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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، ُتعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق األوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة واالقتصادي ــة واالجتماعي والثقافي
وتولــي اهتماًمــا رئيًســا بالترجمــة بيــن اللغــات األوروبيــة، اإلنكليزيــة 
ــى اإلســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية واأللماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي واالعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
واالبتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق اإلنس حق
وإقامــة شــراكات وعالقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة واألوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، واألخــذ بيدهــم، واالرتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع واإلنت ــلَّم اإلب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب واألوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثالثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) ــاري ــي معي ــم دول ــا رق ــر، وله ــة والنش والترجم
وُتعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن األب ــا رئيًس ملًف
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخالقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالمًي
نواظــم واضحــة فــي العالقــة مــع الباحثيــن، وإلــى الئحــة داخليــة تنّظــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــالق عمليــة فكريــة بحثيــة معّمقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة األس وإث
ــادة  ــة إلع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي األيديولوجيــات واالتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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إعالن حماية جميع األشخاص من االختفاء القسري

شر على المأل بموجب قرار الجمعية العامة
ُ
مد ون

ُ
اعت

لألمم المتحدة 133/47 المؤرخ في 18 كانون األول/ ديسمبر 1992

إن الجمعيــة العامــة، إذ تضــع فــي اعتبارهــا أن االعتــراف لجميــع أفــراد األســرة البشــرية بكرامتهــم األصليــة 
وبحقوقهــم المتســاوية وغيــر القابلــة للتصــرف هــو، بموجــب المبــادئ المعلنــة فــي ميثــاق األمــم المتحــدة 
ــا أن  ــا أيًض ــي اعتباره ــع ف ــم، إذ تض ــي العال ــلم ف ــة والس ــة والعدال ــاس الحري ــة، أس ــوك الدولي ــائر الصك وس
ــوق  ــي لحق ــرام العالم ــز االحت ــه، تعزي ــادة 55 من ــيما الم ــاق، وال س ــب الميث ــدول، بموج ــب ال ــن واج م
اإلنســان والحريــات األساســية والتقيــد بهــا، وإذ يســاورها بالــغ القلــق لمــا يجــري فــي بلــدان عديــدة وعلــى 
نحــو مســتمر فــي كثيــر مــن األحيــان، مــن حــاالت اختفــاء قســري، يأخــذ صــورة القبــض علــى األشــخاص 
واحتجازهــم أو اختطافهــم رغمــا عنهــم أو حرمانهــم مــن حريتهــم علــى أي نحــو آخــر، علــى أيــدي موظفيــن 
ــون  ــن يعمل ــراد عاديي ــة أو أف ــات منظم ــدي مجموع ــى أي ــتوياتها أو عل ــة أو مس ــروع الحكوم ــف ف ــن مختل م
باســم الحكومــة أو بدعــم منهــا، بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، أو برضاهــا أو بقبولهــا، ثــم رفــض الكشــف 
عــن مصيــر األشــخاص المعنييــن أو عــن أماكــن وجودهــم أو رفــض االعتــراف بحرمانهــم مــن حريتهــم، ممــا 
يجــرد هــؤالء األشــخاص مــن حمايــة القانــون، وإذ تــري أن االختفــاء القســري يقــوض أعمــق القيــم رســوًخا 
فــي أي مجتمــع ملتــزم باحتــرام ســيادة القانــون وحقــوق اإلنســان والحريــات األساســية، وأن ممارســة هــذه 
األفعــال علــى نحــو منتظــم يعتبــر بمثابــة جريمــة ضــد اإلنســانية، وإذ تذكــر بقرارهــا 173/33 المــؤرخ 20 
كانــون األول/ ديســمبر 1978، الــذي أعربــت فيــه عــن قلقهــا بشــأن التقاريــر الــواردة مــن أنحــاء مختلفــة مــن 
العالــم والمتعلقــة بحــاالت االختفــاء القســري أو غيــر الطوعــي، وعــن قلقهــا كذلــك إزاء الكــرب واألســى 
اللذيــن تســببهما هــذه االختفــاءات، وطالبــت الحكومــات بــأن تعتبــر القــوات المكلفــة بإنفــاذ القانــون وحفظ 
ــي، إذ  ــر طوع ــري أو غي ــاء قس ــاالت اختف ــى ح ــؤدي إل ــد ت ــي ق ــاوزات الت ــن التج ــا ع ــؤولة قانون ــن مس األم
تذكــر أيًضــا بالحمايــة التــي تمنحهــا لضحايــا المنازعــات المســلحة اتفاقيــات جنيــف المعقــودة فــي 12 آب/ 
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ــوص  ــه الخص ــى وج ــا عل ــي اعتباره ــع ف ــام 1977، وإذ تض ــان لع ــا اإلضافي ــطس 1949 وبروتوكواله أغس
المــواد ذات الصلــة مــن اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان ومــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
والسياســية، التــي تحمــي حــق الشــخص فــي الحيــاة وحقــه فــي الحريــة واألمــن وحقــه فــي عــدم التعــرض 
للتعذيــب وحقــه فــي االعتــراف بشــخصيته القانونيــة، وإذ تضــع فــي اعتبارهــا أيًضــا اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب 
ــب  ــه يج ــى أن ــص عل ــي تن ــة، الت ــانية أو المهني ــية أو الالإنس ــة القاس ــة أو العقوب ــروب المعامل ــن ض ــره م وغي
ــي  ــع ف ــا، وإذ تض ــة عليه ــب والمعاقب ــال التعذي ــع أعم ــة لمن ــر فعال ــذ تدابي ــراف أن تتخ ــدول األط ــى ال عل
اعتبارهــا مدونــة قواعــد ســلوك الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القوانيــن، والمبــادئ األساســية بشــأن اســتخدام 
القــوة واألســلحة الناريــة مــن جانــب الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القوانيــن وإعــالن مبــادئ العــدل األساســية 
المتعلقــة بضحايــا اإلجــرام والتعســف فــي اســتعمال الســلطة، والقواعــد النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء، 
ــة  ــارم بمجموع ــد الص ــان التقي ــري، ضم ــاء القس ــاالت االختف ــع ح ــة من ــروري، بغي ــن الض ــد أن م وإذ تؤك
ــاز أو  ــكال االحتج ــن أش ــكل م ــون ألي ش ــن يتعرض ــخاص الذي ــع األش ــة جمي ــة بحماي ــادئ المتعلق المب
ــادئ  ــون األول/ ديســمبر 1988، وبالمب ــواردة فــي مرفــق قرارهــا 173/43 المــؤرخ فــي 9 كان الســجن، ال
المتعلقــة بالمنــع والتقصــي الفعاليــن لعمليــات اإلعــدام خــارج نطــاق القانــون واإلعــدام التعســفي واإلعــدام 
بإجــراءات موجــزة، الــواردة فــي مرفــق قــرار المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي 65/1989 المــؤرخ فــي 
24 أيــار/ مايــو 1989، التــي أيدتهــا الجمعيــة العامــة فــي قرارهــا 162/44 المــؤرخ فــي 15 كانــون األول/ 

