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 چکیده
علیه مجنی ،فرد و مرکب است. طی اين عملاقدامی منحصربه ،ارادی اشخاصا غیرسازی اجباری يناپديد

و جسد او  ،کشته يا شکنجه ،قانونی بازداشت شده و اغلب در حین بازجويیغیر طوربهشود، ربوده می
. يکی از اين حقوق استعلیه توجهی ناقض حقوق بشری مجنی. اين عمل به طرز قابلشودپنهان می
 ،«حق فرد به شناسايی در برابر قانون»، شودشدت نقض میاجباری به ناپديدسازیبا ارتکاب  بشری که
 عنوانبهالمللی اجباری، که در اسناد بین ناپديدسازیاست.  بشر حقوق یجهان هیاعالم 6 مادهموضوع 

مايت قانون ترين اشکالِ قراردادن فرد در خارج از حشناسايی شده، يکی از جدی« جنايت علیه بشريت»
افراد را در وضعیت  ،ند. به عبارتی اين عملکو حق فرد بر شناسايی شخصیت حقوقی را نقض می است

 عنوانبهرو ازايندهد که امکان دستیابی به حداقل حقوق بشری خويش را ندارند و نامعلومی قرار می
از حقوق  قربانیان ،ن جنايتاينکه در پی ارتکاب اي مضافاًند. شوشخص در برابر قانون شناسايی نمی

بر اين  .ندشومیآورد، محروم ای که حق بر شناسايی شخصیت حقوقی برای افراد به ارمغان میقانونی
 ناپديدسازی جنايت چیستی بیان با ارائه تحقیقی توصیفی تحلیلی، ضمن دارد قصد رونوشتار پیش ،اساس

 6 ماده ،اين جنايت چگونه که کندلمللی تحلیل اهای بینبا توجه به اسناد و رويه اشخاص، اجباری
 .دکنمیبشر را نقض  حقوق جهانی اعالمیه

 

 کلیدیواژگان 
 الملل، حقوق بشر، فرد، حقوق بینبشر حقوق یجهان هیاعالم 6 مادهسازی اجباری اشخاص، ناپديد

 
 ( دانشگاه الزهراء)س استاديار                                                                      m.ahmadinejad@alzahra.ac.ir 



051    6931ـ زمستان/ پاییز75شماره  چهارم/وسی دوره المللی/بین حقوقی مجله 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مقدمه 
 نموده و جرايمی است که حقوق بشری قربانیان را تضییع ازجملهسازی اجباری ناپديد

قدری شديد و عمیق هايی که بهآورد. محدوديتوجود میهای خاصی را برای ايشان بهمحدوديت
حق شناسايی » .دهستن 2حق فرد به شناسايی شخصیت حقوقی 4هستند که معادل ابطال و فسخ

های حقوق بنیادين بشری حداقل ازجمله 1،«حق شناسايی در برابر قانون»يا  9«شخصیت حقوقی
 6ده است. اين حق که موضوع ماده شداری وضع که ابتدائاً در برابر اشکال مدرن برده است

هر انسانی را  صالحیت ،مفهوم محوری حقوق بشر عنوانبه، استاعالمیه جهانی حقوق بشر 
بودنش رف انسانصِو هر انسانی را به کندبرای داراشدن حقوق و تعهدات حقوقی بیان می

 1مستقیم حق کرامت انسانی است. ةگیرد و نتیجدربرمی
معضالتی است که مدت مديدی از  ازجمله 6،ارادی اشخاصاجباری يا غیر ناپديدسازیپديده 

 .رو تنها در اسناد معاهداتی خاصی از آن ياد شده استگذرد. ازاينالمللی نمیطرح آن در عرصه بین
ده است. لذا بررسی اين پديده در کرتوجه های اخیر به اين عمل المللی نیز بیشتر در سالرويه بین

نگارنده  ،اساس در نوشتار حاضرخورد. بر اين ندرت به چشم میزبان بهمقاالت و کتب معتبر فارسی
عملی که حق بنیادين  عنوانبهبر آن است که با بررسی و مطالعه جنايت ناپديدسازی اجباری، آن را 

 است بديهیکند، معرفی نمايد. نقض می 7اشوقیعلیه را نسبت به شناسايی شخصیت حقمجنی
 بدون بشر، حقوق جهانی اعالمیه 6ماده  با آن ارتباط و اجباری ناپديدسازی جنايت تحلیل

 
1. Derogation 

2. Article 6 of The Universal Declaration of Human Rights: “Everyone has the right to recognition 

everywhere as a person before the law.”; Article 16 of The International Covenant on Civil and Political 

Rights: “Everyone shall have the right to recognition everywhere as a person before the law.” 

 .«درسمیت شناخته شو يک شخص به عنوانبهدر برابر قانون هر انسانی حق دارد تا همه جا »
حق افراد بر شناسايی »يا  «حق بر شخصیت حقوقی»، که در متون حقوقی تحت عناوين «شخصیت حقوقیشناسايی حق بر »

ی و سیاسی المللی حقوق مدنمیثاق بین 46اعالمیه جهانی حقوق بشر، ماده  6ماده  عموضونیز موسوم است، « در مقابل قانون
 .است منشور آفريقايی حقوق بشر و مردم 1يی حقوق بشر و ماده امريکاکنوانسیون  9ماده و 

عنوان،  لحاظبه  و نگاه نخست در چهاگررسد اين است که نظر میه کید بر آن در ابتدای سخن الزم بنکته ديگری که تأ
 حقوقی در خصوص اشخاص حقوقی قرابت با تعبیر شخصیت« حق بر شخصیت حقوقی»در « شخصیت حقوقی»عبارت 

تشابه در  چرخد، از بحث ما خارج است و صرفاًول محور شخص حقیقی و شخص حقوقی میعبارت اخیر که ح دارند، لفظی
 با حق بر شخصیت حقوقی وجود دارد. وينبندی اين عناواژگان و عبارت

3. "Right to recognition of juridical personality" or "Right to recognition of the Legal Personality" 

4. Right to recognition before the law 

5. Human Rights Council, Report of the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances, 

A/HRC/19/58 /Rev.1, 2 March 2012, para. 42, Preamble. & Johanne Morsink, The Universal Declaration 

of Human Rights: Origins, Drafting, and Intent, University of Pennsylvania Press, USA, 2011, p. 44. 

