاحلة الوطنية لعام ١٩٩٦-١٤٥، املرسوم رقم ٨املادة (نطاقه 
 من قانون احملكمـة اجلنائيـة       ٦-١٥املادة  (؛ العراق   ) من القانون اجلنائي   ١٧١ و ١٧٠املادتان  (بوروندي   )٥٤(

 ).٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول١٨العراقية العليا الصادر يف 
 .لبوسنة واهلرسك؛ واجلمهورية التشيكية؛ وسلوفينياإريتريا؛ ا )٥٥(
أوضحت إستونيا موقفها بأن العفو العام لن يطبق على حاالت االختفاء القسري، رغم عـدم وجـود أي              )٥٦(

 .حكم صريح يستبعد ذلك
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إعادة فتح باب النظر يف أحكام صادرة يف جرائم مرتكبة يف املاضي، مبا فيها قضايا اختفـاء                 
  .)٥٧(قسري مل ُيبّت فيها

  الطاعة الواجبة ألوامر الرؤساء  -باء   
اء القسري أنه   ـيع صكوك حقوق اإلنسان الدولية املعنية حباالت االختف       توضح مج   -٥٢

ال جيوز التذرع بأية أوامر أو تعليمات من أي سلطة عامة مدنية كانت أو عسكرية أو غريها                 
وشدد الفريق العامل على ضرورة أن تعكس التشريعات        . )٥٨(لتربير جرمية االختفاء القسري   

وليس يف الصكوك الدولية املذكورة ما يشري إىل أن         . )٥٩(و الواجب احمللية هذا املبدأ على النح    
وبالفعـل،  .  لتخفيف العقوبة إن اقتضت العدالة ذلك      أوامر الرؤساء ميكن أن تشكل أساساً     

فحىت لو أردات التشريعات الوطنية إقرار ختفيف العقوبة على أساس أوامر الرؤسـاء، فـإن               
ذا مسح القانون الوطين بتخفيف كبري يف العقوبـة،         فإ:  على عنانه  التخفيف لن يكون مطلقاً   

__________ 

 ١٤، أن قانوين العفو العام املـذكورين بـاطالن والغيـان، ويف    ٢٠٠٣يف األرجنتني، أعلن الربملان، عام    )٥٧(
 بفتح أو إعـادة فـتح   ، أعلنت حمكمة العدل العليا أهنما غري دستوريني، مما مسح فعالً       ٢٠٠٥يونيه  /نحزيرا

ة يف جرائم ارتكبها اجليش يف السبعينيات، بينها آالف قضايا االختفاء القسري،            رباب النظر يف أحكام صاد    
، S.1767.XXXVIII, Simón, Julio Héctor y otros s/ privación ilegítima de la libertad, etcومنها قضية 

 ، أصدرت احملكمة العليا قـراراً     ٢٠٠٧يوليه  / متوز ١٣ويف  ). ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ١٤احلكم الصادر يف    
 بالنسبة لقضية بعينها، وهو ما شكّل سـابقة قـضائية           ١٩٩٠أعلنت مبوجبه بطالن العفو الصادر يف عام        

 ١٣، احلكـم الـصادر يف   سانتياغو عمر ريفـريوس   قضية   وترد اإلشارة إىل حمكمة العدل العليا يف      . مهمة
ويف شيلي، اعتمدت احملكمة العليا مجلة من القرارات تستبعد تطبيق مرسوم قانون العفو             . ٢٠٠٧يوليه  /متوز

جرمية "املتمثل يف     أن املبدأ الفقهي   أيضاًوقررت احملكمة العليا    .  عن اجلرائم ضد اإلنسانية    ١٩٧٨العام لعام   
ويف .  ينبغي أن مينع أي تطبيق للعفو العام أو تقـادم لقـضايا االختفـاء القـسري                " املستمرة االختطاف

 ٢٠ أن املرسوم الصادر يف      ٢٠٠٠سبتمرب  / أيلول ٢٦السلفادور، أكدت حمكمة العدل العليا يف قرار مؤرخ         
 /ون الثـاين  كـان ١ القاضي مبنح العفو العام جلميع من شاركوا يف ارتكاب جرائم قبل    ١٩٩٣مارس  /آذار

ه يف قضايا حمددة، وهو     ـع القضاة جتّنب تطبيق   ـه غري دستوري، لكن بوس    ـ، ال ميكن إعالن   ١٩٩٢يناير  
انظر تقرير الفريق العام عن السلفادور،      (ما حدث يف مناسبة واحدة، يف قضية حاالت إعدام خارج القضاء            

