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 جرمية االخفاء القسري يف القاىوٌ الدولي اجليائي 

-دراسة حالة العراق–
)*(
- 

   سهى محيد سليهد.      

 مدرس القاىوٌ الدولي العاو

 املوصل/ جامعة احلقوقكلية  

                                  املستخلص
١َ ا٫خؿيا٤ ايكسضريزٟ اييا بيا      بايٓعز يهثز٠ اََْتٗاىَ ُحكٛمِ ا٫َْضإِ ٫ٚصيُٝا   َرز ري          

ارتهابٗا بغهٌ ممٓٗج َٚٓعِ, بٌ اْٗا اؽبحت َش٤ًا َٔ ايضٝاص١ ايعاَي١ يهيثم َئ ايي ٍٚ     
ٚع٢ً ايزغِ َٔ اْقُاّ ايعيزام ا  ااتؿاقٝي١ ياٜي١     ،ف  املعارفني يضٝاصتٗا ٚتَٛٗاتٗا

هاب ٖذٙ ادتز ي١  ا٫ اْ٘ ٜع  َٔ اي ٍٚ املت١ُٗ بارت ٝ  ا٫عداـ َٔ ا٫ختؿا٤ ايكضزٟامج
, َٖٚٛا دؾعٓا يًبحث عٔ ايٝا َ ايكسيإِْٛ  2003صٛا٤ انإ   عٗ  ايٓعاّ ايضابل اّ بع  عاّ 

ٔر  اي رٚيَِٞ ادتَٓا٥َِٞ املتعًك١ باذتُا١ٜ َٔ ا٫خؿا٤ ايكسضرزِٟ ايا تتهزظ ؾٝيٗا اسيٝري١ً قا١ًَْْٝٛ ُُٜهَ
 ملضيي٪ٚي١ٝ ادتٓا٥ٝيي١ اي ٚيٝيي١. َٔ خ٬هلا ايكقا٤ ع٢ً ٖذٙ ادتز ١ ٚحتٌُٝ َزتهبٝٗا ا

ايهًُا  املؿتاح١ٝ: ا٫خؿا٤ ايكضزٟ ،اذتجش ايتعضؿٞ ،َرزً ١ٌ فَ ر ا٫َْضيا١ََْٝ ,املسضي٪ٚيٝر١    
 ادتَٓا١َٝ٥ . 

Abstract: 

In view of the widespread violation of human rights, 

especially the crime of enforced disappearance, until it has 

become systematically and systematically committed as a 

part of the state’s general policy against opponents of its 

policy and orientations, and despite Iraq’s accession to the 

Convention for the Protection of All Persons from Enforced 

Disappearance, Iraq can be classified as a head of the 

accused countries By committing this crime, whether it was 

during the era of the previous regime or after 2003, which 

prompted us to search for mechanisms of international law 
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related to protection against enforced disappearance, so we 

may find in it a mechanism through which this crime can be 

eliminated and hold its perpetrators responsible criminally. 
Key words: Enforced disappearance, arbitrary detention 

crime against humanity, criminal responsibility. 
 ةـاملقدم

ؽِّؿت َز ١ ا٫خؿا٤ ايكضزٟ اح ٣ اادتزا٥ِ ف  ا٫ْضا١ْٝا عًي٢ ٚؾيل ايٓعياّ    
ُر١َ ادتَٓا٥ٝي١َ ايُ ٚيٝيير١َ, ٚعًي٢ اييزغِ َئ ايزِٜ ا٫خؿيا٤ ايكضيزٟ ٚتزتٝي            ُرحه ا٫صاصييٞ يً

   املسض٪ٚي١ٝس ادتَٓا١ٝ٥س ايؿسزد١َٜس ع٢ً َزته  ايؿعٌ ا٫ إ ٖذٙ ادتز ي١س عيٗ   تشاٜي ًا َايزداً    
ظٌ ايب١٦ٝ اي ٚي١ٝ ايزآٖي١، ٚقي  تٓٛعيت ايقيُاْا  اييا ٚؾزتٗيا ا٫تؿاقٝيا  اي ٚيٝي١ ملٓي           
ٌُ حركي٬ً خرؾَيبًا هليذا       ارتهاب ٖذٙ ادتز ١ ٚستاصب١ َزتهبٝٗا ، غمإ ايب١٦ٝ ايعزاقٝي١ ُتغيهَ

ُع ََٔر ادتسزا٥َِِ عر٢ً ٚؾل َرا ٚثكت٘ ايعر ُٜ  ََٔ امل ٓرعُا َ ايُ ٚي١ََٝ املس ع١ََٝٓ بادتاْ  ا٫ْضاْٞ ايٓٛر
َُٓرع١ُ  ايعؿٛ ايُ ٚري١َٝ َٖٚٝٛ ٚق  حاٚيٓيا   ثثٓيا ٖيذا تضيًٝ       .ٔ راٜتط ٚٚؼٚع٢ً راصٗا 

ٓرٗيا, ملٛاَٗي١ ٖيذٙ       ايق٤ٛ ع٢ً ٖذٙ ادتز ١ ٚبٝيإ ا٫يٝيا  اي ٚيٝي١    ُخؾٛؽيا ادتَٓا٥َٝي١َ ََ
ُٕ ايي ٚ       ُٕ   ادتز ١ ٚؾل ٖٝه١ًٝ حاٚيٓا َئ خ٬هليا إ ْابيل قٛاعي  ايكياْٛ يِٞ عَُٛيا ٚايكسياْٛ

ـر ع٢ً ايٛاق  ايعزاقٞ ْٚٛا٥ِ بني َا َا٤  بَ٘ تًَيوس ايكسٛاعَيُ  َٚيا     اي رٚيَِٞ ادتَٓا٥َِٞ بغهٌ خرا
ُٕ ايُعكٛبا َ ايُعزاقَٞ ،عًٓا ضتاٍٚ ايتدؿٝـ َٔ ح ٠ ارتهاب ٖذٙ ادتز ١ ٚؽ٫ًٛ  ُ٘ قساْٛ ترقُرٓ

 . سَز َزتهبٝٗا ٚستاصبتِٗ َٓا٥ًٝا ا 
 :ايبرحثَاَعرهاي١َٝ  

ملهاؾحي١ َز ي١    ادتٓا١ٝ٥ ادتٓا٥ٞ زتُٛع١ َٔ ا٫يٝا  اي ٚي١ٝٚؾز ايكإْٛ اي ٚيٞ 
ـ  ٛ َيا   ,ا٫خؿا٤ ايكضزٟ, ا٫ إ ايتضا٩ٍ ايذٟ ٜثار   ٖذا ارتؾيٛ ايتٛؽيٝـ ايكياْْٛٞ    ٖي

َيا   , َٓٗيا ٜٚٓبثل عٔ ٖذا ايتضا٩ٍ ع ٠ تضيا٫٩   ؟ادتٓا٥ٞ اي ٚيٞ دتز ١ ا٫خؿا٤ ايكضزٟ
,حت ٜ ا اي ٍٚ ا٫طزاف بتابٝل ٖذٙ ا٫تؿاقٝا  ٚتقُٝٓٗا بتغزٜعاتٗا ايٛط١ٝٓ, َ ٣ ايتشاّ 

ٌٖٚ متهٔ ايعزام َٔ اذت  َٔ ٖذٙ ادتز ١  ايعزام هلذٙ ا٫تؿاقٝا  اي ٚي١ٝ؟ تابٝل َا َ ٣
ا اّ ٫؟ 2006  ظٌ اْقُاَ٘ ا٫تؿاق١ٝ يا١ٜ مجٝ  ا٫عداـ َٔ ا٫ختؿا٤ ايكضزٟ يض١ٓ 

 ٙٚارتاؽي١ بٗيذ   اقٝي١ رَٚيا؟ ٖٚيٌ متهٓيت ايكيٛاْني ايعزاقٝي١ ايٓاؾيذ٠       ٖٚٛ يٝط طزؾا   اتؿ
تٛؾم ايػاا٤ ايكاْْٛٞ ايي٬سّ ذتُاٜي١ ا٫عيداـ َئ ا٫خؿيا٤ ايكضيزٟ ٚتيٛؾم         ادتز ١ َٔ

ايقُاْا  ايهاؾ١ٝ هلِ؟ َٚاٖٞ ا٫عهاي١ٝ ايكا١ْْٝٛ   تعزٜـ َز ١ ا٫خؿا٤ ايكضزٟ اييٛارد  
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  املسض٪ٚي١َٝ  ادتَٓا١َٝ٥َ ايؿزد١ٜ ع٢ً َزته َ ٖذٙ ادتز ي١َ    ٖذٙ ايكٛاْني؟ ٚنٝـ  هٔ تزتٝ
 ؟ٖذا َا صٝتِ ا٫َاب١ عٓ٘   ثثٓا ٖذا .

 ؾزف١ٝ ايبحث:
ٛرطٓٝي١َ اذتسايٝي١ ٫ تتٛاؾيل َي                 ٜكّٛ ٖذا ايبحث عًي٢ ؾزفي١ٝ َؿادٖيا إ ايترغيزٜعاَ  اي

ٚبايتيايٞ ٫بي  َئ تيٛؾمِ      املٛاثٝل اي ٚي١ٝ ارتاؽ١ جبز ١ دٚي١ٝ نجز ١ ا٫خؿا٤ ايكضيزٟ, 
ملهاؾحتٗيا ٚايكقيا٤   َٔ ٖذٙ ادتز ١ َئ خي٬ٍ اظتياد تغيزٜ  خياـ بٗيا        ُا١ٜ اي٬س١َاذت

 .عًٝٗا
 َٓٗج١ٝ ايبحثَ:

ٍٞ ارتاؽي١     اعتُ ْا   نتاب١ ثثٓا ٖذا ع٢ً املٓٗج ايتحًًٝٞ يكٛاعَ َ ايكيإِْٛ اييُ ٚي
ٍٞ ادتٓا٥ٞ ,نُا اعتُي ْا   جبز ١ ا٫خؿا٤ ايكضزٟ ٚحت ٜ ا تًو ايٛارد٠   ٌقٛاع َ ايكإُِْٛ ايُ ٚري

ع٢ً املٓٗج ايتارغتٞ   ايٛقٛف عٓ  ايتأؽٌٝ ايتارغتٞ دتز ١ ا٫خؿيا٤ ايكضيزٟ   ايٛاقي     
قَـَ اٌيُغرزعِ ايُعزاقَٞ َٔ ٖذٙ ادتسز ر١  ايعزاقٞ, ٚق  مت ا٫عتُاد ع٢ً املٓٗج ايٓك ٟ   ْك  َٛر

  َ ايُ ٚري١َٝ امل ترعًك١َ بٗذٙ ادتسز ر١َ. َٚ ٣ َٛا١ُ٥ تغزٜعات٘ َ  ا٫تَؿاقَٝا
 ٖٝه١ًٝ ايبحث:

 املبحث ا٫ٍٚ: ايتعزٜـ جبز ١ ا٫خؿا٤ ايكضزٟ
 املاً  ا٫ٍٚ: تعزٜـ َز ١ ا٫خؿا٤ ايكضزٟ  

 ايتهٝٝـ ايكاْْٛٞ اي ٚيٞ دتز ١ ا٫خؿا٤ ايكسضرزٟ ْٞ:املساًُ  ايثا
ُٕ َرز ر١َ ا٫خؿا٤ ايكس :يثاملساًُ  ايثا    ضرزِٟ  اسرنا

١َِٝ يٮعداـ َٔ َز ١ ا٫خؿا٤ ايكضزٟ   ًٚيَ ١ِٝ ايُ   املسبحُث ايثاْٞ: اذتَُاٜر١  ادتَٓا٥َ
 املاًُ  ا٫ٍٚ: ا٫يٝا  اي ٚي١َٝ ذتُا١َٜ ا٫عداـِ َٔ َز ١ ا٫خؿا٤ ايكضزٟ  

 املاًُ  ايثاْٞ: دراص١ تابٝك١ٝ ع٢ً َز ١ ا٫خؿا٤ ايكضزٟ   ايعزام 
 املض٪ٚي١ٝ ادتٓا١ٝ٥ ايؿزد١ٜ عٔ َز ١ ا٫خؿا٤ ايكضزٟ  املاًُ  ايثايثَ:
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 املبحث االول

 التعريف جبرمية االخفاء القسري
يًتعزٜـ املتهاَيٌ جبز ي١َ ا٫خؿيا٤ ايكضيزٟ َئ َٚٗي١ ايٓعيز ايكاْْٛٝي١َ اي ٚيٝي١َ                     

ايتهٝٝيـ  ٢ ثيِ ْعيزع عًي   ٜٓبػٞ ب ا١ٜ ايٛقٛف عٓ  تعزٜـ ٖذٙ ادتز ١   املٛاثٝل اي ٚي١ٝ 
َٚئ ثيِ ايتايزم ا  َٛفيٛع َٗيِ   اٟ َز ي١ُ دٚيٝي١ُ ٖٚيٛ حت ٜي            ايكاْْٛٞ ايي ٚيٞ هليا,  

 ايتعاٌَ َع٘   املااي  ا٫ت١ٝ : ِ. ٖٚذا َا صٝتارناْٗا
 املطلب االول

 تعريف جرمية االخفاء القسري
ٍٞ دتسز ر١َ ا٫خؿا٤ ايكضزٟ   اطار امل         اي ٚيٝي١ اييا   ٛاثٝيل  ٚقٛؾا عٓ  ايتعزٜـ ايكاُْْٛ

ٜٓبػٞ  ب ا١ٜ  ايتعزف ع٢ً اي ٫ي١ ايًػ١ٜٛ  ملؾاًح  ا٫خؿا٤ ايكضزٟ.  تٓاٚيت ٖذٙ ادتز ١,
 :كضزٟ يػ١ ٚاؽا٬حا ٚؾكا ملا ٜأتٞيذا صٝتِ ايتعاٌَ َ  تعزٜـ ا٫خؿا٤ اي

   ايؿزع ا٫ٍٚ: امل يٍٛ ايًػٟٛ ملؾاًح ا٫خؿا٤ ايكضزٟ
بعاٖز٠ ا٫خؿا٤ ايكضزٟ صٛا٤ تًيو ايؾيادر٠ عئ    درَت املٛاثٝل اي ٚي١ٝ املع١ٝٓ 

َُعاٖ  اُ  ُدٚيَٝي١ُ عًي٢   ا٫َِ املتح ٠ بغهٌ اع٬ْا  ٚقزارا  اّ تًو ايا ْعُتٗا باتَؿاقٝاُ  ٚ
ا, يهٓٓا اثزْا اصتد اّ َؾياًح ا٫خؿيا٤ ايكضيزٟ      ا٫ختؿا٤ ايكضزٟا اصتد اّ َؾاًح

 ٟٛ يًه١ًُ.ثثٓا ٖذا ٭ْٓا َٚ ْاٙ انثز دق١   امل يٍٛ ايًػ
تغم َعاَِ ايًػ١ ايعزب١ٝ ا  إ ن١ًُ )اختؿا٤( َا٤  َٔ ايؿعٌ اختؿي٢ , اختؿي٢   

ـُ,  اختؿ٢ عٔ  /ٚاملؿعٍٛ شتتؿ٢ عٓ٘ ,اختؿ٢ ايغ٤َٞٔ, غتتؿٞ اختـر, اختؿا٤ً, ؾٗٛ شتت
إ   اذتٝيا٤ هلٓيا     اصيت,, غياب, ٜٚكياٍ   ا٫َثًي١  ا    ا٫ْعار/ اختؿ٢ َٔ ا٫ْعار: تيٛار٣  

 .(1)ٕ َٔ اصتح٢ اختؿ٢ َٚٔ اختؿ٢ اتك٢ َٚٔ اتك٢ ٚقٞاذا  ايٛا
ٜعين إ غتؿٞ ايغدؿ ْؿض٘  ٫ إ  *(ا٫ختؿا٤َٔ ٖذا املٓاًل ؾإ َؾاًح )

غتؿٝ٘ غمٙ , مبع٢ٓ إ عٓؾز ا٫راد٠ َتحكل   ع١ًُٝ ايػٝاب ٚا٫ختؿا٤ , ٖٚذا َا ٫ ٜتؿل 
                                                      

 .372, ص1971( احسج بن فارس , معجم مقاييذ اللغة, دار الكتب العلسية, لبشان 1)
استخجمشا مرطلح )االختفاء القدخي( في عشاوين السهاثيق الجولية فقط. ونذيخ الى انشا  *

اعتسجنا راي علساء اللغة في السرطلح بذان الفخق بين "االختفاء" و" االخفاء" على الشحه 
 الحي ذكخناه.
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ٚا٫تَؿاقٝا َ  ايُ ٚي١ََٝ  ايسا َ  َتاًبا  ٖذا ايبحث  َٚقُٕٛ َا  َا٤   ب٘  املٛاثٝل  
ييت  بعاٖز٠  اا٫ختؿا٤ ايكضزٟا يهٕٛ ادتز ١ تزته   قٗزا اٚ باإلنزاٙ. اَا ن١ًُ  اَٖتُر

ٛب ٚايتض, عًٝٗا , ؾٗٞ اتعين اخؿا٤ ايعَٝؾ ر اخؿ٢, غتؿٞ,  اخـر, اخؿا٤ً َٔ (اخؿا٤)
يو ؾإ َؾاًح  , َٔ اٌَ ذٙ ٚخبأٙااخؿ٢ ايذٖ    َهإ اَني ص,ٚع ّ اظٗارٖا ا

 . ٚ  ٖذا ا٫طار)1(ٖٛ انثز دق١   اي ٫ي١ ايًػ١ٜٛ    حاي١ اختؿا٤ ايغدؿ قضزا (ا٫خؿا٤)
(  يض١ٓ 10ْغم ا  إ ايتغزٜ  ايعزاقٞ   قإْٛ احمله١ُ ادتٓا١ٝ٥  ايعزاق١ٝ  ايعًٝا  رقِ  )

 . اصتعٌُ َؾاًح اا٫خؿا٤ ايكضزٟا عٓ َا ات٢ ع٢ً تعزٜـ ٖذا املؾاًح 2005
قضزا  قضزٙ ٜكضزٙ ,تعين ايكٗز, ٖٚٛ ايكٗز ع٢ً ايهزٙاَا ن١ًُ  )ايكضزٟ( ؾ       

 . (2)ٚاقتضزٙ. غًب٘ ٚقٗزٙ ٚقضزٙ ع٢ً ا٫َز قضزا انزٖ٘ عًٝ٘ 
 ايؿزع ايثاْٞ: ايتعزٜـ ايكاْْٛٞ يإلخؿا٤ ايكضزٟ 

احتجياسِٖ   تك  َز ١ ا٫خؿا٤ ايكضزٟ ابكٝاّ املتِٗ بإيكا٤ ايكبض ع٢ً ا٫عداـ اٚ      
اٚ خاؿِٗ َ  رؾض ا٫ؾؾاح عٔ اَانٔ تٛاَ ِٖ, ع٢ً إ ٜزته  ٖذا ايؿعٌ باصِ اي ٚي١ اٚ 
َٓع١ُ صٝاص١ٝ بؾٛر٠ َباعز٠ اٚ غم َباعز٠ ,بٗ ف حزَاِْٗ َٔ اذتُا١ٜ ايكا١ْْٝٛ يؿي,٠  
س١َٝٓ ط١ًٜٛا. ٖٚذٙ ادتزا٥ِ تك    اي ٍٚ ا٫صتب اد١ٜ ايا تابل ْعاّ ايايٛار٨ يًيتدًؿ   

        (3)املعارفني يٓعاّ اذتهِ.َٔ 
ٚؾُٝا ٜتعًل بايكإِْٛ اي ٚيٞ َٚٛقؿ٘ َٔ تعزٜـ ا٫خؿا٤ ايكضزٟ, ؾاْ٘  هٔ ايكٍٛ. إ      

, ٖٚٛ 1992اع٬ٕ ادتُع١ٝ ايعا١َ ارتاـ ثُا١ٜ مجٝ  ا٫عداـ َٔ ا٫خؿا٤ ايكضزٟ يعاّ 
 ٘ , يهٓي٘ اعيار ا  ؽيٛرٙ ٖٚيٞ     اٍٚ ٚثٝك١ دٚي١ٝ تٓعِ حاي١ ا٫خؿا٤ ايكضزٟ ا٫ اْ٘ مل ٜعزؾي

اايكبض ع٢ً اعداـ اٚ احتجاسِٖ اٚ اختااؾِٗ رغًُا عِٓٗ اٚ حزَاِْٗ َٔ حزٜتِٗ اٚ ع٢ً 
اٟ ضتٛ اخز ع٢ً اٜي ٟ َيٛظؿني َئ شتتًيـ ؾيزٚع اذتهَٛي١ اٚ َضيتٜٛاتٗا اٚ عًي٢ اٜي ٟ          

                                                      

, 2228, مرخ غة العخبية السعاصخة, عالم الكتب( د. احسج مختار عسخ, معجم الل1)
 .673ص

, مكتبة اسامة بن زيج, 2ابي الفتح ناصخ الجين السطخزي, السغخب في تختيب السعخب, ج (2)
 . 157, ص1979سهريا 

( د. مشترخ سعيج حسهدة , السحكسة الجشائية الجولية الشظخية العامة للجخيسة الجولية احكام 3)
ص ص  ,2229,االسكشجريةالقانهن الجولي الجشائي دراسة تحليلية, دار الفكخ العخبي 

116-117. 
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ٚ زتُٛعا  َٓع١ُ اٚ اؾزاد عادٜني ٜعًُٕٛ باصِ اذته١َٛ اٚ بي عِ َٓٗيا بؾيٛر٠ َباعيز٠ ا    
غم َباعز٠ اٚ بزفاٖا اٚ بكبٛهلا، ثِ رؾض ايهغـ عٔ َؾم ا٫عداـ املعٓيٝني اٚ عئ   
اَانٔ َٚٛدِٖ اٚ رؾض ا٫ع,اف ثزَاِْٗ َئ حيزٜتِٗ مميا ظتيزد ٖي٪٤٫ ا٫عيداـ َئ        

 .(1)يا١ٜ ايكإْٛا
١َ اع٬ٙ مل ٜيٛرد تعزٜؿيًا يإلخؿيا٤ ايكضيزٟ يهٓي٘       ٜتقح يٓا إ اع٬ٕ ادتسُعٝر١َ ايعاَس

يٓا َقُٕٛ ٖذٙ ادتز ١ ٖٚٞ ااَا قبض ع٢ً اعداـ اٚ احتجاسِٖ اٚ اختااؾِٗ اٚ ؾؾٌ 
اٟ حاي١ اخز٣ صايب١ يًحز١ٜا نُا إ ايٓؿ ح د َٔ ٜكّٛ بارتهاب ٖذٙ ادتز ١ ؾق٬ عٔ 
اْ٘ تقُٔ ع٢ً عزٚط ست د٠ إ حتككت   ع١ًُٝ ا٫عتكاٍ ْهٕٛ اَاّ َرز ١َ اخؿا٤ُ قضزٟ. 