6. Enforced or Involuntary Disappearances of Persons 

 سی.المللی حقوق مدنی و سیامیثاق بین 46اعالمیه جهانی حقوق بشر و ماده  6موضوع ماده  .5
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 است تحلیلی توصیفی ،حاضر تحقیق لذا. بود نخواهد میسر المللیبین هایرويه و اسناد درنظرگرفتن
 پاسخ پی در المللیبین عرصه در موجود هایرويه و ناداس از مندیبهره با و ایکتابخانه روش با که
 مفهوم بشر، حقوق در زمینه المللیبین هایرويه و اسناد به توجه با که است اصلی پرسش اين به

 حقوق جهانی اعالمیه 6 ماده ناقض اساسی چه بر و چیست اشخاص اجباری ناپديدسازی جنايت
 و مفهوم بررسی از پس مطروحه پرسش به پاسخ برای هنگارند راستا اين در ؟شودمحسوب می بشر

 و اسناد به عنايت با المللی،بین اسناد در جنايت اين بیان ممنوعیت و اجباری، ناپديدسازی ماهیت
 حقوقی شخصیت بر حق نقض بارز اقمصد را یاجبار ناپديدسازی جنايت ،المللیبین هایرويه
 .کندمیمعرفی  بشر قحقو جهانی اعالمیه 6 ماده موضوع ،افراد

 

 و ماهیت ناپدیدسازی اجباری اشخاص مفهوم. 6
نوع جديدی از نقض حقوق بشر است که در سراسر جهان ارتکاب  ،اجباری ناپديدسازیپديده 

هفتاد و هشتاد در های ای شوم که در دههپديده عنوانبهاجباری اشخاص  ناپديدسازی 8يابد.می
 ،کردو باالخص در شیلی و آرژانتین خودنمايی می ی جنوبیمريکاابخصوص  جهان برخی از مناطق

امروزه  3.توان آن را مشاهده کـردنیز میجهان که در ساير مناطق یطوربهابعاد وسیعی يافته است 
 در اين .المللی را برانگیخته استحدی است که واکنش جدی جامعه بینتعدد ارتکاب اين جنايت به 

های اجباری سازمان ملل متحد در موارد متعددی برای افزايش ناپديدشدن مجمع عمومی ،خصوص
  41ده است.کريا غیرارادی در مناطق مختلف جهان، ابراز نگرانی عمیق 

المللی از المللی در چارچوب حمايت بینبار برای توقف اين معضل بینالمللی اولجامعه بین
های حقوق بشر های غیردولتی، دادگاهازمان، س4371از اوايل دهه 44د.کرحقوق بشر اقدام 

رغم علی ،دند. در واقعکرای در مبارزه با اين عمل شنیع تالش ای و نهادهای معاهدهمنطقه
المللی، ديرزمانی از طرح مباحث مربوط اين پديده در صحنه بین ماندگاریچندين دهه حضور و 

  42گذرد.لل کیفری نمیالماجباری اشخاص در حوزه حقوق بین ناپديدسازیبه 
ی التین، آسیا، اروپا و شمال آفريقا، در چارچوب امريکاهای اجباری عموماً در سازیناپديد

 
8. Vitkauskaitė-Meurice, Justinas Žilinskas, “The Concept of Enforced Disappearances in International 

Law”, Mykolas Romeris University, Lithuania, Jurisprudence, vol. 120, No 2, 2010, p. 197. 

 مجله، «یالمللنیب یفریک وانيد اساسنامه در تيربش ضد بر اتيجنا و یکشنسل تيجنا یبررس» ؛ابراهیم ،زادهبیگ. 3

 .4977 تابستان تا 4976 زمستان، 34ص ،22 و 24 شماره ،یحقوق قاتیتحق
10. General Assembly, Resolution adopted by the General Assembly on 20 December 2012, 

International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, A/RES/67/180, 
3 April 2013, para. 10; General Assembly, Resolution adopted by the General Assembly on 26 January 

2011, Report of the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances, A/HRC/16/48, para. 2. 

11. Irena Giorgou, “State Involvement in the Perpetration of Enforced Disappearance and the Rome 

Statute”, Journal of International Criminal Justice 11, Oxford University Press, 2013, p. 1003. 
12. Ibid., pp. 1001-1002. 
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. شوداِعمال می 49توسط دولت يا با حمايت دولت با هدف ارعاب مخالفان سیاسیسازوکاری 
معروف شده  41«تروريسم دولتی»اجباری با عنوان  ناپديدسازی ،روست که در برخی مواردازاين
بردن مخالفان نظامی برای ازبین عنوانبهاجباری و استفاده اصلی آن  ناپديدسازیهای ريشه 41است.

در  46حمايت از دولت است. ،دهد که هدف خاص اين جرمسیاسی و تهديد و ارعاب جامعه نشان می
، در کنندمیحمل  شود که معموالً تعدادی از افراد که سالحظاهر، اين جرم بدين صورت واقع می

لباس شخصی، يا گاهی در لباس رسمی، بدون ارائه دلیل موجه و حکمی مبنی بر اجازه بازداشت، 
اجباری  ناپديدسازی. در واقع، کنندمیند اگر الزم باشد، اعمال خشونت ايقربانی را ربوده و در اين فر

مجرمین پس از  47شود.غاز میالمللی و نقض شنیع حقوق بشر آارادی با جرم و جنايت بینيا غیر
قطع  ی که به آن تعلق دارد،اجامعه بارا  فرد ناپديدشدهنی، تمامی ارتباطات قابل تصور قربا 48ربودنِ

دن يا مرگ فرد مورد نظر از بین بوند و هرگونه امکان رديابی يا اطالعاتی را درمورد زندهکنمی
درمورد وجود شخص ناپديدشده را م اطمینان حالتی از عد ،به عبارت ديگر، ربايندگان 43برند.می

 توجه به اين امر است که ،همچنین نکته مهم در خصوص اهمیت اين جرم 21.کنندمیايجاد 
لفی چون عرصه مخاصمات مسلحانه جرايمی است که در شرايط مخت ازجملهاجباری،  ناپديدسازی

 24رد.های داخلی و وضعیت عادی قابلیت ارتکاب دادرگیری ،المللیبین
خصوص  در تفسیرهای عمومی خود در 22«ارادیهای اجباری يا غیرناپديدشدن گروهکار»

 یهادشدنيناپدکارگروه  د. همچنینکنتوصیف می 29«جرم مستمر»اجباری، اين عمل را  ناپديدسازی
 

13. Intimidating political opponents 

14. State terrorism 

15. M. Berman, R. Clark, “State Terrorism: Disappearances”, Rutgers Law Journal, vol. 13, Spring 

1982, p. 531. 

16. Irena Giorgou, op. cit., p. 1004. 

17. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, “Enforced or Involuntary 

Disappearances”, Fact Sheet, No. 6/Rev.3, United Nations Office at Geneva, 2009, p. 1. 