هذه احلالة، على تعديل املرسوم مـن أجـل   بيد أن الفريق العامل حثّ اجلمعية التشريعية، يف    ). ٦٤الفقرة  
انظـر  ( من اإلعـالن     ١٨ من التعليق العام للفريق العام على املادة         ٨مالءمته مع النقاط الواردة يف الفقرة       

A/HRC/7/2/Add.2   من قانون احملكمـة اجلنائيـة       ١٥ من املادة    ٦ويف العراق، تنص الفقرة     ). ٩٠، الفقرة 
يم العفو الصادرة قبل دخول القانون حيز النفاذ ال تـسري علـى األشـخاص      العراقية العليا على أن مراس    

 .املتهمني بارتكاب أي من اجلرائم املنصوص عليها يف هذا القانون
الثامنة من اتفاقية البلدان األمريكية بشأن االختفاء القسري لألشـخاص؛            من اإلعالن؛ املادة   ٦انظر املادة    )٥٨(

 على أن تكفل الـدول      أيضاًوتنص مجيع األحكام املذكورة     . ية الدولية من االتفاق  ٢-٢٣ و ٢-٦ واملادتان
حظر األوامر أو التعليمات اليت تفرض االختفاء القسري أو تأذن به أو تشجع عليه، وعدم معاقبة الشخص                 

 . من نظام روما األساسي٣٣  يف هذا املوضوع املادةأيضاًانظر . الذي يرفض االنصياع ملثل تلك األوامر
)٥٩( A/HRC/7/2/Add.1، ٣٥ الفقرة. 
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 املنصوص عليه يف مجلة صكوك منها اإلعالن يف         "العقوبات املناسبة "فسُيخالف واجب فرض    
  .٤مادته 
 من الدول قد أدرجت بالفعل      وحسب الردود الواردة إىل الفريق العامل، يبدو أن عدداً          -٥٣

 على أنه ال جيوز التذرع بأية أوامـر أو تعليمـات             تنص صراحة  يف تشريعاهتا الداخلية أحكاماً   
ويتعلق النص، يف معظم احلاالت، باالختفاء القسري عندما ُيكّيـف          . لتربير االختفاء القسري  

ويف دول أخرى، جرت العادة بأن ُيستبعد مـن املـسؤولية           . )٦٠(على أنه جرمية ضد اإلنسانية    
 أو خارجة عن حدود سلطات      )٦١("ها ظاهرة عدم مشروعيت " ألوامر، ما مل تكن      التصرف تنفيذاً 

وفيما يتعلق هبـذه    . )٦٣( بتنفيذه لألوامر   إجرامياً ون املرؤوس سريتكب فعالً   ـأو يك  )٦٢(الرئيس
الدول، يقترح الفريق العامل أن من الالزم العمل، إما عن طريق التأويل القضائي أو التعـديل                

 االختفاء القسري، أو املشاركة فيهـا       التشريعي، على توضيح حقيقة أن األمر بارتكاب جرمية       
  . جنائياً غري مشروع بصورة ظاهرة أو فعالًعلى أي حنو، يعد فعالً

 تزال متمسكة باملبدأ القائل بأن طاعة األوامـر      ال، فإن بعض الدول األخرى      وأخرياً  -٥٤
املتعلقة ويوصي الفريق العامل تلك الدول بتعديل تشريعاهتا . ظرف يعفي املأمور من املسؤولية    

  .هبذه املسألة وجعلها تتماشى مع القانون الدويل وتواكب املمارسات اجليدة للدول األخرى

__________ 

ـ )٢٠٠٦أكتـوبر  / تشرين األول٤ املؤرخ   ٠٢٦-١٨ون رقم   ـ من القان  ٩املادة  (أوروغواي   )٦٠( ال ـ؛ فرتوي
 مـن القـانون     ٣٢املـادة   (؛ كولومبيا   ) من الدستور  ٤٥ و ٢٥ ألف من القانون اجلنائي و     - ١٨٠املواد  (

 مـن املدونـة     ٣املادة  (أملانيا  : نية يف كل من   ويسري املبدأ نفسه فيما يتعلق باجلرائم ضد اإلنسا       ). اجلنائي
 تـشرين   ٤ املؤرخ   ٠٢٦-١٨ من القانون رقم     ٩املادة  (؛ أوروغواي   )األملانية للجرائم ضد القانون الدويل    

؛ بوروندي  ) من القانون اجلنائي    سابعاً  مكرراً ١٣٦ و ٧٠املادتان  (؛ الربتغال؛ بلجيكا    )٢٠٠٦أكتوبر  /األول
املـادة  (؛ سويسرا   )من القانون اجلنائي   ٣-١٨٠املادة  (؛ البوسنة واهلرسك    ) اجلنائي  من القانون  ٣١املادة  (