 دتز ١ ِٖ اَا:ٜكَٕٛٛ بارتهاب ا ٚايذٜٔ
 اخؿا٤ ع٢ً اٜ ٟ ايضًاا  ايزمس١ٝ يً ٚي١ بٛاصا١ َٛظؿٝٗا .  -1

اخؿا٤ ع٢ً اٜ ٟ ايضًاا  ايزمس١ٝ يً ٚي١ ٚيهٔ بٛاصا١ مجاعا  َٓع١ُ اٚ اؾيزاد   -2
  عادٜني ٜعًُٕٛ ذتضابٗا .

اَا عزٚط حتكل ايؿعٌ ادتزَٞ اي ٚيٞ حض  ايٓؿ ؾتغٌُ, رؾض ايهغـ عٔ َؾم 
اٚ رؾض ا٫ع,اف ثزَاِْٗ َٔ حزٜتِٗ ٚايذٟ ٜغهٌ ث  ذات٘  اٟ عدؿ اٚ َهإ َٚٛدٙ

َضببا دتز ١ ا٫خؿا٤ ايكضزٟ حت٢ يٛ ناْت اي ٚاؾ  ٚرا٤ اعتكاي٘ َغيزٚع١ قاْْٛيًا. ؾقي٬    
 عٔ اذتزَإ َٔ  اذتُا١ٜ ايكا١ْْٝٛ يإلؾزاد املدؿٝني قضزًا. 

ٔ ا٫ختؿييا٤ ايكضييزٟ اا٫تؿاق١ٝ اي ٚيٝيي١ ذتُاٜيي١ مجٝيي  ا٫عييداـ َيي يٚؾُٝييا ٜتعًييل بيي      
ا ؾك  عزؾت ا٫خؿا٤ ايكضزٟ باْ٘ اا٫عتكاٍ اٚ ا٫حتجاس اٚ ا٫ختااف اٚاٟ عيهٌ  2006يعاّ

َٔ اعهاٍ اذتزَإ َٔ اذتز١ٜ ٜتِ ع٢ً اٜ ٟ َٛظؿٞ اي ٚي١، اٚ اعيداـ اٚ زتُٛعيا  َئ    
ا٫ؾزاد ٜتؾزؾٕٛ بيإذٕ اٚ دعيِ َئ اي ٚيي١ اٚ مبٛاؾكتٗيا ٜٚعكبي٘ رؾيض ا٫عي,اف ثزَيإ          

يغدؿ َٔ حزٜت٘ اٚ رؾض تك ِٜ املعًَٛا  اٚ اخؿا٤ َؾم ايغدؿ املدتؿيٞ اٚ َهيإ   ا
 .(2)َٚٛدٙ مما عتزَ٘ َٔ يا١ٜ ايكإْٛا
                                                      

لعام  ديباجة )اعالن الجسعية العامة الخاص بحساية االشخاص من االختفاء القدخي  (1)
د. حشان دمحم القيدي, الحق في االنتراف من االخفاء القدخي, السخكد العخبي (. 1992

 . 21, ص2218للشذخ والتهزيع, 
حساية جسيع االشخاص من االختفاء القدخي التي ( من االتفاقية الجولية ل2يشظخ السادة ) (2)

 .22/12/2226في  177/61اعتسجت بسهجب قخار الجسعية العامة لألمم الستحجة رقم 
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 حض  ايتعزٜـ ؾإ عٓاؽز َز ١ ا٫خؿا٤ ايكضزٟ ٖٞ:
اا٫عتكاٍ اٚ ا٫حتجياس اٚ ا٫ختايافا اٚ اقتٝياد ايغيدؿ     ياذتزَإ َٔ اذتز١ٜ صٛا٤ بي  -1

 زتٗٛي١ ٚحجشٙ . رغُا عٔ ارادت٘ ا  ١َٗ

إ ٜهٕٛ َزتهيب َز ١ ا٫خؿا٤ ايكضزٟ َٔ َيٛظؿٞ اي ٚيي١ اؾيزادا نياْٛا اّ مجاعيا        -2
 ٜتؾزؾٕٛ باصِ ايضًا١ .

ع ّ ا٫قزارِ ثزَإِ ايغدؿِ َٔ حزٜت٘ اٚ تك ِٜ ا١ٜ َعًَٛياُ  اٚ ا٫ؾؾياح عئ َهيإ      -3
 َٚٛدٙ. 

 اذتزَإ َٔ اذتُا١َٜ ايكا١َْْٝٛ . -4

ِِ ادتَٓا٥َٝي١َ        اَا خبؾٛـ ايكاُْٛ        ٍٞ ادتَٓيا٥َٞ, ؾُئ ايٛافيح إ َٛاثٝيلر املسحياَن ِٕ اييً َٚي
اّ استهُيا ٜٛغضي٬ؾٝا    1945ايُ ٚري١َٝ امٌل٪ًقت١َ صٛا٤ استهُا ْٛرَربؽ اٚ طٛنٝٛا عياّ  

ٚرٚاْ اا اًُٖت تٛؽٝـ ٖذٙ ادتز ١ ع٢ً ايزغِ َٔ حيا٫  اخؿيا٤ نيثم٠ عيٗ تٗا حيزٚب      
ٗيا, ا٫ اْي٘ مل ٜيتِ تهٝٝؿٗيا قاْْٛٝيا عًي٢ اْٗيا َيزا٥ِ في           تًو ايؿ,٠ ٚمتيت احملانُي١ عًٝ  

ا٫ْضا١ْٝ ,ؾايكإْٛ اي ٚيٞ ادتٓا٥ٞ خ٬ َٔ ا٫عار٠ ا  َز ي١ ا٫خؿيا٤ ايكضيزٟ طًٝي١ تًيو      
اييا َضي   ايتٛؽيٝـ ايكياْْٛٞ ايي قٝل       1998اذتزٚب ٚؽ٫ٛ ا  ااتؿاق١َٝ رَٚياا عياّ   

 دتز ١ ا٫خؿا٤ ايكضزٟ. 
ي١َ ادتَٓا٥َٝي١َ          ٚق  َا٤ اٍٚ         ٌِ املسحهُس تعزٜيـ قياْْٛٞ دتز ي١ ا٫خؿيا٤ ايكضيزٟ َئ قَبي

ايُ ٚريَٝيي١َ   ْعاَٗييا ا٫صاصييٞ, حٝييث عيي   َز يي١ ا٫خؿييا٤ ايكضييزٟ بٛرؽييؿَٗا َرز ريي١ً فَيي ر 
ا٫َْضا١ََْٝ ع٢ً اْٗا اايكا٤ ايكبض ع٢ً اٟ اعداـ اٚ احتجاسِٖ اٚ اختااؾِٗ َٔ قبٌ دٚيي١  

ٕ اٚ دعِ َٓٗيا هليذا ايؿعيٌ اٚ بضيهٛتٗا عًٝي٘ ثيِ رؾقيٗا ا٫قيزار         اٚ َٓع١ُ صٝاص١ٝ اٚ بأذ
ثزَإ ٖ٪٤٫ ا٫عداـ َٔ حزٜتِٗ اٚ اعاا٤ َعًَٛا  عٔ َؾمِٖ اٚ عٔ اَانٔ َٚٛدِٖ 

 . (1)بكؾ  حزَاِْٗ َٔ يا١ٜ ايكإْٛ يؿ,٠ س١َٝٓ ط١ًٜٛ ا
 ٜٛفح ايتعزٜـ إ ْعاّ رَٚا ح د عٓاؽز َز ١ ا٫خؿا٤ ايكضزٟ مبا ٜأتٞ:

 حزَإ ا٫عداـ َٔ اذتز١ٜ بإيكا٤ ايكبض عًِٝٗ اٚ حجشِٖ اٚ اختااؾِٗ. -1

 رؾض ا٫ع,اف ثزَإ اا٫عداـ َٔ حزٜتِٗ اٚ اعاا٤ َعًَٛا  عٔ َؾمِٖا. -2

                                                      

 .1998لسحكة الجشائية الجولية لدشة/ط( من الشظام االساس ل7/2( يشظخ نص السادة)1)
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ايكا٥ِ بؿعٌ ا٫خؿا٤ ٖٛ اي ٚي١ اٚ َٓع١ُ صٝاصي١ٝ صيٛا٤ باذذْٗيا اٚ بضيهٛتٗا اٚ بي عِ       -3
 َٓٗا.

 ١ََْٝٛ .حزَإ ا٫عرداـِ ََٔر اذتَُاٜر١َ ايكساْ -4

ر١ُٝٓ طسًٜٛس١ُ َ  بكا٤ َؾم ا٫عداـ زت٫ٛٗ. -5  إ ٜهٕٛ ؾعٌ ا٫خؿا٤ يؿس,٠ُ سَر

ٚريٞ               ُٕ اييُ  ْٚغم ا  عاٌَ اييشَٔ   َز ي١ ا٫خؿيا٤ ايكضيزٟ, ؾيامل٬حغ اْي٘ ٫ ايكسياْٛ
اـ اق َت ع٢ً حت ٜ  ايؿ,٠ ايش١َٝٓ ايا عتتجش ؾٝٗا ا٫عد 2006ادتَٓا٥َٞ ٫ٚ اتَؿاق١ٌَٝ عاّ 

نٞ ت خٌ   ْاام َز ١ ا٫خؿيا٤, ْٚيز٣ إ عي ّ حت ٜي  املي ٠ عي٦ٝا حضيٓا ٫ٕ َز ي١         
اخؿا٤ ايغدؿ تب ا َٔ ذتع١ حزَاْ٘ َٔ اذتز١ٜ مبجزد ع ّ ا٫ع٬ٕ عٔ َهيإ تٛاَي ٙ اٚ   
رؾض ا٫ع,اف باحتجاسٙ, ا٫َز ايذٟ ٧ٜٝٗ ا٫صباب مل٬حك١ َيزتهيب ادتز ي١ دٕٚ ايتكٝي     

٠ د يذيو, رغِ إ ْعاّ رَٚا عي ر بكيا٤ َؾيم ا٫عيداـ زتٗي٫ٛ ايؿي,      باْتٗا٤ امل ٠ احمل 
 .         س١َٝٓ ط١ًٜٛا اخرؿا٤ً قسضرزِٜا ا٫ اْ٘ مل عت د امل ٠

ؾق٬ عٔ َا تك ّ ؾإ َْعاّر املسحهس١َُ ادتَٓا١َٝ٥َ اع,ط إ ٜهٕٛ ارتهاب ايؿعيٌ اَيش٤ً         
امل ْٝنيا. ٚبعًِ َٔ َٓؿيذٟ ادتز ي١   َٔ ٖجّٛ ٚاص  ايٓاام اٚ ممٓٗج ََٛ٘ ف  ايضهإ 

 ٚاااٙ ْٝتِٗ ضتٛ تٓؿٝذٙ, يهٞ ت خٌ ادتز ١   اختؾاؽٗا. 

ؾاْ٘ مل ٜعزف َز ١ ا٫خؿا٤ ايكضزٟ   اقإِْٛ ايعكٛبا َ ايعزاقٞ   املغزع ايعزاقٞاَا 
يضي١ٓ   10ا, يهٓ٘ عزؾٗا   قإِْٛ احمله١َُ ادتٓا١ٝ٥َ ايعزاق١َٝ ايعًٝا رقيِ  1969يض١ٓ 111رقِ 
باْ٘ اايكا٤ ايكبض ع٢ً اعداـ اٚ احتجاسِٖ اٚ اختااؾِٗ َٔ قبٌ اي ٚي١ اٚ َٓعُي١   2005

صٝاص١ٝ اٚ بأذٕ اٚ دعِ َٓٗا هلذا ايؿعٌ اٚ بضهٛتٗا عٓ٘ ثِ رؾقٗا ا٫قيزار ثزَيإ ٖي٪٤٫    
ا٫عداـ َٔ حزٜتِٗ اٚ ع ّ اعاا٤ َعًَٛا  عٔ َؾمِٖ اٚ عئ اَيانٔ َٚيٛدِٖ بٗي ف     

 . (1)١ ايكإْٛ َ ٠ س١َٝٓ ط١ًٜٛاحزَاِْٗ َٔ ياٜ
ٚبٗذا ؾإ قإْٛر ايعكٛبا َ ايعزاقٞ مل ٜٛرد تعزٜؿًا دتز ١ ا٫خؿا٤ ايكضيزٟ, ٖٚيٛ بيذيو    
ٜهٕٛ ق  حذا حذٚ ايع ٜ  َٔ ايتغزٜعا  بغإ ع ّ اٜزاد تعزٜـ يًع ٜ  َٔ ادتزا٥ِ، ٚ هٔ 

 2005ُر١َ ادتَٓا١َٝ٥َ ايُعًٝرا يض١ٓ ايكٍٛ إ ايتعزٜـ ايذٟ اٚردٙ املغزع ايعزاقٞ   قإِْٛ املسحهس
ٝري١س يإلخؿيا٤             ٚرَي ي١س ادتَٓا٥ٝي١س ايُ  ٜع  َتٛاؾكيًا ا  حي  نيبم َي  ايتعزٜيـ اييذٟ اٚردتي٘ املسحهُس
ـُ َيجرز ري١َ         ايكضزٟ, ٖٚذا قؾٛر   ايتغزٜ  ايعزاقيٞ ٚيعيٌ ايضيب    ذييو إ حت ٜي ر ترعرزٜي

يعكٛبا  ايعزاقٞ اٚ اٟ قيإْٛ خياـ بٗيذٙ    تقُني َثٌ ٖذٙ ادتز ١   قإْٛ ا ا٫خؿا٤ اٚ
                                                      

                  .                                                                                                                             2225لدشة  12( من قانهن السحكسة الجشائية العليا رقم 12يشظخ نص السادة ) (1)
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ادتز ١ ممهٔ إ ٜق  ايضًا١ ايضٝاص١ٝ صٛا٤   ايٓعاّ ايضابل اٚ اذتيايٞ    حيزع نيبم    
اَاّ ايكقا٤ ايعزاقٞ, ؾق٬ عٔ إ ظاٖز٠ ا٫خؿا٤ ايكسضزِٟ مل تهٔ بٗذا ايغيٝٛع نُيا عًٝي٘    

 ا٫ٕ. 
١ٝ ممٓٗج١ َٚٓعُ٘ تتِ بعًِ ايضيًاا    هٓٓا تعزٜـ َز ١ ا٫خؿا٤ ايكضزٟ, باْ٘ عًُ     

ايزمس١ٝ يً ٚي١ اٚ بتجاٌٖ َٓٗا غاٜتٗا ايكبض ع٢ً اعداـ شتؾٛؽني، َي  عي ّ اعايا٤    
اٟ َعًَٛا  يذِٜٚٗ عٔ اَانٔ احتجاسِٖ اٚ َا آٍ ايٝي٘ َؾيمِٖ ٚازٜي ِٖ َئ اٟ ياٜي١ُ      

 قا١ُْْٝٛ.
 املطلب الثاىي

 ء الَقِسِريالَتلييُف الَقاىوىّي الدولي ِلَجرميِة االخفا
يكيي  مت تؾييٓٝـ َز يي١ ا٫خؿييا٤ ايكسضييزٟ نسجرز يي١ُ فَيي ر ا٫َْضرييا١َْٝ   ايع ٜيي  َيئ 
املٛاثٝل اي ٚي١َٝ ادتٓا١ٝ٥َ، حت ٜ ا   ايٓعاِّ ا٫صاصٞ يًُرحهس١َُ ادتَٓا١َٝ٥َ ايُ ٚري١َٝ ٚايذٟ ٚصي   

   ٘ ُّ رَٚيا عًي٢ اْي ايػيز  ٖيذا    َٔ ا٫ؾعاٍ احملعٛر٠ هلذا ايٓٛع َٔ ادتزا٥ِ ,حٝث ْؿر ْعا
ايٓعاّ ا٫صاصٞ ٜغهٌ اٟ ؾعٌ َٔ ا٫ؾعاٍ ايتايٝي١ َز ي١ في  ا٫ْضيا١ْٝ َتي٢ ارتهبيت         
اطار ٖجّٛ ٚاص  ايٓاام اٚ َٓٗجٞ ََٛ٘ ف  ا١ٜ زتُٛع١ َٔ ايضهإ املي ْٝني ٚعئ عًيِ    

  (1)ا٫ختؿا٤ ايكضزٟ يٮعداـا -باهلجّٛا اط:
اصٞ يًُحه١َُ ادتٓا١ٝ٥َ اي ٚي١َٝ ق  ٜتقح يٓا َٔ قزا٠٤ املاد٠ اع٬ٙ إ ايٓعاّر ا٫ص

 :(2)ع   َز ١ ا٫خؿا٤ ايكسضزٟ َز ١ً ف ر ا٫ْضا١َْٝ, ؾُٝا يٛ تٛؾز  ؾٝٗا ايغزٚط ا٫ت١ٝ
ٍّ ٚاصٍَ  اٚ َرٓٗرجٞ -1 ُٖجٛ : ٚذيو بإ ٜضيتٗ ف اهلجيّٛ   ارتهاب ايؿعٌ اي٬إْضاْٞ   اطارِ 

ٓي١   ٚي١  اٚ َٓعُي١ َعٝ اع د نبم َٔ ايقحاٜاا ٚع٢ً ٚؾل خا١ َٓع١ُ َٚضبك١ َٔ اي
 .,ٚإ ٫ ٜهٕٛ اهلجّٛ عغٛا٥ًٝا

                                                      

 .1998( من الشظام االساس للسحكسة الجشائية الجولية لدشة 7يشظخ نص السادة )( 1)
شة، جخيسة االختفاء القدخي كجخيسة ضج االندانية في شعالل تيهيدي وججي صبخي (2)

القانهن الجولي، رسالة ماجدتيخ، كلية الحقهق والعلهم الدياسية، جامعة عبج الخحسن 
  . 28، ص 2214ميخة، بجاية، الجدائخ، 
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ٜعترب ايؿعٌ ٫ اْضاْٞ َز ١ً في ر   :تَٛٝ٘ ايؿعٌ اي٬إْضاْٞ اف ر ايضهإِ امل ْٝنيا -2
ا٫ْضا١َْٝ اذا َا َط ؾ١٦ َٔ ايضهإ امل ْٝني ٚاَا اذا َط ؾ١٦ اخز٣ نأعقا٤َ ايكيٛا َ  

 . اعترب َز ١ حزباملضًح١َ 

عتٌُ ايؾؿ١ ايزمس١ٝ نيٌ عيدؿ َهًيـ     :عٌ اايؾؿ١س ايزمس١ٝساإ عتٌُ َزته  ايؿ -3
بتٓؿٝذ ايكإْٛ ٜٚٓ رع حتت ٖذا املؾاًح امجٝ  ا٫عداـ املٛظؿني املض٪ٚيني عٔ 
تٓؿٝذ ايكإْٛا ٚايذٜٔ  ارصٕٛ ؽ٬حٝا  ا٫عتكاٍ ٚا٫حتجاس صٛا٤ ؽ ر َٓ٘ صيًٛى  

ٚ اظتابٞ اٟ اذا َيارظ بٓؿضي٘ ؾعيٌ ا٫خؿيا٤ ايكضيزٟ اٚ ب       َٛاؾكتي٘ ايؾيزعت١ اٚ   عُي٘ 
  .ايق١ُٝٓ

ٜٚكؾ  بذيو إ نٌ َٔ ٜغارى   اهلجّٛ ٫ب  إ  :إ ٜهٕٛ َزته  ايؿعٌ عامل باهلجّٛ -4
َر١ُ َضيبكًا ٚؾٝي٘          َرزصيٛ ْرتٝجي١ً َيدَاسي١ُ  ٜهٕٛ عاملًا باْ٘ صٛف ٜتِ عًي٢ ْايام ٚاصي  اٚ 