ديســمبر 1989.
ــاكا  ــكل انته ــري تش ــاء القس ــمل االختف ــي تش ــال الت ــت األعم ــه، وإن كان ــا أن ــي اعتباره ــع ف وإذ تض
للمحظــورات الــواردة فــي الصكــوك الدوليــة آنفــة الذكــر، فــإن مــن المهــم مــع ذلــك وضــع صــك يجعــل 
مــن جميــع حــاالت االختفــاء القســري جريمــة جســيمة جــًدا ويحــدد القواعــد الراميــة للمعاقبــة عليهــا ومنــع 
ارتكابهــا، تصــدر هــذا اإلعــالن بشــأن حمايــة جميــع األشــخاص مــن االختفــاء القســري، بوصفــه مجموعــة 
ــة  ــم معرف ــى تع ــود حت ــذل كل الجه ــى ب ــث عل ــدول، وتح ــع ال ــى جمي ــق عل ــة التطبي ــادئ الواجب ــن المب م

ــه. ــم احترام ــالن ويع اإلع

المادة 1

1. يعتبــر كل عمــل مــن أعمــال االختفــاء القســري جريمــة ضــد الكرامــة اإلنســانية ويــدان بوصفــه إنــكاًرا 
ــي  ــية الت ــات األساس ــان والحري ــوق اإلنس ــا لحق ــرا وصارخ ــاكا خطي ــدة وانته ــم المتح ــاق األم ــد ميث لمقاص
وردت فــي اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان وأعــادت تأكيدهــا وطورتهــا الصكــوك الدوليــة الصــادرة فــي 