 من قانون احملكمة اجلنائية العراقية العليا الـصادر يف          ٥-١٥املادة  (؛ العراق   )من القانون اجلنائي  ) ل(٢٦٤
 مـن  ١٢املـادة  (؛ الفلبني ) من القانون اجلنائي  ٤-٢١٣املادة  (؛ فرنسا   )٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين األول  ١٨

 وهو قانون حيدد اجلرائم املرتكبة ضد القانون اإلنـساين الـدويل، واإلبـادة    ٩٨٥١قانون اجلمهورية رقم   
اجلماعية، وجرائم أخرى ضد اإلنسانية ويعاقب عليها، وُينظّم السلطة القضائية، وُيعّين احملاكم اخلاصة ويتناول              

 القـانون    من -  ألف ١٨٠املادة  (؛ فرتويال   )٢٠٠٩مرب  ديس/ كانون األول  ١١األغراض ذات الصلة، بتاريخ     
 .؛)٢٠٠٠ من قانون اجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب لعام ١٤املادة (كندا ) اجلنائي

 ٧٠املادة  (؛ إريتريا   ) من القانون اجلنائي   ٣٦املادة  (؛ كوستاريكا   ) من القانون اجلنائي   ٨٣املادة  (الكامريون   )٦١(
 مـن  ٣٤املـادة  (؛ األردن؛ التفيا )١٢٢ من املادة ٤الفقرة (؛ فرنسا )قايل إلريتريا من القانون اجلنائي االنت   

 بالطاعة الواجبة يف قضايا اجلرائم ضد االنـسانية؛ مدغـشقر؛           ولكن ال ميكن التذرع أبداً    ) القانون اجلنائي 
 مـن   ٤٢املـادة    مـن    ٢الفقرة  (؛ االحتاد الروسي    ) من القانون اجلنائي   ٣٦٤ من املادة    ٦الفقرة  (مولدوفا  

 ).القانون اجلنائي
 ).من قانون اخلدمة العامة ٧ من املادة ٦الفقرة (قريغيزستان  )٦٢(
؛ )٢٢١/١٩٩٩من القانون املتعلق باجلنود احملتـرفني، رقـم          ٤٨ من الباب    ٢املادة  (اجلمهورية التشيكية    )٦٣(

 مـن قـانون   ٦٣ة املـاد (؛ مـصر  )٢٠٠٧  من قانون اجليش الصريب لعام    ١٣ من املادة    ٣الفقرة  (صربيا  
 ).العقوبات
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  التقادم  -جيم   
 ط بالتقادم يشكل ضماناً   إن توصيف أّي من حاالت االختفاء القسري بأهنا ال تسقُ           -٥٥

ا ترتكـب   وجيب على الدوام االعتراف هبذا الطابع عندم      .  من اإلفالت من العقاب    ملموساً
ويف احلاالت األخرى، وإذا ما قررت الدول       . اجلرمية يف سياق تصبح فيه جرمية ضد اإلنسانية       

أن تسن قوانني التقادم، فيجب أن توّضح التشريعات احمللية أن التقادم لن يبدأ ما دام مـصري                 
  .الضحايا أو أماكن وجودهم حباجة إىل استجالء

 اليت قررت استثناء حاالت االختفاء القـسري        وُتستقى أفضل املمارسات من الدول      -٥٦
ويف دول أخرى، تقرر استثناء اجلرائم ضد اإلنسانية عموما من قانون           . )٦٤(من قانون التقادم  

 ال سيما عنـدما     - ، وهي اجلرائم اليت تشمل يف معظم احلاالت االختفاء القسري         )٦٥(التقادم
وأبلغت بعض الدول األخرى    . األساسيتكون اجلرمية ضد اإلنسانية نتيجة لتنفيذ نظام روما         

__________ 

 تـشرين   ٤ املـؤرخ    ٠٢٦-١٨ من القانون رقم     ٧املادة  (؛ أوروغواي   ) من الدستور  ٨٠املادة  (إكوادور   )٦٤(
 ١٢٠املـادة  (؛ بنما ) من القانون اجلنائي  ١٠٢ من الدستور واملادة     ٥املادة  (؛ باراغواي   )٢٠٠٦أكتوبر  /األول

 من قانون اإلجراءات اجلنائية، رغم أهنا ال تـسري إال علـى   ٣٤املادتان (؛ السلفادور   )من القانون اجلنائي  
؛ ) من قانون العقوبـات اجلنائيـة      ٩٩؛ و ١٩٩٨أبريل  / نيسان ٢٠حاالت االختفاء القسري املرتكبة بعد      