 .باشد یطوالن زمان مدت یبرا قانون تيحما از اشخاص کردنمحروم قصد به ديبا ودنبر اي حـبس ـاي بازداشت نيا .68

 قاتیتحق مجله ،«یالمللنیب یفریک وانيد اساسنامه در تيبشر ضد بر اتيجنا و یکشنسل تيجنا یبررس»؛ زادهگیب میابراه
 .4977 تابستان تا 4976 زمستان، 34ص ،22 و 24 شماره ،یحقوق

 قربانی کهاحتمال اين از ایعنوان نشانهبهدر آن تاريخ زنده نیست  از گذشت مدت زمانی که شخص طبیعتاًپس  عموماً. 63

  برد.مرگ وی پیبه توان مرده است، می

20. Human Rights Law Centre, International Human Rights Reports, vol. 9, Department of Law, 

University of Nottingham, 2002, p. 171. 

، 32، ص 2شماره  ، سال اول،المللفصلنامه پلیس بین، «ررسی مفهوم ناپديدی اجباری افرادب» ؛علیسید ،کاظمی .26

 . 4983تابستان 
22. Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances 

 2141کمیسیون حقوق بشر ايجاد شد. در سپتامبر سال  21ارادی طی قطعنامه شمارهسازی اجباری يا غیره ناپديدکارگرو
 را تمديد کرده است. موريت کارگروهای است که مأآخرين قطعنامه ،شورای حقوق بشر A/HRC/RES/27/1 قطعنامه

23. Continuous Crime 
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ترکیبی بوده و  21پیوستههمفرد، تلفیقی و بهاقدامی منحصربه ،اجباری ناپديدسازیمعتقد است که  یاجبار
ی را جرم اجبار ناپديدسازیکارگروه،  اين به عبارتی 26.نیستدهند، که در کنار هم رخ می 21از اعمال

 ناپديدسازیاجباری را مشمول عنوان  ناپديدسازیواحدی دانسته و تمامی جرايم در حین ارتکاب 
ستقیم در اين عمل دخیل ممستقیم يا غیر طوربهتوانند تعداد عواملی که می ،داند. درنتیجهمی اجباری

اجباری  ناپديدسازیگانه چندبه لحاظ ماهیت  روازاين 27افزايد.باشند، بر میزان پیچیدگی اين عمل می
 منع ،دانانقحقو غالب نظر بهو  28استشده ته خنقض بسیار جدی حقوق بشر شنا ،اشخاص، اين اقدام

  23.است شده تبديل آمره ایقاعده به المللبین حقوق در اجبارى یسازناپديد ارتکاب
های بشری متعددی که برای زندگی انسان ضروری هستند، انکار با وقوع ناپديدی اجباری، حق

ند از: ا، عبارتشوندمیهای اجباری نقض ترين حقوقی که مستقیماً با ناپديدشدنمهم ازجملهشوند. می
ممنوعیت شکنجه و » 94،«شخصی حق آزادی و امنیت» 91،«حق افراد به شناسايی شخصیت حقوقی»

 ،اجباری ناپديدسازی ،عالوه بر اين 92.«آمیزانسانی يا اهانتهای ظالمانه، غیرو ساير رفتارها يا مجازات
اين  91شود.منجر می 99تهديدی بزرگ برای حق حیات بوده و بسیاری از اوقات به نقض حق حیات

نیز  یفرهنگ و یاجتماع ،یاقتصاد حقوق یالمللنیب ثاقیم در مندرج حقوق از یتعداد ناقض ،پديده
  97.لیتحص حق و 96یزندگ مناسب استاندارد حق 91،حق احترام به حیات خانوادگی ازجمله ،سته
 

 المللیناپدیدسازی اجباری اشخاص در اسناد بین. 2

 ةاجباری، اعالمیه حمايت از کلیه اشخاص ناپديدشد ناپديدسازیالمللی در زمینه سند بین اولین

 
24. A unique and consolidated act 

25. Not a combination of acts 

26. Philip Grant, General Allegation to the United Nations Working Group on Enforced or Involuntary 

Disappearances, 25 May 2011, para. 35. 

27. Susan McCrory, “The International Convention for the Protection of all Persons from Enforced 

Disappearance”, Human Rights Law Review 7:3, Oxford University Press, 2007, p. 552. 

28. Vitkauskaitė-Meurice, Justinas Žilinskas, op. cit., p. 211. 

 شماره، يیقضا حقوق یهادگاهيد، «المللیبین آمره عنوانهب بشر بنیادين حقوق رعايت لزوم» ؛حسین صادقی،محمدمیر .23

 .4981 تابستان و بهار ،411 ، ص91 و 91
30. Juridical personality: the right to recognition as a person before the law. (guaranteed under Articles 

16 of the ICCPR). 

31. The right to liberty and security of person. (guaranteed under Articles 9 of the ICCPR ). 

32. The prohibition against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. 

(guaranteed under Articles 7 of the ICCPR). 

33. The right to life (guaranteed under Articles 6 of the ICCPR ).  

34. Declaration on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance(1992) , Article 1(2) . 

35. The Rights to Privacy and Family Life (guaranteed under Articles 17 of the ICCPR). 

36. The Right to Adequate Standard of Living (guaranteed under Articles 11 of the ICESCR) 

37. The Right to Education. (guaranteed under Articles 13 of the ICESCR) 
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اين اعالمیه که پس  .است 98مجمع عمومی 4332اری )اعالمیه سازمان ملل متحد( مصوب اجب
ناپديدشدن اجباری و کمیسیون حقوق بشر، توسط مجمع عمومی سازمان ملل  گروهاز تأيید کار

 ناپديدسازید، عمل شتصويب  4332 دسامبر 48 در 17/499 طی قطعنامه آرا متحد به اتفاق
 در. اعالمیه مذکور از اينکه دکنمیو ارتکاب آن را در تمامی شرايط نهی  دهدشرح میاجباری را 

ها ای پايدار توسط مقامات رسمی از شاخههای اجباری به شیوهناپديدسازی کشورها، از یاریبس
ز شود، يا ايافته يا افراد خصوصی اقدام میهای سازمانيا سطوح مختلف دولت، يا توسط گروه

نگرانی  گیرد،دولت صورت می تمستقیم، رضايت يا موافقمستقیم يا غیر طرف، و با حمايت
که افراد را از دسترسی به قانون و را اين عملکرد نموده و در ادامه  ابراز خويش را عمیق

کننده حقوق بشر و های جوامع و نقضکننده ارزشتضعیف ،کندهای قانونی محروم میحمايت
ای بخشی از رويه عنوانبههای اجباری را زمانی که و ناپديدشدنهای بنیادين دانسته، آزادی

 11معرفی نمود.« جنايت علیه بشريت»يابد، تحت عنوان  ارتکاب 93يافتهسازمان

اجباری که در میان کشورهای  ناپديدسازیدو سال بعد به تأسی از اعالمیه مذکور، برای توقف 
کنوانسیون کشورهای »، بودمبدل شده  حاد یبه مشکل نیتال یامريکا در و بودهی التین شايع امريکا
يی عضو امريکادر بین کشورهای  14«4331اجباری اشخاص  ناپديدسازیيی در خصوص امريکا