 .إ امل ْٝنياعت ا٤ ع٢ً اذتكٛم ا٫صاص١ٝ يًضه
ـِ         اصتٓادا ا  ايٓؿ ؾ       اْ٘ يهيٞ ٜعي  ايؿعيٌ َز ي١ اخؿيا٤ قضيزٟ ٜٚي خٌ   اخرَتؾيا

املسحهسُر١َ ادتَٓا١ٝ٥َ ايُ ٚري١َٝ ٫ب  إ ٜزته  ع٢ً ْاام ٚاص  اٚ َٓٗجٞ ف ر ايضهإِ املي ْٝنير,  
ي١َ ٫ٕ      ٌُ   اختَؾياـِ املسحهُس مبع٢ٓ اذا ارته  ايؿعٌ ف  حا٫  ؾزد١ٜ اٚ َتؿزق١ ؾي٬ ٜي خ

  تتحكل ؾٝٗا, ٚعًٝ٘ ؾ٬ يا١ٜ هلذٙ اذتا٫  .   عزٚط ادتز ١س اي ٚي١َٝ ٫
ٚ هٔ ايكٍٛ إ ايكا٥  ايعضهزٟ اٚ ايز٥ٝط ٜٓ رع حتت ٚؽـ َزته  دتز ١ ا٫خؿيا٤       

ايكضيزٟ اذا نييإ عًيي٢ عًييِ اٚ بإَهاْيي٘ إ ٜعًييِ با٭ؾسعيياٍِ اي٬إْضرييا١ََْٝ ايييا ٜعتييشّ ادتٓييٛد  
ٕٚ إ ٜتدييذ تيي ابم ملييٓعِٗ َيئ ارتهابٗييا. ايتييابعٕٛ ييي٘ اٚ املز٩ٚصييني ارتهابٗييا ، ٚذيييو د

اصتٓتاَا ملا تك ّ ْز٣ إ ختًـ اح  ايغزٚط املذنٛر٠ اْؿًا ٜ٪دٟ ا  عي ّ اعتبيار َز ي١    
ا٫خؿييا٤ ايكسضييزٟ ََيئ بييني ادتييزا٥ِر فَيي ر ا٫ْضييا١َْٝ رغييِ ايٓتٝجيي١ ايٛاحيي ٠ ا٫ ٖٚييٞ حَزرَييإر 

 .(1)ايغردرؿِ ََٔ ُحزٜتَ٘
 
 
 
 
 

                                                      

 .29-28ججي صبخيشة, مرجر سابق، ص شعالل  تيهيدي و و ( 1)
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 املطلب الثالث

ٌُ  جرميِة االخفاء القسري اركا
ٜغ,ط يتحكل َز ١ ا٫خؿا٤ ايكضيزٟ بٛؽيؿٗا َز ي١ دٚيٝي١ ؽيٓؿت عًي٢ اْٗيا        

 َز ١ً ف ر ا٫ْضا١َْٝ  تٛاؾز ث٬ث١ ارنإ ٖٚٞ: 
ٍٟ:  -ا٫ًٚ: ُٔ املسادَ ٍٟايُزن ُٔ املساد عبار٠ عٔ ذيو ايٓغياط اٚ  دتسز ر١َ ا٫خؿا٤ ايكضزٟ ٖٛ ا ايُزنس

َ٘ ايكإْٛ ٜٚعاق  َزتهب٘ صيٛا٤ نيإ ذييو ايضيًٛى اظتابٝيًا اٚ      ايضًٛى ارتارَٞ ايذٟ ظتز
ُّ ادتساْييٞ بايكٝاّ بايؿعٌ أسٚ ا٫َتٓاع عٔ ايؿعيٌ اٟ ابيايكسبضِ عرًي٢     (1)صًبًٝاا ٚذيو بإ ٜركٛ

َرتَٓاعِ عئ ا٫قيزارِ بَحَزَيإِ ايغريدرؿِ اٚ ا٫عريداـِ ََئ        ايغدؿِ اٚ احتَجاسَٙ اٚ خراؿَ٘ ٚبا٫
ا٤ اٟ َعًَٛا  عٔ َؾمِٖا بػ١ٝ َٓعِٗ َٔ اذتُاٜي١ ايكاْْٛٝي١. ٚصيٓحاٍٚ    حزٜتَِِٗ اٚ اعا

 :  (2) ؾُٝا ٜأتٞ تضًٝ س ايق٤َٛ بغ٤ٞ َٔ ا٫ظتاس
ٌِ        ارتهاب ادتز ١ عٔ طزٜل ايكٝاّ بؿعيٌ:   -1 ِّ بؿعي ٚتيتِ ٖيذٙ ادتز ي١ عئ طزٜيل ايكٝيا

ٜتيشأَ َعي٘   اايكبُض اٚ ا٫حتجاسِ اٚ ا٫ختاافَا يغدٍؿ اٚ انثرز ، ٚإ ٜعك  ذييو اٚ  
رؾض اا٫قزار ثزَإ ايغدؿ َٔ حزٜت٘ا ٚايذٟ ٜؾ ر َئ طيزف اخيز بادتز ي١ ،     

ثٓا٤ ا٫حتجياس  ٚ هٔ إ ٜتشأَ َ  ايؿعٌ ٖذا ْكٌ ايقح١ٝ ا  َهإ اخز اٚ اصتجٛاب٘ ا
 . اٚ ايتدًؿ َٔ َثت٘

ؾض ٚتتجضُ  ادتز ١    ٖذَٙ اذتاي١ بيز ارتهاب ادتز ١ عٔ طزٜل ا٫َتٓاع عٔ ايؿعٌ:  -2
ا٫قييزارِ ثَزرَييإِ ايغرييدؿِ اٚ ا٫عرييداـ َيئ ُحييزِٜتَِِٗ اٚ رؾييض اَعراييا٤ُ َرعرًَٛييا َ عيئ  
َرؾمِِٖ اٚ عٔ اَانٔ َٚٛدِٖ ,ٚيهٔ ٜغ,ط يتحكل ٖذٙ ادتز ١ إ ٜتشأَ اٚ ٜضيبل  

 .دؿ اٚ ا٫عداـ َٔ حزٜتِٗ ايب ١ْٖٝذا ايزؾض حزَإ ايغ
ز ١   ٖذٙ اذتاي١ ابايكبض ع٢ً ايغدؿ ٚتتجض  ادتاذتزَإ َٔ اذتُا١َٜ ايكا١َْْٝٛ:  -3

اٚ احتجاسٙ اٚ اختااؾ٘ا ثِ ٜزؾض اا٫قيزار ثزَاْي٘ َئ حزٜتي٘ا اٚ ا٫قيزار مبهيإِ       
 .ََْ٘ ََٔ اذتَُا١َٜ ايكسا١َََْْٝٛٚٛدَٙ اٚ َؾمَٙ بٗ ف حَزَا

                                                      

شاء الشداعات السدلحة، دراسة فقيية في ضهء د. مشترخ سعيج حسهدة، حقهق االندان اث (1)
 . 182، ص2228احكام القانهن الجولي االنداني، دار الجامعة الججيج، مرخ، 

  . 43شعالل تيهيدي ووججي صيخيشة، مرجر سابق، ص (2)
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ْرضيا١َْٝ       ٚعًٝ٘ ؾإ ايزنٔر املادٟ دتز ١َ ا٫خؿا٤ ايكضزٟ بٛؽيؿٗا َرز ي١ً فَي ر ا٫َ
، صٛا٤ امت ذيو عرب اَٗش٠ اي ٚيي١ اٚ احي  َٛظؿٝٗيا اٚ    كل بتحكل اذتا٫  ايث٬ث ايضابك١حٜت

ٌِ اؾيزاد اٚ َٓعُيا  صٝاصي١ٝ تي عُٗا اي ٚيي١ اٚ إ ٜيتِ         ٕر حتتر اَزَتٗا اٚ ََٔ قبي ممٔ ٜعًُٛ
 . (1)ايعٌُ بعًُٗا اٚ ب,خٝؾٗا اٚ بتحزٜقٗا اٚ حت٢ بضهٛتٗا ٚتػافٝٗا عٔ ايؿعٌ

ُٔ -ثاًْٝا: ٫ب  يَكٝاِّ َز ١س ا٫خؿا٤ ايكضزٟ إ ٜتشأَ تٛؾُز ايكؾ ر ادتٓيا٥َٞ  املعٟٓٛ:  ايزن
ا  َاْ  ارتهاب ايؿعٌ املادٟ ، ؾ٬بي  إ ٜهيٕٛ ايؿعيٌ ؽيادرًا عئ اراد٠ اتي١ تضيتٓ  ا         

 . كإْٛايكؾ  ادتٓا٥ٞ اٚ ارتاأ يتربٜز حتٌُ ادتاْٞ تبع١ اْتٗان٘ يً
ا٫خؿا٤ ايكضزٟ ٫ب  َئ ايتُٝٝيش بيني ثي٬ث حيا٫        ٚاصتٓادًا ملا َا٤   ارنإ َز ١

 .(2)يًكؾ  ايعاّ   ٖذَٙ ادتز ١َ
ٌُ اذتزَإِ َٔ اذتز١ٍِّٜ ايعًِ ٚا٫راد٠ يًؿعٌ ٚايٓتٝج١ ؾق٬  عٔ   -1 َُزته ر ؾع إ ٜتٛؾز ي ٣ 

ًٟ يٮَيِٛر رؾيض ا٫قيزار           ُرجيز٣ر ايعياد ٔر اذتزٜي١َ صيًٝٝ٘ ٚؾكيًا يً ٕر ََي ٖرذا اذتزَا عًُ٘ إ 
  ايغدؿِ املسحزِّٚ َٔر اذت ز١َٜ . مبؾمِ

٫ب  إ ٜتٛؾز ي ٣ َزته  ؾعٌ ا٫َتٓاع  )رؾض ا٫قزار (ايعًِ ٚا٫راد٠ باْ٘ ٜزؾض ٖذا  -2
 ا٫قزار افاؾ١ ا  عًُ٘ باْ٘ ٜضبل ٖذا ايزؾض اذتزَإ َٔ اذتز١ٜ . 

َُزتهُ  ادتز ١َ بايؿعٌ ٚا٫َتٓاع عرِٔ ايؿعٌِ ؾضٝهٕٛ عًٝي٘ إ ٜهيٕٛ ع   -3 ًي٢ عًيِ   اذا قاّ 
ُ٘ ارادت٘ ضتيٛ حزَيإ ايقيح    ١ٝ َئ حزٜتٗيا ٚاْهيار ٖيذا     جبُٝ  ارنإِ ادتز ١َ ٚإ تتجَ

 .اذتزَإ

ُٟ ََٔر ادتسزا٥ِِ ايعرُ ١ََٜ ايا ٫ب  إ ٜتيٛؾز يي ٣          ٚبايتايٞ ؾإ َز ١ ا٫خؿا٤ ايكسضز
عيٌ غيم   َزتهبٗا عٓؾزٟ اايعًِ ٚا٫راد٠ا أسٟ إ ٜهٕٛ ادتسياِْٞ عرًي٢ عًيِ بابٝعي١ ايؿ    

املغزٚع املغهٌ هلذٙ ادتز ١ ٚتتج٘ ارادت٘ ٫رتهاب ٖذا ايؿعٌ ع٢ً اييزغِ َئ عًُي٘    
 بع ّ َغزٚعٝت٘.  

ٌِ ُدٚي١ٝ  ٚذيو ياسبٝعر١َ اذٌتكٛمِ ايا ايزنٔ اي ٚيٞ:  -ثايثًا : إ ادتسزا٥ِر فَ ر ا٫َْضا١َْٝ ٖٞ َرزا٥
ُِ ا٫عتَ ا٤ُ عرًٝٗرا ٚايا ُتزتهُ  َرُُٝعٗا فَ ر  ُِ      ٜرت ا٫َْضإِ، ٚربَايتايٞ ؾيإ اٖيِ َيا  ٝيش ادتيزا٥

ٚيهٔ َيا ٖيٛ املعٝيار    فَ ر ا٫ْضا١َْٝ ٖٛ رنٓٗا اي ٚيٞ ٖٚذا َا  ٝشٖا عٔ ادتزا٥ِ اي اخ١ًٝ. 
                                                      

شخاص من االختفاء القدخي، اطخوحة دكتهراه، كلية جشادي ندخين، الحساية الجولية لأل (1)
 . 122, ص2218-2217لجدائخ، جامعة ا الحقهق،

 .122ص السرجر نفدو، (2)
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؟ يإلَاب١ ع٢ً ٖذا ايتضا٩ٍ ْكٍٛ إ ٖذٙ ادتز ١ ٫بي   ٫عتبار َز ١ َا ٖٞ َز ١ دٚي١ٝ 
َٓٗا اٚ رفاٖا بذيو ايضًٛى ا٫َزاَٞ اٚ ايضُاح  إ تك  بٓا٤ ع٢ً اَز َٔ اي ٚي١ اٚ بتغجٝ 

. نُا إ ايُزنٔر ايُ  ٚريٞ ٜتحكل   حاي١َ (1)بارتهاب٘ اٚ ع٢ً اقٌ تك ٜز اُٖاهلا يٛاَباتٗا اي ٚي١ٝ
ا٫عرتَ ا٤َ ع٢ً َؾًح١ اٚ حل عتُٝ٘ ايكإْٛ اي ٚيٞ ٚذيو مبدايؿ١ قٛاع  ايٓعاّ اي ٚيٞ ايعاّ 

ٚريٝي١َ ٖٚيٞ َز ي١ في ر          ٚقٛاعُ  ا٫ْضيا١َْٝ,  ؾجز ي   ِِ ايُ  ِٟ تعي  َئ ادتسيزا٥ ١ ا٫خؿيا٤ ايكسضيز
ٌٍ ممٓٗج َٚٓعِ ٚع٢ً ْاام ٚاص  ؾأْٗا ت٪دٟ ا  ايكقا٤ ع٢ً  ا٫ْضا١َْٝ ٚ٭ْٗا ُتزترهُ  بغه
ٍٟ ذاتي٘ ٚتٗي ر ايكيِٝ ا٫صاصي١ٝ يإلْضيإ ،       َُٛدر ادتٓطِ ايبغرز عر ُد نسبٍم ََٔر ايٓراظِ ٚمت ُط ٚ

 ٚيٞ هلذٙ ادتز ١ ٜتحكيٌل با٫عتي ا٤َ عرًي٢ ٖيذٙ املؾياا ا٫صاصي١َٝ ٚإ       يذيو ؾإ ايزنٔ اي
 .(2)ٜهٕٛ ا٫عتَ ا٤ُ عرًس٢ ٖذََٙ املؾاا بعًِ اي ٚي١ اٚ بتػافٝٗا اٚ تضاًٖٗا َ  َزتهبٗا

 املبحُث الثاىي

 احِلناَيُة اجِلياِئيُة الُدَولَيُة لألِشخاِص مً َجرميِة االخفاء الَقِسِري
ادتٓا١ٝ٥  اي ٚي١ٝ  يٮعداـِ ََٔ َز ١َ ا٫خؿا٤ ايكضزٟ ع٢ً مجًي١   تٓاٟٛ اذتُا١ٜ 

, ا٫ آْا  ارتأٜٓا إٔ  ضت د  ٖيذٙ ا٫يٝيا    َضت٣ٛ ايكإِْٛ اي ٚيِٞ ادتٓا٥َٞايٝا  َتاح١ ع٢ً 
ٚاييذٟ   1992  ايؾهٛىَ اي ٚي١َٝ ايستَٞ تٓاٚيت ٖذٙ ادتز ١ ابت ا٤ً َٔ ا٫ع٬ِٕ ايعراملٞ يض١ٓ 

, 2006َز ي١ ا٫خؿيا٤ ايكضيزٟ يضي١ٓ      تؿاق١ُٝ دٚي١ُٝ خاؽ١ ثُا١ٜ ا٫عداـ َٔتراٛرر ا  ا
ٚاخما صتهٕٛ يٓا ٚقؿ١ َ  ايٓعاّ ا٫صياظ يًُحهُي١َ ادتٓا٥ٝي١َ اي ٚيٝي١َ املدتؾي١   ايٓعيز       
بٗذٙ ادتز ١َ    اطار املض٪ٚي١َٝ اي ٚي١َٝ ادتٓا١ٝ٥َ عٔ َز ١َ ا٫خؿيا٤ ايكضيزٟ, ٚقي ر تعًيل     

ؾإْٓا اخقعٓاٙ ي راص١ تابٝك٘ هلذٙ ادتز ١ َٚ ٣ ايتشاّ تغيزٜعات٘ ايٛطٓٝي١    ا٫َز بايعزام
 نْٛ٘ طزف ؾٝٗا. ٖٚذا َا صٓعزف٘   املااي  ايث٬ث١ ا٫ت١ٝ : 2006باتؿاق١ٝ 

 املطلب االول

ًَ جرميِة االخفاء القِسري  االلياُت الدوليِة حلنايِة االشخاِص م
ُي١ ايتؾي ٟ ملٛاَٗي١ ظياٖز٠ ا٫خؿيا٤ ايكضيزٟ       اخذ اجملتُ  ايي ٚيٞ عًي٢ عاتكي٘ َٗ          

ا٫ٖتُياّ ثكيٛم ا٫ْضيإ    يٮعداـ, ٚقي  بي ا ا٫ٖتُياّ بٗيذٙ ايعياٖز٠ ٜتشاٜي  َي  تشاٜي          
ْرضريإِ   ا٫صاص١ٝ ، حٝث اقتؾز بايب ا١ٜ ع٢ً ا٫تَؿاقٝا َ ايُ ٚيٝر١َ ٚا٫سقس١ًَُٝٝ ارتاؽ١ ثَكيٛمِ ا٫َ

                                                      

 . 46تيهيدي واخخون، مرجر سابق، ص  شعالل (1)
  .126- 125دي ندخين، مرجر سابق، ص جشا (2)
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  اذتسٝا٠َ ٚا٫َئِ ٚاذتزٜي١َ ..ٚغمٖيا, ا٫     ٚفُٓتٗا بعض ْؾٛؽٗا املتعًك١ ثكٛم ا٫ْضإ
إ اجملتُ  اي ٚيٞ ععز خباٛر٠ َا تغهً٘ ظاٖز٠ ا٫خؿا٤ ايكضزٟ ع٢ً حٝا٠ ا٫عداـ مما 

. ٚبؿقٌ زتٗٛدا  ادتٓي١ حكيٛم ا٫ْضيإا مت    (1)ح ٣ ب٘ ا  اظتاد َعادتا  هلذٙ ايعاٖز٠
ٚايذٟ متديض عئ اتَؿاقٝي١ُ    1992ٚف  اع٬ٕ ذتُا١ٜ ا٫عداـ َٔ ا٫خؿا٤ ايكضزٟ   عاّ 

. ٖذٙ اذتُا١ٜ ايا تٓاٚيتٗيا ا٫تَؿاقٝي١    2006ُدٚي١ُٝ يَحَُا١َٜ ا٫عداـ َٔ ٖذا ا٫خؿا٤   عاّ 
ايُ ٚي١ٝ  ٚا٫ع٬ٕ صتهٕٛ ستٛر ثثٓا   ٖذا املاً  ايذٟ صٝدتُؿ ايؿزُع ا٫ٍِٚ َٓ٘   بٝإ 

ؾؾيا يًحي ٜثَ عئ ابيزس َٚيٛٙ      اذتُا١ٜ ايا َا٤ بٗا ا٫ع٬ٕ, ٚايؿيزع ايثياْٞ صيٝهٕٛ شت   
 اذتُا١َٜ ايا َا٤  بَٗا ا٫تؿاق١ٝ  اي ٚي١ٝ  . 

 ا1992ايؿزع ا٫ٍٚ: اذتُا١ٜ   ظٌ ااع٬ٕ ادتُع١ٝ ايعا١َ يٮَِ املتح ٠ يعاّ 

ًَُشَيي١ُ َيئ ايٓاحَٝيي١َ        ِٕ ا٫ع٬ْييا  ايؾييادر٠ عيئ ادتُعٝيي١ ايعاَيي١ غسييُم  عرًيي٢ ايييزغِِ ََيئ أس
َُيِِ امل تحَي ٠َ ايتَيٞ      ايكا١َْْٝٛ, ا٫ اْٗ ا تع  ًَش١َ اخ٬قٝا نْٛٗا تؾ ر عٔ ادتسُعٝي١َ ايعراَي١َ يٮ

ٍُ ٜٓابيُل عًي٢ اعي٬ٕ اذتُاٜي١ َئ اا٫ختؿيا٤َ         َٝٗا . ٖٚذا ايكيٛ ٍِ ا٫عقا٤َ ؾ ٝ ر ايُ ٚ َُر  ُِ ترق
 ا.  1992ايكسضَزٟ يضر١َٓ 

 ا٫ًٚ: ايتشاَا  اي ٍٚ    ايتعاٌَ َ  َز ١ ا٫خؿا٤ ايكضزٟ
عت ادتُع١ٝ ايعا١َ ايع ٜ  َئ ا٫يتشاَيا  عًي٢ عياتل ايي ٍٚ   تعاًَيٗا َي  ظياٖز٠         يك  ٚف

 ا٫خؿا٤ ايكضزٟ َْٛشٖا بايتايٞ :
اٚ إ تضُح ب٘ اٚ تتػافي٢ عٓي٘ ٚإ تعُيٌ     ٫ ظتٛس ٭ٟ دٚي١ ممارص١ اعُاٍ ا٫خؿا٤ -1

صيبٌِٝ ذييو    ٚ  (2)بايتٓضٝل ٚايتعإٚ َ  ا٫َِ املتح ٠   ايكسقا٤َ عر٢ً ٖذَٙ ايعساٖز٠َ .