هــذا الشــأن.
2. إن عمــل االختفــاء القســري يحــرم الشــخص الــذي يتعــرض لــه، مــن حمايــة القانــون، وينزل به وبأســرته 
عذاًبــا شــديدا. وهــو ينتهــك قواعــد القانــون الدولــي التــي تكفــل، ضمــن جملــة أمــور، حــق الشــخص فــي 
االعتــراف بــه كشــخص فــي نظــر القانــون، وحقــه فــي الحريــة واألمــن، وحقــه فــي عــدم التعــرض للتعذيــب 
وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو المهينــة. كمــا ينتهــك الحــق فــي الحيــاة 

أو يشــكل تهديــًدا خطيــًرا لــه.
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المادة 2

1. ال يجوز ألي دولة أن تمارس أعمال االختفاء القسري أو أن تسمح بها أو تتغاضى عنها.
2. تعمــل الــدول علــى المســتوي الوطنــي واإلقليمــي، وبالتعــاون مــع األمــم المتحــدة فــي ســبيل اإلســهام 

بجميــع الوســائل فــي منــع واســتئصال ظاهــرة االختفــاء القســري.

المادة 3

ــع  ــة لمن ــر الفعال ــن التدابي ــا م ــة وغيره ــة والقضائي ــريعية واإلداري ــر التش ــذ التدابي ــة أن تتخ ــى كل دول عل
ــا. ــع لواليته ــم خاض ــي أي إقلي ــري ف ــاء القس ــال االختف ــاء أعم وإنه

المادة 4

1. يعتبــر كل عمــل مــن أعمــال االختفــاء القســري جريمــة يعاقــب عليهــا بالعقوبــات المناســبة التــي تراعــى 
فيهــا شــدة جســامتها فــي نظــر القانــون الجنائــي.

2. يجــوز للتشــريعات الوطنيــة أن تتضمــن النــص علــى ظــروف مخففــة بالنســبة للشــخص الــذي يقــوم، 
بعــد اشــتراكه فــي أعمــال االختفــاء القســري، بتســهيل ظهــور الضحيــة علــى قيــد الحيــاة، أو بــاإلدالء طوًعــا 

بمعلومــات تســمح بإلقــاء األضــواء علــى حــاالت اختفــاء قســري.

المادة 5

ــاء القســري  ــق، يجــب أن تترتــب علــى أعمــال االختف ــة التطبي ــة الواجب ــات الجنائي ــى العقوب ــة إل باإلضاف
ــات االختفــاء  ــي نظمــت عملي ــة أو لســلطاتها الت ــة للدول ــة لمرتكبيهــا والمســؤولية المدني المســؤولية المدني
ــة  ــة للدول ــؤولية الدولي ــالل بالمس ــدم اإلخ ــع ع ــك م ــا، وذل ــت عنه ــا أو تغاض ــت عليه ــورة أو وافق المذك

ــي. ــون الدول ــادئ القان ــا لمب ــة وفًق المعني

المادة 6

ــكرية أو  ــت أو عس ــة كان ــة، مدني ــلطة عام ــن أي س ــادرة ع ــات ص ــر أو تعليم ــأي أم ــذرع ب ــوز الت 1. ال يج
غيرهــا، لتبريــر عمــل مــن أعمــال االختفــاء القســري. ويكــون مــن حــق كل شــخص يتلقــى مثــل هــذه األوامــر 

أو تلــك التعليمــات ومــن واجبــه عــدم إطاعتهــا.
2. علــى كل دولــة أن تحظــر إصــدار أوامــر أو تعليمــات توجــه إلــى ارتــكاب أي عمــل يســبب االختفــاء 

القســري أو تــأذن بــه أو تشــجع عليــه.
ــن  ــن 1 و2 مــن هــذه المــادة فــي تدريــب الموظفي ــواردة فــي الفقرتي ــز علــى األحــكام ال 3. يجــب التركي