، اشخاصاجباری  ناپديدسازیيی امريکاکنوانسیون  19.شدمصوب  12يیامريکاسازمان کشورهای 
که کرد و اعالم  دانست ثیتِ ذاتی انسانانگیز علیه حیناپديدشدن اجباری را جرمی بزرگ و نفرت

 11است. 11«و حقوق بشر حیاتی قابل تعلیقهای متعدد حقوق غیرنقض اجباری شامل ناپديدسازی»
، 4338در سال  اشخاص یاجبار ناپديدسازی يیامريکا ونیکنوانسچهار سال پس از تصويب 

 گسترده حمله از یبخشکه رصورتیهای اجباری را دناپديدشدن ،المللی کیفریاساسنامه ديوان بین
رسمیت ، به «جنايت علیه بشريت»عنوان يابد، تحت  ی ارتکابنظامریغ افراد علیه افتهيسازمان اي

حبس يا ربودن توقیف، »ده است: کرچنین تعريف اجباری را اين ناپديدسازیاين معاهده،  16شناخت.
امتناع از دنبال آن،  و بهيا سازمان سیاسی، اشخاص توسط يا با اجازه، حمايت يا رضايت يک دولت 

 
38. UNGA resolution 47/133, the Declaration on the Protection of All Persons from Enforced 

Disappearance 1992. 

39. Systematic practice 

40. Declaration on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, UN Doc. A/47/49 

(1992), Preamble. 

41. The Inter-American Convention on Enforced Disappearance of Persons 1994 

42. The Organization of American States (OAS) 

43. Carrie Booth Walling, Susan Waltz, “Human Rights: From Practice to Policy”, October 2010, 

Proceedings of a Research Workshop, University of Michigan, 2011, p. 17. 

44. “Violates numerous non-derogable and essential human rights” 

45. Inter-American Convention on Enforced Disappearance of Persons, Preamble. 

46. Rome Statute of the International Criminal Court, Article 7 (1)(i). 
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اعتراف به محرومیت اين اشخاص از آزادی يا امتناع از دادن اطالعات درمورد سرنوشت يا محل 
به گفته  17«.وجود آنان، با هدف دورکردن اين افراد از حمايت قانون، برای مدت زمان طوالنی

حتی تحت  اجباری ناپديدسازی، 4338ال ، در زمان تصويب اساسنامه رم در سکاسسهپروفسور 
اجباری  ناپديدسازی»لکن امروزه طبیعتِ  18شد.المللی هم جرم محسوب نمیقوانین عرفی بین

المللی و ساير های بینالمللی و در رويه دادگاهجنايت علیه بشريت، در اسناد بین عنوانبه« اشخاص
که بر  است الزم نکته نيا ذکرراستا  ر ايند 13.استرسمیت شناخته شده  دولتی بهنهادهای بین

 ةدشديناپد اشخاص هیکل از تيحما هیاعالم»اجباری:  ناپديدسازی المللی خاصِاساس دو سند بین
هنگامی  ،«اجباری اشخاص ناپديدسازیيی در خصوص امريکاکنوانسیون کشورهای »و « یاجبار
خواهد  11«جنايت علیه بشريت»منزله ود، بهش يافته انجامصورت سازماناجباری به ناپديدسازیکه 
بحث  ،شدالمللی کیفری تشکیل سیس ديوان بینکه جهت تأ رمهمچنین در کنفرانس  .بود

المللی اجباری در اساسنامه ديوان بین ناپديدسازی ،توجهی در اين خصوص درگرفت تا سرانجامقابل
 یالمللنیب دادگاهین گفتنی است، همچن 14.شدتعريف « جنايتی علیه بشريت»کیفری در مفهوم 

 عمل طی یاجبار دشدنيناپد عمل اگرد که کراعالم  12چيتاد هیقض در (ICTY) سابق یوگسالوي
 ازین که یمعن نيبد ؛است تيبشر هیعل تيجنا منزلهبه ،شود انجام یترگبزر يافتهسازمان و گسترده

 محصول یاجبار یدسازيناپد ةداگانج ارتکاب اگر یحت .دهد انجام یمتعدد جرائم ،مرتکب ستین
 در .خواهد بود تيبشر هیعل تيجنا مصداق ،باشد یقانون بیتعق اي ترور بر یمبتن یاسیس نظام کي

 افراد هیعل یاجبار یدسازيناپد مرتکب تنها که یفرد ممکن است که است یمعن بدان نيا واقع
 11.شود متهم تيبشر هیعل تيجنا به 19،است شده یرنظامیغ

آور در سازمان ملل و ضرورت تدوين سندی جامع و الزام 4332اعالمیه  11نارسايی در پی
 

47. Ibid., Article 7 (2) (i). 

48. Antonio Cassese, International Criminal Law, Oxford University Press, 2003, p. 80. 

49. Irena Giorgou, op. cit., p. 1009.  

50. “The systematic practice of such acts is of the nature of a crime against humanity”, Declaration on 

the Protection of All Persons from Enforced Disappearances, Preamble. 

51. Irena Giorgou, op. cit., p. 1003. 

52. Prosecutor v. Dusan Tadic, International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (May 7, 

1997), Case No. IT-94-1-T. 

 تری انجام شود.بزرگ يافتهسازمانکه در داخل يک عمل گسترده و درصورتی .79

54. Philip Linghammar, Time for Enforced Disappearance to Disappear, 2nd Term Paper Human Rights 

Studies, Supervisor: Dr. Olof Beckman, 2008, p. 17.  

های چرا که قطعنامه یستآور نعمومی تصويب شده است، الزام که بر اساس قطعنامه مجمع ملل سازمان 4332 یهاعالم .77

آمیز توصیه ماهیتبر  ، بارهادادگستری المللیبین ديوان ست. اين در حالی است کها (no-binding) الزامیمجمع عمومی غیر
 است. دهکرکید تأ هااين قطعنامه

(Shirley V. Scott, Anthony John Billingsley, Christopher Michaelsen, International Law and the Use of 

Force: A Documentary and Reference Guide: A Documentary and Reference Guide, Greenwood 
Publishing Group, Oxford, USA, 2010, Chapter 6, p. 175.) 
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اجباری،  ناپديدسازیسازمان ملل متحد درمورد  کارگروه اجباری، و با تالش ناپديدسازیزمینه 
المللی برای های بینتالش 2116در سال  برای جلوگیری از گسترش اين پديده در سراسر جهان،

اجباری به ثمر نشست و  ناپديدسازیجهانی در خصوص  هاالجرا با گسترزمايجاد سندی ال
المللی برای حمايت از کلیه افراد در مقابل ناپديدشدن اجباری، توسط سازمان کنوانسیونی بین

به تصويب رسید. اين کنوانسیون با ساير اسناد  16ملل متحد )کنوانسیون سازمان ملل متحد(
ها برای دولت« 4332اعالمیه »اجباری تفاوت دارد چرا که برخالف  زیناپديدساموجود در زمینه 