                                                      

 1948( من االعالن العالسي لحقهق االندان الرادر عام 9-3كسا ورد في السادتين ) (1)
قهق السجنية والدياسية لعام لح(من العيج الجولي الخاص با12/1-9/1والسادتين )

1966. 
( من اعالن الجسعية العامة الخاص بالحساية من االختفاء القدخي لجسيع 2السادة ) (2)

 133 /47لعامة لألمم الستحجة ذي الخقم االشخاص والحي اعتسج بسهجب قخار الجسعية ا
 . 1992كانهن االول،  18والسؤرخ في 
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ع٢ً اي ٍٚ إ تتدذ ايتر ابمر ايترغيزٜع١َٝ ٚا٫َدارِٜي١َ ٚغمِٖيا ملٓي  ٚقيٛعر َز ي١س ا٫خؿيا٤        
 .(1)ايكسضَزٟ   ارافٝٗا

ع٢ً اي ٍٚ اع ّ ايتذرع بايعزٚف ا٫صيتثٓا١ٝ٥ا   ايعزٚف ا٫صتثٓا١ٝ٥ ٚحاي١ اياٛار٨, -2
. (2)خؿيا٤ ايكضيزٟ ؾٝٗيا   اٚ حاي١ ايايٛار٨ اييا تٛاَٗٗيا   ارافيٝٗا يتربٜيز حيا٫  ا٫      

ٚ هٔ ايكٍٛ إ ايع ٜ  َٔ اي ٍٚ تتذرع بٗهذا حجج يتربٜيز اْتَٗياىَ ُحكيٛمِ ا٫َْضيإِ       
 ارافٝٗا َٚٓٗا حا٫  ا٫خؿا٤ ايكضزٟ .

َُٗا ناْت ٖذٙ  ا٫ٚاَز صٛا٤ اناْت ؽادر٠ َٔ  ع ّ اطاع١ ا٫ٚاَز ايؾادر٠ باإلخؿا٤, -3
   ٟ ٜتًكي٢ ٖهيذا اٚاَيز ٚاَي  ا٫َتٓياع عئ        ١َٗ عضهز١ٜ اّ َ ١ْٝ ٚعًي٢ املٛظيـ اييذ

 .(3)تٓؿٝذٖا

ُِ امل جزَنير باْ٘ اإ تتد٢ً دٚي١ عٔ عيدؿ  ٚاَ  ا٫َتٓاع عرِٔ ايترضًِِٝ -4 : ٜعزف ترضًٝ
ََٛٛد   اقًُٝٗا ا  دٚي١ اخز٣ بٓا٤ً ع٢ً طًبٗا ، يتحانُ٘ عئ َز ي١ ٜعاقي  عًٝٗيا     

، ٚيهٔ ٜك  ع٢ً اي ٍٚ (4)ستانُٗااايكإْٛ اي ٚيٞ ،اٚ يتٓؿذ ؾٝ٘ حهًُا ؽادرًا عًٝ٘ َٔ 
ايتشاّ با٫َتٓاع عٔ تضًِٝ اجملزّ اذا َا ناْت تعتك  إ ٖٓايو احتُايٝي١ يتعيز  ٖيذا    

 : (5)ايغدؿ ٫ْتٗاى حكٛق٘ املع,ف بٗا دٚيٝا

:  هٔ ع  ٖذا ايٛاَ  ذٚ ا١ُٖٝ نبم٠ حٝث إ َئ  صزع١ حضِ ايكقاٜا اَاّ ايكقا٤ -5
ي٬عتكاٍ ع٢ً ٜ  ايُضًاا َ ايزرصر١َُٝ   اي رٚيس١َ اذتيل     حل اٟ عا١ً٥ تعز  اح  ابٓا٥ٗا

                                                      

ن االختفاء القدخي لجسيع العامة والخاص بالحساية م ( من اعالن الجسعية3السادة ) (1)
 .االشخاص

ن االختفاء القدخي لجسيع ( من اعالن الجسعية العامة والخاص بالحساية م7السادة ) (2)
 .االشخاص

ن االختفاء القدخي لجسيع ( من اعالن الجسعية العامة والخاص بالحساية م6السادة ) (3)
 .االشخاص

خات، السداعجة الجولية الستبادلة لتدليم السجخمين، مجلة الجدائخية للعلهم عبج القادر البقي (4)
 . 426،ص 2229(، جامعة الجدائخ، 1القانهنية واالقترادية والدياسية، العجد )

( من اعالن الجسعية العامة والخاص بالحساية من االختفاء القدخي لجسيع 8السادة ) (5)
 االشخاص .
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َعزؾ١ َؾمٙ ٚا  أٜ ايت ايتحكٝكا  َع٘ ، ٚحتيتؿغ ايضيًاا  ايزمسٝي١ حيل دخيٍٛ      
 .(1)مجٝ  ا٫َانٔ ايا ٜعتك  باحتُاٍ َٚٛد اعداـ ستتجشٜٔ ؾٝٗا

ايُضيًاا َ  عٓ  تعز  اٟ عدؿ ي٬عتكياٍ َئ قَبيٌِ     -:عزٚط احتجاس ا٫عداـ -ثاًْٝا:
  :(2)ايزرمس١ََٝ   اي ٚي١َ ؾاْ٘ ٜتحتِ ع٢ً اي ٚي١ َزاعا  ايغزٚط ايتاي١ٝ   ا٫حتجاس

 . إ ٜهٕٛ ا٫حتجاس ا  َهإ َع,ف ب٘ رمسًٝاا  -1
 إ ٜتِ ترابٝلر ايكسإِْٛ ايٛرطسين عرًَٝ٘، ٚإ  ثٌ اَاّ ايُضًاس١َ ايكسقا١ٝ٥ دٕٚ تأخم. -2
ك١ عٔ نٌ عدؿ ستتجش نُهإ احتجياسٙ ٚحزني١ تٓكًي٘ َئ     ٜتِ تثبٝت َعًَٛا  دقٝ -3

 َهإ ا  اخز ٫ٚب  إ تهٕٛ ٖذٙ املعًَٛا    َتٓاٍٚ اؾزاد اصزِٖ اٚ ستاَِٝٗ. 
ٜتِ ا٫حتؿاظ بضجٌ رمسٞ ٜتِ حت ٜث٘ باصتَُزاٍر بأمسا٤ ا٫عداـ احملتجشٜٔ ٚاَانٔ  -4

ِّ املسعًَٛريا َ    احتجاسِٖ ٚإ تعٌُ نٌ دٚي١ ع٢ً تٛؾم صج٬ُ  َرزنش١ُٜ حتتي  ٟٛ عًي٢ ن ي
 ايضابك١.

ٚ  حاٍ ا٫ؾزاع عٔ اٟ عدؿ ستتجش ؾ٬ب  إ ٜهٕٛ ٖذا ا٫ؾزاع بازٜك١ تتٝح ايتحكل  -5
َٔ نْٛ٘ ق  اؾزع عٓ٘ ؾع٬ً   ظٌ اٚفاع تهؿٌ اح,اّ صي٬َت٘ ايب ْٝي١ ٚق رتي٘ عًي٢     

 ممارص٘ حكٛق٘ نا١ًَ. 
 بأعُاٍ ا٫خؿا٤ ايكضزٟ ثايثًا: َعاقب١ ايكا٥ُني 

ٌِ بَارتَهابَ اعُاٍ  َُتٗر ُٟ عردٍؿ  َُحانس١ُ أ ْؿ اع٬ٕ ادتسُع١َٝ ايعرا١ََ ع٢ً فزٚر٠ 
  اي ٚي١ إلقا١َ اي ع٣ٛ ٚاذتهِ عًٝ٘ َا مل ٜهٔ ق   ا٫خؿا٤ ا  ايُضًاا َ املس ١َْٝ امل دتؾر١َ

مت تضًُٝ٘ ا  دٚي٘ اخز٣ يهٞ متارظ ٫ٜٚتٗا عًٝ٘ ، ٖذا ٚق  ْؿ ا٫ع٬ٕ اي ٚيٞ ع٢ً 
ٍٟ يعٌ اُٖٗامجً  :(3)١ َٔ ا٫يتشاَا  ع٢ً عاتل اي ٚي١ ايا تعاق  ع٢ً َرز ١َ ا٫َخرؿا٤َ ايكسضرز

                                                      

ن االختفاء القدخي لجسيع الجسعية العامة والخاص بالحساية م ( من اعالن9السادة ) (1)
 .االشخاص

( من اعالن الجسعية العامة والخاص بالحساية من االختفاء القدخي 11-12السادة ) (2)
 لجسيع االشخاص.

( من اعالن الجسعية العامة والخاص 18-17-16-15-14يشظخ: نرهص السهاد ) (3)
 لجسيع االشخاص. بالحساية من االختفاء القدخي 
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ع ّ َٓح ايًج٤ٛ ايضٝاصٞ يًكا٥ُني بارتهاب َزا٥ِ ا٫خؿا٤ ايكضزٟ   حاٍ تك ّ احي    -1
ا٫عداـ باً  ايًج٤ٛ ايضٝاصٞ ا  دٚي١ َا  ٚرأ  إ ٖٓايو اصبابًا ت عٛ ي٬عتكاد إ 

 .اٛر٠ َٚٓٗا َز ١ ا٫خؿا٤ ايكضز٤ٟٛ ق  صاِٖ   اعُاٍ ع ٜ ٠ ارتطاي  ايًج

٫ب  َٔ اٜكاف ا٫عداـ املتُٗني جبزا٥ِ ا٫خؿا٤ ايكضزٟ عٔ ادا٤ ٚاَباتِٗ ايزمسٝي١   -2
 . يعادٟٚإ ٫ عتانُٛا اَاّ ققا٤ اصتثٓا٥ٞ بٌ ازٟ ستانُتِٗ اَاّ ايكقا٤ ا

ا٫خؿا٤ ايكضزٟ َ  َزاعا٠ ع ّ ٫ ٜتِ َٓح اٟ عدؿ حؾاْ٘ ف  املعاق  عٔ َزا٥ِ  -3
 . ؾَٝٓا يًع٬قا َ اي َبًَٛاص١َٝا ا٫خ٬ٍ با٭حهاّ ايا َا٤  بٗا ااتؿاق١ٝ 

٫ ٜضزٟ ايتكادّ عًي٢ َيزا٥ِ ا٫خؿيا٤ ايكضيزٟ ، نُيا اْي٘ ٫ ٜضيتؿٝ  َزتهبيٛ َيزا٥ِ           -4
 .خاـ اٚ اٟ اَزا٤ مماثٌا٫خؿا٤ ايكضزٟ َٔ اٟ عؿٛ 

 :خؿا٤ ايكضزٟتعٜٛض ا٫عداـ فحاٜا ا٫ -رابعًا:
عٝي١َ ايعراَي١َ اذتيل ملئ تعيز  َيجرز ي١َ ا٫خؿيا٤ ايكسضريزٟ اذتسيلر            ُٕ ادتُس اعا٢ اعي٬
بَايتعرٜٛضِ مبا   ذيو فُإ ايٛصا٥ٌ ايهؿ١ًٝ بإعاد٠ تأًِٖٝٗ ع٢ً انٌُ َٚ٘ ، اَا   حايي١  
ٚؾا٠ ايغدؿ ْتٝج١ يإلخؿا٤ ايكضزٟ ؾإ َٔ حل عا٥ًت٘ املاايب١ بيايتعٜٛض عُيا تعيز     

 .(1)٘ي
ؾق٬ عٔ ذيو ؾإ ا٫ع٬ٕ مل ٜػؿٌ رعا١ٜ ابٓيا٤ اييذٜٔ تعزفيٛا يإلخؿيا٤ ايكضيزٟ       

ٟ   ٚابا٩ِٖ اٚ حت٢ ا٫طؿاٍ ايذٜٔ ٜٛي ٕٚ اثٓ ، ٚعًٝٗيا إ  ا٤ تعز  اَٗياتِٗ  يإلخؿيا٤ ايكضيز
ِ  تهزظ نٌ اَهاْٝاتٗا يًبحث عٔ ٖ٪٤٫ ا٫ط ، ٚإ تتياح ايؿزؽي١     ؿاٍ ٚاعيادتِٗ ا  اصيزٖ

ذ بٓعاّ ايتبين ٫صتعزا  َضيأي١ تيبين ٖي٪٤٫ ا٫طؿياٍ ٚايكٝياّ بإيػيا٤ اٟ       اي ٍٚ ايا تأخ
 .(2)حاي١ تبين ْاع١٦   ا٫صاظ عٔ َز ١ اخؿا٤ قضزٟ

                                                      

( من اعالن الجسعية العامة والخاص بالحساية من االختفاء 19السادة ) ( يشظخ: نص1)
 القدخي لجسيع االشخاص.

 .في االعالنمخاجعة السرجر ( 2)
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ااتؿاق١ٝ يا١ٜ مجٝ  ا٫عداـ َٔ ا٫ختؿا٤ ايكضزٟ يعاّ  اذتُا١ٜ   ظٌ ايثاْٞ:ايؿسزُع 
 ا 2006

كضزٟ ٚفزٚر٠ تهاثـ َٗٛد اجملتُ  اي ٚيٞ خباٛر٠ َز ١ ا٫خؿا٤ اي ادرانًا َٔ
اجملتُ  اي ٚيٞ يًكقا٤ ع٢ً ٖذٙ ايعاٖز٠ ,ؾك  عشّ اجملتُ  اي ٚيٞ ع٢ً ٚف  اتؿاق١ٝ 
عا١ًَ تتٓاٍٚ ناؾ١ ايقُاْا  ايا َٔ املُهٔ َٓحٗا يٮؾزاد ذتُاٜتِٗ َٔ ا٫خؿا٤ ايكضزٟ, 

هٕٛ ٖذٙ ايقُاْا  ق  تهٕٛ صابك١ ع٢ً ارتهاب ٖذٙ ادتز ١ ٚق  تهٕٛ َعاؽزٙ ٚق  ت
 ٫حك١. صٓتٓاٍٚ ٖذٙ ايقُاْا  بغ٤ٞ َٔ ايتؿؾٌٝ ٚؾكا ملا ٜأتٞ: 

 ايقرُاْاُ  ايضرابك١َ عر٢ً ارتَهابَ َرز ١َ ا٫خؿا٤َ ايكسضزِٟ  -ا٫ًٚ:
إ ا٫تؿاق١ٝس اي ٚي١َٝ قس  ْرؾرت عر٢ً ايع ٜ  َٔ ايقُاْا  ايا ظت  عًي٢ ايي ٍٚ ا٫يتيشاّ         

 يكضزٟ. ٚ َٔ اِٖ ٖذٙ ايقُاْا  َا ٜأتٞ:بٗا خغ١ٝ تعز  َٛاطٓٝٗا يإلخؿا٤ ا
ع٢ً نٌ دٚي١ طزف   ا٫تَؿاق١َٝ ايُ ٚي١َٝ إ تقُٔ تغزٜعاتٗا ْؾٛؽيًا ايزّ ا٫خؿيا٤      -3

ُٔ يً رٚي١َ إ ترترذرعر بايعزٚفَ ا٫صتثٓا١ٝ٥َ اٚ حراي١َ اياسٛار٨ِِ يتربٜزِ ٖيذٙ   ايكضزٟ ،٫ٚ ُُٜهَ
  ُ ٓٗجي١ ٚايعاَي١  مبَٛي  اتؿاقٝي١ رَٚيا      ادتز ١, ٚق  ع   َز ١ ا٫خؿيا٤ ايكضيزٟ امل

, ٚعًٝ٘ تضتًشّ تزتٝ  ايعٛاق  امل,تب١ عًٝٗا بع  تقُٝٓٗا (1)اَز ١ ف  ا٫ْضا١ْٝا
 .(2)  قاْْٛٗا ادتٓا٥ٞ

نٌ دٚي٘ تعٌُ ع٢ً ت رٜ  املٛظؿني ايعضهزٜٔ ٚامل ْٝني املهًؿيني بتٓؿٝيذ ايكيٛاْني      -2
زاص١ اٚ َعا١ًَ اٟ عدؿ ستيزّٚ  ٚاَٛظؿٞ ارت ١َ امل ١ْٝ اٚ اٟ َٛظـ ٜت خٌ   ح

َٔ حزٜت٘ ع٢ً ايتثكٝـ ٚاملعًَٛيا  اي٬سَي١ بغيإ ا٫حهياّ ذا  ايؾي١ً املٓؾيٛـ       
 .(3)عًٝٗا بٗذٙ ا٫تؿاق١ٝا

تتدذ اي ٍٚ اايت ابم املٓاصيب١ يتحُٝيٌ املضي٪ٚي١ٝ ادتٓا٥ٝي١ عًي٢ نيٌ َٛظيـ تثبيت          -1
ق  تًك٢ اٚاَزٙ  اداْت٘ا بارتهاب َز ١ اخؿا٤ قضزٟ، حت٢ يٛ ثبت اإ ٖذا ايغدؿ

                                                      

 ( من الشظام االساس للسحكسة الجشائية الجولية.7يشظخ ايزا نص السادة ) (1)
لحساية جسيع االشخاص من االختفاء القدخي لعام ( من االتفاقية الجولية 5،4،1السهاد ) (2)

2226 . 
( من االتفاقية الجولية لحساية جسيع االشخاص من االختفاء القدخي لعام 23السادة )( 3)

2226. 
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َٔ َز٩ٚص٘ا، نُا ٜتِ َعاقب١ ايز٥ٝط   حياٍ ثبيت عًُي٘ بكٝياّ َز٩ٚصيٝ٘ بارتهياب       
 .(1)ٖهذا َزا٥ِ

يك  اعات ا٫تؿاق١ٝ يهٌ دٚي١ صًا١ حت ٜ  ايعكٛبي١ امل٥٬ُي١ دتز ي١ ا٫خؿيا٤ ايكضيزٟ       -4
ثض  ظزٚف نٌ قق١ٝ ٚمل تًشّ اي ٍٚ بعكٛب١ َع١ٓٝ ، ٚدعت اي ٍٚ يٮخذ بيايعزٚف  

، نُا طايبت ا٫تؿاقٝي١ نيٌ دٚيي١ تابٝيل ْعياّ ايتكيادّ       (2)دؿؿ١ اٚ املغ د٠ يًجز ١امل
بؾ د َز ١ ا٫خؿيا٤ ايكضيزٟ إ تهيٕٛ َي ٠ ايتكيادّ طًٜٛي١ َٚتٓاصيب١ َي  َضيا١َ          

 .    (3)ادتز ١ ٚتب أ َ  ْٗا١ٜ َز ١ ا٫خؿا٤ ٚغمٖا
٤ ايكضيزٟ اعٓي َا   اقز  ا٫تؿاق١ٝ اختؾاـ نٌ دٚي١ طزف   ايٓعز   َز ي١ ا٫خؿيا   -5

تهٕٛ ادتز ١ ق  ارتهبت داخٌ اٟ اقًِٝ غتق  ي٫ٜٛتٗا اٚ ع٢ً َنت طيا٥ز٠ اٚ صيؿ١ٓٝ   
َضج١ً   ٖذٙ اي ٚي١ا، اٚ اعٓ َا ٜهٕٛ َزته  ادتز ١ َٔ رعاٜاٖيا اٚ عٓي َا ٜهيٕٛ    

، نُيا  (4)ايقح١ٝ املدؿٞ َٔ رعاٜاٖاا, ٚتز٣ اي ٚي١ ايازف ٥٬َُي١ اقيزار اختؾاؽيٗا   
١ٝ يهٌ دٚي١ طزف اذتل   احتجاس اٟ عدؿ تعتك  اْ٘ طيزف   َز ي١   اعات ا٫تؿاق

اخؿا٤ قضزٟ ٫ٚ ظتٛس إ ٜضتُز ا٫حتجاس ا٫ مل ٠ ناؾ١ٝ إلَيزا٤ امل٬حكيا  ادتٓا٥ٝي١    
      ُ تيي٘ ٚؾكييًا   ثكيي٘ اٚ امتيياّ اَييزا٤ا  تضييًُٝ٘ يً ٚييي١ ؽيياحب١ ا٫ختؾيياـ مبحان

 .(5)(9)يًُاد٠

زٚر٠ ايتعإٚ اي ٚيٞ مل٬حك١ املغتب٘ بِٗ   ْؾت ا٫تؿاق١ٝ ع٢ً ف -:ايتعإٚ اي ٚيٞ -6
 :٫خؿا٤ ايكضزٟ ، حٝث ْؾت ع٢ً اَْ٘زا٥ِ ا

                                                      

( من االتفاقية الجولية لحساية جسيع االشخاص من االختفاء القدخي لعام 6السادة ) (1)
2226. 

ة السجخم للزحية وىه على قيج الحياة مثاًل, اما الظخوف السخففة للجخيسة كإعاد (2)
 الظخوف السذجدة كان تكهن الجخيسة قج وقعت على امخأة حامل او قاصخ او معاقين(. 

( من االتفاقية الجولية لحساية جسيع االشخاص من االختفاء القدخي لعام 8،9السادة ) (3)
2226. 

ع االشخاص من االختفاء القدخي لعام ( من االتفاقية الجولية لحساية جسي9السادة )( 4)
2226. 

( من االتفاقية الجولية لحساية جسيع االشخاص من االختفاء القدخي لعام 12السادة )( 5)
2226. 