ــن. ــاذ القواني ــن بإنف المكلفي

المادة 7

ــة  ــام حال ــرب أو قي ــدالع ح ــد بان ــر بالتهدي ــق األم ــواء تعل ــت، س ــا كان ــروف مهم ــاذ أي ظ ــوز اتخ ال يج
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حــرب أو عــدم االســتقرار السياســي الداخلــي أو أي حالــة اســتثنائية أخــرى، ذريعــة لتبريــر أعمــال االختفــاء 
ــري. القس

المادة 8

1. ال يجــوز ألي دولــة أن تطــرد أو تعيــد )refouler( أو تســلم أي شــخص إلــى أي دولــة أخــرى إذا قامــت 
أســباب جديــة تدعــو إلــى االعتقــاد بأنــه ســيتعرض عندئــذ لخطــر االختفــاء القســري.

ــارات  ــع االعتب ــاة جمي ــباب، بمراع ــذه األس ــل ه ــود مث ــن وج ــق م ــة، للتحق ــلطات المختص ــوم الس 2. تق
ذات الصلــة، بمــا فــي ذلــك القيــام، عنــد االقتضــاء، بمراعــاة حــدوث حــاالت ثابتــة مــن االنتهــاك المنتظــم 

ــة المعنيــة. ــر أو صــارخ أو جماعــي فــي الدول لحقــوق اإلنســان علــى نحــو خطي

المادة 9

ــود  ــكان وج ــد م ــيلة لتحدي ــه وس ــال، بوصف ــريع والفع ــي الس ــاف القضائ ــي االنتص ــق ف ــر الح 1. يعتب
ــي  ــلطة الت ــد الس ــة و/أو تحدي ــم الصحي ــى حالته ــوف عل ــم أو للوق ــن حريته ــن م ــخاص المحرومي األش
ــي  ــري ف ــاء القس ــاالت االختف ــوع ح ــع وق ــا لمن ــه، ضرورًي ــة أو نفذت ــن الحري ــم م ــر بحرمانه ــدرت األم أص

ــاله. ــادة 7 أع ــي الم ــورة ف ــروف المذك ــا الظ ــا فيه ــروف بم ــع الظ جمي
ــع األماكــن  ــة المختصــة، لــدي مباشــرة هــذه اإلجــراءات، حــق دخــول جمي 2. يكــون للســلطات الوطني
ــكان  ــن أي م ــاًل ع ــا، فض ــن أجزائه ــزء م ــم وكل ج ــن حريته ــون م ــخاص المحروم ــا األش ــز فيه ــي يحتج الت

ــه. يكــون ثمــة مــا يدعــو إلــى االعتقــاد باحتمــال العثــور علــى هــؤالء األشــخاص في
3. يكــون كذلــك ألي ســلطة مختصــة أخــرى مرخــص لهــا بذلــك بموجــب تشــريع الدولــة المعنيــة أو أي 

صــك قانونــي دولــي تكــون الدولــة طرًفــا فيــه، حــق دخــول مثــل هــذه األماكــن.

المادة 10

1.  يجــب أن يكــون كل شــخص محــروم مــن حريتــه موجــودا فــي مــكان احتجــاز معتــرف بــه رســمًيا، وأن 
يمثــل وفقــا للقانــون الوطنــي، أمــام ســلطة قضائيــة بعــد احتجــازه دون تأخيــر.

2. توضــع فــورا معلومــات دقيقــة عــن احتجــاز األشــخاص ومــكان أو أمكنــة احتجازهــم، بمــا فــي ذلــك 
حركــة نقلهــم مــن مــكان إلــى آخــر، فــي متنــاول أفــراد أســرهم أو محاميهــم أو أي شــخص آخــر لــه مصلحــة 
مشــروعة فــي اإلحاطــة بهــذه المعلومــات، مــا لــم يعــرب األشــخاص المحتجــزون عــن رغبــة مخالفــة لذلك.