 من القانون   ١٣١املادة  (؛ نيكاراغوا   ) من الدستور  ٢٩ ألف من القانون اجلنائي و     - ١٨٠املادتان  (فرتويال  
 ).اجلنائي

 ٢٠٠-٢٦ من القانون رقم     ١١املادة  (؛ األرجنتني   ) من القانون اجلنائي   ٤-٨٠ و ٥-٧٥املادتان  (جان  أذربي ) ٦٥(
؛ إسـتونيا   )من القانون اجلنائي   ٢-١٣٣و ٤-١٣١املادتان  (؛ إسبانيا   )٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ٥املؤرخ  

؛ إندونيسيا  )لجرائم ضد القانون الدويل    من املدونة األملانية ل    ٥املادة  (؛ أملانيا   ) من القانون اجلنائي   ٨١املادة  (
 ؛)٢٠٠٤يوليـه  / متوز٢٢ املؤرخ ٣١ من القانون رقم    ٧املادة  (الربتغال  ) ٢٦/٢٠٠٠ القانون رقم    ٤٦املادة  (

؛ ) من القـانون اجلنـائي  ١٧١ و١٥٠املادتان (؛ بوروندي ) من القانون اجلنائي ٣١٧املادة  (بوركينا فاسو   
ليشيت  - ؛ تيمور ) من القانون اجلنائي   ١٠١املادة  (؛ بولندا   )ن القانون اجلنائي   م ١٩املادة  (البوسنة واهلرسك   

؛ اجلمهوريـة التـشيكية    ) من القانون اجلنائي   ١٢٩املادة  (؛ اجلبل األسود    ) من القانون اجلنائي   ١١٧املادة  (
م اليت تدخل   ـائة على اجلر  ـن قانون املعاقب  ـ م ٦املادة  (؛ مجهورية كوريا    ) من القانون اجلنائي   ٣٥املادة  (

 ٨ من القـانون رقـم       ١٤املادة  (ة الكونغو   ـ مجهوري ؛)٢٠٠٧ يف اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية لعام     
؛ )٢٠٠٣ لعـام     مكرراً ٣٣ من القانون رقم     ٢٠املادة  (؛ رواندا   )١٩٩٨أكتوبر  / تشرين األول  ٣١املؤرخ  
؛ سويـسرا   ) من القانون اجلنـائي    ٩٥املادة  (؛ سلوفينيا   ) من القانون اجلنائي   ١٤٦ و ١٣٨املادتان  (رومانيا  

 من القـانون    ٤٠املادة  (؛ شيلي   ) من القانون اجلنائي العسكري    ٥٩ون اجلنائي واملادة    ـ من القان  ١٠١املادة  (
ـ  ـ من القان  ١٠٨املادة  (ا  ـ؛ صربي )٢٠٠٩يوليه  / متوز ١٨ املؤرخ   ٣٥٧-٢٠رقم   ؛ فرنـسا   )يـون اجلنائ

 وهو قانون حيـدد     ٩٨٥١ من قانون اجلمهورية رقم      ١١املادة  (؛ الفلبني   ) من القانون اجلنائي   ٥-٢١٣املادة  (
اجلرائم املرتكبة ضد القانون اإلنساين الدويل، واإلبادة اجلماعية، وجرائم أخرى ضد اإلنسانية ويعاقب عليهـا،    

/ ون األول كـان ١١وُينظّم السلطة القضائية، وُيعّين احملاكم اخلاصة ويتناول األغراض ذات الـصلة، بتـاريخ      
 مـن   ٤الفـصل   (؛ كازاخـستان    ) من القانون اجلنائي   ٨ من الفصل    ٦ و ١املادتان  (؛ فنلندا   )٢٠٠٩ديسمرب  

 مـن القـانون     -  طـاء  ٥٤املادة   (ة؛ مالط ) من القانون اجلنائي   ٢٤ و ١٨املادتان  (؛ كرواتيا   )القانون اجلنائي 
 .) من قانون اجلرائم الدولية١٣املادة (لندا ؛ مولدوفا؛ هو) من القانون اجلنائي٣٢املادة (؛ مايل )اجلنائي
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لكن مثـة   . )٦٦( حاالت االختفاء القسري، لقانون التقادم     أهنا ُتخِضع اجلرائم، مبا فيها أحياناً     
 باالقتران مع املبدأ القائل بأن      ، فيما بينها  ،ممارسة جيدة استّنتها تلك الدول اليت تفسر التقادم       

ه جرمية مستمرة، وهو ما يعين التسليم بأن التقادم االختفاء القسري ينبغي أن ُينظر إليه على أن      
  .)٦٧( من انتهاء اجلرميةيبدأ اعتباراً