 -دراسة حالة العخاق–الجشائي  جخيسة االخفاء القدخي في القانهن الجولي

Rafidain Of Law Journal, Vol. (20), No. (70), Year (22) 

471 

اذا عثز  اٟ دٚي١ طزف ع٢ً املغتب٘ ب٘ املؿ,  دتز ١ اخؿا٤ قضزٟ بإ حتًٝ٘ ا   -
 .(1)ستانُٗا ارتاؽ١ ملباعز٠ اي ع٣ٛ ف ٙ اٚ إ حتًٝ٘ ا  اي ٚي١ ؽاحب١ ا٫ختؾاـ

إ اتتعٗ  اي ٍٚ ع٢ً تك ِٜ املضاع ٠ ايكقا١ٝ٥   اٟ حتكٝل  نُا ْؾت ا٫تؿاق١ٝ ع٢ً -
 .(2)اٚ اَزا٤ َٓا٥ٞا مبا ؾٝ٘ تك ِٜ مجٝ  عٓاؽز ا٫ثبا  املتاح١ ي ٜٗا

ْٚؾييت ا٫تؿاقٝيي١ عًيي٢ إ تتعييإٚ اييي ٍٚ   َضيياع ٠ فييحاٜا ا٫خؿييا٤ ٚايبحييث عيئ     -
ب  َئ اخيزاع   ا٫عداـ املدؿني ٚحت ٜ  اَانٔ َٚٛدِٖ ٚحتزٜزِٖ ,ٚ  حاي١ ٚؾاتِٗ ٫

 .  (3)َثثِٗ ٚحت ٜ  ٖٜٛاتِٗ
 ثاًْٝا: ايقُاْا  املعاؽز٠ مٌلحان١َُ ايغردؿِ عٔ ارتَهابَ٘ دتسز ١َ ا٫خؿا٤ ايكضزٟ 

ظتٛس يهٌ عدؿ ٜتِ اعتكاي٘ ي٬عتباٙ بهْٛ٘ ق  ارتهي  َز ي١    -:اَانٔ ا٫حتجاس -4
تٗا اٚ مبُثيٌ  اخؿا٤ قضزٟ إ ٜتؾٌ ؾٛرًا بأقزب ممثٌ َ٪ٌٖ يً ٚي١ ايا عتٌُ َٓضٝ

اي ٚي١ ايا ٜكِٝ ؾٝٗا اقا١َ اعتٝاد١ٜ اذا نإ ا٫َز ٜتعًل بغدؿ ع ِٜ ادتٓض١ٝ ، ٚنٌ 
عدؿ ٬َحل جبز ١ اخؿا٤ قضزٟ ي٘ اذتل بقُإ َعاًَت٘ َعاًَي١ عاديي١   مجٝي     
ٗري١ُ .ٚعًي٢          ْرشٜ ًس١ُ ٚ َُضيترَك َُدًتؾري١ُ ٚ ي١ُ  َرحهُس ّر  َريا َ٘ ا َزاحٌ اي ع٣ٛ ,ٚإ ايزٟ ستانُتي

ي١ ايعقٛ إ تقُٔ اٜ اع ايغدؿ احملزّٚ َٔ احزٜت٘   َهإ َع,ف ب٘ رمسًٝا اي ٚ
ٚخاف  يًُزاقب١ا ، ٚإ تتياح ٭ٟ عيدؿ ااذٕ ي٬تؾياٍ بأصيزت٘ اٚ ستاَٝي٘ا ٚإ      
ٜتًك٢ ايشٜارا  ، اَا   حاٍ نٕٛ احملتجيش اَيٓيب ؾؿيٞ ٖيذٙ اذتايي١ تتياح يي٘ ؾزؽي١         

(.4)ا٫تؾاٍ بايضًاا  ايكٓؾ١ًٝ ي ٣ بً ٙ
 

تكّٛ ايضًاا  املدتؾي١ بياٟ دٚيي١ عقيٛ با٫تؿاقٝي١ ببحيث اٟ       زا٤ا  ايغه٣ٛ: اَ -1
عه٣ٛ تك ّ ايٝٗا حٍٛ َٚٛد عدؿ َا ق  اٚق  فح١ٝس اخؿا٤ً قضزٜاا, ٚتكّٛ اٖذٙ 

                                                      

( من االتفاقية الجولية لحساية جسيع االشخاص من االختفاء القدخي لعام 11السادة ) (1)
2226. 

ة جسيع االشخاص من االختفاء القدخي لعام ( من االتفاقية الجولية لحساي14السادة ) (2)
2226. 

( من االتفاقية الجولية لحساية جسيع االشخاص من االختفاء القدخي لعام 15السادة ) (3)
2226. 

( من االتفاقية الجولية لحساية جسيع االشخاص من االختفاء القدخي لعام 17السادة ) (4)
2226. 
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ايضيًاا  بايبحيث   ايغيه٣ٛ ثثيًا صيزٜعًا ْٚشٜٗيًاا ٚتتديذ تي ابم ايقيُإ ياٜي١           
ملغ,نني   ايتحكٝل َٔ اٟ ص٤ٛ ايغانٞ ٚايغٗٛد ٚاقارب ايغدؿ املدتؿٞ ٚيا١ٜ ا

 . (1)َعا١ًَ اٚ تزٖٝ  بضب  ايغه٣ٛ املك ١َا

تع  َز ١ ا٫خؿا٤ ايكضزٟ َئ ادتيزا٥ِ املَٛبي١ يًتضيًِٝ   نيٌ      تضًِٝ اجملزَني:  -3
َعاٖ ٠ تضًِٝ تربّ بني اي ٍٚ ا٫طزاف با٫تؿاق١ٝ ٫ٚ تع  َز ١ صٝاصي١ٝ. ٚتعي  ٖيذٙ    

ُِ اجملزَنير امل زترهبنير ا٫تؿاق١ٝ ا٫صاظ ايكاْْٛٞ ايذٟ ت ضتٓ  ايٝ٘ اٟ دٚي١ تاً  ترضًٝ
دتز ١َ ا٫خؿا٤ ايكضزٟ   حاٍ مل تهٔ َزتبا١ مبعاٖ ٠ يتضًِٝ اجملزَني َي  ااي ٚيي١   

. ٫ ظتٛس ٭ٟ دٚي١ إ تازد اٚ تبع  اٚ تضًِ اٟ عيدؿ اذا  (2)املاًٛب َٓٗا ايتضًِٝا
 . (3)ٝك  فح١ٝ اخؿا٤ قضزٟناْت ٖٓايو اصباب ت عٛ ي٬عتكاد إ ٖذا ايغدؿ ص

ايشَت ا٫تؿاق١ٝ اٟ دٚي١ طزف بإ تتٛ  َُٗي١ ٚفي  صيج٬  اٚ    ًَؿا  احملتجشٜٔ:  -1
ًَؿا  خاؽ١ بأمسا٤ ا٫عداـ احملزَٚني َٔ حزٜتِٗ ٚتهٕٛ ٖيذٙ املًؿيا  خافيع١    
يًتحيي ٜث املضييتُز, ٚتتقيئُ ٖييذٙ املًؿييا  َعًَٛييا  عيئ ٖٜٛيي١ ايغييدؿ احملتجييش  

َإ ايغدؿ َٔ حزٜت٘ا ٚاصباب اذتزَيإ َٚعًَٛيا  عئ    اٚتارٜذ ٚصاع١ َٚهإ حز
حايت٘ ايؾح١ٝ, ٚ ا  حاي١ ٚؾيا٠ ايغيدؿ احمليزّٚ َئ اذتزٜي١ ٫بي  إ ٜٛفيح ؾٝٗيا         

، ٚ  حاٍ اخ٤٬ صيبٌٝ احملتجيش   ٚادت١ٗ ايا ْكًت ايٝٗا ايزؾا٠ا اصباب ٚظزٚف ايٛؾا٠
 .(4)دؿاٚ ْكً٘ ا  َهإ اخز ٫ب  َٔ تٛفٝح املهإ ايذٟ ْكٌ ايٝ٘ ايغ

 ؟إ اقارب احملتجش َٔ َعزؾ١ َؾمٙٚيهٔ ٌٖ ظتٛس تكٝٝ  املعًَٛا  اع٬ٙ اٚ حَزَ 
عًي٢ اْي٘, ظتيٛس تكٝٝي       بيايٓؿ  ( َئ ا٫تؿاقٝي١,  20يك  اَابت عرٔ ٖذا ايترضيا٩ٍ )املسيادر٠   

املعًَٛا  اع٬ٙ ؾُٝا اذا نإ ايغيدؿ خافي  ايًُزاقبي١ ايكقيا١ٝ٥ا, ٚنيإ اْكيٌ ٖيذٙ        

                                                      

لحساية جسيع االشخاص من االختفاء القدخي لعام ( من االتفاقية الجولية 12السادة ) (1)
2226. 

( من االتفاقية الجولية لحساية جسيع االشخاص من االختفاء القدخي لعام 13السادة ) (2)
2226 

( من االتفاقية الجولية لحساية جسيع االشخاص من االختفاء القدخي  7ف  13السادة )  3))
 .2226لعام 

اقية الجولية لحساية جسيع االشخاص من االختفاء القدخي لعام ( من االتف17،18السادة ) (4)
2226. 
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اصًا باذتٝا٠ ارتاؽ١ اٚ بأَٔ ايغدؿ اٚ ٜعزقيٌ حضئ صيم ايتحكٝيل     املعًَٛا  ٜغهٌ َض
ادتٓا٥ٞا ، ٚعاد  ٚاصت رنت ا٫تؿاق١ٝ باْي٘ ٫ ظتيٛس بياٟ حياٍ َئ ا٫حيٛاٍ تكٝٝي  ٖيذٙ         

 . (1)املعًَٛا  نٛص١ًٝ ملُارص١ اي ٚي١ عرب َٛظؿٝٗا دتز ١ ا٫عتكاٍ ايتعضؿٞ
ٚمل ٛظسؿَٝٗيا اذتيُل   ممارصي١َ َز ي١َ     ٚضتٔ ْعتك  إ ْيؿ ٖيذٙ املياد٠ ٜعايٞ يً ٚيي١َ           

 ا٫عتكاٍِ ايترعرُضؿٞ ٚا٫صتٓاد يؾزٜح ٖذٙ املاد٠ .
 ثايثًا: ايقُاْا  اي٬حك١ ٫رتهاب َز ١ ا٫خؿا٤ ايكسضزٟ 

ُٓؿ ا٫تَؿاق١َٝ  عرًسي٢ إ اتقئُ نيٌ دٚيي١ يقيح١ٝ ا٫ختؿيا٤       ايترعُٜٛض َٚررُب ايقزررِ:  -1 تر
ذتؾٍٛ ع٢ً تعٜٛض بغهٌ صزٜ  َٚٓؾيـا ٜٚتُثيٌ   ايكضزٟ اذتل   َرب ايقزر ٚا

 با٫تٞ:
رد ا٫عتبار يهزا١َ ايغدؿ )ع( اي,ف١ٝ مبا   ذيو رد اذتكٛم. )ب( اعاد٠  ايتأٌٖٝ.  ا(ا)  

 فُاْا  بع ّ ايتهزارا.  ٚمسعت٘. )د(

  حاٍ مل اٜتقح َؾم ايغيدؿ املدؿيٞ قضيزا    ايٛف  ايكاْْٛٞ يًغدؿ املدؿٞ:  -2
ايت ابم امل١ُ٥٬ بغيإ ٚفيعِٗ ايكياْْٛٞا ٚخاؽي١ ؾُٝيا ٜتعًيل       تتدذ نٌ دٚي١ طزف 

 .(2)مبضا٥ٌ اايقُإ ا٫َتُاعٞ ٚاملضا٥ٌ املاي١ٝ ٚقإْٛ ا٫صز٠ ٚحكٛم املًه١ٝا
ْرؾرتَ ا٫تَؿاق١َٝ  ع٢ً إ اتتدذ نٌ دٚيي١   حَُا١ٜ  عا١ًَ٥  ايغردؿِ فح١ٝ ا٫خؿا٤ ايكسضزِٟ:-3

 ايقُاْا  اي٬س١َا:
ؿٌ اغتق  اح  ابٜٛ٘ اٚ ممثًِٗ ايكاْْٛٞ إلخؿيا٤ قضيزٟ اٚ ا٫طؿياٍ    ملٓ  اْتشاع اٟ ط -3

 ايذٜٔ ٜٛي ٕٚ ٚاَٗاتِٗ   ا٫صزا ْتٝج١ إلخؿا٤ قضزٟ .
 اتشٜٚز اٚ اخؿا٤ اٚ ات٬ف املضتٓ ا ا ايا تثبت ١ٜٖٛ ٖ٪٤٫ ا٫طؿاٍ .  -2
ْؾت ا٫تؿاق١ٝ ع٢ً فزٚر٠ َزاعا٠ املؾًح١ ايؿق٢ً يٮطؿاٍ فحاٜا ا٫خؿا٤ ايكضزٟ  -1

  اصتعاد٠ َٓضٝتِٗ ٚرٚاباِٗ ا٫صز١ٜ ,ٚظت  إ تتاح   ايُ ٍِٚ ا٫طزافَ ايا ترعتريزُِف  
ِّ ايتبين اٚ اٟ عهٌ اخز َئ اعيهاٍ اٜي اع ا٫طؿياٍ, اَيزا٤ا  قاْْٛٝي١ ملزاَعي١         بٓعا

اَزا٤ا  ايتبين اٚ اٜ اع ا٫طؿاٍ, ٚعٓ  ا٫قتقيا٤ ايػيا٤ اٟ حايي١ َئ حيا٫  ايتيبين،       
                                                      

( من االتفاقية الجولية لحساية جسيع االشخاص من االختفاء القدخي لعام 22السادة ) (1)
2226. 

( من االتفاقية الجولية لحساية جسيع االشخاص من االختفاء القدخي لعام 24) السادة (2)
2226. 
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َٚا٤ر   ا٫تؿاق١ٝ عًي٢ اعايا٤ اياؿيٌ فيح١ٝ ا٫خؿيا٤ ايكضيزٟ ا  حياٍ ق رتي٘ عًي٢          
 .(1)ايتُٝٝش اذتل   اب ا٤ راٜ٘ا ٜٚهٕٛ راٜ٘ ستٌ اعتبار ٭غزا  ٖذٙ اذتاي١

 ١ُٝ  حَُاٜر١َ َرَُٝ ِ ا٭سعردراـِ ََٔر اإلخؿسا٤َ ايكسضَزِٟ رابعا: فرُاْراُ  ترٓؿٝذَ اتَؿاقَ
َٔ اٌَ فُإ اتٓؿٝيذ ايي ٍٚ ا٫عقيا٤ا َيا َيا٤  بي٘ ا٫تؿاقٝي١ َئ ْؾيٛـ          
ِٝي١  عرًي٢ فيزٚر٠ اْغيا٤ دتٓي١ َعٝٓي١ ثيا٫            ْرؾيَت ا٫َتَؿاَق يًحُا١ٜ َٔ ا٫خؿا٤ ايكضيييزٟ, 

هلِ بايٓشا١ٖ ,نُا ٚؾز  ا٫َتَؿاقٍَٝيي١  ا٫خؿا٤ ايكضزٟ ٚتهٕٛ َ٪يؿ١ َٔ عغز٠ اعداـ َغٗٛد 
ايٝا  اْتداُب ا٭سعرقرا٤َ ٚعقٜٛتِٗ ٚاَتٝاساتِٗ ٚايتضي٬ٝٗ  املُٓٛحي١ هليِ ,ؾقي٬ عئ إ      

 .(2)ا٫تؿاق١ٝ دعت ا  فزٚر٠ تعإٚ اي ٍٚ ا٫عقا٤ َ  ايًج١ٓ   ادا٥ٗا ملٗاَٗا
ُّ امل ًكا٠  ع٢ً عا َاٖٞ أبزرسر ْٚضاٍ ٖٓا,         إ ايي ٍٚ  تل ايًج١ٓ ي٬فا٬ع بٗيا ؟  املسٗرا

ا٫عقا٤ تًتشّ بتك ِٜ تركزِٜزِٖرا ا  ايًسجٓر١َ عرٔ طسزِٜلِ ا٫َني ايعاّ يٮَِ املتح ٠ ٚ ا  غقٕٛ 
صٓتني َٔ ب ٤ ْؿاذ ٖذٙ ا٫تؿاق١ٝا اعٔ ايت ابم اييا اختيذتٗا يتٓؿٝيذ ايتشاَاتٗيا مبَٛي       

ريي١  بييايٓر  ُّ ايًسجٓر عسزِ بٗييذا ايتكزٜييز ٚتكيي ّ يًيي ٍٚ املعٓٝيي١ ٬َحعاتٗييا  ٖييذٙ ا٫تؿاقٝيي١ا, ٚرترك ييٛ
 .(3)ٚتٛؽٝاتٗا بغإٔ ايتكزٜز

طًي  يًجٓي١ حيٍٛ اخؿيا٤ احي       ٚيهٔ ٌٖ ظتٛس يٮؾزاد بؾؿتِٗ ايغدؾ١ٝ تكي ِٜ          
يإلَاب١ ع٢ً ذيو ْكٍٛ ْعِ يك  مسحت ا٫تؿاق١ٝ يٮؾزاد بؾَؿستَِِٗ ايغردؾٝيي١َ اذتل ؟ اقاربِٗ

يًج١ٓ َٔ اٌَ ايبحث عٔ اٟ عدؿ شتتؿٞ َٔ اقياربِٗ صيٛا٤ مت تكي ِٜ      تك ِٜ طً  ا  ا
َُحراََِِٝٗ ايغدؾيٞ, ٚ هئ يًسجَٓري١َ قسبيييٍٛ اياسًسي َ       اياً  َٔ قبًِٗ عدؾٝييا اٚ عٔ طزٜل 
بع  ايتأن  َٔ إ يًاً  اصياظ قياْْٛٞ ٚاْي٘ صيبل يًغيدؿ تكي ِٜ طًي  اخؿيا٤ قضيزٟ          

كا  ,ٚاْ٘ مل ٜتِ ثث٘ اَاّ ١٦ٖٝ دٚي١ٝ اخز٣ َئ  ي٦ًٝٗا  املدتؾ١   دٚيت٘ إلَزا٤ ايتحكٝ
٦ٖٝا  ايتحكٝل اٚ ايتض١ٜٛ ؾؿٞ ٖهذا حاي١ ؾإ ايًج١ٓ تك ّ طًبًا يً ٚي١ ايايزف املعيين إ   

                                                      

االتفاقية الجولية لحساية جسيع االشخاص من االختفاء القدخي لعام ( من 25السادة ) (1)
2226 

( من االتفاقية الجولية لحساية جسيع االشخاص من االختفاء 26( يشظخ نص السادة )2)
 .2226القدخي لعام 

( من االتفاقية الجولية لحساية جسيع االشخاص من االختفاء 29يشظخ نص السادة ) (3)
 .2226القدخي لعام 
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تشٚدٖا   غقٕٛ امل١ًٗ ايا حتي دٖا مبعًَٛيا  عئ حايي١ ايغيدؿ اييذٟ ظتيزٟ ايبحيث         
 .(1)عٓ٘

اً ٛبر١َ ظتٛس يًسجٓريي١َ إ تك ّ تٛؽٝاتٗا يً ٚي١ ٚبع  تك ِٜ اي ٚي١ ايازف يًُعًَٛييا  املس      
ايازف تتقُٔ طًبًا باختاذ ناؾ١ ا٫َزا٤ا  اي٬سَي١ ,مبيا   ذييو اختياذ اَيزا٤ا  حتؿعٝي١       
ٚحت ٜ  َهإ ايغدؿ ايذٟ ظتزٟ ايبحث عٓ٘ ٚياٜت٘, ٚاحاط١ ايًج١ٓ مبيا تتديذٙ اي ٚيي١    

ُٚيسي١َ   َٔ اَزا٤ا  ٚبع  ذيو حتٝ  ايًج١ٓ ا٫ؾزاد عًًُا مب ا مت اختاذٙ َٔ اَزا٤ا  َٔ قبيٌ اي ر
 املسعرَٓٝر١َ. 

     ٖ  ٚ ٍ ٖيٌ ظتيٛس يٮؾيزاد تكي ِٜ طًبيا  يًجٓي١ تتقئُ         ذا ارتؾٛـ يسٓا إ ْتضيا٤
ٍٟ ََيئ قَبرٌِ دٚهلِ اييا ٚقٛعِٗ فح١ٝ اخؿا٤ُ قس ِٕ ا٫َتَؿس  ٖيٞ طيزف   ا٫تؿاقٝي١؟   ضَزِ اقَٝري١س  اَ

ايتؾيي ٜل عًيي٢ ا٫تؿاقٝيي١ اٚ بعيي ٙ إ تعًيئ اع,اؾٗييا  ل عٓيي اعاييت يَه ييٌِ دٚييي٘ طييزف اذتيي
ريي١َ َيئ اؾييزاد ٜردقرييُعٕٛر ي٫َٜٛرتَٗييا,   باَختَؾريياـِ ايًسجٓريي١َ بتًكييييٞ ايبر٬سغسييا َ ٚرايغرييهساٟٚ امل كس َر
ٜٚ عٕٛ ؾٝٗا ٚقٛعِٗ فحاٜا ا٫ْتٗاى َٔ طزف دٚهلِ ، نُيا اعايت ا٫تؿاقٝي١ اذتيل يً ٚيي١      

١ بتًكٞ اٟ ب٬غا  َٔ اٟ دٚي١ عقيٛ عٓي  عي ّ ايتيشاّ اٟ     باٟ ٚقت إ تعًٔ عٔ حل ايًجٓ
 .(2)دٚي١ اخز٣ عقٛ با٫تؿاق١ٝ

ٚضتٔ ْز٣ إ ٖذا ٜغهٌ قؾٛر   ْؾٛـ ا٫تؿاق١ٝ حٝث نإ باإلَهيإ تٛصيٝ    
اختؾيياـ ايًجٓيي١ جبعييٌ ٫ٜٚتٗييا متتيي  يتغييٌُ اٟ ادعييا٤ ٜتعًييل خبييزم اييي ٍٚ ا٫عقييا٤   

َكي ّ َئ طيزف ا٫ؾيزاد اّ َئ طيزف ايي ٍٚ         يٓؾٛـ ا٫تؿاق١ٝ صيٛا٤ انيإ ٖيذا ا٫دعيا٤    
 ا٫عقا٤ ا٫خزٜٔ. 