يی ناپديدسازی اجباری اشخاص که امريکاآور بوده و همچنین برخالف کنوانسیون الزام
 ای جهانی دارد.ای است، گسترهای منطقهمعاهده

مصوب سازمان  ،المللیِ حمايت از کلیه افراد در مقابل ناپديدشدن اجباریبین کنوانسیون»در 
يافته و همچنین ها گسترش اجباری در ارتباط با تمامی انسان ناپديدسازی، ممنوعیت «ملل متحد

شده فته در اين متن پذير 17«های اجباری قرار نگیرندناپديدسازیحق افراد بر اينکه در معرض »
قابل العاده، غیرفوق کنوانسیون مذکور، در شرايط استثنايی و 4ماده  4 بر بند بنا ،است. اين حق

 هایناپديدسازیتوجه در مواد کنوانسیون سازمان ملل متحد، تشکیل کمیته نکته قابل 18.استتعلیق 
صالحیت  ،اين کنوانسیون 91 که بر اساس ماده 61در بخش دوم کنوانسیون است 13اجباری

 رسیدگی به شکايات فردی را نیز در اين حوزه داراست.

، با ارائه داده است اجباری ناپديدسازیاز جرم  ی کهن اين است که تعريفنوآوری ديگر کنوانسیو
المللی ارائه نموده، جنايت بین عنوانبه ناپديدسازیالمللی کیفری از مفهومی که اساسنامه ديوان بین

 را« اجباری اشخاص ناپديدسازی» ،المللی کیفریتمايز کلیدی دارد چرا که اساسنامه ديوان بین
 ناپديدسازیيابد که که تنها زمانی اين امر ارتکاب میکند میه و تصريح دانستلیه بشريت جنايت ع
انجام  64يافته، مستقیماً علیه افراد غیرنظامیبخشی از يک حمله گسترده يا سازمان عنوانبهاجباری 

                                                                                                                                        

 د. کنمبارزه تری با اين جنايت بشری نحو مؤثر ور بود تا بتواند بهمند سندی الزامالمللی نیازلذا جامعه بین
56. The United Nations International Convention for the Protection of All Persons from Enforced 

Disappearance (United Nations Convention) 

57. The Right not to be Subject to Enforced Disappearance 

. اين حقوق، که حقوق غیرقابل کنندها را تعلیق توانند در شرايط اضطراری آنها نمیتعداد محدودی از حقوق هست که دولت .78

 العادهفوقهای واحوالی حتی در زمانهای بشری الزم هستند و در هیچ اوضاعبرای تمتع کامل از حقوق و آزادیشوند، تعلیق نامیده می
  اند.نیز مورد احترام نظامىدر زمان صلح و در زمان جنگ يا شرايط  ،عبارت ديگر به اضطراری قابل فسخ نیستند. و

(Office of the High Commissioner for Human Rights, Human Rights in the Administration of Justice: A Manual 

on Human Rights for Judges, Presecutors and Lawyers, United Nations Publications, 2003, p. 449). 

خواهد بود. ناصر  فاقد اعتبار حقوق غیرقابل تعلیق باشد، با مغاير که شرطی هرگونهخصوص اينکه  نکته حائز اهمیت در اين
 .71ص ،4988 تابستان ،24شماره  ششم، سال ،اسالمی حقوق ،«شرط مسئله و بشر حقوق رعايت به تعهد عام ماهیت» ؛نیاقربان

59. Committee on Enforced Disappearances 

60. Article 26 of the Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance 

61. As part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population. 
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 ناپديدسازیشده که تمامی موارد  ای طراحیگونهکه کنوانسیون سازمان ملل متحد بهدرحالی ؛شود
های قضايی داخلی و همکاریسازوکارهای دهد. در نتیجة اين تمايز، اجباری را پوشش می

توانند برای رسیدگی به جرم های ملی میاند. دادگاهالمللی در اين دو معاهده با هم متفاوتبین
سازمان  2116ن المللی کیفری و کنوانسیواساسنامه ديوان بین اجباری در هر دو تعريف ناپديدسازی

المللی کیفری تنها در شرايطی که در که ديوان بینملل متحد، صالحیت داشته باشند، درحالی
 62شدت محدود شده است، صالحیت رسیدگی به اين جنايت را خواهد داشت.اش بهاساسنامه

گسترده يا ای بخشی از حمله عنوانبهاجباری  ناپديدسازیناشی از  ،عبارتی، اگر نقض حقوق بشربه
الملل شده در حیطه حقوق بینگیرد، جنايتِ واقع يافته، مستقیماً علیه افراد غیرنظامی صورتسازمان

 69.کندداند که در اين خصوص اظهارنظر المللی کیفری خود را صالح میکیفری بوده، و ديوان بین
ر صالحیت مراجع رسیدگی به اين جرم از جهت نقض حقوق بشر، ابتدا د ،در غیر اين صورت

. البته نبايد از نظر دور استالمللی دار بینقضايی داخلی و سپس در صالحیت مراجع صالحیت
 تواندیم یالمللنیب جامعه کل ،است برخوردار شدت از تيجنا کي که یمواقعچنین  در داشت که
جهانی بر مبنای صالحیت  را نیمرتکب ی،واقع و یشخص ،ینیسرزم تیصالح اصل سهخارج از 
 به توجه بدون ،اجباری ناپديدسازیهای ملی در خصوص جنايت دادگاه . به عبارتی،کند محاکمه

بر  کشورمستقیم آن  منافعو بدون اينکه  است افتهي ارتکاب آنجا در جرم که يیجاتابعیت مرتکب و 
 ی رسیدگی کنند.اجبار ناپديدسازی تيجنااثر ارتکاب اين جنايت صدمه ديده باشد، به 

 

 هیاعالم 1 ماده و اشخاص یاجبار یدسازیناپد خصوص در یالمللنیب هیرو. 9

 بشر حقوق یجهان
 6يکی از حقوق بنیادين بشری است که در ماده  61،«حق فرد بر شناسايی شخصیت حقوقی»
 

62. Susan McCrory, op. cit., p. 551. 

 اش نسبت بهاساسنامه 4 المللی طبق مادهديوان کیفری بین که است تیاهم حائز نکته اين به توجه ،خصوص در اين. 19

نمايد که دادگاه ملی نتواند يا دارد و در صورتی اعمال صالحیت می (Complementary)صالحیت کیفری ملی جنبه تکمیلی
 شهر لو،بهرام مهناز و زمانی سیدقاسم: تحقیق و ترجمه ،المللبین حقوق ؛واالس ربکا الحیت بپردازد.مايل نباشد به اعمال ص