  احملكمة املختصة يف مقاضاة حاالت االختفاء القسري  -دال   
أوضح الفريق العامل أن تدوين حاالت االختفاء القسري بوصفها جرائم مبوجـب              -٥٧

احمللية ذات الصلة اليت ستطبقها احملـاكم العاديـة         يشري إىل القوانني اجلنائية     "القانون اجلنائي   
 من  ٢الفقرة  ( منها احملاكم العسكرية     ال سيما ، أي دون أية حماكم خاصة، و      املختصة حصراً 

وأكد الفريق العامل أن علـى      . )٦٨("، أو أية أجهزة أو حماكم إدارية      ) من اإلعالن  ١٦املادة  
سؤولون عن ارتكاب جرمية االختفاء القسري      تنص على أالّ ُيحاكم امل    "التشريعات احمللية أن    

إال أمام احملاكم العادية املختصة يف كل دولة، وليس أمام أية حماكم خاصة أخرى، وال سيما                
  .)٦٩("احملاكم العسكرية

__________ 

 من ٢٣٨  إىل٢٢٥  سنة حسب العقوبة املنصوص عليها بالنسبة للجرمية املعنية، املواد من         ٢٥ إىل   ٣(إريتريا   )٦٦(
 سنوات، ولكن ال ختضع اجلرائم ضـد اإلنـسانية لقـانون            ١٠ إىل   ٥(ستونيا  إ؛  )القانون اجلنائي االنتقايل  

 سـنة   ٢٠ سنة بالنسبة للقتـل و     ٣٠(؛ بولندا   ) سنوات بالنسبة للجرائم   ١٠( بلجيكا   ؛)التقادم، انظر أعاله  
 سـنوات حـسب   ١٠ إىل ٣(قطر  ؛) سنوات ١٠(؛ توغو   ) سنوات ١٠(؛ تشاد   )بالنسبة للجرائم األخرى  

 ؛) سنة، ولكن اجلرائم ضد أمن البـشرية مـستثناة، انظـر أعـاله             ٢٠سنتان إىل   (؛ كازاخستان   )اجلرمية
 ٣٠ة املعنية، املواد مـن  ـا بالنسبة للجرميـ سنوات حسب العقوبة املنصوص عليه ١٠ إىل   ٣(كوستاريكا  

 سنة يف حالـة اجلـرائم اجلنائيـة؛        ٢٠بالنسبة للعقوبة،   (؛ مدغشقر   )من قانون اإلجراءات اجلنائية    ٣٥إىل  
النسبة للجرمية   سنوات حسب اجلرمية املنصوص عليها ب      ١٠وبالنسبة للدعاوى اجلنائية، من سنة واحدة إىل        

 من قانون العقوبات، رغـم أن       ١٥ سنوات حسب اجلرمية املعنية، املادة       ١٠سنة واحدة إىل    (؛ مصر   )املعنية
 ١٢٧ و ١٢٦ و ١١٧املـواد   (بعض اجلرائم، مبا فيها االحتجاز غري املربر، مستثناة من تطبيق قانون التقادم             "
 من القانون اجلنائي، لكـن      ٦٠ سنة، املادة    ٢٥سنتان إىل   (؛ مولدوفا   ) من قانون العقوبات   ٣٠٩ و ٢٨٢و

 ).اجلرائم ضد سالم البشرية وأمنها غري مشمولة، انظر أعاله
بعينها لكن لبنان يقول إن االختفاء القـسري         بلجيكا؛ وال تنص قوانني لبنان على جرمية االختفاء القسري         )٦٧(

تقادم ستبدأ من تاريخ انتهاء سلب احلريـة،        ميكن اعتباره جرمية مستمرة إذا مت تدوينه، وبالتايل، فإن فترة ال          
أي عندما يستعيد الشخص املختطف حريته الشخصية؛ وال تنص كذلك قوانني تايالند على جرمية االختفاء             
القسري بعينها لكن تايلند تقول إن اجلرائم املتصلة باحتجاز شخص أو حْجره أو سلبه حريته تعترب جـرائم      

 . من تاريخ انتهاء هذه اجلرائم؛ بولندا التقادم عليها اعتباراًمستمرة، وينبغي أن يبدأ سريان
)٦٨( E/CN.4/1996/38 ٥٦، الفقرة. 
)٦٩( A/HRC/7/2/Add.1،   من اإلعـالن؛ املـادة      ١٤ يف مجلة أمور، املادة      أيضاً،انظر  . ‘٤‘٦٦ و ٣٨ الفقرتان 

