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، فهي من من الجرائم الدوليةتعد جريمة  ، التيالقسري اءخفجريمة اإلإن هذه الدراسة تتعلق ب

جرى ، واتسعت آثارها، لذا فقد هذه الجريمةطرق ارتكاب وقد تطورت ، يةنسانجريمة ضد اإلال صور

، الذي ١٩٩٢عام  القسري خفاءللحماية من اإل مم المتحدةعالن األ، كإفي الوثائق الدولية هاتضمين

  .٢٠٠٦عام  القسري خفاءللحماية من اإلة الدولي تفاقيةانبثق عنه اال

وفي هذه الدراسة يتناول الباحث هذه الجريمة من مختلف الجوانب، حيث بينت الدراسة في 

القسري  خفاءراحل تطور مفهوم اإلحيث بدأت بم فصولها الرئيسية الثالث أحكام هذه الجريمة،

القسري والمسؤولية  خفاءة اإلأركان جريمفي فصل مستقل منها، وفي فصل آخر بينت  وتجريمه

وفي . في فصل ثالث القسري خفاءالعقاب على ارتكاب جريمة اإل، ثم جرى تناول آليات الجنائية عنها

الختام جرى تحديد النتائج التي توصلت إليها الدراسة، مع وضع بعض التوصيات في مجال مكافحة 

  .هذه الجريمة
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This study relates to the offense of enforced disappearance, which is from 

international crimes, especially the crime against humanity. There are many 

ways to commit this crime, and its effects is widened, so it has been included in 

international documents, such as the UN declaration for the protection of forced 

disappearances in 1992 , which emerged from the international Convention on 

the protection of forced disappearances in 2006.

In this study the researcher addressed the this crime from various aspects, which 

showed in the three chapters of the main provisions of the crime, where he 

began the stages of evolution of the concept of forced disappearances and 

criminalized in separate them separated, and in the last chapter showed elements 

of the crime of enforced disappearance and criminal responsibility, then 

addressed mechanisms of punishment for the crime of forced disappearances in 

the third season. In conclusion were identified findings of the study, with the 

development of some of the recommendations in the fight against this crime.