آيند و شمار می المللی بهبازوی کمکی ديوان کیفری بین ،محاکمکه البته ازآنجايی .461سوم، ص چاپ ،4931دانش،
های نامتناسب با کمات فرمايشی و صوری، و يا وضع مجازاتبديهی است که محا شوند،وجه جايگزين آن قلمداد نمیهیچبه

 زمانی، قاسمسید .شمار آيد تواند نافی صالحیت ديوان بهنحوی مناسب نمی شدت جرايم ادعايی، و يا عدم اجرای مجازات به
  .68، ص 4984، 2شماره  ،حقوقی هایپژوهش ،«امیدها و هابیم المللی،بین کیفری ديوان استقرار»

 «یحقوق تیشخص بر حق» در «یحقوق یتشخص» عبارت عنوان لحاظ به و اول نگاه در چه اگر ،که است ذکر انيشا .14

 و یقیحق شخص محور حول که ریاخ عبارت دارند، یلفظ قرابت یحقوق اشخاص خصوص در یحقوق تیشخص ریتعب با
 تیشخص بر حق با نيعناو نيا یبندتعبارت و نواژگا در تشابه صرفاً و است خارج بحثاين  از ،چرخدیم یحقوق شخص

 .دارد وجود یحقوق
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 ذکر شده است. 66المللی حقوق مدنی و سیاسیمیثاق بین 46و ماده  61اعالمیه جهانی حقوق بشر
نقض آن، اجرای ای است که حقوق بشری ممتاز و برجسته ازجملهحق حیات، اين حق پس از 

ها برای تمتع از . حق مذکور يکی از نیازهای اساسی انساندکنمیساير حقوق بشری را متوقف 
 67.دکنمیهای اساسی است زيرا اين حق، شناسايی افراد را در برابر قانون تضمین کلیه آزادی

صالحیت هر  ،که مفهوم محوری حقوق بشر است« یحقوق تیشخص يیشناسا به فرد حق»
حق برخورداری از  عنوانبهکند و اغلب انسان را برای داراشدن حقوق و تعهدات حقوقی بیان می

  68 .شودای مستقیم از حق کرامت انسانی توصیف میحقوق و نتیجه
اش را نقض یت حقوقیحق فرد بر شناسايی شخص ، يکی از جرايمی که مستقیماًراستا در اين

 کند،شخص در حیطه قانون و نزد مراجع قانونی مسدود می عنوانبه، و شناسايی وی را کندمی
المللی در رغبت مراجع نظارتی بین ،های اخیردر سال .است« اجباری اشخاص ناپديدسازی»

 یم آرااجباری در تنظی ناپديدسازیاستناد به نقض حق بر شخصیت حقوقی در خصوص ارتکاب 
در پرونده  سابقاً 63،يیامريکانمونه، ديوان حقوق بشر کشورهای  عنوانبه يافته است.خود افزايش 

يی حقوق امريکاکنوانسیون  9اجباری بود، به نقض ماده  ناپديدسازیکه در خصوص  71والسکوئز
به  بريتون علیه گويانا. همچنین در قضیه ه بوددکراستناد ن 74)حق بر شخصیت حقوقی( بشر

اجباری افراد بشر،  ناپديدسازیکه د کنمیديوان تنها اشاره  .تخطی از اين حق تصريح نشده است
يی حقوق بشر، امريکانقض متعدد و مستمر بسیاری از حقوقی است که تحت کنوانسیون 

 72.هستندها موظف به احترام و تضمین آن ،های عضودولت
به  المللی به حق افراد بر شناسايی شخصیت حقوقی روتوجه رويه بین اين در حالی است که اخیراً

اجباری  ناپديدسازیدر خصوص  چیتی علیه گواتمااليی در قضیه امريکامثال، ديوان  طوربهفزونی است. 

 
65. Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law 

 .«شود يیشناسا شخص عنوانبه قانون برابر در جا همهکه  دارد حق هرکس»
66. Everyone shall have the right to recognition everywhere as a person before the law. 

67. Mónica Feria Tinta, The Landmark Rulings of the Inter-American Court of Human Rights on the 

Rights of the Child: Protecting the Most Vulnerable at the Edge, Martinus Nijhoff Publishers, 

Netherlands, 2008, p. 220   & Case of the Yean and Bosico Children v. Dominican Republic, Judgment of 

September 8 2005, Inter-Am Ct. H.R., para. 113(a). 

68. Human Rights Council, Report of the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances, 

A/HRC/19/58/Rev. 1, 2 March 2012, para. 42, Preamble; See in particular article 5 of the African Charter 

on Human and People’s Rights, where those two rights are associated. 

69. Inter-American Court of Human Rights 

70. Velasquez Rodriguez v. Honduras, Judgment of July 29, 1988, Inter-Am.Ct.H.R. (Ser. C) No. 4 (1988). 

71. Article 3 (Right to Juridical Personality): “Every person has the right to recognition as a person 

before the law.” 

 .«عنوان شخص شناخته شودانون بههر کس حق دارد که در برابر ق: »)حق بر شخصیت حقوقی( 9ماده 
72. Franz Britton v. Guyana, Case 12.264, Report No. 1/06, Inter-Am. C.H.R., OEA/Ser.L/V/II.127 Doc. 

4 rev. 1 (2007) para. 20. 
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: با توجه به پیچیدگی اين نقضِ شديدِ حقوق بشر، واقعیت اين است که قربانی اين جنايت داردمیبیان 
تواند ترين اشکال قراردادن فرد در خارج از حمايت قانون است، نمیکی از جدیناپديدشدن که ي واسطهبه

 تنها حقوقی که او مستحق دستیابی به آن است. نهکندها را اعمال حقوقش بهره برده و آن از ساير
و اين امر او را در نوعی برزخ حقوقی، يا  79شود، بلکه وجود آن شخص نیز انکار میشودپذيرش نمی

درنتیجه، عدم  71دهد.المللی قرار میمشخص نزد جامعه، دولت و حتی جامعه بینحقوقی نا وضعیت
نکردن محل اختفای او، همراه با ساير عناصر پذيرش و عدم تأيید محرومیت از آزادی فرد يا اعالم

د کنمیشود و امنیت شخصی و حقوقیِ فرد را نقض می 71«کاهش حمايت قانون»، منجر به ناپديدسازی
شخص  عنوانبهعبارتی، شناسايی او را به  .شودمانع پذيرش شخصیت حقوقی فرد می ،مستقیم طوربهو 

اجباری به  ناپديدسازید که کنيی تصريح میامريکاروست که ديوان ازاين 76د.کننزد قانون انکار می
  77.تبديل شده است شخص در برابر قانون، عنوانبهتجاوزی نسبت به حق شناسايی فرد 

اجباری و نقض حق افراد به شناسايی شخصیت حقوقی در  ناپديدسازیمیان در زمینه ارتباط 
مطرح شده  78يیامريکادر کمیسیون و ديوان حقوق بشر کشورهای چندين پرونده  ،های اخیرسال

ديوان در خصوص  حکمچه در مرحله بررسی نزد کمیسیون و چه در  ،است که در اين موارد
حق ) يیامريکاکنوانسیون  9به نقض ماده  81يا حکم ديوان 73باری، تصمیم کمیسیوناج ناپديدسازی

اجباری تعلق گرفته  ناپديدسازیشده در يکی از حقوق اصلی نقض عنوانبه( بر شخصیت حقوقی
کمیسیون  2144که در سال کرد  اشاره ويکتور مانوئل اوريبهتوان به پرونده مینمونه  عنوانبهاست. 