 ،٢٠٠٥ديـسمرب   / كانون األول  ٢٧ الصادرة يف    E/CN.4/2006/56 من االتفاقية الدولية؛ والوثيقة      ٣-١١
 .٤٦، الفقرة، E/CN.4/1993/25؛ و٥٩٩الفقرة 
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وتنص بعض الدول صراحة يف التشريعات احمللية على أن االختفاء القسري ال ميكن               -٥٨
املرتكبة أثناء أداء اخلدمة وأن احملاكم العسكرية ال متلـك أي            جرمية من اجلرائم     أن يعترب أبداً  

وأكدت دول أخرى أنه ال ميكن مقاضاة       . )٧٠(اختصاص بالنظر يف حاالت االختفاء القسري     
  .)٧١(االختفاء القسري إال أمام احملاكم العادية

  الوالية القضائية العاملية ومبدأ إما التسليم وإما احملاكمة  -هاء   
على تقدمي ضمان جوهري بعدم اإلفالت من العقاب، على التشريعات احمللية            حرصاً  -٥٩

أن تقضي بأن ُيطّبق على حاالت االختفاء القسري مبدأُ الوالية القضائية العاملية، باإلضافة إىل     
ومن شأن هذا أن يسمح للدول مبحاكمـة        . مبدأ إما التسليم وإما احملاكمة أو باالقتران معه       

  . ى أراضيها من أشخاص مشتبه يف مسؤوليتهم عن االختفاء القسريمجيع من يوجد عل
وأبلغ عدد من الدول أن لديه أحكاما قانونية حملية تسمح له بتطبيق مبدأي الواليـة             -٦٠

ويف بعض الدول، مثة اعتراف، علـى األقـل         . )٧٢(أو التسليم أو احملاكمة   /القضائية العاملية و  
بدأ إما التسليم وإما احملاكمة، دون مبدأ الواليـة القـضائية           بالنسبة لبعض اجلرائم الدولية، مب    

ويف دولتني على األقل، ينص قانون اإلجراءات على الوالية القضائية العاملية، بينما        . )٧٣(العاملية
ويف عدد حمدود من الدول، يـسري       . )٧٤(ال يوجد نص على مبدأ إما التسليم وإما احملاكمة        

ويف الكـثري مـن     . )٧٥(املبدآن أحدمها أو كالمها على أي فعل من أفعال االختفاء القسري          
احلاالت، جيري تدوين هذين املبدأين بإشارة صرحية تقصرمها على اجلرائم ضد اإلنـسانية أو            

وأبلغت إحدى الدول   . )٧٦( ضمن اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية     اجلرائم اليت تدخل عموماً   

__________ 

 ٠٢٦-١٨ من القـانون رقـم       ١١املادة  (؛ أوروغواي   ) من القانون اجلنائي   ٣  إىل ١املواد من   (كولومبيا   )٧٠(
 ). من الدستور٢٦١ و٢٩املادتان (؛ فرتويال )٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٤املؤرخ 

 .باراغواي؛ وبريو )٧١(
إريتريا؛ قريغيزسـتان؛ مدغـشقر؛ وال تـنص        : ليت ال تعترف صراحة بتلك املفاهيم     انظر مع ذلك الدول ا     )٧٢(

 . عن مبدأ إما التسليم وإما احملاكمةتشريعات مولدوفا على الوالية القضائية العاملية، لكنها ال تذكر شيئاً
 .البوسنة واهلرسك؛ كولومبيا؛ مصر؛ موريشيوس )٧٣(
 .مجهورية كوريا؛ نيكاراغوا )٧٤(
؛ بنمـا  )٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٤ املؤرخ ٠٢٦-١٨ من القانون رقم    ٥ إىل   ٣د من   املوا(أوروغواي   )٧٥(

 ٥املادة  (؛ غواتيماال   ) من القانون اجلنائي   ١٠املادة  (؛ السلفادور   ) من القانون اجلنائي   ٤-٢٠ و ١٩املادتان  (
 .؛ اليابان) من القانون اجلنائي١٦املادة (؛ نيكاراغوا )من القانون اجلنائي

 من القـانون    ٤ و ٣ان  ـاملادت(؛ األرجنتني   )ون اجلنائي ـن القان ـ م ٣-١٣ و ٣-١٢ان  ـاملادت(ان  ـأذربيج ) ٧٦(
 ٤ املـؤرخ    ٢٠٠٩ / ١القانون األساسي رقم    (؛ إسبانيا   )٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ٥ املؤرخ   ٢٠٠-٢٦رقم  