3. يجــب االحتفــاظ بســجل رســمي يجــري تحديثــه باســتمرار بأســماء جميــع األشــخاص المحروميــن من 
حريتهــم فــي كل مــكان مــن أمكنــة االحتجــاز. وإضافــة إلــى ذلــك، يجــب علــى كل دولــة أن تتخــذ الخطــوات 
الالزمــة إلنشــاء ســجالت مركزيــة مماثلــة. وتوضــع المعلومــات الــواردة فــي هــذه الســجالت فــي متنــاول 
ــة  ــرى وطني ــلطة أخ ــة أو أي س ــلطة قضائي ــاول أي س ــي متن ــابقة وف ــرة الس ــي الفق ــن ف ــخاص المذكوري األش
مختصــة ومســتقلة، وأي ســلطة مختصــة، مرخــص لهــا بذلــك بموجــب التشــريع الوطنــي أو أي صــك قانونــي 

دولــي تكــون الدولــة المعنيــة طرًفــا فيــه، تســعى إلــى تقصــي مــكان وجــود أحــد األشــخاص المحتجزيــن.
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المادة 11

يجــب أن يتــم اإلفــراج عــن أي شــخص مــن األشــخاص المحروميــن مــن حريتهــم على نحــو يتيــح التحقق 
بصــورة موثــوق بهــا مــن أنــه أفــرج عنــه فعــال، وأنــه، عــالوة علــى ذلــك، أفــرج عنــه فــي ظــل أوضــاع تكفــل 

احتــرام ســالمته البدنيــة وقدرتــه علــى ممارســة حقوقــه ممارســة كاملــة.

المادة 12

1.  تضــع كل دولــة فــي إطــار قانونهــا الوطنــي، قواعــد تحــدد الموظفيــن المرخــص لهــم بإصــدار أوامــر 
ــي  ــزاءات الت ــر، والج ــذه األوام ــل ه ــدار مث ــا إص ــي ظله ــوز ف ــي يج ــروف الت ــة، والظ ــن الحري ــان م الحرم
يتعــرض لهــا الموظفــون الذيــن يرفضــون دون مســوغ قانونــي تقديــم المعلومــات عــن حرمــان شــخص مــا 

مــن حريتــه.
2. كمــا تكفــل كل دولــة ممارســة رقابــة صارمــة، بمــا فــي ذلــك تحديــد التسلســل الواضــح لمراقبــة مــن 
ــخاص  ــى األش ــض عل ــات القب ــام بعملي ــن بالقي ــن المكلفي ــع الموظفي ــى جمي ــؤوليات، عل ــون المس يزاول
واعتقالهــم واحتجازهــم ووضعهــم فــي الحجــز ونقلهــم وحبســهم، كمــا تكفــل ممارســة تلــك الرقابــة علــى 

غيرهــم مــن الموظفيــن الذيــن يخولهــم القانــون اســتعمال القــوة واألســلحة الناريــة.

المادة 13

ــخص  ــرض أي ش ــي تع ــروعة ويدع ــة مش ــم أو مصلح ــة عل ــن لدي ــكل م ــل ل ــة أن تكف ــى كل دول 1. عل
ــة التــي تقــوم  الختفــاء قســري، الحــق فــي أن يبلــغ الوقائــع إلــى ســلطة مختصــة ومســتقلة فــي إطــار الدول
بإجــراء تحقيــق ســريع وكامــل ونزيــه فــي شــكواه، ومتــي قامــت أســباب معقولــة لالعتقــاد بــأن اختفــاء قســريا 
قــد ارتكــب، فعلــى الدولــة أن تبــادر دون إبطــاء إلــى إحالــة األمــر إلــى تلــك الســلطة إلجــراء هــذا التحقيــق، 

وإن لــم تقــدم شــكوى رســمية. وال يجــوز اتخــاذ أي تدابيــر الختصــار ذلــك التحقيــق أو عرقلتــه.
2. علــى كل دولــة أن تكفــل للســلطة المختصــة الصالحيــات والمــوارد الالزمــة إلجــراء التحقيــق بفعاليــة، 
بمــا فــي ذلــك صالحيــات إجبــار الشــهود علــى الحضــور وتقديــم المســتندات ذات الصلــة، واالنتقــال علــى 

الفــور لمعاينــة المواقــع.
ــي  ــاكي والمحام ــم الش ــن فيه ــق، بم ــي التحقي ــاركين ف ــع المش ــل لجمي ــي تكف ــراءات الت ــذ اإلج 3. تتخ