ناپديدشدگان  ن. در اين پرونده که انجمن بستگاکردرسیدگی به آن يی امريکاکشورهای حقوق بشر 
ها ادعا کردند که در نوامبر د، خواهانکردنبه کمیسیون ارائه آن را اجباری و کانون وکالی کلمبیا 

دند و از ربو 84السیرارا از زندان  اوربیهآقای  ،، با رضايت مأموران جمهوری کلمبیا، افراد ناشناس4387
 

73. A denial of that person’s existence 

74. Case of Chitay Nech et al. v. Guatemala, Preliminary Exceptions, Merits, Reparations and Costs, 

Judgment of 25 may 2010, Inter-Am.Ct.H.R., para. 98; and also: Case Anzualdo Castro v. Perú, 

Preliminary Exception, Merits, Reparations and Costs. Judgment of 22 of September of 2009. Series C 
No. 202, para. 90, and Case Radilla Pacheco v. México, Preliminary Exceptions, Merits, Reparations and 

Costs. Judgment of November 2009. Series C No. 209, para. 157. 

75. The subtraction from the protection of the law 

76. Case of Chitay Nech et al. v. Guatemala, Preliminary Exceptions, Merits, Reparations and Costs, 

Judgment of may 2010, Inter-Am.Ct.H.R., para. 99. 

77. Ibid., para. 102. “Consequently, the Court reiterates that in the cases of forced disappearance of 

persons… This turns into a violation to the right to recognition as a person before the law.” 

78. The Inter-American Court of Human Rights 

79. Saúl Filormo Cañar Pauta v. Ecuador, Case 295-03, Report No. 1/11, Inter-Am.C.H.R. , 2011, para. 

36 & 38(1); Andrés Mestre Esquivel v. Colombia, Case 268-06, Report No. 75/08, Inter-Am. C.H.R., 

OEA/Ser.L/V/II.130 Doc. 22, rev. 1 (2008), paras. 1& 2 & 46. 

80. Case of Chitay Nech et al. v. Guatemala, op. cit., para. 309(4); Jeremías Osorio Rivera et al v. the 

Republic of Peru, Case 11.845, Report No. 140/11, Judgment of 31 October of 2011, Inter-Am.C.H.R., 

paras. 115 & 116. 

81. La Sierra 
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 ،. در اين قضیهکندسیستم قضايی نیز نتوانسته حقیقت را روشن  ،زمان ناپديدشدنِ قربانی تا کنون
حق برخورداری افراد از » ازجملهيی حقوق بشر، امريکاموادی از کنوانسیون  کردند که ها ادعاخواهان

بررسی و تأيید در . اين موضوع پس از نقض شده استکنوانسیون  9موضوع ماده  ،«شخصیت حقوقی
  82.شديی ارجاع امريکايی، به ديوان حقوق بشر کشورهای امريکاکمیسیون 

در کمیسیون را  ایپرونده 89،«انجمن کاوش و جستجوی کودکان ناپديدشده» 2119 در سال
بود. کمیسیون در اين  ايمیلیندا هرناندزناپديدشدن کودکی به نام  ،موضوع اين پرونده د.کريی طرح امريکا

بخشی از طرحی  ،ها، ناپديدی اين کودکبا توجه به اقامه دعوای خواهانخصوص اعالم کرد که 
در  4332تا  4381های سال درهای مسلحانه از ناپديدشدن اجباری کودکان در درگیری يافتهسازمان

 9، ماده اجباری کودک ناپديدسازیرو کمیسیون مقرر داشت که در صورت درستیِ ازاين .السالوادور بود
آمده، کمیسیون عملهای بهنهايت پس از بررسی . لذا دراستکنوانسیون هم موضوع نقض حقوق وی 

پس از ارجاع به ديوان، اين پرونده همراه با  81.کردرا در اين خصوص تأيید  9نقض ماده  2118در سال 
های مسلحانه در ها نیز در خصوص ناپديدی اجباری کودکان در درگیریکه آن 81سه پرونده ديگر
همراه با بود، کرده به کمیسیون ارجاع آن را انجمن تفحص برای کودکان ناپديدشده السالوادور بوده و 
 9نقض ماده  ،در حکم خويش با استدالالت مشابهی 2142 . ديوان نیز در نوامبرهم رسیدگی شد

 86د.کرهار پرونده تأيید )حق بر شخصیت حقوقی( را در خصوص اين چ يی حقوق بشرامريکاکنوانسیون 
اجباری والدينشان از  ناپديدسازیگیرند، يا به لحاظ اجباری قرار می ناپديدسازیکودکانی که موضوع جرم 

کنند، نیازمند حمايت مضاعفی هستند تمام عمر خويش را طی می ،و با هويت جعلی ايشان جدا شده
شوند، شناسايی آنان خانوادگی خويش محروم میچون عالوه بر اينکه اين کودکان از حق احترام به حیات 

 .کندمیپذيرد که اين امر نیز شناسايی آنان را در برابر قانون نقض نزد قانون با هويتی ساختگی صورت می

 87؛اجباری مطرح شده است ناپديدسازیدر ديوان اروپايی حقوق بشر نیز مواردی در خصوص 
ديوان اروپايی در بخش واقعیات پرونده به قواعد  ،ر اين پرونده، که دکورت علیه ترکیهدر پرونده  ازجمله

 
82. Víctor Manuel Isaza Uribe and Family v. Colombia, Case 10.737, Report No. 102/11, Inter-

Am.C.H.R. (2011), para. 1, 2 , 38, 44. 

83. The Association for the Search for Disappeared Children 

84. Emelinda Lorena Hernández v. El Salvador, Case 732-03, Report No. 11/08, Inter-Am. C.H.R., 

OEA/Ser.L/V/II.130 Doc. 22, rev. 1 (2008), paras. 1, 49 , 51(2). 

85. Jose Adrian Rochac Hernandez v. El Salvador, Case 731-03, Report No. 90/06, Inter-Am. C.H.R., 

OEA/Ser.L/V/II.127 Doc. 4 rev. 1 (2007); Santos Ernesto Salinas v. Brazil, Case 733-03, Report No. 