؛ أملانيـا   )١٩٩٥لعـام    من قانون املدونة اجلنائية      ١٧٧-٢٦٨املادة  (؛ أستراليا   )٢٠٠٩نوفمرب  /تشرين الثاين 
ة اجلنائية الدوليـة    ـون احملكم ـ من قان  ١٢املادة  (آيرلندا  )  من مدونة اجلرائم مبوجب القانون الدويل      ١املادة  (

 ١٢املـادة  (؛ بلجيكا )٢٠٠٤يوليه / متوز٢٢ الصادر يف ٣١ من القانون رقم     ٥املادة  (؛ الربتغال   )٢٠٠٦لعام  
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أن قانوهنا ال يشري على وجه التحديد إىل مبدأ الوالية القضائية العاملية، وإن كانـت لـديها                 
 من هذا املفهوم، مها ممارسة الوالية القضائية فيما يتعلق باإلبادة اجلماعية            حالتان قريبتان جداً  

ويف الدولـة نفـسها     . )٧٧(تعاهديةواجلرائم اليت تلتزم هذه الدولة بقمعها مبوجب التزاماهتا ال        
أيضاً، ورغم أن قانون اإلجراءات اجلنائية ال يشري على وجه التحديد إىل مبدأ إما التـسليم                
وإما احملاكمة، فإن املبدأ َمرِعي على نطاق واسع حبكم التـشريعات الـسارية واالجتـهاد               

  .القضائي الذي مييل إىل إعماله
 يف   لكون االختفاء القـسري لـيس مـدوناً         نظراً  عديدة الحظت أنه   بيد أن دوالً    -٦١

تشريعاهتا اجلنائية كجرمية منفصلة، فإن مبدأ الوالية القضائية العاملية ومبدأ إمـا التـسليم أو               
احملاكمة لن يسريا على هذه اجلرمية يف حد ذاهتا، وهو ما ال مينع تطبيق املبدأين على أفعـال                  

 ما يؤكد األمهية احلامسة لتدوين االختفاء القسري        وهذا. )٧٨(أخرى مقترنة باالختفاء القسري   
  .كجرمية منفصلة من أجل مكافحة اإلفالت من العقاب

__________ 

؛ البوسـنة  ) من القانون اجلنـائي ١٠املادة (؛ بوروندي )جراءات اجلنائية من الباب التمهيدي لقانون اإل   مكرراً
ون احملكمة اجلنائية الدوليـة     ـ من قان  ٨املادة  (داد وتوباغو   ـ؛ تريني ) من القانون اجلنائي   ١٢املادة  (واهلرسك  

 مـن  ١٣٧ىل  إ١٣٥املواد مـن  (؛ اجلبل األسود    ) من القانون اجلنائي   ٨املادة  (ليشيت   - ؛ تيمور )٢٠٠٦لعام  
 من قانون املعاقبة على اجلرائم اليت تدخل يف اختـصاص احملكمـة             ٣املادة  (؛ مجهورية كوريا    )القانون اجلنائي 

 من قانون تنفيذ نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائيـة          ٤املادة  (؛ جنوب أفريقيا    )٢٠٠٧اجلنائية الدولية لعام    
 من قانون املدونـة اجلنائيـة       ١٣املادة  (؛ ساموا   )قانون اجلنائي  من ال  ١٣املادة  (؛ رومانيا   )٢٠٠٢الدولية لعام   
 مـن   ٦-٤٣١املـادة   (؛ السنغال   ) من القانون اجلنائي   ٢-١٣ و ١١املادتان  (؛ سلوفينيا   )٢٠٠٧الدولية لعام   

 ؛) من القانون اجلنائي   ١٠ و ٩املادتان  (؛ صربيا   )من القانون اجلنائي  ) م(٢٦٤املادة  (؛ سويسرا   )القانون اجلنائي 
 وهو قانون حيدد اجلرائم املرتكبة ضد القـانون اإلنـساين   ٩٨٥١ من قانون اجلمهورية رقم     ١٧املادة  (الفلبني  

الدويل، واإلبادة اجلماعية، وجرائم أخرى ضد اإلنسانية ويعاقب عليها، وُينظّم الـسلطة القـضائية، وُيعـّين                
؛ فنلنـدا   )٢٠٠٩ديـسمرب   / ون األول  كـان  ١٧خ  ـاول األغراض ذات الصلة، بتاري    ـاحملاكم اخلاصة ويتن  

؛ )٢٠٠٦)/ثالثـاً  (٢٣ من القانون رقم     ٦املادة  (؛ قربص   ) من الفصل األول من القانون اجلنائي      ٨-٧املادتان  (
 من قانون اجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب        ٨ و ٦املادتان  (؛ كندا   ) من القانون اجلنائي   ١٤املادة  (كرواتيا  

