
 

 

 بيان املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان

 مبناسبة اليوم الدولي لضحايا االختفاء القسري 

 

 م3300 أغسطس 03 -املنامة 

أغسطس من كل عام،  03تزامنا مع احتفاالت األمم املتحدة باليوم الدولي لضحايا التعذيب املوافق 

"إعالن األمم املتحدة حلماية  000/74وذلك مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 

جمموعة مبادئ واجبة ، بوصفه م0993 ديسمرب 01األشخاص من االختفاء القسري" الصادر يف 

االختفاء مت اعتماد االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من التطبيق على مجيع الدول، 

اليت تهدف إىل منع وحتريم ممارسات االختفاء القسري لألشخاص م 3332ديسمرب  33 يفالقسري 

ومعاقبة مرتكيب هذه اجلرمية ومحاية ضحاياها، حيث رحبت اجلمعية العامة يف قرارها رقم 

ء ، بدخول االتفاقية الدولية حلماية األشخاص من االختفام3303ديسمرب  30الصادر يف  26/339

أغسطس من كل عام يوما دوليا لضحايا االختفاء  03القسري حيز التنفيذ، كما قررت أن يعترب 

 م.3300القسري، وأن يتم االحتفال به ابتداء من عام 

ذي يعد من أكثر االنتهاكات ويصادف اليوم االحتفال باليوم الدولي ملناهضة االختفاء القسري ال

ولكنه فعل ينفي جوهر اإلنسانية ويتعارض مع أعمق وجسامة ليس فقط كونه جرمية، خطرا 

القيم يف أي جمتمع، حيث ال يزال يستخدم يف بعض البلدان لقمع األفراد وختويف الناس من املطالبة 

 حبقوقهم.

ويعترب االختفاء القسري انتهاكا خطرا حلقوق اإلنسان، ففي أثناء عملية االختفاء، ميكن أن تنتهك 

لسياسية كحق الفرد يف االعرتاف بشخصيته القانونية، وحق الفرد يف احلرية احلقوق املدنية أو ا

واألمن على شخصه، واحلق يف عدم التعرض للتعذيب أو ألي ضرب آخر من ضروب املعاملة أو 

العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واحلق يف احلياة، يف احلاالت اليت يقتل فيها الشخص املختفي، 

يف اهلوية، واحلق يف حماكمة عادلة ويف الضمانات القضائية، واحلق يف إنصاف فّعال، مبا يف واحلق 

 ذلك اجلرب والتعويض، واحلق يف معرفة احلقيقة فيما خيص ظروف االختفاء.

كما ينتهك االختفاء القسري بصفة عامة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للضحايا 

كاحلق يف توفري احلماية واملساعدة لألسرة، واحلق يف مستوى معيشي وأسرهم على حد سواء، 

 مناسب، واحلق يف الصحة، واحلق يف التعليم.



 

 

وبهذه املناسبة تدعو املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان مجيع الدول إىل القضاء على هذه اجلرمية، 

، وتطلب إىل حكومة والتصديق على االتفاقية الدولية حلماية األشخاص من االختفاء القسري

اململكة االنضمام إىل االتفاقية واليت جاءت ضمن التوصيات اليت رفعها جملس حقوق اإلنسان التابع 

لألمم املتحدة أثناء املراجعة الدورية الشاملة ململكة البحرين، كي تكتمل املنظومة القانونية 

 للصكوك الدولية املعنية حبقوق اإلنسان.

*  *  * 

 