 حاٍ ٚؽٌ ا  عًِ ايًج١ٓ إ اي ٚي١ ايايزف تزتهي  اْتٗانيًا َضيًُٝا ٫ حهياّ      ٚ 
ٍِ ا٫سعقريا٤َ اايكٝياّ بشٜيار٠ ا  اي ٚيي١ بعي  ايتغياٚر          ٚر ٔر اييُ  ٓر١َ إ تراً  ر ََي ًَجر َراسر ي ا٫تؿاق١ٝ 

ايكا١ُ٥ بايشٜار٠ تكزٜزٖا حٍٛ ايشٜار٠ ٚختايز اي ٚيي١ ايايزف     َعٗاا, ٚإ تك ّ اي ٚي١ ايعقٛ
اي ٚي١ َزتهب١ ا٫ْتٗاى بٓٝتٗا بايكٝاّ بايشٜار٠ ,ع٢ً إ تك ّ اي ٚي١ ايازف ردٖا خي٬ٍ َي ٠   
َعكٛي١ ٚ هٔ يًج١ٓ إ ت٪ٌَ ايشٜار٠ بٓا٤ً ع٢ً طً  َضيب  َئ اي ٚيي١ ايعقيٛ, ٚ  حياٍ      

                                                      

( من االتفاقية الجولية لحساية جسيع االشخاص من االختفاء 32يشظخ نص السادة ) (1)
 .2226القدخي لعام 

( من االتفاقية الجولية لحساية جسيع االشخاص من االختفاء 32،31السادة ) ( يشظخ نص2)
 .2226القدخي لعام 
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١ ايازف ٚايًج١ٓ إ تك َإ يبعقُٗا ناؾ١ ايتضي٬ٝٗ   حؾٍٛ املٛاؾك١ ع٢ً ايشٜار٠, ؾًً ٚي
املُه١ٓ ٚتكّٛ ايًج١ٓ بع  ا٫ْتٗا٤ َٔ ايشٜار٠ بإخاار اي ٚيي١ ايايزف بيأبزس ٬َحعاتٗيا عئ      

 . (1)ايشٜار٠ ايا قاَت بٗا
ٚ  حاٍ تًكت ايًج١ٓ اٚ انتغؿت ادي١ تكّٛ ع٢ً اصط صي١ًُٝ بيإ حيا٫  اخؿيا٤     

ٞ ع٢ً ا٫رافٞ ارتافع١ ي١ٜ٫ٛ اح ٣ اي ٍٚ ,َياس هليا إ   قضزٟ ٜابل بغهٌ عاّ اٚ َٓٗج
حتؾٌ ع٢ً ناؾ١ املعًَٛا  املتعًك١ بٗذٙ اذتايي١ ٚإ تعيز  املضيأي١ عًي٢ َٚي٘ ايضيزع١       

 . (2)ع٢ً ادتُع١ٝ ايعا١َ يٮَِ املتح ٠ عٔ طزٜل ا٫َني ايعاّ يٮَِ املتح ٠
ؾكي١ اٚ بإخايار   ٚبٗذا ارتؾيٛـ ْكيٍٛ, إ ربي  اٟ اَيزا٤ تكيّٛ بي٘ ايًجٓي١ مبٛا       

َضبل يً ٚي١ ايعقٛ املٓتٗه١ يٓؾٛـ ا٫تؿاق١ٝ ,ٜقعـ نثمًا َٔ دٚر ايًج١ٓ َٚئ اُٖٝي١   
ا٫تؿاق١ٝ   در٥ٗا دتزا٥ِ ا٫خؿا٤ ايكضزٟ، حٝث إ ٖذا ا٫خاار املضبل صيٝ٪دٟ ا  دتي٤ٛ   

طٗيا بياٟ   اي ٚي١ ايعقٛ ا  اخؿا٤ ا٫دي١ ايثبٛت١ٝ ع٢ً ارتهابٗا هلذٙ ادتز ١ ٚإ تت ارى تٛر
 اْتٗاى ٚبايتايييٞ َا ؾا٥ ٠ عُييٌ ايًج١ٓ؟  

 املطلب الثاىي

 ـة على َجرمَيِة االخفاء الَقسِرِي يف العراقِدراســة تطبيقي
ب ا١ٜ ٜٓبػٞ تٓاٍٚ تارٜذ ايعزام َ  ظاٖز٠ ا٫خؿا٤ ايكضزٟ َٚئ ثيِ ايتحي ث عئ     

َُٝ  ا٫سعدراـِ َئ ا٫خ  ؿيا٤ ايكسضيزِِٟ ٚتابٝكٗيا عًٝي٘,     اْقُاّ ايعزام ا  اتؿاق١ٝ ياٜيي١ َُر
 ٚؾكا ملا ٜأتٞ: 

 ايؿزع ا٫ٍٚ: تارٜذ ايعزام َ  ظاٖز٠ ا٫خؿا٤ ايكضزٟ 
يًعزام تارٜذ َ  َز ي١ ا٫خؿيا٤ ايكضيزٟ ٚاييا راح فيحٝتٗا اعي اد نيبم٠ َئ          

اعيار ايؿزٜيل    1991ايعزاقٝني ْتٝج١ اْتُا٤اتِٗ ايضٝاصي١ٝ ٚايعزقٝي١ ٚاياا٥ؿٝي١ ، ؾؿيٞ عياّ      
ا٫  ا٫خؿا٤ ايكضزٟ ايتاب  ا  يَجٓر١َ ُحك ٛمِ ايَاْضرإِ   ا٫َيِ امل تحَي ر٠ آْيذاى اَيسي٢     املعين ث

ٖذٙ اذتسكَٝكس١َ, ٚع٢ً اثز ذيو قزر  دت١ٓ حكييٛم ا٫َْضرإِ تعٝني َكزر خياـ َعيين مبضياي١    

                                                      

اص من االختفاء ( من االتفاقية الجولية لحساية جسيع االشخ33السادة )( يشظخ نص 1)
 .2226القدخي لعام 

( من االتفاقية الجولية لحساية جسيع االشخاص من االختفاء 34يشظخ نص السادة ) (2)
 .2226القدخي لعام 
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ٚقيياّ بتكيي ِٜ ايع ٜيييي  ََيئر ،1991اذار  6حكيٛم ا٫ْضييإ   ايعييزام مبَٛيي  قييزار ؽي ر     
ٚ  خقيِ   يتكارٜز ارتساؽر١َ ثاي١ ُحك ٛمِ ايَاْضرإِ   ايعزام ٫ٚصُٝا حا٫  ا٫خؿا٤ ايكضزٟ،ا

اٚفح املكزر ارتياـ إ   ايعيزام صٝاصي١ ممٓٗجي١      1992تكزٜزٙ ا٫ٍٚ ايذٟ ؽ ر   عاّ 
        ( ُِ ُري١ً ترُقي ( عردؾريًا تعزفيٛا   238يإلخؿا٤ ايكضيزٟ, ٚاْي٘ خي٬ٍ سٜارتي٘ يًعيزام تًكي٢ قا٥َ

( 5573احاٍ ايؿزٜل املعين باإلخؿيا٤ ايكضيزٟ )   1993ا٤ ايكضزٟ،   حني اْ٘   عاّ يإلخؿ
حاي١ ا  اذته١َٛ ايعزاق١ٝ, ٚاعار ايؿزٜل ا  إ ٖذٙ اذتا٫  ناْت َٔ ي ٕ اقارب ا٫عداـ 

 .(1)املدؿني ٚإ اغً  اذتا٫  املبًؼ عٓٗا ٜتحٌُ َض٪ٚيٝتٗا قٛا  ا٫َٔ ٚاذتزظ ادتُٗٛرٟ
 .(1)ادتُٗٛرٟ

ُُزترهسبي١    ايعيزام بكزارٖيا       يك  اداْت ا دتُعٝيي١ ايعاَيي١ يٮَيِ امل ترحَي ر٠َ ايسجريزا٥َِر ايس
ٚايذٟ اعار  ؾٝ٘ ا  ا٫َْتَٗرانا َ اسدتسضي١َُٝ ٚاملتهيزر٠ يَُحك يٛمِ     2002/ عباط /27ايؾادر   

ختؿا٤ ا٫َْضرإِ   ايعزام َٚٓٗا حا٫  ا٫خؿا٤ ايكضزٟ, نُا اعًٔ اايؿزٜل ايعاٌَ املعين با٫
ِِ ترضيجٌٝر      2003ايكضزٟا   تكزٜزٙ يعاّ  خ٬ٍ َ ٠ تػٝييز ْعيياّ اسذت هِِ ؾيييٞ ايعيزام اْي٘ تري

( حاي١ اخؿا٤ قضزٟ ح ثت   عٗ  ايٓعاّ ايضابل ٚبٗذا ٜضجٌ ايعزام اع٢ً رقيِ    16514)
 . (2)حا٫  ا٫خؿا٤ ايكضزٟ ابًؼ عٓٗا ايؿزٜل ايعاٌَ

ؾإ صٝٓارٜٛ ا٫خؿا٤ ايكضيزٟ مل   2003  عاّ  ٚبع  صكٛط ْعاّ اذتهِ   ايعزام 
ٜػ  عٔ املغٗ  ايعزاقٞ ,ٚبكٞ ايعزام َؾٓـ َٔ اي ٍٚ املتؾ ر٠ دتزا٥ِ ا٫خؿا٤ ايكضزٟ, 
َٚٔ اِٖ حا٫  ا٫خؿا٤ ايكضزٟ ايا مت احايتٗا َٔ قبٌ املكزر املعين ثاي١ حكٛم ا٫ْضإ 

ق١ٝ بتٛقٝـ زتُٛعي١ َئ ايزَياٍ ٜي,اٚح     قاَت قٛا  ا٫َٔ ايعزا 2011  ايعزام اْ٘   عاّ 
( عدؿ   َ ١ٜٓ املٛؽٌ, ٚمت بع ٖا ْكًيِٗ ا  َكيز احتجياس صيزٟ     700-400ع دِٖ بني )

( َِٓٗ حٝيث   420بايكزب َٔ ايعاؽ١ُ بػ اد ٚاصا٠٤ َعاًَتِٗ ٚبع ٖا مت ايتحكل َٔ اَانٔ )

                                                      

( 49لجشة حقهق االندان ) الجورة  –السجلذ االقترادي واالجتساعي  –االمم الستحجة  (1)
متخجم,  ,1993خي او غيخ الطهعي، تفاء القدتقخيخ الفخيق العامل السعشي بحاالت االخ

 .  82-81ص
عبج هللا جليل علي الشجاوي، الحساية الجولية لألطفال من االختفاء القدخي واثخىا على  (2)

جامعة ديالى، التذخيعات العخاقية، رسالة ماجدتيخ، كليو القانهن والعلهم الدياسية، 
  .42، ص 2219العخاق، 
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( َِٓٗ غم َعًيَٛٞ  200تبني اِْٗ ستتجشٕٚ   َزنش احتجاس ايزؽاؾ١   حني ٫ٜشاٍ سٖا٤ )
 .(1)ا٫قا١َ
( 550-500ا  إ َيا ٜكيزب َئ )    2016ْٜٛياَٞ   ايعيزام يعياّ     ٚق  اعار تركسزَُٜز بعثي١       

عدؾًا اعتكًٛا   ع١ًُٝ ا١َٝٓ َغ,ن١ قاَت بٗيا نيٌ َئ ايغيزط١ ا٫حتادٜي١ َٚٗي١ اخيز٣        
املؿكيٛدٜٔ، ٚخي٬ٍ    تابع١ يً ٚي١ ٚذيو   ستاؾع١ ؽي٬ح ايي ٜٔ ؾكي  اعتيرب ٖي٪٤٫   عي اد      

ٌُ َٓبًا  َُضرًسح١ُ ترعُر ايعًُٝا  ايعضهز١ٜ ف  تٓعِٝ داعػ ا٫رٖابٞ مت ا٫دعا٤ بإ مجاعيياُ  
ا  َٓ  َ  ايكٛا  ايعزاق١ٝ اصتٗ ؾت امل ْٝني ايؿارٜٔ َٔ َٓاطل ايٓيشاع ٚقي  تعزفيٛا ا     

يو ٚفح ايتكزٜز إ اَهتي   صًض١ً َٔ اََْتٗانا َ ُحك ٛمِ ايَاْضرإِ َٓٗا ا٫خؿا٤ ايكضزٟ, نذيي
( 1200املؿٛف١ٝ ايضا١َٝ ذتكيٛم ا٫ْضيإا   ايَبعثري١َ تًكي٢ تكيارٜز تؿٝي  بيإ َيا ٜكيارب )         

عًي٢ اٜي ٟ اؾيزاد ٜٓتُيٕٛ      2015عدؿ َِٓٗ اطؿاٍ تعزفٛا يًداـ   نيإْٛ ا٫ٍٚ عياّ   
 . (2)جملاَٝ  َضًح١ صاْ   قٛا  ا٫َٔ ايعزاق١ٝ

اْاٙ ايغع  ايعزاقيٞ ٫ٚساٍ ٜعاْٝي٘ َئ اَْتَٗرانياُ  ؽيارخ١      ٜرترقُح مما تك ّ حجِ َا ع      
يَُحكٛمِ ايَاْضرإِ ٫ٚصُٝا َزا٥ِ ا٫خؿا٤ ايكسضزِِٟ، صٛا٤ تًييو ايتييٞ ارُتهَبرتر ؾَٞ عٗ  ايَٓعياِّ  

َزِٜه١َٝ ََئر اذتز  ٜييي١  ايسضابَلر ،اّ بع  صكٛط٘, ٚعرًس٢ ايسزغسِِ ََُرا ٚع   بَ٘ اي٫ِٜٛاُ  امل ترحَ ٠َ ا٭َس
ِر تػ  عئ املغيٗ  ايعزاقيٞ ،     ٚاي  كزاط١ٝ ؾإ صًض١ً اَْتَٗانا َ ُحك ٛمِ ا٫َْضرإِ املُٓٗج١ يس
بٌ إ ايع ٜ  َٔ ٖذٙ ا٫ْتٗانا  ق  مت ارتهابٗا بزعا١ٜ اَزٜه١ٝ ٚامم١ٝ باَتٝاس َٚا اَْتَٗانسا َ 

         .     ا٫ خم عاٖ  ع٢ً َا ذٖبٓا ايٝ٘ ُحك ُٛم ا٫ْرضإِ   ابٛ غزٜ 
 ايؿزع ايثاْٞ: اْقُاّ ايعزام ا  اتؿاق١ٝ حَُرا١َٜ َرَُٝ ِ ا٫سعدراـِ ََٔر ا٫ختَؿسا٤َ ايكسضرزِٟ 

يك  اْقِ ايعزام ا  اتؿاق١ٝ ايا١ٜ مجٝ  ا٫عداـ َٔ ا٫ختؿا٤ ايكضيزٟا ٚؽيادم         
ْٓيا  زام ؾإبكٓيا ٖيذٙ ا٫تؿاقٝي١ عًي٢ ايعي     ،ٚؾُٝيا ييٛ ط   2010( يعياّ  17عًٝٗا بايكإْٛ رقيِ ) 

 طتًؿ ا  َا ٜأتٞ:
                                                      

 . 41-42السرجر نفدو، ص  (1)
مكتب حقهق االندان في بعثة االمم الستحجة لسداعجة العخاق) يهنامي(، مكتب حقهق  (2)

تقخيخ حهل حساية " مم الستحجة لحقهق االندان,ة لألاالندان التابع للسفهضية الدامي
( بغجاد 2216ايلهل – 2215)تذخين الثاني / في الشداع السدلح في العخاق" السجنيين

علي الشجاوي، مرجر سابق،  عن عبج هللا جليل ، نقالً 25-22وجشيف، متخجم، ص 
 .43-42ص 
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إ ا٫تَؿاقَٝر١س اي رٚيَٝر١س ٫ ُتعر ر ٚؾكًا يًُ صتٛرِ ايعزاقٞ اعًي٢ ََئر ايترغريزٜ ِ اييٛرطسينِ حٝيث مل       -1
ٜع,ف اي صتٛر ايعزاقٞ بع١ًٜٛ ا٫تَؿاقَٝا َ ايُ ٚري١ََٝ ع٢ً ايترغزٜ ِ ايٛرطسينِ, ٚبايتايٞ ؾيإ  

يَكسإِْٛ ايُعك ٛبا َ ايعَزاقَِٞ باملسعرٓر٢ اي قٝل يتعزٜـ  ا٫خؿا٤ ايكضزٟ ٫ ٜعترب َز ١ طبكا
( ََٔر ا٫تؿاق١ٝ ٫ٚ  هٔ ا٫عتُاد ع٢ً ازِٜ اؾعاٍ ارتاـ 2ٖرذََٙ ادتسزِ ر١َ ,ٚؾل املسادر٠َ )

ٚتكٝٝيي  اذتزٜيي١ ٭ْٗييا ٫ تػاييٞ َز يي١ ا٫خؿييا٤ ايكضييزٟ نُييا َييا٤  بيي٘ ْؾييٛـ      
٫تؿاق١ٝ ابت ا٤ً إ ٜعٍزف املغزع ايعزاقٞ َز ١ يذيو ٜضتًشّ يتٓؿٝذ ٖذٙ ا (1)ا٫تؿاق١ٝ.

 ا٫خؿا٤ ايكضزٟ.

ًسٝرا رقِ  -2 ُٕ املسحهسُر١َ ادتَٓا١َٝ٥َ ايُعزاقَٝر١َ ايُع ا٫خؿيا٤ ايكضيزٟ،    2005يَضريٓر١َ  15يك  َزّ قساُْٛ
,ٖٚيذٙ ثػيز٠ قاْْٛٝي١    2003- 1968يهٓ٘ حؾزٙ ؾك  بيادتزا٥ِ املزتهبي١ بيني عياَٞ     

عي  َيزا٥ِ ا٫خؿيا٤ ايكضيزٟ اييا ٜٓابيل عًٝٗيا اييٓؿ          خام٠   ْؿ ايكإْٛ حٝث
تٓحؾز ؾك    ؾ,٠ )حهِ حشب ايبعث املٓحٌ(, اٟ إ اؾعاٍ ا٫خؿيا٤ ايكضيزٟ اييا    
تزته  بع  ٖذا ايتارٜذ ٫ ت خٌ   ْاام ايتجزِٜ, ٖٚذا اَحاف ثل املدؿيٝني قضيزا   

ك١ ع٢ً ؽ ٚر ايكإْٛ ٚبايتايٞ اؾ٬  ادتٓا٠ َٔ ايعكاب. نُا إ تكٝٝ  ايٓؿ مب ٠ صاب
زا٥ِ خ٬ٍ تًيو  اعٌ اثارٙ متت  باثز رَعٞ ع٢ً املافٞ ؾك  ٚع٢ً َزتهيب ٖذٙ ادت

اؾزاؽ ايٓؿ َٔ ستتٛاٙ ايكاْْٛٞ ٖٚ ؾ٘ ا٫ْضياْٞ ٚتٛظٝؿي٘ تٛظٝؿيا    اذتكب١ َا ٜعين ا
صٝاصٝاا, ٚنإ ا٫َ ر باملغزع ع ّ تكٝٝ  ايٓؿ بؿ,٠ ست د٠ َٚعً٘ ْؾيا قاْْٛٝيا   

إ َزا٥ِ ا٫خؿا٤ ايكضزٟ ٚمجٝي  ادتيزا٥ِ    از ١ خؾٛؽا اذا َا عًُٓخاؽا بٗذٙ ادت
 .َزتهيب ٖذٙ ادتزا٥ِ صابكا ٚحايٝاف  ا٫ْضا١ْٝ ٫ تضك  بايتكادّ ٚباإلَهإ ٬َحك١ 

ا٫خؿيا٤ ايكضيزٟ نُيا بٝٓيا صيابكا       2005يك  عزف قإْٛ احمله١ُ ادتٓا١ٝ٥ ايعًٝا يض١ٓ -3
سِٖ اٚ اختااؾِٗ َٔ قبيٌ اي ٚيي١ اٚ َٓعُي١    باْ٘ اايكا٤ ايكبض ع٢ً اعداـ اٚ احتجا

صٝاص١ٝ اٚ بأذٕ اٚ عًِ َٓٗا هلذا ايؿعٌ اٚ بضهٛتٗا عٓ٘ ، ثِ رؾقيٗا ا٫قيزار ثزَيإ    
ٖي٪٤٫ ا٫عيداـ َيئ حيزٜتِٗ اٚ عي ّ اعاييا٤ َعًَٛيا  عئ َؾييمِٖ اٚ عئ اَييانٔ        

ا . ٚمبكارْي١ ٖيييذ  (2)َٚٛدِٖ بٗ ف حزَياِْٗ َئ ياٜي١ ايكيإْٛ َي ٠ سَٓٝي١ طًٜٛي١ا       
                                                      

( من االتفاقية الجولية لحساية جسيع االشخاص من االختفاء القدخي 2السادة )( يشظخ نص 1)
 .2225، والجستهر العخاقي لعام 2226لعام 

ية العليا لعخاقيشظخ نص السادة الثانية عذخ) فقخة ثانيًا / ز( من قانهن السحكسة الجشائية ا (2)
  .2225لدشة  12رقم 
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ِٚيَٝري١َ   ايؿسكسيز٠َ     ُّ ا٫سصاصَٞ يًُرحهسُر١َ ادتَٓا٥َٝي١َ اي ر ايتعزٜـ َ  ايترعزِٜـَ ايَّذَٟ اٚردٙ ايَٓعسا
ـر َئ        7( ََٔر امليياد٠ )2) ِٕ امل غريزِعر ايعزاقيٞ قي  اَقتريبرطر ايترعزٜي ( ايؿكز٠ )ط(، صتي  أس

عزٜـ مبا ٜٓضجِ َ  ااتؿاق١ٝ َاملساد٠َ اع٬ٙ ,ٚنسإر ا٫َ ر باملغزع ايعزاقٞ إ ٜع ٍ ايت
ا, باعتبار إ ايعزام ق  اْعيِ  2006يا١ٜ مجٝ  ا٫عداـ َٔ ا٫ختؿا٤ ايكضزٟ يض١ٓ

ي٬تؿاقٝيي١ ٚؽييادم عًٝٗييا , ٫ٕ َز يي١ ا٫خؿييا٤ ايكضييزٟ يَهسييٞ تريي ُخٌر   اختَؾريياـِ   
  ايضيهإ  املسحرهسُر١َ ادتَٓا٥َٝر١َ ايسُ ٚريَٝر١َ ٜغ,ط إ تزته  ع٢ً ْاام اٚاصي  َٚٓٗجيٞ في   

امل ْٝنيا ٚايتعزٜـ ايذٟ اٚردٙ قإْٛ احمله١ُ ادتٓا١ٝ٥ ايعًٝا ايعزاقٞ ٫ ٜتحكيل ؾٝي٘   
 ٖذا ايغزط.