ــام. ــد أو االنتق ــة أو التهدي ــوء المعامل ــن س ــة م ــق، الحماي ــون بالتحقي ــن يقوم ــهود والذي والش
4. يســمح لجميــع األشــخاص المعنييــن بنــاء علــى طلبهــم، باالطــالع علــى نتائــج التحقيــق، مــا لــم يكــن 

فــي ذلــك إضــرار بســير التحقيــق الجــاري.
5. توضــع أحــكام خاصــة لضمــان المعاقبــة بالعقوبــات المناســبة علــى أي معاملــة ســيئة أو تهديــد أو عمــل 

انتقامــي أو أي شــكل مــن أشــكال التدخــل، تقــع لــدي تقديــم الشــكوى أو أثنــاء إجــراء التحقيــق.
ــا للطــرق المذكــورة أعــاله، مــا دام مصيــر  6. يجــب أن يكــون مــن الممكــن دائًمــا إجــراء التحقيــق، وفًق

ضحيــة االختفــاء القســري لــم يتضــح بعــد.
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المادة 14

يجــب إحالــة جميــع المتهميــن بارتــكاب عمــل مــن أعمــال االختفــاء القســري فــي دولة مــا، إلى الســلطات 
المدنيــة المختصــة فــي تلــك الدولــة إلقامــة الدعــوى والحكــم عليهــم، إذا كانــت النتائــج التــي أســفر عنهــا 
التحقيــق الرســمي تبــرر ذلــك، مــا لــم يكونــوا قــد ســلموا إلــى دولــة أخرى ترغــب فــي ممارســة واليتهــا طبقا 
لالتفاقــات الدوليــة المعمــول بهــا فــي هــذا المجــال. وعلــى جميــع الــدول اتخــاذ التدابيــر القانونيــة المناســبة 
لكفالــة محاكمــة أي شــخص خاضــع لســلطتها، متهــم بارتــكاب عمــل مــن أعمــال االختفــاء القســري يتضــح 

أنــه خاضــع لواليتهــا أو ســلطتها.

المادة 15

يجــب علــى الســلطات المختصــة فــي الدولــة، أن تراعــي عنــد اتخاذهــا قــرار منــح اللجــوء لشــخص مــا 
ــديدة  ــال الش ــي األعم ــارك ف ــد ش ــخص ق ــأن الش ــاد ب ــى االعتق ــو إل ــباب تدع ــود أس ــألة وج ــه، مس أو رفض

ــع علــى ذلــك. ــت الدواف ــا كان ــي الفقــرة 1 مــن المــادة 4 أعــاله، أًي الخطــورة المشــار إليهــا ف

المادة 16

1. يجــري إيقــاف األشــخاص المدعــي بارتكابهــم أًيــا مــن األعمــال المشــار إليهــا فــي الفقــرة 1 مــن المادة 
4 أعــاله، عــن أداء أي واجبــات رســمية أثنــاء التحقيــق المشــار إليــه فــي المــادة 13 أعاله.

2. وال يجــوز محاكمتهــم إال بواســطة الســلطات القضائيــة العاديــة المختصــة فــي كل بلــد دون أي قضــاء 
خــاص آخــر، وال ســيما القضــاء العســكري.

ــات،  ــذه المحاكم ــل ه ــي مث ــة ف ــاءات خاص ــات أو إعف ــازات أو حصان ــأي امتي ــماح ب ــوز الس 3. وال يج
ــية. ــات الدبلوماس ــا للعالق ــة فيين ــي اتفاقي ــا ف ــوص عليه ــكام المنص ــالل باألح ــدم اإلخ ــع ع ــك م وذل

4. تضمــن لأشــخاص المدعــي ارتكابهــم هــذه األعمــال معاملــة عادلــة بمقتضــى األحــكام ذات الصلــة، 
المنصــوص عليهــا فــي اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان وفــي أي صــك دولــي آخــر معمــول بــه فــي هــذا 

المجــال، وذلــك فــي جميــع مراحــل التحقيــق وإقامــة الدعــوى وإصــدار الحكــم.

المادة 17

1. يعتبــر كل عمــل مــن أعمــال االختفــاء القســري جريمــة مســتمرة باســتمرار مرتكبيهــا فــي التكتــم علــى 
مصيــر ضحيــة االختفــاء ومــكان إخفائــه، ومــا دامــت هــذه الوقائــع قــد ظلــت بغيــر توضيــح.