؛ ) من القانون اجلنـائي    ٧املادة  (توانيا  ي؛ ل )٢٠٠٨ من قانون اجلرائم الدولية لعام       ٦دة  املا(؛ كينيا   )٢٠٠٠لعام  
 من  ٦٠ و ٥٤املادتان  (؛ اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية        ) من القانون اجلنائي   ٥املادة   (ةمالط

قانون اجلرائم الدولية واحملكمـة اجلنائيـة        من   ٨املادة  (؛ نيوزيلندا   )٢٠٠١قانون احملكمة اجلنائية الدولية لعام      
 ).٢٠٠٣ من قانون اجلرائم الدولية لعام ٢املادة (؛ وهولندا )٢٠٠٠الدولية لعام 

 .الربازيل )٧٧(
تطبيق املبدأين مرهون باملعاهدات الدولية الـيت تكـون      (بلغاريا؛ اجلمهورية التشيكية؛ فرنسا؛ كازاخستان       )٧٨(

 .تاريكاالكامريون؛ كوس ؛) فيهاالدولة طرفاً
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  االستنتاجات  - ثامناً  
يود الفريق العامل أن يشكر مجيع الدول اليت رّدت على استبياناته وقّدمت بالتايل    -٦٢

ومع أن تفاصيل أفـضل     . ارساتأفضل املم عدَّها عن    للدراسة اليت أ    موثوقاً  قانونياً أساساً
 مـن تلـك     املمارسات تلك ترد يف التقرير نفسه، يود الفريق العامل أن ُيـربز بعـضاً             

  :املمارسات اليت ينبغي أن تتبعها مجيع الدول
التصديق على الصكوك الدولية ذات الصلة وإدراج تلك الـصكوك يف             )أ(  

ي للمحكمة اجلنائية الدولية واالتفاقية  منها نظام روما األساس ال سيما التشريعات احمللية، و  
  الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري؛

تدوين االختفاء القسري كجرمية مستقلة موسعة النطاق مبـا يـشمل             )ب(  
حاالت االختفاء القسري اليت ترتكب يف إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد              

  شمل أيضاً األفعال املعزولة؛جمموعة من السكان املدنيني، بل وي
 أدىن يف تعريـف     ة الثالثة التالية اليت متثل حـداً      ـإدراج العناصر التكاملي    )ج(  
ضلوع مسؤولني حكوميني، على األقل بشكل      ) ب(حرمان الضحية من حريتها؛     ) أ: (اجلرمية

ف عن مصري الـشخص املعـين       ـرفض الكش ) ج(غري مباشر، عن طريق القبول الضمين؛       
   وجوده؛ومكان

كنتيجة مترتبة علـى    " حرمان الضحية من محاية القانون    "إدراج عنصر     )د(  
  العناصر األخرى املكونة للجرمية؛

  تكييف جرمية االختفاء القسري على أهنا جرمية مستمرة؛  )ه(  
وضع نظام شامل حيدد املسؤولية الفردية فيما يتعلق حباالت االختفـاء             )و(  

  ة الرؤساء؛القسري، مبا يف ذلك مسؤولي
فرض عقوبات مناسبة تأخذ يف االعتبار مدى اخلطورة البالغة للجرميـة،             )ز(  

  سواء كُّيفت أم مل ُتكّيف على أهنا جرمية ضد اإلنسانية؛
 عن العقوبات الثانوية    حتديد الظروف املخفّفة أو املشّددة املناسبة، فضالً        )ح(  
  املناسبة؛
ن تطبيق قوانني العفو العام أو التدابري       استبعاد جرمية االختفاء القسري م      )ط(  

  املماثلة، سواء كُّيفت اجلرمية أم مل ُتكّيف على أهنا جرمية ضد اإلنسانية؛
احلكم بأنه ال جيوز التذّرع بأي أمر أو تعليمات لتربير االختفاء القسري،   )ي(  

  سواء كُّيفت اجلرمية أم مل ُتكّيف على أهنا جرمية ضد اإلنسانية؛
  كم بأن حاالت االختفاء القسري ال تسقط بالتقادم؛احل  )ك(  
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 أن ُيعترب االختفاء القسري جرمية من اجلـرائم         احلكم بأنه ال ميكن أبداً      )ل(  
املرتكبة أثناء أداء اخلدمة، وأن احملاكم العسكرية ال متلك أي اختصاص بالنظر يف حاالت              

  االختفاء القسري؛
 ومبدأ إما التسليم أو احملاكمة فيما يتعلـق         إقامة الوالية القضائية العاملية     )م(  

  .جبرائم االختفاء القسري، سواء كُّيفت أم مل ُتكّيف على أهنا جرائم ضد اإلنسانية

        