يك  اعا٢ اي صتٛر ايعزاقٞ فُا١ْ يًُحتجش بإ تعز  اٚرام ايتحكٝل ا٫بت ا٥ٞ عًي٢    -4
 ايكافٞ خ٬ٍ ااربع١ ٚعغزٜٔ صاع١ غم قاب١ً يًتُ ٜ  ا٫ ملز٠ ٚاح ٠ا, ٚيهٔ َا  هٔ

ْر١َ ,ؾكًي١ عي د             ُرا َٙ ايقري ٖريَذ ًسي٢  تضجًٝ٘ عًي٢ احملككيني ايعيزاقٝني اْٗيِ قي  اياٚسٚا عر
 .يتجاٚس عًٝٗا عٓ  ايتابٝل ايعًُٞامل حركَكني ٚسٜرادر٠َ اع اد املٛقٛؾني ق  اد٣ ا  ا

( ٠6 )إ احرهساّر املسضر٪ٚي١ََٝ ادتَٓا٥َٝر١َ عٔ َز ١َ ا٫خؿا٤ ايكسضرزِٟ ٚاملغار اَيَٝٗيا   املياد   -5
َٔ ا٫تؿاق١ٝ ٫  هٔ تابٝكٗا ع٢ً ايعيزام نيٕٛ ؾعيٌ ا٫خؿيا٤ ايكضيزٟ غيم زتيزّ          
ـُ ٚا٫حتجياس            ٝر١ عًٝي٘ ٖيٛ ارتساَي ُ٘ ٚحتُيٌ املسضري٪ٚي ايعزام, بٌ ؾكي  َيا  هئ ترجرزُ ي

( َٔ ا٫تؿاق١ٝ ٚاملتعًل بَترزتٝ َ املسض٪ٚيٝر١َ ادتَٓا١َٝ٥َ عًي٢  7,ٚبايتايٞ ؾإ ْؿ املاد٠ )
ِٟ         َُزترهَ َ  َز ١ ا٫خؿا٤ ايكضيزٟ ٫  هئ تزتٝبي٘ عًي٢ َزتهي  ؾعيٌ ا٫خؿيا٤ ايكسضيِز

ِّ ا٫ َز ١ ٫ٚ عكٛب١ ا٫ بٓؿا  .(1)اَصتَٓاسدًا اَيس٢ اسملسب أ اي صتٛر

إ ايٓعيياّ ايكاْْٛييييٞ ايعزاقييٞ ٫ ٜرعترييزِفر بايستركييادِّ اسمل ضييكَ َ يًحييل   اقاَيي١ اييي ع٣ٛ    -6
ٍٛؾَُز ايقُا  . ( َٔ ا٫تؿاق8١ٝٝٗا   املاد٠ )١ْ  املسٓؾٛـِ عرًسٚبايتايٞ ؾاْ٘ ٜ

ْٚٛد ا٫عار٠ ٖٓيا إ ايتيشاّ اٟ دٚيي١   ايبحيث عئ ا٫عيداـ املدؿيني ٜتاًي  بيذٍ               
ادتٗٛد   َعزؾ١ َؾيم ا٫عيداـ املؿكيٛدٜٔ ٚاتبياع ايٛصيا٥ٌ ايعًُٝي١ اذت ٜثي١   َعزؾي١         

ق  صئ هليذا ايػيز      2006( يض١ٓ 5)َؾمِٖ, غم إ قإْٛ يا١ٜ املكابز ادتُاع١ٝ رقِ 

                                                      

 .  2225( البشج ثانيًا من الجستهر العخاقي لعام 19السادة )السادة  ( يشظخ نص1)
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يهٔ َا ٜعاب ع٢ً ٖذا ايكإْٛ إ ْاام تابٝك٘ ق  ُحؾَزر ؾَٞ ادتسزا٥َِِ اسيترٞ اَرُتهَبرتر ؾَٞ عٗي   
 . (1)ايٓعاّ ايضابل ٖٚٛ ٜضتًشّ تع ًٜ٘ َٚعً٘ ب ٕٚ حت ٜ  َ ٠
 املطلب الثالث

 الَقِسِرِي امَلسؤوِليَُّة اجِلياِئَية الَفرِدَيِة عً َجرمَيِة االخفاء
ترهَبٕٛر َرزا٥َِر درٚيٝر١ً  اسيذرٜٔر ٜرزٚيَٝر١  ؾَٞ ا٫ؾزاد اياسبٝعٝنيتٓحؾز اسملسض٪ٚيٝر١  ادتَٓا٥َٝر١  اي ر       
ُٟ خاؽيي١, باصيِ اي ٚييي١ اٚ ذتضييابٗا ييذيو اصييتبع   ؾَهييزر٠      ,عاَي١  َٚز يي١  ا٫خؿيا٤ُ ايكسضرييزِ

ٕ َب ا املسض٪ٚي١ََٝ ادتَٓا١َٝ٥َ ايؿسزدَٜري١َ اقزتي٘ ايهيثم ََئر     ُٚرغسِر ا .ض٪ٚيٝر١َ ادتَٓا٥َٝر١َ عٔ اي ٚي١املس
ا٫ إ ايتاٛر ايذٟ مشً٘ ٖذا املب أ   املسحرانَِِ اي رٚريٝر١َ امل ٪رقستر١َ  ,(2)املٛاثٝل اي ٚي١ٝ ادتٓا١ٝ٥

يا ٜٛغَضري٬ؾَٝا ٚرٚاْي ا      ٖ (3)ارتاؽ١ مبحان١ُ َك,  ادتسزا٥َِر ايس ٚيََٝي١س حت ٜي ا َرحهُس ِ   , صيا
َُٗا ا٫صاصيٞ َرٛفيٛعر    تزصٝد٘ ع٢ً ؽعٝ  املسحهسُر١َ ادتَٓا١ََٝ٥ ايُ ٚري١َٝ اي ا٥َُر١َ ايا غا٢ َْعسا

ايا اْؿيزد  بٗيذٙ ايتضي١ُٝ, ؾسقري٬ً      (25ااملض٪ٚي١ٝ ادتٓا١ٝ٥ ايؿزد١ٜا ؽزاح١   ْؿ )ّ/
بٗذٙ املض٪ٚيٝيي١. ( ْعُت ايكسٛاعَُ  ايكساْْٛٝر١  ارتاؽ١ 28 -27 -26عٔ إ ُُْؾٛـر املسٛرادَ)

ٚعًٝ٘ صٓزنش ع٢ً َض٪ٚي١ٝ اييز٥ٝط  عئ َز ي١ ا٫خؿيا٤ ايكضيزٟ ,ثيِ ْعيز  َضي٪ٚي١ٝ         
 املز٩ٚظ,   ايؿزعني اٯتٝني: 

 َض٪ٚي١ٝ ايز٥ٝط عٔ ارتهاب َز ١ ا٫خؿا٤ ايكضزٟ  -ايؿزع ا٫ٍٚ:
اختؾياـ اَيٓيب،    ٭َٟٔ اِٖ َعاٖز صٝاد٠ اي ٚيي١ ٖيٛ عي ّ خقيٛع قادتٗيا       

، ا٫ اْ٘ َت٢ تعًل ا٫َيز بارتهيابِٗ َيزا٥ِ دٚيٝي١ ؾيإ      تعار  َ  صٝاد٠ اي ٚي١يهٕٛ ذيو ٜ
, ٚبايتايٞ  هٔ َضا٤ي١ ايز٥ٝط اٚ ايكاد٠ ايعضهزٜني عٔ َرزا٥َِر فَ ر (4)صٝاد٠ اي ٚي١ تتكًؿ

                                                      

تقخيخ السفهضية العليا لحقهق االندان في العخاق الخاص بتشفيح االتفاقية الجلية لحساية  (1)
 .  2214االشخاص من االختفاء القدخي كانهن االول 

 .1945( من الشظام االساسي لسحكسة نهرمبخج لدشة 6ادة ( يشظخ نص ) الس2)
( د. عسخ محسهد السخدومي, القانهن الجولي االنداني في ضهء السحكسة الجشائية الجولية 3)

 .262- 259,  ص ص2228دار الثقافة للشذخ والتهزيع, عسان 
 .152جشادي ندخين، مرجر سابق، ص ( 4)
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ْرضا١َْٝ َٚٓٗا َرز ر١  ا٫خؿا٤ ايكضزٟ. ٚتتدذ َض٪ٚي١ٝ ايز٩صيا٤ انثيز َئ ؽيٛر٠ , ٖٚيٞ       ا٫َ
  :(1)نايتايٞ

 ا٫ٚ: َض٪ٚي١ٝ ايز٥ٝط عٔ دٚرٙ ا٫ظتابٞ   َز ١ ا٫خؿا٤ ايكضزٟ 
َ٘ َيجرِز ري١َ ا٫خؿيا٤ ايكضيزٟ ْقيُ٘ ايكساْيييٕٛ         إ اي ٚر ا٫ظتابٞ يًيز٥ٝط   اَرتَهابَي

ُٞ ٚاَتؿاق١َٝ  اي رٚيَ ٌُ   نْٛ٘ اَيا ؾياع٬ً اؽيًًٝا يًجز ي١ ٚذييو   حايييي١       2006ُٞ ادتَٓا٥َ , ٜٚتُثر
ًجرز ر١َ اٚ اَز بارتهابٗا, ٚعتاصي  عًي٢ ادتز ي١ اٚ نيإ عيزٜهًا ؾٝٗيا عئ طزٜيل         ارتهابََ٘ ي

ًٖيذََٙ     َُغيترزى بارتَهيابَ  رًٕٛر بَكؾُ   اعر١ُ ََٔر ا٫عرداـِ ٜرعُر اامل ضاٖر١َُ بأ١َٜ طسزٜك١ُ   قٝاِّ َُر
ُّ املسحهسُر١َ ادتَٓا١َٝ٥َ ايس ٚيَٝي١َ ايستَيٞ    ٤ ؾٝٗيا بَيإٔر ايغريدرؿر    َيا ادتسز ر١َا ٖٚٛ َا ْؿر عرًَٝ٘ َْعا

ا ااذا نإ ق  ارته  ادتز ١ مبؿزدٙ اٚ با٫ع,اى َ  اخيز اٚ اَيز بٗيا    ٜرهٕٛ َضي٪٫ٚ َٓا٥ٝ
اٚ حث اٚ ق ّ ايعٕٛ اٚ ايتحزٜض اٚ ق ّ  املضاع ٠ يػز  ارتهاب ادتز ي١ .اٚ ايغيزٚع     

ْغم ٖٓيا ا  إ  ارتهابٗا ٚاملضا١ُٖ َ  مجاع١ اخز٣ بكؾ  ا٫ع,اى بارتهاب ادتز ١ا. ٚ
اا٫تؿاق١ٝ اي ٚي١ٝ ذتُا١ٜ مجٝ  ا٫عداـ َٔ ا٫ختؿا٤ ايكضزٟا ْؾت ع٢ً إ اتتدذ نيٌ  
دٚي١ طزف ايت ابم اي٬س١َ يتحٌُٝ املضي٪ٚي١ٝ ادتٓا٥ٝي١ عًي٢ اقيٌ تكي ٜز يهيٌ َئ ٜزتهي          

  َز ١ ا٫ختؿا٤ ايكضزٟ اٚ ٜأَز اٚ ٜٛؽٞ اٚ عتاٍٚ ارتهابٗا اٚ ٜهٕٛ َتٛاط٦ًا اٚ ٜغي,ى  
 . (2)ارتهاب٘ا

 ثاًْٝا: َض٪ٚي١ٝ ايز٥ٝط عٔ دٚرٙ ايضًيب   َز ١ ا٫خؿا٤ ايكضزٟ 
إ ايزر٥َٝطر ٜضاٍ ََٓا٥ًَٝا عُا ٜزتهب٘ املز٩ٚصني ايسدافيعني ايُضيًاستََ٘ ٚصيٝازت٘    
ٌُ   اختؾاـ احمله١ُا بقُٓٗا َزا٥ِ ا٫خؿا٤ ايكضزٟ ٚذيو  ايؿعًٝتنيا َٔ اَرزا٥َِر تر ُخ

َٛقؿًا صًبًٝا, ٚإ املض٪ٚي١ٝ ت٬حك٘ حت٢ ييٛ مل ٜؾي ر اٜي٘ اٚاَيز باَرتَهيابَ      مبجزد اختاذٙ 
ِٕ تػافٞ ايز٥ٝط عٔ ٖذٙ ادتزا٥ِ ٜزصٌ اعار٠ ا  َز٩ٚصٝ٘ با٫صيتُزار   ٖرذََٙ ادتسزا٥َِر ذيو اَ

. ٖذا ٚق  ْؿ ايٓعاّ ا٫صاصٞ يًُحهُييي١ ادتٓا٥ٝييي١   (3)  َزا٥ُِٗ دٕٚ ارتٛف َٔ ايعكاب
                                                      

 . 137ر سابق، ص عبج هللا جليل علي الشجاوي، مرج (1)
/ب/ج( من االتفاقية الجولية لحساية جسيع االشخاص من 1( فقخة )6يشظخ نص السادة ) (2)

( من الشظام االساسي للسحكسة الجشائية 25, ونص السادة )2226االختفاء القدخي لدشة 
 .1998الجولية لدشة 

دة اثشاء الشداعات السدبحة, دار دمحمي دمحم االمين, السدؤولية الجشائية الفخدية للدعساء والقا (3)
 .229, ص2217الفكخ والقانهن, السشرهرة 
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ايز٥ٝط املسض٪ٚيٝر١س ادتَٓا١َٝ٥س اعٔ اؾعاٍ َز٩ٚصني غتقعٕٛ يضًات٘ ٚصٝازت٘  ع٢ً ترحرٌُِٝ
ايؿعًٝتني اٚ ْتٝج١ ع ّ ممارص١ صٝازت٘ ع٢ً املز٩ٚصني ممارص١ ص١ًُٝ: اذا نإ اييز٥ٝط  
ق  عًِ اٚ ااٌٖ عٔ ٚعٞ ا١ٜ َعًَٛا  تبني بٛفٛح إ َز٩ٚصٝ٘ ٜزتهبيٕٛ اٚ عًي٢ ٚعيو    

اٚ مل  س١َ   ح ٚد صًات٘ ملٓ  ارتهابٗيا ذا مل ٜتدذ ايت ابم اي٬إ ٜزتهبٛا ٖذٙ ادتزا٥ِ . ٚا
 .(1)ٜعز  َزتهيب ادتزا٥ِ ع٢ً ايضًاا  املدتؾ١ يًتحكٝل ٚاملكافا٠ا

املسضي٪ٚيَٝر١س ادتَٓا٥َٝي١س ايؿسزدَٜي١س عئ      يك  اْؿزد ايٓعاّ ا٫صاصٞ بٗذا ايٓؿ اييذٟ اقيزر            
  َز ١ ا٫خؿا٤ ايكضزٟ, ٚاملكؾٛد با٫َتٓاع ٖٓا  ادِٟطزٜل ا٫َتٓاع نُعٓؾٍَز   ايُزنِٔ املس

تهغـ عٔ َؾم ايغدؿ املدؿيٞ, ؾتيٓٗض اَضي٪ٚي١ٝ     ع ّ  ا٫د٤٫ باٟ َع١ًَٛ تؿٝ  اٚ
ايز٥ٝط َٓا٥ٝا عٔ اؾعياٍ َز٩ٚصيِٝٗا حتي٢ ييٛ اْٗيِ مل ٜيأَزٚا َباعيز٠ بارتهياب َز ي١          

ٔر       ا٫خؿا٤ ايكضزٟ ؾايذٟ  ًو صًا١ َٓ  اَرتَهيابَ ٖريذََٙ   ي١َ ٚمل ٜؿعيٌ ٜعي  َرضي٪ًٚيا عري ادتسزُٜر
 ارتَهابَٗا. 