10/08, Inter-Am. C.H.R., OEA/Ser.L/V/II.130 Doc. 22, rev. 1 (2008); Manuel Antonio Bonilla Osorio 
and Ricardo Ayala Abarca v. El Salvador, Case 1072-03, Report No. 66/08, Inter-Am. C.H.R., 

EA/Ser.L/V/II.130 Doc. 22, rev. 1 (2008).  

86. Cases 12,577, 12,646, 12,647, 12, 667 Merits Rochc Hernandez et al. El Salvador, Inter-Am.C.H.R., 

Report No. 75/12, Judgment of 7 November 2012, paras. 4, 185, 186, 236. 

 . ازجمله:است های متعددی در خصوص ناپديدسازی اجباری مطرح شدهپرونده ،در ديوان اروپايی حقوق بشر. 85
Case of Kaya v. Turkey, European Court of Human Rights, [1998] IIHRL 12 (19 February1998). 
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اجباری، ماهیت  ناپديدسازی ةيافتد که ارتکاب سازمانکراذعان  شو در توضیحاتالمللی اشاره مرتبط بین
  88.است «شخص در برابر قانون عنوانبهحق شناسايی »داشته و نقض « جنايت علیه بشريت»

کند که يکی از اعالم می علیه الجزاير گرويادر قضیه  83بشرکمیته حقوق  طور نیهم
، حق بر شخصیت شوداجباری نقض  ناپديدسازیکه ممکن است در صورت ارتکاب  ايیهحق

  31کند.انکار می شناسايی افراد را در برابر قانون ،حقوقی است چرا که اين عمل

که کند میکید ی، همواره تأصوص ناپديدسازی اجبارخ کارگروه سازمان ملل درعالوه به
در اين  34.کندمیشخص در برابر قانون، تجاوز  عنوانبهناپديدشدن اجباری، به حق افراد بر شناسايی 

ده که: حق بر شناسايی شخصیت حقوقی، حقوق بشر را کرتصريح  ملل سازمان کارگروه ،خصوص
در واقع بین يکی از عناصر  .سدشنارسمیت میای به ای در سطح جهانی و منطقهگسترده طوربه

و حق  پديدشده در خارج از حمايت قانون ـقراردادن فرد نا اجباری ـ ناپديدسازیتعريف قانونی 
همچنین نظر به اينکه کارگروه  32وجود دارد. ارتباط محکمی شخص در برابر قانون، عنوانبهشناسايی 

و  39عنوان جرم مستمر معرفیرا بهآن  ،در تفسیرهای عمومی خود در خصوص ناپديدشدن اجباری
شخص در برابر قانون در اين اقدام، تا زمان  عنوانبهنقض حق شناسايی که کند میتصريح 

کارگروه  31کند،شدن سرنوشت يا محل نگهداری فرد ادامه پیدا میيافتن ناپديدی و مشخصپايان
شخص در برابر  عنوانبهه شناسايی ای از تجاوز به حق فرد بناپديدشدن اجباری را نمايانگر نمونه

که مأموريت بشردوستانة کارگروه بايد برای انکار حق فرد به کند میدانسته و تصريح  31قانون
بر اين  36المللی در نظر گرفته شود.تضمینی بین عنوانبهشناسايی شخصیت حقوقی در سطح داخلی، 
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به شناسايی کامل  هاعهد دولتپذيرش حق فرد به شناسايی شخصیت حقوقی، مستلزم ت ،اساس
با درنظرگرفتن  37.استشخصیت حقوقی افراد ناپديدشده و احترام به حقوق خويشاوندان نزديک آنان 

با تخلف از حق افراد به شناسايی شخصیت  ،اجباری ناپديدسازیموارد فوق، نیک پیداست که ارتکاب 
 طی تنگاتنگ دارد.المللی ارتباحقوقی در رويه نهادهای نظارتی و قضايی بین

 

 نتیجه
های نوع جديدی از نقض حقوق بشر است که در برخی از اسناد و رويه ،«ناپديدسازی اجباری»

مجرمین پس از ربودن فرد، تمامی  ،المللی به آن پرداخته شده است. در ناپديدسازی اجباریبین
. همچنین کنندمیقطع  ،ق داردکه به آن تعلرا ای فرد ناپديدشده و جامعهمیان ارتباطات قابل تصور 

بودن يا مرگ فرد مورد نظر از هرگونه امکان رديابی وی يا دستیابی به اطالعاتی را، درمورد زنده
هاست که از ارتکاب چنین عهده دولت بشری اين امر براساس در قواعد حقوقبرند. بر اين بین می

 .کننداز حقوق بشری قربانیان تالش  راستصدد حفظ و ح عمل آورند و دره اقداماتی ممانعت ب
اجباری بر عهده مراجع  ناپديدسازی، رسیدگی به جرايم مرتکبان شدگونه که مالحظه  همان

 قضايی . مرجعاستالمللی قضايی داخلی و مراجع قضايی و نظارتی بر اجرای حقوق بشر در سطح بین
 يک از جزيی ،عمل اين اگر و هستند داخلی هایدادگاه ،اجباری ناپديدشدن با مقابله برای اولیه
 مفهوم در داخل ،يافته ارتکاب غیرنظامی افراد علیه مستقیماًکه  باشد يافتهسازمان و وسیع یاتلعم

 باب از داخلی مراجع تمامی ،دارصالحیت داخلی مراجع از پس که بود خواهد بشريت علیه جنايت
 بر بنا نیز کیفری المللیبین ديوان نهمچنی. داشت خواهند رسیدگی صالحیت جهانی، صالحیت
 نظر از نبايد اگرچه؛ بود خواهد جنايت برای رسیدگی به اين المللیبین صالح مرجع ،خويش اساسنامه

 .دارد تکمیلی جنبه ،ملی کیفری صالحیتنسبت به  کیفری المللیبین ديوان صالحیت که داشت دور
فرد و تلفیقی است که نقض بسیار جدی ربهاقدامی منحص ،اجباری ناپديدسازی ،صولاالعلی

بر  بناالمللی است. از اين منظر، ناپديدسازی اجباری که در اسناد بینشده ته خحقوق بشر شنا
شده است، يکی از  ختهشنا« جنايت علیه بشريت» ،شرايطی که ذکر شد، حتی در برخی موارد

اعالمیه جهانی  6ناقض ماده ده و ترين اشکال قراردادن فرد در خارج از حمايت قانون بوجدی
اجرای ساير حقوق بشری را در  ،«حق بر شخصیت حقوقی فرد»با نقض روازاين. استحقوق بشر 

های قضايی و رويه که دهدمروری بر آنچه گذشت نشان می. کندمیعلیه متوقف خصوص مجنی
 اند. دهکرالمللی نیز اين سخن را تصديق و تأيید قضايی بینشبه

 
97. Human Rights Council, Report of the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances, 

A/HRC/19/58/Rev.1, 2 March 2012, para. 42 (6). 
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