2. إذا أوقــف العمــل بســبل التظلــم المنصــوص عليهــا فــي المــادة 2 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقوق 
المدنيــة والسياســية، يوقــف ســريان أحــكام التقــادم المتصلــة بأعمــال االختفــاء القســري إلــى حيــن إعــادة 

العمــل لتلــك الســبل.
3. إذا كان ثمــة محــل للتقــادم، فيجــب أن يكــون التقــادم المتعلــق بأعمــال االختفــاء القســري طويــل األجل 

بمــا يتناســب مــع شــدة جســامة الجريمة.
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المادة 18

ــرة 1  ــي الفق ــا ف ــار إليه ــم المش ــوا الجرائ ــم ارتكب ــي أنه ــوا أو أدع ــن ارتكب ــخاص الذي ــتفيد األش 1. ال يس
مــن المــادة 4 أعــاله، مــن أي قانــون عفــو خــاص أو أي إجــراء مماثــل آخــر قــد يترتــب عليــه إعفــاء هــؤالء 

ــة. ــة جنائي األشــخاص مــن أي محاكمــة أو عقوب
ــري  ــاء القس ــال االختف ــامة أعم ــدة جس ــو، ش ــق العف ــة ح ــد ممارس ــار، عن ــي االعتب ــذ ف ــب أن يؤخ 2. يج

ــة. المرتكب

المادة 19

ــي  ــق ف ــم الح ــون له ــرهم، ويك ــري، وأس ــاء قس ــة اختف ــوا ضحي ــن وقع ــخاص الذي ــض األش ــب تعوي يج
الحصــول علــى التعويــض المناســب، بمــا فــي ذلــك الوســائل الكفيلــة بإعــادة تأهيلهــم علــى أكمــل وجــه 
ممكــن. وفــي حالــة وفــاة شــخص نتيجــة الختفــاء قســري، يحــق ألســرته الحصــول علــى التعويــض أيًضــا.

المادة 20

1. علــى الــدول أن تمنــع وتحظــر اختطــاف أبنــاء اآلبــاء الذيــن يتعرضــون لالختفــاء القســري أو األطفــال 
الذيــن يولــدون أثنــاء تعــرض أمهاتهــم لالختفــاء القســري، وعليهــا أن تكــرس جهودهــا للبحــث عــن هــؤالء 

األطفــال وتحديــد هويتهــم، وإعادتهــم إلــى أســرهم األصليــة.
2. بالنظــر إلــى الحاجــة إلــى الحفــاظ علــى المصلحــة العليــا لأطفــال المذكوريــن فــي الفقــرة الســابقة، 
يجــب أن تتــاح الفرصــة، فــي الــدول التــي تعتــرف بنظــام التبنــي، الســتعراض مســألة تبنــي هــؤالء األطفــال 
ــه  ــد أن ــري. بي ــاء قس ــل اختف ــن عم ــاس ع ــي األس ــئة ف ــٍن ناش ــة تب ــاء أي حال ــة، بإلغ ــورة خاص ــام، بص والقي

ينبغــي اإلبقــاء علــى هــذا التبنــي إذا أبــدى أهــل الطفــل األقربــون موافقتهــم عليــه عنــد بحــث المســألة.
3. يعتبــر اختطــاف أبنــاء اآلبــاء الذيــن تعرضــوا لالختفــاء القســري أو األطفــال المولوديــن أثنــاء تعــرض 
ــة، جريمــة شــديدة  ــر أو إخفــاء وثائــق تثبــت هويتهــم الحقيقي ــر تزوي أمهاتهــم لالختفــاء القســري، كمــا يعتب

الجســامة، يجــب معاقبتهــا علــى هــذا األســاس.
4.  على الدول أن تبرم، عند االقتضاء، اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف تحقيقا لهذه األغراض.

المادة 21

ليــس فــي أحــكام هــذا اإلعــالن مــا يشــكل إخــالاًل باألحــكام المنصــوص عليهــا فــي اإلعــالن العالمــي 
لحقــوق اإلنســان أو فــي أي صــك دولــي آخــر، وال يجــوز تفســيرها بأنهــا تقيــد أو تنتقــص مــن أي حكــم مــن 

تلــك األحــكام.
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