ٚريَٞ ااٙ ايز٩صا٤ اٚ  ٚع٢ً ذيو, تكّٛ املض٪ٚيٝيي١ ادتٓا٥ٝيي١ يٮؾزاد   ايكسإِْٛ اي ر
ِر فَي ر         َريزا٥َ ِٕ تزقي٢ ا  َضيت٣ٛ  ايكاد٠ ايذٜٔ ٜ,ت  ع٢ً اٚاَزِٖ اَْتٗانسياُ  َيُحكيِٛم ا٫َْرضيا

َُعرٝٓر١ُ ََٔر املس رْٝنير, ييذا ؾيإ اسيَٓعياّر ا٫سصرياظر     ايَاْضا١ََْٝ بَُرا ؾَٝٗا  ا ُٟ ف  ؾ٦َر١ُ  ٫خؿا٤ ايكسضرزِ
يًُرحهسُر١َ عٓ  تبٓٝ٘ َب ا املسض٪ٚيٝر١س ادتَٓا١َٝ٥س ايؿسزِد١ٜس ٍٚصي ر ََئ ْايامِ اسملسبي أ يٝغيٌُ طبكيا       

َُزترهبَٞ ٖرذََٙ ادتسز ر١َ دٕٚ ا٫عت  (27يَٓرؿِ املسادر٠َ ) اد ابايؾيؿ١ ايزمسٝي١   مجٝ  ا٫عداـ 
يًغدؿ صٛا٤ نإ ر٥ٝضا ي ٚيي١ اٚ حهَٛي١ اٚ عقيٛا   ايربمليإ اٚ مميث٬ َٓتدبياا, ٫ٚ       
ٍُ اذتسؾرياْاَ  املُٓٛحي١ هليِ          ٔر ايُعكٛبري١َ, ٫ٚ ترحيٛ ـَ ََي تغهٌ ؽؿت٘ ايزمس١ٝ صريبربًا يًتردرؿٝي

 .ؾؿ١ ٚطٓٝا اٚ دٚيٝا دٕٚ ستانُتِٗبضب  ٖذٙ اي
ط   ا٫عيداـ َئ ا٫ختؿيا٤ ايكضيزٟا ٜضياٍ اييز٥ٝ      ٝٚطبكا ا٫تؿاق١ٝ يا١ٜ مج

 :(2)ََٓا٥ًَٝا عٔ ْغاطَ٘ ايضًيب   اذتا٫  ا٫ت١ٝ

                                                      

 .1998( من الشظام االساسي للسحكسة الجشائية الجولية لدشة2\28( يشظخ نص السادة)1)
  .261-262سخدومي, مرجر سابق, ص ص عسخ محسهد ال د. وكحلك؛

جولية لحساية جسيع االشخاص من يشظخ نص) السادة الدادسة فقخة ثانية( من االتفاقية ال( 2)
 .2226االختفاء القدخي لدشة
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اذا نإ ع٢ً عًِ بإ اح  َز٩ٚصيٝ٘ ممئ ٜعًُيٕٛ حتيت اَزتي٘ ٚرقابتي٘ ايؿعًٝيتني قي           -أ
ارته  اٚ نإ ع٢ً ٚعو ارتهاب َز ١ ا٫خؿا٤ ايكضزٟ، اٚ تعُ  اغؿاٍ َعًَٛا  ناْت 

 بٛفٛح .  ت ٍ ع٢ً ذيو
نإ  ارظ َض٪ٚيٝت٘ ٚرقابت٘ ايؿعًٝتني ع٢ً ا٫ْغا١ ايا تزتب  بٗا َز ي١ ا٫خؿيا٤    -ب

 ايكضزٟ ٚ مبع٢ٓ إ ادتز ١ ارتهبت حتت اعزاؾ٘ ٚبتَٛٝ٘ َٔ ايز٥ٝط.
ااذا مل ٜتدذ ايت ابم اي٬س١َ ٚاملعكٛي١ ايا نإ بٛصع٘ اختاذٖا يًحًٝٛيي١ دٕٚ ارتهياب    -ع

 كضزٟ اٚ قُ  ارتهابٗاا . َز ١ ا٫خؿا٤ اي
ااذا مل ٜتدذ ايت ابم اي٬س١َا يعز  املضأي١ املتعًك١ جبز ١ ا٫خؿيا٤ ايكضيزٟ اعًي٢     -د

 ايضًاا  املدتؾ١ ٭غزا  ايتحكٝل ٚامل٬حك١ا. 
 ايؿزع ايثاْٞ: َض٪ٚي١ٝ املز٩ٚظ عٔ َز ١ ا٫خؿا٤ ايكضزٟ 

زٟ بيايتٓعِٝ انا٫تؿاقٝي١   إ ايؾهٛى اي ٚي١ٝ ايا تٓاٚيت َز ي١ ا٫خؿيا٤ ايكضي    
ا ٚ اا٫عي٬ٕ  2006اي ٚي١ٝ املتعًك١ ثُا١ٜ مجٝي  ا٫عيداـ َئ ا٫ختؿيا٤ ايكضيزٟ يضي١ٓ       

ا، مل تعترب ا٫َز 1992ايعاملٞ املتعًل ثُا١ٜ مجٝ  ا٫عداـ َٔ ا٫ختؿا٤ ايكضزٟ يض١ٓ 
ٛس ايتيذرع  ظتي  ٫٫ َعؿًٝا ي٘ َٔ ايعكياب اذ ْؾيت ا  ايؾادر َٔ ايز٥ٝط ا  املز٩ٚظ َاْعًا ٚ

باٟ اٚاَز اٚ تعًُٝا  ؽادر٠ َٔ صًا١ عا١َ َ ١ْٝ ناْت اّ عضهز١ٜ يتربٜز َز ١ ا٫خؿيا٤  
ايكضزٟ ٜٚهٕٛ َٔ حل نٌ عدؿ تًكٞ َثٌ ٖذٙ ا٫ٚاَز، اٚ تًو ايتعًُٝا  َٔ ٚاَب٘ ع ّ 

 . (1)طاعتٗاا
ِٕ اَرتَهابر ايغردرؿِ        اٟ صًٛى اَزاَٞ  ٚايكإْٛ اي ٚيٞ ادتٓا٥ٞ ٜٓؿ بغهٌ عاّ ع٢ً اس

ٜ خٌ افُٔ ادتزا٥ِ ف  ا٫ْضا١ْٝا مبا ؾٝٗا َز ١ ا٫خؿا٤ ايكضزٟ تٓؿٝذا ٭ٚاَز ؽادر٠ 
ٝر١َ ادتَٓا٥َٝي١َ, ا٫ اْي٘  هئ إ         ايٝ٘ َٔ ر٥ٝط اي ٚي١ اٚ قا٥ ٙ ا٫عًي٢ ٫ ٜعؿٝي٘ َئ املسضي٪َٚي

عسياِّ ُرَٚريا ا٫صاصيٞ    ( ََئ َْ 33, ٚق  ْرؾريتر املسيادر٠ٌ )  (2)ٜهٕٛ اصببا يتدؿٝـ ايعكٛب١ا عٓ٘
ُ٘ يًجرز ري١َ قسي ر    عرًس٢ إ ايغدؿ ا٫ ٜعؿ٢ َٔ ارتقٛعا ٫ختؾاـ احمله١ُ اذا نإ ارتَهاُب

باصتثٓا٤ َٔ, ااذا نإ تٓؿٝذٙ ا٫ٚاَز بٓا٤ً ع٢ً ايتيشاّ قياْْٛٞ, اٚ    اَرا٤ ترٓؿَٝذًا ٭ٚاَز عًٝ
                                                      

يشظخ)السادة الدادسة فقخة واحج( من اعالن حساية جسيع االشخاص من االختفاء  (1)
 .  1992القدخي 

. 1945( من نظام السحكسة العدكخية الجولية في نهمبخج لدشة8( يشظخ نص السادة )2)
 .1994ليهغدالفيا لدشة شائية الجولية الخاصةالسحكسة الج( من نظام 4\7ونص السادة )
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. غيم  (1)غزٚع بؾيٛر٠ ٚافيح١ا  نإ ٫ ٜعًِ اْٗا غم َغزٚع١, اٚ مل ٜب ٚ ي٘ إ ا٫َز غم َ
ا٫ٚاَز ايا تؾ ر يًُز٩ٚصني   َز ١ ا٫خؿا٤ ايكضيزٟ ٫ تهيٕٛ    إ اْ٘ َٔ غم املٓاكٞ

 َغزٚع١ بازٜك١ ٚافح١.        
   ُِ ٚاذا َا حاٚيٓا تابٝل ْؿ ٖذٙ املاد٠ عرًس٢ قاْييٕٛ ايُعكٛبرا َ ايُعزاقَِٞ ايٓراؾَيُذ ررقسي

ا٫ َز ١ اذا ٚق  ايؿعيٌ َئ    (2)ايعزاقٞ ٜٓؿ ع٢ً اْ٘ يَٛ ْا إ املغزع 1969يض١ٓ  111
 َٛظـ اٚ عدؿ َهًـ خب ١َ عا١َ   اذتا٫  ايتاي١ٝ: 

: اذا قيياّ بضيي١َ٬ ْٝيي١ بؿعييٌ تٓؿٝييذًا ملييا اَييز  بيي٘ ايكييٛاْني اٚ اعتكيي  إ اَييزا٤ٙ َيئ   ا٫ًٚ
 . تؾاؽ٘اخ

تي٘ اٚ اعتكي  إ   ٘ طاع: اذا ٚق  ايؿعٌ َٓ٘ تٓؿٝذًا ٭َز ؽادر ايٝ٘ َٔ ر٥ٝط اي  عًٝي  ثاًْٝا
 ا.طاعت٘ ٚاَب٘ عًٝ٘

ِٕ اعتَكيادر ايؿاعيٌ امبغيزٚع١ٝ ايؿعيٌ نيإ َبٓٝيًا عًي٢           ٜرج ر   اذتيايتني إ ُٜثبَيتر ا ٚ
ُ٘ ا٫ بع  اتَداذَ اذتَٝاس١س امل ٓاصَب١س, َٚٓيي  ذييو ؾي٬ عَكياٌب ؾَيٞ       ُ٘ مل ٜرزترهَُب اصباب َعكٛي١ا ٚاسِْ

ُُٛظسـَ بَُاذتسايس١َ ايثرا١ََْٝ اذا نإر ايك ُح يًَ زِ ايؾرادَرِ ايَٝ٘اسْٕٛر ٫ ٜرضُر  .ٓاقسغ١َ ا٫َس
ٚقٛاع  نٌ َٔ ايكياسِْٕٛ ايي رٚيَِٞ ادتَٓيا٥َِٞ ٚقسيإِْٛ      ٬ٜحغ إ ٖذا ايٓؿ غتايـ َباد٨

ْرضإِ، اذ ٫  هٔ  قبٍٛ عذر ايااع١ ايعُٝيا٤ يًز٩صيا٤ ٚاملضي٪ٚيني اذا نيإ ذييو       ُحكٛمِ ا٫َ
ٔر إ تهيٕٛ صي١َ٬ ايٓٝي١ تربٜي     ٜ٪دٟ ا  اَْتٗاناُ  خر زا امر٠ُ يَحَكٛمِ ا٫َْضإِ ٚبايتايٞ ٫ ُُٜهَي

  .٫رتهاب َز ١ ا٫خؿا٤ ايكضزٟ
 ُةـاخلاِتَن

ٔر ْرتيا٥ٍَج    ٕر اَْترٗرٝٓا َٔ نتاب٘ ثثٓا ٖذا ْضتاٝ  اظتاس ابزس َا ترٛرؽرًٓا ايٝ٘ ََي برع ر اس
 ٚترٛؽٝاُ .

 ا٫ٚ: ايٓتا٥ج:
ا 2006داـ َٔ ا٫ختؿيا٤ ايكضيزٟ يضي١ٓ   ١ يا١ٜ مجٝ  ا٫عع٢ً ايزغِ َٔ إ ااتؿاقٝ -1

ي١َ         ُرحهُس َا٤  ملهاؾح١ َز ١ ا٫خؿيا٤ ايكضيزٟ ٚرغيِ ادراَٗيا   ايٓعياّ ا٫صاصيٞ يً

                                                      

 .1998للسحكسة الجشائية الجولية  لدشةالداسي ( من نظام 33( يشظخ نص السادة)1)
 .1969لدشة  111لعخاقي الشافح رقم ( من قانهن العقهبات ا42يشظخ نص السادة ) (2)
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ٝر١َ , ا٫ إ ٖيذٙ ادتز ي١ ٫ساييت تزتهي          َرز ري١س فري ر ا٫َْضياْ ١ِٝ بٛؽؿٗا  ادتَٓا١ََٝ٥ ايُ ٚي
 ا تغٗ  تٛتزا  ٚافازابا  صٝاص١ٝ .بؾٛر٠ َٓتع١ُ ٚنبم٠   نثم َٔ اي ٍٚ اي

٫ب  ٫عتبار َز ١ ا٫خؿا٤ ايكضزٟ َز يي١ دٚيٝيي١ إ تك  بَٓرا٤ً ع٢ً اَز ََئ اي ٚيي١ اٚ    -2
َرزاَٞ اٚ ايضرُاُح بارتهاب٘ اٚ ع٢ً اقيٌ تكي ٜز    بتغجٝ  َٓٗا اٚ رفاٖا بَذيوس ايُضًٛىَ ايَا

ٓا٥ٞ ,اَا اذا ناْت ثا٫  ؾزدٜي١  اُٖاهلا يٛاَباتٗا اي ٚي١ٝ ٚختق  يًكإْٛ اي ٚيٞ ادت
ٚمت ارتهابٗيا َئ قبييٌ اييبعض دٕٚ عًييِ اي ٚيي١ ؾيي٬ تي خٌ   ْاييام ايتجيزِٜ اييي ٚيٞ       

 ٚختق  يكإْٛ ايعكٛبا  ايٛطين.
إ اْقُاّ ايعزام ا  ااتؿاق١ٝ يا١ٜ مجٝي  ا٫عيداـ َئ ا٫ختؿيا٤ ايكضيزٟ يضي١ٓ        -3

ثاْٝيا /س( املٓؾيٛـ عًٝي٘       ا ٜتٝح ي٘ تع ٌٜ ْؿ املاد٠ ايثا١ْٝ عغيز )ؾكيز٠  2006
ارتاـ ابتعزٜـ ا٫خؿا٤ ايكضزٟا  2005( يض10١ٓقإْٛ احمله١ُ ايعزاق١ٝ ايعًٝا رقِ )

 مبا ٜٓضجِ ٚاغزا  ا٫تؿاق١ٝ. 
يضي١ٓ  111إ ا٫خؿا٤ ايكضزٟ ٫ ٜع  َز ١ ٚؾل اقإْٛ ايعكٛبا  ايعزاقٞ ايٓاؾيذ رقيِ    -4

ا  ااتؿاق١ٝ يا١ٜ مجٝ  ا٫عداـ َٔ  ا ايٓراؾَُذ، عر٢ً ايزغِ َٔ اْقُاّ ايعزام1969
ا ذيو إ اي صتٛر ايعزاقيٞ مل ٜعي,ف بعًٜٛي١ ايَاتؿاقٝيا َ     2006ا٫ختؿا٤ ايكضزٟ يض١ٓ 

ِٝ  . ١َ عر٢ً ايترغزٜعا َ اي راخ١ًََٝاي رٚيَ
 ايتٛؽٝا : 

ع٢ً اي ٍٚ إ تهثـ َٗٛدٖا   ايتعإٚ َ  اايؿزٜيل ايعاَيٌ املعيين جبز ي١ ا٫خؿيا٤       -1
َٜٛٗٗيا ايؿزٜيل ايعاَيٌ اَيسٝٗيا,     إٔ اٟ اَزا٤ ٜتدذ ع٬ًُ بايترٛؽَيٝا َ اسيتَيٞ   ايكضزٟا بغ

 ْ٘ ادت١ٗ ايزقاب١ٝ ا٫نثز ؾاع١ًٝ   َزاقب١ َزا٥ِ ا٫خؿا٤ ايكضزٟ. ٭

ٔر خ٬هليا اتاحي١ ايؿ زؽري١َ      -2 ٔر ََي ع٢ً اي ٍٚ ايعٌُ ع٢ً تقُني ْعُٗا ايكساَْْٛٝر١َ ايٝا  ُُٜه
 ِ يًحؾٍٛ ع٢ً تعٜٛض َٓؾـ ٚؾٛرٟ. يقحاٜا ا٫خؿا٤ ايكضزٟ اٚ اصزٖ

َُٛا٥ر١َُ ترغزٜعاتَٗا ايٛرطس١َٝٓ ٚايعكابٝي١َ ََٓٗيا بغيهٌ     -3 ع٢ً اذته١َٛ ايعزاق١ٝ إ تعٌُ ع٢ً 
ا ٫صيُٝا  2006خاـ, َ  ااتؿاق١ٝ يا١ٜ مجٝ  ا٫عداـ َٔ ا٫ختؿا٤ ايكضزٟ يض١ٓ

 .اْقِ ا  ا٫تؿاق١ٝ ٚؽادم عًٝٗا ٚإ ايعزام ق 
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 ادر ـاملص
 : ايهت  ا٫ًٚ

، املزنش ايعزبٞ ٫1ْتؾاف َٔ ا٫ختؿا٤ ايكضزٟ ، ط، اذتل   اد. حٓإ ستُ  ايكٝضٞ -1
  .2018يًٓغز ٚايتٛسٜ ، 

ايكإْٛ اي ٚيٞ ا٫ْضاْٞ   ف٤ٛ احمله١ُ ادتٓا١ٝ٥ اي ٚيٝي١,   ,د. عُز ستُٛد املدشَٚٞ -2
 .2008دار ايثكاؾ١ يًٓغز ٚايتٛسٜ  عُإ 

١ٝ ادتٓا١ٝ٥ اي ٚي١ٝ يًشعُا٤ ٚايكاد٠ ايعضهزٜني اثٓيا٤  د. ستُ ٟ ستُ  ا٫َني, املض٪ٚي -3
 . 2017ايٓشاعا  املضًح١ دراص١ َكار١ْ, دار ايؿهز ٚايكإْٛ, املٓؾٛر٠ 

ٞ  د. َؾًح حضٔ اي  عب  ايعشٜش -4 ، دار اذتاَي   1ا٫ْضياْٞ، ط  ، َباد٨ ايكيإْٛ ايي ٚي
 .2013يًٓغز ٚايتٛسٜ ، عُإ، ا٫ردٕ، 

م ا٫ْضإ اثٓا٤ ايٓشاعا  املضًح١ ، دراصي١ ؾكٗٝي١     د. َٓتؾز صعٝ  يٛد٠ ، حكٛ  -5
 .2008، ٤ احهاّ ايكإْٛ اي ٚيٞ ا٫ْضاْٞ، دار ادتاَع١ ادت ٜ ، َؾزفٛ

, احملهُي١ ادتٓا٥ٝي١ اي ٚيٝي١ ايٓعزٜي١ ايعاَي١ يًجز ي١ اي ٚيٝي١        د. َٓتؾز صعٝ  يٛد٠ -6
 .٫2009صهٓ ر١ٜ احهاّ ايكإْٛ اي ٚيٞ ادتٓا٥ٞ دراص١ حت١ًًٝٝ, دار ايؿهز ايعزبٞ, ا

 ثاًْٝا: اي ٚرٜا  
، زتًي١ ادتشا٥زٜي١   ٚيٝي١ املتباديي١ يتضيًِٝ اجمليزَني    ، املضاع ٠ اي عب  ايكادر ايبكما  -1

 .2009، ، َاَع١ ادتشا٥ز(1ايكا١ْْٝٛ ٚا٫قتؾاد١ٜ ٚايضٝاص١ٝ، ايع د )يًعًّٛ 

 : ايزصا٥ٌ ٚا٫طارٜحثايثا

في  ا٫ْضيا١ْٝ      ايكضيزٟ نجز ي١   ، َز ي١ ا٫ختؿيا٤  عع٬ٍ  تٜٝٛشٟ ٚ َ ٟ ؽرب١ٜٓ -1
يضٝاص١ٝ، َاَع١ عب  اييزئ  ، ن١ًٝ اذتكٛم ٚايعًّٛ اايكإْٛ اي ٚيٞ، رصاي١ َاَضتم

 . 2014، جبا١ٜ ، ادتشا٥ز ، َم٠

ٟ  ٓادٟ ْضزٜٔ، اذتُا١ٜ اي ٚي١ٝ يٮَ -2 ، اطزٚحي١ دنتيٛراٙ،   عداـ َٔ ا٫ختؿيا٤ ايكضيز
 . 2018-2017ن١ًٝ اذتكٛم، َاَع١ ادتشا٥ز، 
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ٟ ٚاثزٖيا عًي٢   ، اذتُا١ٜ اي ٚي١ٝ يٮطؿاٍ َٔ ا٫ختؿا٤ ايكضزعب  اهلل ًٌَٝ عًٞ ايٓ اٟٚ -3
يعًّٛ ايضٝاص١ٝ ، َاَع١ دٜا ، ، رصاي١ َاَضتم ، نًٝ٘ ايكإْٛ ٚاايتغزٜعا  ايعزاق١ٝ

 .  2019ايعزام، 
 اي ٚي١ٝ  املٛاثٝل: رابعا

ضيزٟ اييا اعتُي   مبَٛي      ا٫تؿاق١ٝ اي ٚي١ٝ ذتُا١ٜ مجٝ  ا٫عداـ َٔ ا٫ختؿا٤ ايك -1
 . 2006قزار ادتُع١ٝ ايعا١َ يٮَِ املتح ٠  

 .  1998يض١ٓ ايٓعاّ ا٫صاصٞ يًُحه١ُ ادتٓا١ٝ٥ اي ٚي١ٝ -2

 .1994ْعاّ احمله١ُ ادتٓا١ٝ٥ اي ٚي١ٝ ارتاؽ١  يٝٛغض٬ؾٝا يض١ٓ -3

  . 1992اع٬ٕ ادتُع١ٝ ايعا١َ ارتاـ ثُا١ٜ مجٝ  ا٫عداـ َٔ ا٫ختؿا٤ ايكضزٟ  -4

 . 1966ي ٚيٞ ارتاـ باذتكٛم امل ١ْٝ ٚايضٝاص١ٝ يعاّ ايعٗ  ا -5

 . 1948ا٫ع٬ٕ ايعاملٞ ذتكٛم ا٫ْضإ ايؾادر عاّ  -6

 .1945ايٓعاّ ا٫صاصٞ حمله١ُ َْٛربع يض١ٓ -7

 : ايتكارٜز اي ٚي١ٝ : خاَضا

ٞ   ,ا٫َِ املتح ٠  -1 ( 49دتٓي١ حكيٛم ا٫ْضيإ )ايي ٚر٠      ,اجملًط ا٫قتؾيادٟ ٚا٫َتُياع
َ,َيِ   1993يعاٌَ املعين ثا٫  ا٫ختؿيا٤ ايكضيزٟ اٚ غيم ايايٛعٞ ،     تكزٜز ايؿزٜل ا

 .  82-81ـ

َهت  حكٛم ا٫ْضإ   بعث١ ا٫َِ املتح ٠ ملضاع ٠ ايعيزام )ْٜٛياَٞ(، َهتي  حكيٛم      -2
َِ املتح ٠ ذتكٛم ا٫ْضيإ ا تكزٜيز حيٍٛ ياٜي١     ا٫ْضإ ايتاب  يًُؿٛف١ٝ ايضا١َٝ يٮ

( بػي اد  2016اًٜيٍٛ   – 2015  ايعيزام ا )تغيزٜٔ ايثياْٞ/     ايٓشاع املضيًح    امل ْٝني
 ، َ,َِ . .َٚٓٝـ

تكزٜز املؿٛف١ٝ ايعًٝا ذتكٛم ا٫ْضإ   ايعزام ارتاـ بتٓؿٝذ ا٫تؿاق١ٝ اي ي١ٝ ذتُاٜي١    -3
 . ٫2014ختؿا٤ ايكضزٟ نإْٛ ا٫ٍٚ ا٫عداـ َٔ ا
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  تغزٜعا  ايٛط١ٝٓاياي صاتم ٚ: صادصا
 .1969يض١ٓ  111قٞ رقِ قإْٛ ايعكٛبا  ايعزا -1

  . 2005اي صتٛر ايعزاقٞ يض١ٓ -2

 .   2005يض١ٓ  10قإْٛ احمله١ُ ادتٓا١ٝ٥ ايعزاق١ٝ ايعًٝا رقِ  -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


